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المