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 : املقدمة
 احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد،

 فهـذا حبـث تناولت فيه ضوابط وآداب اتمع اإلسالمي من خالل سورة احلجرات، وهو موضوع عظيم
 الم فيه كل مة وعيب زوراً وتاناً، وكأن األعني قد عميت عن األمهـية يف حياتنا اليوم يف زمان تلفق لإلس

 إىل اليت هي أقوم، ال سيما بعد عقود من ختبط – كما يهدي القرآن كله – أمثال سورة احلجرات اليت دي
 طاً البـشرية بني نظريات الشرق والغرب وترهات الفالسفة واألخالقيني املوهومني، فإذا بالعامل اليوم أشد ختب

 بعـد هـذه النظـريات منه قبلها، وبات لزاماً علينا معشر املسلمني أن نبني للعامل كنوز هذا الدين وروائعه
 . عساهم يفيئون إىل اهللا ويفرون إليه من شقاوات الشيطان

 إن : ولقـد استرعتين هذه السورة املعجزة مبا تضمنته من توجيهات ربانية تعيد لألذهان قول بعض السلف
 وكان منهجي يف هذا البحث هو االستقراء ! اجلنة على مثل ما حنن عليه إم إذاً لفي عيٍش طيب كـان أهل

 ، ومتخض عن ذلك ثالثة مباحث 1 " أفال يتدبرون القرآن :" الـتام للـسورة حسب توجيهه سبحانه وتعاىل
 لثاين ، مث تناولت يف عرضـت يف أوهلـا تعريفاً عاماً بالسورة مث تناولت آداب اتمع اإلسالمي يف املبحث ا

 املـبحث الثالث وسائل التوجيه التربوي يف هذه السورة، وذيلت باخلامتة، واهللا تعاىل وحده املستعان وعليه
 . التكالن

 : تعريف عام بسورة احلجرات : املبحث األول

 ع على ، وقد حكى اإلمام القرطيب اإلمجا 2 تـتألف سـورة احلجـرات من مثانية عشرة آية وهي سورة مدنية
 واملراد ا بيوت أزواج النيب صلى اهللا – بسكون اجليم – بضمتني مجع حجرة " احلجرات " ،وامسهـا 3 ذلـك

 ، ملكان نداء الرجل من وفد بين متيم للنيب صلى اهللا عليه وسلم من وراء احلجرات كما ورد من 4 عليه وسلم
 . عدة طرق كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

 ه السورة جيدها تتناول الكثري من الضوابط واآلداب اليت حتكم سري اتمع وإن املـتأمل يف مـضمون هـذ
 اإلسالمي مبا يضمن له االنضباط واالنقياد إلمرة هذا الدين العظيم، وجيدها ترتقي باتمع اإلسالمي وأفراده
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 حتقيق إىل آفـاق خلقـية سـامية، ولقد تأملت السورة فاستخلصت بعض اخلصائص املميزة اليت سامهت يف
 مهمـتها من حيث توجيه وتأصيل املنظومة األخالقية للمجتمع اإلسالمي حىت صح أن توصف هذه السورة

 : وفيما يلي بيان بعض هذه اخلصائص . بأا سورة األخالق يف القرآن الكرمي
 تـناولت هذه السورة على ِقصرها كل حماور العالقات االجتماعية فبينت ضوابط عالقة اتمع - 1

 لم مبصدر التشريع، وعالقة اتمع املسلم بغريه من اتمعات، وعالقته ببعضه البعض أفراداً ومجاعات املـس
 وبيـنت منظومة اتمع األخالقية اليت حتلي ِجيده، كما بينت عالقته باإلنسانية مجعاء، فكانت آية يف اإلجياز

 ن تقدميه أو تقدمي جزء منه على مدى التاريخ، واإلعجاز حبيث قدمت ما عجزت احلضارات اإلنسانية مجعاء م
 وهـا حنـن اليوم يف القرن احلادي والعشرين واإلنسانية ال تزال تتخبط وتتناقض يف ضبط عالقاا وتكييف

 . أخالقها، ولكن هيهات أن يأيت املخلوق مبثل ما أيت به اخلالق عز وجل
 سبات حمددة، ومعلوم أن آيات يالحـظ أن معظـم آيات هذه السورة الكرمية قد نزلت يف منا - 2

 القـرآن تنقسم إىل ما نزل حملض هداية البشر وما نزل للحكم والفصل على واقعة معينة، وهلذا األمر أمهيته
 القـصوى بسبب طبيعة األمور اليت تعاجلها هذه السورة، فاألخالق النظرية املتولدة عن أهواء واضعيها تبقى

 منظِّريها ال تلبث أن تئدها الفطرة السليمة فورما تصطدم ا يف معترك نظريات مدفونة يف كتابات أصحاا و
 الواقع، أما األخالق السليمة فهي القادرة على التعامل املباشر مع الواقع االجتماعي بكل ما فيه من احنراف

 ت األخالقية وخطأ حبيث ال تعجز عن الرتول إىل امليدان االجتماعي مهما كان، فتتعامل معه وتترجم التوجيها
 إىل سـلوكيات واقعية عملية تصحح الزلل وتقوم االحنراف، وهذا ما مت فعالً من خالل ترتالت آي السورة

 . على مجلة من الوقائع واألحداث احلقيقية كما سيتبني معنا إن شاء اهللا
 د ولكنه شدي – وهو متحقق يف القرآن الكرمي كله – التناسب الدقيق ما بني اآليات وخواتيمها - 3

 ففي مقام التنفري من أبشع السلوكيات . الوضـوح واألمهية يف هذه السورة بسبب طبيعة األمر الذي تتناوله
 ويف أكثـر مشاهد السورة نفوراً للطبع السليم يأيت التذكري بالتقوى مشفوعاً بالتذكري بأن اهللا تواب رحيم،

 السلوك على غري هدى يفتح باب التوبة ويف مقـام رد جفـاة األعراب عن اقتحامهم جمال العلم والعقيدة و
 . بالتذكري بأن اهللا غفور رحيم، وهكذا

 واحلقيقة أن أي وصف خلصائص هذه السورة سيأيت قاصراً عن الوفاء حبق املوصوف، وال مندوحة للمرء من
 عم إا سورة معايـنة هذه السورة تالوةً وتدبراً وتطبيقاً حىت يستطيع التحليق يف مسائها والتمثل بتوجيهاا، ن

. األخالق يف القرآن الكرمي



 : آداب اتمع اإلسالمي : املبحث الثاين
 إن اـتمع اإلسالمي جمتمع حمكوم بشرع اهللا سبحانه وتعاىل؛ وهذا يعين أن تركيب هذا اتمع يعتمد على

 عامالت والسلوكيات ما وإن هذا التركيب يفرض أنواعاً من الت . مشرع ومبلِّغ ومنفِّذ منقاد : ثالثـة أقطاب
 . بـني الرعية والسلطة التشريعية من جهة، والقيادة والرعية من جهة، وأفراد اتمع املسلم من جهة أخرى

 . ولسوف نتناول فيما يلي جمموعة اآلداب هذه حبسب جهة التعامل كما وردت يف هذه السورة إن شاء اهللا

 : ية آداب التعامل مع السلطة التشريع : املطلب األول
 هو 5 ال شك أن حترير آداب التعامل مع اهللا تعاىل ومع الرسول صلى اهللا عليه وسلم باعتبار دوره التشريعي

 اخلطـوة األوىل يف تـزكية اـتمع اإلسـالمي، وهو ما افتتحت السورة الكرمية به تأصيالً وتأديباً جلماعة
 يأيها . يدي اهللا ورسوله واتقوا اهللا إن اهللا مسيع عليم يأيها الذين آمنوا ال تقدموا بني :" املـسلمني، قال تعاىل

 الـذين آمـنوا ال تـرفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط
 إن الذين يغضون أصوام عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوم للتقوى . أعمالكم وأنتم ال تشعرون

 ولو أم صربوا حىت خترج . إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون . ر عظيم هلم مغفرة وأج
 ولقد تعددت روايات أسباب نزول هذه اآليات ولكنين أقتصر على 6 " إليهم لكان خرياً هلم واهللا غفور رحيم

 هلذه السورة من ذكـر بعضها ملتزماً ما صح من جهة ومقتصراً على ما يفي بغرض إظهار املسلك التربوي
 جهة أخرى؛

 كاد اخليران أن يهلكا أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما، رفعا أصواما عند النيب : فقد روى ابن أيب مليكة قال
 صـلى اهللا عليه وسلم حني قدم عليه ركب بين متيم فأشار أحدمها باألقرع بن حابس أخي بين جماشع وأشار

 ما أردت : قال . ما أردت إال خاليف : فقال أبو بكر لعمر – فظ امسه ال أح 7 قال نافع – اآلخـر برجٍل آخر
 ، ويف رواية 8 اآلية " يأيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم :" خالفـك، فارتفعت أصواما يف ذلك ، فأنزل اهللا

 فلقد ورد من المعلوم شرعًا جواز التشريك بين اهللا تعالى والرسول صلى اهللا عليه وسلم في األمور الشرعية بينما يحرم ذلك في األمور الكونية؛ 5
 في األمر الشرعي وهو فشرَّك بين اهللا تعالى ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ) 29  التوبة "( يحرمون ما حرم اهللا ورسوله وال :" في النص الصريح

 أن رجال من المسلمين رأى في النوم أنه لقي " ٬ أما المحظور فهو التشريك بينهما في األمور الكونية كالمشيئة والقدرة٬ كما ورد في الحديث التحريم
 ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم فقال أما واهللا إن الكتاب فقال نعم القوم أنتم لوال أنكم تشركون تقولون ما شاء اهللا وشاء محمد وذكر رجال من أهل

 . فنهى عن التشريك في المشيئة وهي أمر كوني ) األلباني  صحيح ابن ماجة ( " ثم شاء محمد كنت ألعرفها لكم قولوا ما شاء اهللا
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 نافع بن عمر راوي الحديث عن ابن أبي مليكة 7
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 ،9 " وا ولو أم صرب – إىل قوله – يأيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله : " فرتلت : ابـن جريج
 أسباب أخرى لرتول اآليات، ولكن يف هذه القصة الصحيحة الثابتة ما يكفي – كما قلت – ولقـد وردت

 مـن حيث بيان معامل األدب يف التعامل مع اجلهة املشرعة عموماً ، وبعض خصائص التعامل مع شخص النيب
 على بعض األمور الظاهرة يف قصة صـلى اهللا عليه وسلم خصوصاً، كما سنبينه الحقاً، ولكين أردت التعليق

 : الشيخني أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما
 إن نفـس القـصة وكوا يف تقدمي الرأي يف تعيني أمٍري على وفد من الوفود قصة قد يراها - 1

 الـبعض هيـنة غري ذات شأن، ومع ذلك كان األخذ شديداً على يد من خرق ضوابط وقواعد األدب يف
 ورسوله صلى اهللا عليه وسلم من حيث التقدم باحلديث والرأي قبل بيان األمر من جهة التعامل مع اهللا تعاىل

 املـشرع؛ إن اجلرأة على اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم غري مقبولة وغري واردة البتة من أي فرد من
 . السمع والطاعة من اهللا األمر وعلى الرسول البالغ وعلينا : أفراد اتمع الذي جيب أن يكون دأبه

 إن األخذ على يد الشيخني الصحابيني اجلليلني املبشرين باجلنة ومها خري هذه األمة بعد نبيها - 2
 كاد : صـلى اهللا علـيه وسلم دليل آخر على حساسية األمر وأمهية املبدأ؛ وتأمل معي لفظ راوي احلديث

 د اخلريان أن يهلكا مبثل هذه املعصية فما فإذا كا : قلت . اخليـران أن يهلكـا أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما
 . األمر عظيم إذاً واخلطب جلل بال ريب ! بالك مبن هو دوما يف الفضل واإلميان والسبق واملكانة؟

 تكفـل الوحـي بذم هذه املخالفات مباشرة ال عن طريق السنة النبوية لئال يكون هناك أي - 3
 م الذي كان شديد احلب ألصحابه، ولرمبا استحيا أن حـرج يف ذلك الذم من قبل النيب صلى اهللا عليه وسل

 يأيها الذين :" يـوخبهم على فعلهم، وقد وردت مراعاة هذا األصل يف غري موضع من القرآن كما قال تعاىل
 آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم

 ، 10 " مستئنـسني حلديث إن ذلكم كان يؤذي النيب فيستحي منكم واهللا ال يستحي من احلق فانتـشروا وال
 فكذلك ها هنا تكفل اهللا تعاىل باالنتصار لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وبيان احلق كامالً، وهذا أيضاً دليل على

 . أمهية هذا األصل وحساسية هذا األدب والسلوك، واهللا أعلم

 كمقدمة متهد للدخول يف تفصيل هذه اآلداب مع اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وأكتفـي ـذه الواقعة
 . وسلم، وأنتقل اىل بيان هذه اآلداب والضوابط إن شاء اهللا
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 : حترمي االفتئات على اهللا والرسول : أوالً
 واحلقيقة إن هذا األدب ، 11 " يأيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله :" واألصل يف هذا قوله تعاىل

 يتناول أمرين اثنني؛ أحدمها توقف املسلم يف األمور الشرعية حىت يأيت بياا من الشرع والثاين األدب الالزم
. يف حضرة شخص النيب صلى اهللا عليه وسلم

 اهللا عليه وسلم ال تفتاتوا على رسول اهللا صلى " ال تقدموا :" أما بالنسبة لألمر األول فهو ما عناه جماهد بقوله
 فهذا ي صريح للمسلمني كافة عن أن يستبقوا خرب الشرع فيما هو من 12 . حـىت يقـضي اهللا على لسانه

 جنس التشريع أو اخلرب الشرعي، ألن ذلك دالٌّ على تقدمي العقل على النقل ودالٌّ على جرأة على اهللا تعاىل
 أي ال تقدموا قوالً وال فعالً بني يدي اهللا وقول : ة قال اإلمام القرطيب يف تفسري اآلي . حمـرمة مذمـومة قطعاً

 13 . رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا

 وأمـا األمـر الثاين املتعلق مبراعاة األدب الشرعي يف حضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو يصب يف نفس
 النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الس، حبيث البوتقة ولكن له نوع خصوصية من حيث مراعاة وجود شخص

 يكون إمث التقدم بالرأي بني يدي الشارع أعظم الجتماع الغفلة عن حق الشارع املطلق يف التشريع مع جتاهل
 وجـود النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي جيب أن يكون أدعى إىل استحضار التوقف بني يدي الشارع وعدم

 . أعلم املبادرة بإبداء الرأي، واهللا

 : حترمي رفع الصوت واألمر بغضه بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم : ثانياً

 وفهمه 14 " يأيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب :" ولقد ورد هذا النهي صرحياً يف قوله تعاىل
 نموذجني الذين جيسدان سرعة الـصحابة فهمـاً ظاهراً ومتثلوه سلوكاً عملياً الزماً هلم، وتأمل معي هذين ال

 فما كان : قال ابن الزبري : استجابة وامتثال الصحابة ألوامر الشرع، فبعد حديث ابن أيب مليكة السابق جاء
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 وهذا مبالغة منه رضي اهللا : قلت 15 عمر يسِمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذه اآلية حىت يستفهمه
 : مث انظر إىل النموذج اآلخر يف هذا احلديث . معه صلى اهللا عليه وسلم عـنه يف امتثال النهي والتزام األدب

 يا رسول : عـن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل
 فع شر، كان ير : ما شأنك؟ فقال : اهللا أنـا أعلـم لك علمه، فأتاه فوجده جالساً يف بيته منكساً رأسه، فقال

 فأتى الرجل النيب صلى اهللا . صوته فوق صوت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار
 اذهب :" فرجع إليه املرة اآلخرة ببشارة عظيمة فقال : 16 عليه وسلم فأخربه أنه قال كذا وكذا، فقال موسى

 ملواقف إن دلت على شيء فإمنا تدل ، وهذه ا 17 " إلـيه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل اجلنة
 علـى لزوم هذا الفهم الظاهر وأن املنهي عنه هو رفع الصوت احلسي حقيقةً، حىت إن الصحابة رضوان اهللا
 علـيهم ثابـروا على هذا األدب بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقد روى احلافظ ابن كثري عن أمري

 جلني يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ارتفعت املؤمـنني عمـر بـن اخلطاب أنه مسع صوت ر
 لو كنتما من : فقال . من أهل الطائف : من أين أنتما؟ قاال : أتدريان أين أنتما؟ مث قال : أصواما، فجاء فقال

 18 . أهل املدينة ألوجعتكما ضرباً

 فع الصوت احلسي يف حضرة النيب وأود أن أشري يف هذا املقام إىل أن التوجيه إىل هذا األدب ال يقتصر على ر
 صلى اهللا عليه وسلم، ال سيما وحنن نعلم أن من أساليب اخلطاب الشرعي التنبيه باألدىن على األعلى؛ مبعىن
 أنه إذا كان جمرد رفع الصوت احلسي حمرماً ومدعاةً حلبوط األعمال كما هو ظاهر النص فألن يرفع اإلنسان

 النيب صلى اهللا عليه وسلم أشد حرمةً وقبحاً يف ميزان الشرع، تأمل معي صوت عقله وأفكاره على ما جاء به
 إياكم وأصحاب الرأي فإم أعداء السنة، أعيتهم أن حيفظوها وتفلتت : قول عمر بن اخلطاب ذاماً هؤالء

 ، فال 19 ال نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم : مـنهم أن يعوها، واستحيوا حني يسألوا أن يقولوا
 شك أن هذا األدب احلسي منبه على ما هو فوقه من اآلداب، متاماً كما أن حترمي قول أٍف لألبوين دالٌ على

 20 حترمي ما هو فوقه من ضرب وأذى معنوي وإن مل تصرح به اآلية

 ويالحـظ أن السورة الكرمية سلكت مسلك األمر والنهي يف تقرير هذا األدب؛ فنهت عن رفع الصوت من
 وأمرت بغض الصوت بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم من جهة أخرى، ومل تقف اآلية الكرمية عند جهة،
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 :" هذا احلد بل أكدت على أن حتقيق هذا األدب هو املعيار احلقيقي لتمكن التقوى من قلب املرء، قال تعاىل
 ، وهذا النص يدل 21 " تقوى إن الـذين يغـضون أصوام عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوم لل

 مبفهوم املخالفة على أن الذين ال يغضون أصوام عند رسول اهللا مل تتمحض التقوى يف قلوم متام التمحض،
 . بل رمبا مل تكن أهالً للتقوى وال حمالً قابالً هلا والعياذ باهللا

 : حترمي اجلهر بالقول للنيب صلى اهللا عليه وسلم : ثالثاً

 ،  وهذا اجلهر املنهي عنه ال بد من حترير 22 اجلهرة أي ما ظهر، وجهر الكالم أي أعلن به من : اجلهـر لغـةً
 ضابطه، إذ أن النهي املطلق عن خماطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم غري متصور شرعاً وال عقالً، فطبيعة الرسالة

 وال :" فقال تعاىل – مقيداً تـستلزم قـدراً أدىن مـن التخاطب والتحاور والكالم، وهلذا جاء النهي يف اآلية
 وفُسر اجلهر برفع الصوت كما فُسر باخلطاب املعتاد بني الناس 23 " جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض

 يا نيب اهللا ويا : يا حممد ويا أمحد، ولكن : أي ال ختاطبوه : مـن التنادي بأمسائهم اردة، قال اإلمام القرطيب
 مث ى عن اجلهر له بالقول كما جيهر الرجل ملخاطبه ممن : حلافظ ابن كثري ، وقال ا 24 رسـول اهللا توقرياً له

 فمدار كالم املفسرين على توقري واحترام رسول اهللا : قلت . 25 عـداه، بـل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم
 ال جتعلوا دعاء :" صلى اهللا عليه وسلم وعدم التخاطب معه كما خياطب أحدنا اآلخر، وذلك كما قال تعاىل

 ، ويدخل يف هذا النهي كل ما كان خمالً بالوقار والتعظيم، فال ينادى 26 " الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً
 بامسـه اـرد وال يرفع الصوت وال يتقدم بالكالم دون إذن، بل لو قال أحدهم إن رفع الصوت يف جمالس

 هم ورثة األنبياء ملا بعد عن الصواب العلـم وحبضرة العلماء فيه نوع إخالل ذا األدب باعتبار أن العلماء
 . واهللا أعلم

 : النهي عن إزعاجه صلى اهللا عليه وسلم : رابعاً
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 مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيتجب عن الناس قط إال حلاجة ال يسعه إمهاهلا سواء أكانت إلصالح شأن
 من سوء األدب أن يقوم أحد – لك واحلال كذ - أهلـه أو بيته أو نفسه فيما بينه وبني اهللا عز وجل، فكان

 مـن الناس بإزعاجه صلى اهللا عليه وسلم يف هذه األوقات اخلاصة اليسرية، وكان من سوء األدب التطاول
 من وفد بين – على خلوته صلى اهللا عليه وسلم بأهله ألمر ليس ذي بال، كما حصل من األقرع بن حابس

 إن : ن وراء حجرات أزواجه صلى اهللا عليه وسلم فقال حـني نادى النيب صلى اهللا عليه وسلم م – متـيم
 فأي أمر هذا الذي يزعج النيب صلى اهللا عليه وسلم ألجله، ولذلك جاءت . 27 مدحـي زيـن وإن ذمي شني

 اآليـات ناهـية عـن مثل هذا ومنبهةً إىل السلوك الالئق وهو انتظار النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت خيرج
 هلم متفرغاً هلم وغري منشغٍل عنهم بأمور أخرى فإن ذلك أدعى لتحقيق مصاحل للمسلمني حني يكون مستعداً

 ولو أم :" املـسلمني من جهة ومراعاة احترام النيب صلى اهللا عليه وسلم من جهة أخرى، ولذلك قال تعاىل
 28 " صربوا حىت خترج إليهم لكان خرياً هلم

 لم مع اجلهة املشرعة ومع شخص الرسول صلى اهللا عليه هذه مجلةٌ من اآلداب اليت تضبط تعامل اتمع املس
 وسـلم، ورغـم مـا يف بعض هذه اآلداب من خصوصياٍت متعلقة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إال أا حتدد
 للمجـتمع املسلم إطاراً أدبياً وسلوكياً يضبط التعامل مع رموز السلطة اإلسالمية مبا حيفظ للدولة اإلسالمية

 إذا نظرنا إىل اجتماع دور النبوة ودور القيادة يف شخص النيب صلى اهللا عليه وسلم تبني لنا أن هيبتها، فنحن
 كما – ألئمة وحكام األمة الشرعيني نصيب من هذه اآلداب باعتبار جهة القيادة واإلمامة اليت هي موضوعة

 وإمنا ذكرت هذا لئال يتوهم أو ، 29 خلالفة النبوة يف محاية الدين وسياسة الدنيا به – قـال اإلمـام املاوردي
 يوهم البعض بأن هذه اآليات واآلداب قد طويت يف سياقها التارخيي ومل يعد هلا أثر ملزم بعد وفاة النيب صلى

 . اهللا عليه وسلم وقد بينا يف ثنايا الكالم املتقدم نقيض هذه األوهام فلله احلمد وعليه التكالن

 : لشرعية آداب السياسة ا : املطلب الثاين

 وهـنا مجلة من الضوابط اليت جيب أن تتحلى ا القيادة اإلسالمية مما يدور يف فلك السياسة الشرعية ولكنه
 لـصيق الصلة مبنظومة األخالق والسلوك االجتماعي ألن مداره على التفاعل مع اتمع والتعامل مع ما يرد
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 الضوابط يف اآليات اخلمس التالية من هذه السورة وتتمثل هذه . علـيه من أخبار وما يطرأ عليه من أحداث
 يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة فتصبحوا على ما :" الكـرمية، قال تعاىل

 واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعِنتم ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان . فعلتم نادمني
 فضالً من اهللا ونعمة واهللا . وزيـنه يف قلـوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون

 وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت . علـيم حكيم
 إمنا املؤمنون . قسطوا إن اهللا حيب املقسطني تبغـي حىت تفيء إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأ

 30 " إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون

 فالقـيادة املـسلمة جتد نفسها أمام التزام أخالقي يفرض عليها التريث والتحقق قبل اختاذ القرارات وعدم
 سلم إىل العنت واملشقة، كما قال اجلـري وراء كـل شائعة وشاردة وواردة، وإال فإا قد تدفع باتمع امل

 ، كما أا أمام التزام أخالقي يفرض عليها احلفاظ على رباط 31 " لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم :" تعـاىل
 األخوة اإلميانية يف نفس الوقت الذي تدعم فيه أركان األمن السياسي يف األمة املسلمة، ولنستعرض مقومات

 : يات الكرميات هذه املنظومة يف ضوء هذه اآل

 : التثبت يف األخبار : أوالً

 وإذا :" ال شك أن القيادة اإلسالمية هي مركز تلقي األخبار يف اتمع املسلم كما أمر اهللا تعاىل يف قوله تعاىل
 جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه

 ، فلمـا كـان األمر كذلك وكان يترتب على مثل هذه األخبار أمور عظام وقرارات مهمة كان 32 " مـنهم
 الواجب على القيادة املسلمة أن تتبني وتتثبت قبل أن تتصرف بناء على هذه األخبار ال سيما إذا كان ناقلوها

 ر لندرك خطورة ما قد غـري عـدول، وال بد من أن ننظر يف سبب نزول هذه اآلية املتعلقة بالتثبت باألخبا
 يف أن هذه اآلية نزلت – مع مالحظة ضعفها – يترتب على اإلخالل ذا الضابط؛ فقد وردت عدة روايات

 بسبب الوليد بن عقبة بن أيب معيط وما افتراه على بين املصطلق من حبسهم الزكاة عن رسول اهللا صلى اهللا
 هم بعثه وكادوا يقاتلوم على منع الزكاة لوال أن علـيه وسـلم حـىت أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إلي

 احلارث بن ضرار استقبل بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبين هلم األمر وأم استبطأوا جايب الزكاة ،
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 ما – بغض النظر عن ضعفها – ، واحلادثة تبني لنا 33 فجـال األمر وتبني على تنوع يف سياق بعض الروايات
 عدم مراعاة القيادة اإلسالمية لضابط التثبت والتبني يف األخبار ال سيما تلك اليت تترتب عليها قد يترتب من

 تبعات وقرارات مهمة قد تضر باتمع املسلم ، وال شك أن هذا السلوك مما جيب على الفرد التزامه أيضاً يف
 . سياق تعامله مع الغري جتنباً لسوء الظن كما سنبني يف موضعه إن شاء اهللا

 وهنا نكتةٌ دقيقة وهي أن أمر اهللا تعاىل بالتبني والتثبت يف خرب الفاسق يدل على عدم إمهال خرب الفاسق مطلقاً
 خرب فاسق ال يؤبه له، إذ رمبا فوت ذلك على : ، فال يقال 34 يف نفس الوقت الذي ال يعتمد عليه بثقة مطلقة

 ضبطت اآلية اهلدف من التبني وعللته باحلذر من األمـة مـصلحة ما قد تكون حقيقية يف نفس األمر، وقد
 . الوقوع يف املفاسد ومنها إصابة قوم من املسلمني جبهالة وما يترتب على ذلك من ندم

 : اإلصالح بني املؤمنني : ثانياً

 ده إن اـتمع اإلسالمي ال خيرج عن طبيعته البشرية اليت قد تدفع به أحياناً إىل بعض املواقف اليت حتيد بأفرا
 عـن اجلـادة، فـتوقع الضغائن والشحناء مع ما يترتب على ذلك من خصومة وشجار ورمبا قتال يف بعض

 : األحـــيان؛ وتأمـــل معـــي حـــديث أنـــس رضـــي اهللا عـــنه قـــال
 وركب صلى اهللا عليه وسلم فانطلق إليه النيب يب عبد اهللا بن أُ لو أتيت صلى اهللا عليه وسلم قـيل للنيب

 أي عبد ( فقال صلى اهللا عليه وسلم فلما أتاه النيب سبخة وهي أرض املسلمون ميشون معه فانطلق محاراً
ـيك عين واهللا لقد آذاين ننت محارك ): اهللا بـن أُيب  واهللا حلمار رسول اهللا : منهم األنصار من رجل فقال ، إل

 من قومه فشتمه فغضب لكل واحد منهما رجلٌ لعبد اهللا ب فغض . أطيب رحيا منك صـلى اهللا علـيه وسلم
 وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا :" والنعال فبلغنا أا أنزلت أصـحابه فكان بينهما ضرب باجلريد واأليدي

 مني وهذه القصة الثابتة يف الصحيحني تقدم لنا مثاالً واقعياً لطبيعة ما قد حيتدم بني املسل 35 " فأصلحوا بينهما
 أن يعمل على – بل وعلى كل من له وجاهة وسلطة مؤثرة – من خالف وكيف جيب على القيادة اإلسالمية

 وال شك أن إصالح ذات البني من أهم . رأب الـصدع وجتـاوز اخلالف حفاظاً على رابطة األخوة اإلميانية
 صلى هللا قال رسول ا : قال ء مقـومات سالمة اتمع اإلسالمي كما جاء يف حديث أم الدرداء عن أيب الدردا
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 : قال . بلى يا رسول اهللا : قالوا ؟ أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة وسـلم اهللا علـيه
 36 احلالقة ذات البني وفساد ، ذات البني إصالح

 : قتال البغاة : ثالثاً
 االقتتال، بل قد تتميز فئة من املسلمني قـد ال جتـدي مساعي اإلصالح السلمية يف رفع اخلصومات ووقف

 وتنحاز بقوة قتالية تواجه ا فئةً أخرى من املسلمني أو رمبا اتمع اإلسالمي بأسره فيتربص خطر الفتنة بأمن
 وسـالمة اـتمع كله وجتد القادة اإلسالمية نفسها أمام خيار وحيد هو القوة يف مواجهة القوة؛ قوة احلق

 فإن بغت إحدامها على : " قال تعاىل . طل ولو كان هذا الباطل متمثالً يف إخوٍة لنا يف الدين الـضاربة على البا
 ، ولقد 37 " األخـرى فقاتلـوا الـيت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

 بني خيار الناس؛ فعن أكـدت السنة النبوية املطهرة على تقرير هذا الضابط الشرعي بل وأنه حيصل حقيقةً و
 إىل جنبه ينظر إىل الناس مرة وإليه مرة واحلسن على املنرب صلى اهللا عليه وسلم مسعت النيب : " أيب بكرة قال

 ، وقد كان كما قال صلى اهللا عليه 38 " به بني فئتني من املسلمني ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح : ويقـول
 . وسلم

 اداً ال بد منه ملا يصيب كثرياً من املسلمني من التباس حول مسألة قتال البغاة مع واحلقـيقة أن هـنا استطر
 رسـوخ حرمة قتل املسلم يف أذهام متومهني تعارضاً بني النصوص وتضارباً وتناقضاً يف الشريعة، ولسوف

 فأما عن دواعي أوجـز يف بيان مجلة من ضوابط هذا القتال ليتميز عن غريه من القتل والقتال غري املشروع؛
 : وجهان؛ أحدمها 39 " فإن بغت إحدامها عن األخرى :" هـذا القتال فقد ذكر اإلمام املاوردي يف قوله تعاىل

 يعين بالسيف 40 " فقاتلوا اليت تبغي :" وقوله تعاىل . بغت بالعدول عن الصلح : بغت بالتعدي يف القتال، والثاين
 41 . ردعاً عن البغي وزجراً عن املخالفة
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 : وجهان 42 " حىت تفيء إىل أمر اهللا :" لشرع هلذا القتال غايةً حمددة ، قال املاوردي يف قوله تعاىل وقـد جعل ا
 إىل كتاب اهللا : والثاين – وهو قول سعيد بن جبري – أحـدمها حـىت ترجع إىل الصلح الذي أمر اهللا تعاىل به

 43 . وسنة رسوله فيما هلم وعليهم وهذا قول قتادة

 ويكف – أي البغاة – ن قتال املشركني واملرتدين من مثانية أوجه فال يتعمد قتلهم هذا وخيتلف قتال البغاة ع
 عـنهم مدبرين ،وال يذفف على جرحاهم،وال يقتل أسراهم، وال يغنم أمواهلم أو يسيب ذراريهم،وال يستعني

 قطع شجرهم أو على قتاهلم مبشرك أو ذمي، وال يهادم أو يوادعهم إىل مدة، وال ينصب عليهم اانيق وال ي
 44 حيرق مساكنهم

 فهـذه خالصة مجلة الضوابط واآلداب الواردة يف هذه السورة واليت يتعني على القيادة املسلمة التزامها، وال
 شك أن التزامها ما بني األفراد ويف التكتالت االجتماعية األصغر مطلوب مع مراعاة بعض احليثيات اليت ال

 آداب " تصرف من خالهلا، وهلذه اخلصوصية أفردت هذه الضوابط حتت عنوان حيـق لغري القيادة والسلطة ال
 ". السياسة الشرعية

 : أخالق وآداب التعامل مع املسلمني : املطلب الثالث

 إن تعامـل املـسلمني مـع بعضهم البعض أمر الزم يف سياق احلياة االجتماعية اليومية، وهو مظنة كثري من
 ات اليت نراها تكاد تفتك باتمع وتفرط عقد اجلماعة وتطعن يف مصداقية االحنـرافات واألخطـاء والتعدي

 ولقد اهتمت هذه السورة بتصحيح مجلة من املفاهيم والتنفري من جمموعة من . األخـوة اإلميانـية مع األسف
 و اتمع السلوكيات اخللقية املنحرفة الشائعة، لترتفع بأفراد اتمع فوق فوضى انعدام األخالق إىل أفق ومس

 وإن املتدبر يف هذه السورة العظيمة جيد عرضاً موجزاً يف آيتني اثنتني ال أبالغ إذا قلت . اإلنـساين املسلم حبق
 إن فـيهما ما يكفي لضبط أي جمتمع بضابٍط من األخالق ينأى به عن أي خلل مؤثر يف سري اتمع وعالقة

 : تأمل هذه الكلمات املوجزة املعجزة أفراده ببعضهم البعض، وما اإلعجاز إن مل يكن هذا؟
 يأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم وال نساٌء من نساء عسى أن يكن خرياً "

 مـنهن وال تلمـزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلميان ومن مل يتب فأولئك هم
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 ا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إمث وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضاً يأيها الذين آمنو . الظاملـون
 45 " أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم

 فقـد أمجلت هذه اآليات ست قبائح خلقية اجتماعية ال يتصور قيام جمتمع راٍق خلوٍق يرضى باستقرار لوثٍة
 السخرية واللمز والتنابز باأللقاب واام املؤمنني بالظنون الضعيفة : فيه، وهذه القبائح الست هي من لوثاا

 وقبل استعراض هذه القبائح منفردةً أشري إىل لطيفٍة تتمثل . والتجـسس على املؤمنني والغيبة للمؤمنني املتقني
 ، يقول عبد الرمحن حبنكة امليداين يف كتابه يف األلـوان التعـبريية اليت جاء النهي ا عن كٍل من هذه القبائح

 ويالحظ يف هذا النص أن كل ٍي فيه قد انفرد بلون تعبريي ذي داللة :" قـواعد التدبـر األمثل لكتاب اهللا
 وال " ويف اللمز " ال يسخر قوم من قوم :" خاصـة قابلة ألن تكون شاملة للمنهيات األخرى ؛ ففي السخرية

 وال " ،  ويف التجسس " اجتنبوا " ، ويف الظن املنهي عنه " وال تنابزوا باأللقاب " تنابز ، ويف ال " تلمزوا أنفسكم
 ويالحظ أنه يصح يف كٍل منها استعمال التعبريات األخرى " وال يغتب بعضكم بعضاً " ، ويف الغيبة " جتسسوا

 – اجتنبوا السخرية – ال تتساخروا – ال تسخروا من أنفسكم ( لـتؤدي فيه داللتها فيقال مثالً يف السخرية
 ومع ذلك فقد اختري لكل قبيحة من هذه القبائح الست ) ... ال يـسخر بعضكم من بعض – ال تـسخروا

 ،وهذا يف احلقيقة من روائع اإلعجاز البياين القرآين من 46 " صيغة التعبري اليت تدل على أبرز صورة من صورها
 رض تلك املناسبة بني الصيغة والقبيحة عند حـيث استيعاب كل املعاين بأوجز أسلوب مؤثر ،ولسوف أستع

 . بيان كل منها إن شاء اهللا

 : النهي عن السخرية : أوالً
 إن هذا السلوك االجتماعي الشائن يعكر على أفراد اتمع املسلم صفو عالقتهم ويكدر صفاء مبادئهم؛ فال

 ستهزاء به والسخرية منه، فكان ال يسلم االعتقاد بأفضلية املسلم وتساويه يف احلقوق مع أخيه املسلم مع اال
 مث يأيت " يأيها الذين آمنوا :" بـد من توجيه قرآين يلفت االنتباه إىل أصل الرابطة اإلميانية املشتركة بقوله تعاىل

 ألن السخرية تغلب فيها املشاركة، " وال نساء من نساء " ، " ال يسخر قوم من قوم :" النهي بلون تعبريي مميز
 ، كما ناسب إفراد النساء عن الرجال يف النهي ألمرين؛ أحدمها كثرة 47 لنهي ذا اللون فناسـب أن يـأيت ا

 من باب عطف اخلاص على – وإن كن داخالت فيهم أصالً – وقـوع ذلك منهن فكان عطفهن على القوم
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 أن فيه – أشار إليه صاحب قواعد التدبر األمثل – العام لبيان شدة االهتمام بنهيهن عن هذا السلوك، والثاين
 48 . إشارة إىل أن النساء ال خيالطن الرجال يف االس االجتماعية فناسب تذكري وي كٍل على حدة

 عسى أن :" والسخرية منافية خللق املسلم ألن فيها استعالًء بغري احلق، ولذلك نبهت اآلية الكرمية على ذلك
 ألمر دنيوي قد يكون خرياً منك يف املعيار ، أي اخلريية الشرعية، فذلك الذي تسخر منه " يكونوا خرياً منهم

 الـشرعي فيكون استعالؤك عليه تقدمي ألمر الدنيا على أمر اآلخرة، وتقدمي هلوى النفس على معيار الشرع
 والعياذ باهللا، هذا باإلضافة إىل ما حتدثه هذه السخرية من غٍل يف النفوس وشٍر بني الناس حىت إن اهللا علم نبيه

 49 " ومن شر حاسٍد إذا حسد :" وسلم واملسلمني أن يستعيذوا به من هذا الشر ؛ قال سبحانه صلى اهللا عليه

 : النهي عن اللمز وعن التنابز باأللقاب : ثانياً وثالثاً
 أي ال يلمز 51 " وال تلمزوا أنفسكم :" ، واملعىن يف قوله تعاىل 50 واللمز يف اللغة العيب واإلشارة بالعني وحنوها

 ويف هذا األسلوب . 53 أي ال يقتل بعضكم بعضاً 52 " وال تقتلوا أنفسكم :" كقوله تعاىل بعـضكم بعضاً، وذلك
 التعـبريي ما يشري إىل أن من ملز وعاب أخاه املسلم فكأمنا ملز وعاب نفسه، وهذا قبيح مرغوب عنه، فوجب

 ولقد ورد . ر تـرفُّع املرء عنه متاماً كما يترفع عن كشف مساويه وعيوبه للناس وإن كانت فيه يف نفس األم
 ويلٌ لكل همزة :" الوعـيد الشديد ملن قارف هذه القبيحة يف موضٍع آخر من القرآن الكرمي حيث قال تعاىل

 55 " مهاز مشاء بنميم :" ، وعد هذه اخلصلة من مجلة اخلصال الذميمة حيث قال 54 " لُمزة

 على وزن تفاعل، " تنابز " و . 56 ي باأللقاب التعاير والتداع : يلقبه، والتنابز : أما النبز لغةً اللمز ، ونبزه ينبزه
 وهـو يشري إىل تبادل الفعل بني جانبني، فهو فعل تغلب فيه املشاركة  ألن من نبز غريه بلقب رد عليه املنبز

 . ألنه أقرب إىل حكاية الواقع " وال تنابزوا باأللقاب :" بلقب آخر غالباً، وهلذا جاء التعبري يف النهي بصيغة
 ورة الكرمية من هاتني اخلصلتني القبيحتني بوصف من تلبس ما بالفسوق، وبينت أنه ال يليق ولقد نفَّرت الس

 بئس االسم الفسوق بعد :" مبـن مـن اهللا عليه بوصف اإلميان أن يعدل عنه إىل وصف الفسوق فقال تعاىل
 57 " اإلميان
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 : النهي عن الظن السيء باملؤمنني : رابعاً

 أخاه املسلم وخيونه، وما ذلك إال إمثٌ حمض حري باملسلم أن جيتنبه ويترفع عنه، إن مـن اإلمث أن يتهم املسلم
 وملـا كانـت كثرة الظنون مفضيةً إليه جاءت السورة بالتوجيه الرباين لتأمر املؤمنني باجتناب الظن احتياطاً

 قبح هذه الحـتمال الـتهمة يف غـري حملـها، وما ذلك التحفظ واالحتياط إال لعظم حرمة املسلم وشدة
 فناسب أن يأيت أسلوب 58 " يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إمث :" الـرذيلة؛فقال تعاىل

 التعـبري باالجتـناب الكلي ألن من جرى مع ظنونه واسترسل معها أوصلته إىل ما ال حيمد عقباه مما يأمث به
 إياكم والظن :" لنهي حيث قال صلى اهللا عليه وسلم حـتماً، ولقد جاءت السنة النبوية املطهرة لتؤكد هذا ا

 . ، فكان هذا أبلغ ما يكون يف تطهري اتمع املسلم من هذه القبيحة 59 " فإن الظن أكذب احلديث

 : النهي عن التجسس : خامساً

 والتجسس غالباً يطلق على الشر، ومنه اجلاسوس، وأما التحسس فيكون غالباً يف : قـال احلـافظ ابن كثري
 ، والشاهد أن النهي قد جاء يف اآلية  باللفظ الذي يغلب استعماله 60 . ، وقد يستعمل كل منهما يف الشر اخلري

 وهنا نكتة لطيفة وهي أن املرء ال يقوم بالتجسس على غريه عادةً إال ". وال جتسسوا :" يف الـشر فقال تعاىل
 النهي يف هذه اآلية عن سوء الظن عندما يتهمه ويسيء الظن به، فناسب واحلال كذلك أن يكون الترتيب يف

 أوالً مث عن التجسس، وما هذا التناسب إال دليل من األدلة الكثرية على موافقة التوجيهات الشرعية للطبائع
 61 " أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري :" البشرية، قال تعاىل

 : النهي عن الغيبة : سادساً

 يبة، ولقد بني الشارع احلكيم ضابط الغيبة  حيث جاء يف احلديث ذكر احلافظ ابن كثري اإلمجاع على حترمي الغ
 أفرأيت : قيل ". ذكرك أخاك مبا يكره :" قيل يا رسو ل اهللا، ما الغيبة؟ قال : عـن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
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 ، 62 " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد ته :" إن كـان يف أخـي ما أقول؟ قال
 ولقـد جاءت السورة بصورة شديدة التنفري من هذه الرذيلة والقبيحة االجتماعية؛ فشبهت غيبة الرجل أخاه

 ، وهذا التشبيه التمثيلي 63 " أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه :" بأكل حلمه ميتاً حيث قال تعاىل
 ذا التشبيه أوجه عدة بني املشبه واملشبه به؛ مـن أروع األساليب القرآنية وأشدها تأثرياً يف نفس املكلف، وهل

 أوهلـا أن الـذي يغتاب ال يعلم أن أخاه يغتابه متاماً كما أن امليت ال يعلم من يأكل حلمه، وثانيها أن الذي
 يغتاب أخاه احلي قد هتك حرمة أخيه متاماً كما أن آكل حلم أخيه ميتاً قد هتك حرمته، وثالثها أن الغيبة أمر

طبعاً ، وكل هذه املعاين دائرة حول مـستقذر يف الطـبائع السليمة متاماً كما أن أكل حلم امليت أمر مستقذر 
 . تنفري املكلف من هذه اخلصلة املرذولة وتبشيعها يف نفسه كما هي بشعة يف نفس األمر

ت عنها السورة، وإن املتدبر ليدرك أن ا ـذا تكـتمل مجلة القبائح االجتماعية اليتتمع الذي يستطيع و 
 ختلـيص نفـسه وأفـراده من هذه الرذائل جمتمع قمن بارتقاء أمسى مراتب الرقي االجتماعي واإلنساين بل

 . والتعبدي عندما يؤطر كفَّه عن هذه املنهيات يف إطار االنقياد ألمر اهللا عز وجل

 : منهج السورة يف تقرير آداب وضوابط اتمع اإلسالمي : املبحث الثالث

 ال شـك أن منظومة اآلداب اليت عرضتها السورة على قصرها وإجيازها تشكل توجيهاً تربوياً معجزاً يف حد
 تتمثل يف األساليب اليت قررت السورة من خالهلا هذه اآلداب – يف نظري – ذاتـه، إال أن حقيقة اإلعجاز

 ا إال نتيجة زلٍة  أو كبوٍة عابرة، لتترسـخ حقائـق ثابتة مستقرة يف الضمري اإلسالمي حبيث ال يكون اخنرامه
 ولـسوف أعـرض هاهـنا بعض معامل املنهج القرآين يف هذه السورة اليت مت من خالهلا هذا التوجيه لتكتمل

 . منظومة اإلعجاز التربوي هلذه السورة العظيمة

 : وسائل تعزيز التوجيهات التربوية واألخالقية : املطلب األول

 لتربوي يف هذه السورة الكرمية، ومل يكن هذا التعدد جمرد تنويع لغرض التنويع، لقد تعددت وسائل التوجيه ا
 : وإمنا غاية التوافق بني الغاية التربوية والطبيعة البشرية وفيما يلي إشارات عابرة جلملة من تلك الوسائل
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 : الترغيب والترهيب : أوالً
 مة ظهرت لنا جمموعة من إشارات الترهيب إذا تأملـنا جممـوع اآليات اليت ضمت اآلداب والضوابط املتقد

 والترغيب اليت تذيل تلك اآليات حبيث تعمل جمتمعةً على حتقيق منظومة متزنة من الدوافع واملوانع اليت تدفع
 . الفرد املسلم واتمع حنو السلوك املرغوب فيه وحتجزه عن السلوك املرغوب عنه

 حتذير وترهيب من عواقب 64 " أعمالكم وأنتم ال تشعرون أن حتبط " فعلـى صـعيد الترهيب جتد قوله تعاىل
 االفتـئات علـى اهللا ورسـوله، ويف مقابل ذلك قوله تعاىل ترغيباً يف حال امللتزمني بأدب التوقف بني يدي

 66 " أكثرهم ال يعقلون " وكذلك جتد وصف . 65 " هلم مغفرة وأجر عظيم :" الرسـول صـلى اهللا عليه وسلم

 وذا يتحقق التوازن بني الترغيب والترهيب توافقاً مع . 67 " واهللا غفور رحيم " غفرة يقابله فتح باب التوبة وامل
ا، وما هذا إال شاهداالستعداد املزدوج يف النفس البشرية لتحصيل ما فيه خريها ودرء ما فيه شرها ومفسد 

 خلق وهو اللطيف من الشواهد الكثرية على فطرية هذا الدين ومصدريته من لدن حكيم عليم، أال يعلم من
 . اخلبري

 : التذكري بنعمة اهللا وفضله : ثانياً
 وهـذا الـتذكري بالفضل مدعاة االلتزام باهلدي اإلهلي والوقوف عند توجيهاته، تأمل على سبيل املثال قوله

 ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم : " تعـاىل
 فجعل العصيان والفسوق والكفر يف مقابل نعمة اإلميان حبيث يرغب من استقر اإلميان يف قلبه عن " دون الراش

 . أن جيمع إليه من النقائض ما يكون كفراُ بنعمة اهللا عز وجل
 مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي :" ولعـل مـن أصرح العبارات القرآنية يف هذا السياق قوله تعاىل

 ، وهنا نكتة دقيقة وهي أنه ملا ذكر امتنان 68 " بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني إسالمكم
 األعراب باالستجابة لدعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم جاء بلفظ اإلسالم ليدل على عدم بلوغهم مراتب

 فتم 69 ان الدال على متام نعمة اهلداية الكمـال يف حني أنه ملا ذكر امتنان اهللا عليهم ذا الدين جاء بلفظ اإلمي
 . فضل اهللا وظهر قصور عباده عن أداء حق الشكر كما زعموا، واهللا أعلم
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 : بيان عواقب عدم التزام هذه اآلداب : ثالثاً

 لقد جاءت اآليات يف هذه السورة جبملة من التنبيهات على خطورة العواقب املترتبة على ترك التزام منظومة
 آنية املعروضة، ففي سياق األمر بالتثبت يف األخبار جاء التحذير من عاقبة الندم املترتبة على األخـالق القر

 ، ويف سياق النهي عن 70 " فتصبحوا على ما فعلتم نادمني :" التـصرف بغـري علم وتثبت وتبين ، فقال تعاىل
 لم بني أفراد اتمع نتيجة جاء التحذير من وقوع الظ – كالسخرية والتنابز واللمز – القـبائح االجتماعـية

 ومن مل :" االسـتهزاء بالغري واالفتراء عليه ومبالغة الغري يف الرد على تلك السخرية واالفتراءات، فقال تعاىل
 . وهكذا 71 " يتب فأولئك هم الظاملون

 : تنمية الوازع النفسي لاللتزام ذه األخالق : رابعاً

 املبادئ أو خلقاً من األخالق بقوٍة خارجية أو سلطة قانون، فها إن أحداً ال يستطيع أن يفرض التزام مبدأ من
 هي الدول اليوم تعيش حتت سلطة قوانني وضعية ونظم قضائية وشرطة وقوات عسكرية لكنها مل تستطع أبداً

 وهلذا كان ال بد من حل هذه – إن صح أن يسمى ما عندهم أخالقاً – أن حتقق أي التزاٍم حقيقي باألخالق
 إن اهللا :" لية يف منظومة األخالق اإلسالمية، وليس أقدر على ذلك من قوله تعاىل يف ختام هذه السورة اإلشكا

 إذ أن استشعار هذه الرقابة الدائمة من اهللا عز وجل 72 " يعلم غيب السماوات واألرض واهللا بصري مبا تعملون
 الق واآلداب ولو كان يف خلوة من الناس كفيلٌ بتنمية الوازع النفسي يف كل فرٍد مبا حيقق التزامه ذه األخ

 وذا . أو معـزل عن بطش السلطان وقهر السلطة والقانون، وذا فقط تنضبط منظومة األخالق يف اتمع
 . يتبني لنا اكتمال عنصر آخر من عناصر اإلعجاز يف هذه السورة املباركة

 : تقرير مجلة من املبادئ والثوابت العامة : املطلب الثاين

 قـد قررت سورة احلجرات بعض املبادئ اليت يعني فهمها على التزام منظومة األخالق الواردة يف السورة، ل
 وبعض هذه املبادئ يؤصل املساواة بني الناس حبسب القدر املشترك من طبيعة اخللق البشري، وبعضها اآلخر
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 ين ويفصل يف مقدمات الترقي يف يؤصـل للقدر املشترك األدىن من مسمى اإلسالم بني من ينتسبون هلذا ا لد
 يأيها :" درجـات اإلميان األعلى تاركاً تقرير حتقيق ذلك على احلقيقة إىل اهللا عز وجل، فلنتأمل هذه اآليات

 الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم
 ا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم وإن تطيعوا اهللا قالـت األعراب آمن . خـبري

 إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا . ورسـوله ال يلتكم من أعمالكم شيئاً إن اهللا غفور رحيم
 ادئ املستخلصة من هذه وميكن تعداد املب 73 " وجاهـدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا أولئك هم الصادقون

 : اآليات فيما يلي

 : عدم التفاضل يف طبيعة اخللق : أوالً
 فكلـنا آلدم وآدم مـن تراب، وال يرفع إنساناً فوق إنسان شيئ مما له عالقة بطبيعة اخللق البشري كاللون

 :" له تعاىل وهذا نظري قو " إنا خلقناكم من ذكر وأنثى :" والعرق واجلنس؛ فاألب واحد واألم واحدة كما قال
 يأيهـا الـناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفٍس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونساًء

 قال احلافظ ابن كثري يف تفسري هذه اآلية 74 " واتقـوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً
 م وحواء سواء، وإمنا يتفاضلون باألمور الدينية وهي طاعة فجميع الناس يف الشرف بالنسبة الطينية إىل آد :"

 وبتقرير هذا املبدأ ينتفي يف ذهن املكلف أي داٍع من : قلت 75 " اهللا تعاىل ومتابعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم
 دواعي االستعالء على الغري من حيث صورة خلقه ونسبته البشرية، فينهدم ركن من أركان التفاضل املوهوم

 . قد يسوغ للبعض استحالل عرض أخيه بغيبة أو منيمة أو جتسس أو سخرية أو تنابز وملز وحنوه الذي

 : معيار التفاضل بالتقوى : ثانياً
 بعـد تقرير التساوي يف النسبة الطينية ونقض التفاضل على أساسها كان من الطبيعي أن تنبه اآلية على معيار

 وقد جاء يف احلديث الصحيح عن أيب 76 " مكم عند اهللا أتقاكم إن أكر :" التفاضـل املعتـرب شرعاً فقال تعاىل
 إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريـرة رضـي اهللا عنه قال

 77 " ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم
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 إن اهللا :" تمت اآلية بقوله تعاىل وهـنا أمر مهم جداً وهو أنه ملا كان معيار التفاضل املعترب شرعاً هو التقوى خ
 لتنبه إىل أن اهللا تعاىل هو الذي يعلم املتقني من غريهم، فقطعت بذلك الطريق على أي فرد 78 " علـيم خبري

 يـريد أن يتفاضل على غريه ولو يف هذا املعيار، إذ ليس املقصود من حتديد التقوى معياراً للتفاضل أن يهزأ
 غيبتهم أو ملزهم أو حنو ذلك ألم دوم يف التقوى، وإمنا املقصود كف الـناس بعضهم ببعض أو يستبيحوا

 الناس عن بعضهم البعض وردهم يف التفاضل إىل علم اهللا تعاىل ألنه هو سبحانه وحده الذي يعلم املتقي على
 علم فال تزكوا أنفسكم هو أ :" احلقيقة من غريه، ولقد جاء ذلك بوضوح تام يف سورة النجم حيث قال تعاىل

 79 " مبن اتقى

 : حترير أمساء الدين : ثالثاً
 ملا ردت اآلية الناس إىل معيار التقوى وكان من املشاهد ادعاء بعض الناس ألنفسهم مراتب ليست هلم على
 احلقيقة كان من الالزم بيان مراتب اإلميان والتنبيه على الفرق بني اإلسالم واإلميان وأن حتقيق هذه األمساء ال

 قالت األعراب آمنا قل مل :" والدعوى وإمنا باستكمال املقدمات واألعمال، تأمل معي قوله تعاىل يكون بالتمين
 والصحيح أم قوم ادعوا :" قال احلافظ ابن كثري 80 " تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم

 مث بينت السورة : ، قلت 81 " لوا إليه بعد ألنفسهم مقام اإلميان ومل حيصل هلم بعد فأُدبوا وأُعلموا أن ذلك مل يص
 إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم :" ما يلزم لتحقيق مرتبة اإلميان فقال تعاىل

 لتحدد 83 وهو من أساليب احلصر " إمنا " فبدأت اآلية بلفظ 82 " وأنفـسهم يف سبيل اهللا أولئك هم الصادقون
 . لكُمل وليقف كل فرد عند حده فال يدعي لنفسه مرتبة ليست له من هم املؤمنون ا

 وعالقـة كل ذلك مبسألة األخالق جتريد أفراد اتمع من أي حجة أو ذريعة ومهية لالستعالء على إخوام
 املـسلمني، فـيعود كـل فرد إىل مالحظة عيوبه وأخطائه وقصوره فينشغل بذلك عن تتبع عيوب وأخطاء

 ترهم بألفاظ السخرية والنميمة والغيبة واللمز وحنوه، وهذا البيان الشمويل يف السورة مثرة اآلخرين وهتك س
 . من مثار اإلعجاز القرآين الفريد

 : اخلامتة
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 ذا أكون قد انتهيت من استعراض موجز ملنظومة األخالق واآلداب االجتماعية يف هذه السورة العظيمة اليت
 ، ولقد تبني معنا استيفاء حماور التعامل األخالقي وآدابه على شىت احملاور يـصح أن يقال إا سورة األخالق

ف أركان التفاعل يف اتمع املسلم ؛ املشرع والقيادة وأفراد اتمع  واستطردنا بعض الشيء يف . الـيت تؤـل
 مبحث تفـصيل هـذه اآلداب ودورهـا يف ضبط مسرية اتمع املسلم مبا يرضي اهللا عز وجل مث تطرقنا يف

 . مستقل إىل بعض األدوات اليت عززت السورة من خالهلا االلتزام ذه اآلداب
 : وميكن اإلشارة إىل أهم نتائج هذا البحث يف النقاط التالية

 األخـالق يف اإلسالم منبثقة من عقيدة اإلسالم تنضبط ا من جهة وتصب يف بوتقة حراسة - 1
 م نظريات وفلسفات يتيه فيها أصحاا كما تتيه فيها العقـيدة مـن جهة أخرى، وليست األخالق يف اإلسال

 . اتمعات اليت تقع فريسة االفتتان ا
 بل إن هذه السورة على قصرها وإجيازها قد مجعت : مشولـية املـنظومة األخالقية اإلسالمية - 2

 عية جمتمعة، فما مقومات الفالح والثبات يف ضبط اتمع اإلسالمي مبا ال ميكن حتقيقه البتة بشىت النظم الوض
 . بال املرء لو أنه استقرأ القرآن الكرمي كله سرباً لباقي التوجيهات األخالقية

 فاألخالق اإلسالمية تدور مع حدود الشرع ِحالً وحرمةً، : ثبات منظومة األخالق اإلسالمية - 3
 والعكس خبـالف األخـالق الوضـعية املـصلحية اليت تتبدل وتدور مع املصاحل فأخالق اليوم مثالب الغد

 . بالعكس
 متيـز منظومة األخالق اإلسالمية برقابة ذاتية شرعية تضمن هلا درجة من االلتزام الفردي ال - 4

 . ميكن حتقيقها بغري هذا الوازع اإلمياين وال بأي سلطة بشرية قهرية
 أو أحداً من واحلقيقة أنين بعد انتهائي من هذا البحث أشعر بتقصريي يف تناول هذه السورة، ولعل اهللا يوفقين

 إخـواين إىل اسـتيفاء هـذه السورة دراسة وتدبراً وحبثاً لنقف على كافة عناصر ومقومات البناء األخالقي
 للمجـتمع املسلم حبيث نتمكن من حتقيق هذه السورة واقعاً مشاهداً يشار إليه بالنبان حيكي روعة اإلعجاز

 . ب اهللا عز وجل القرآين ويرفع عن كواهلنا تبعات التقصري يف تطبيق كتا
 واخـرياً، فإين أسأل اهللا تعاىل أن يوفقين للعمل مبا علمت وأن يتقبل ما وافق الصواب منه ويغفر عما زل به

 . قلمي، إنه خري مأمول وأكرم مسؤول، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم
وسيم فتح اهللا . د


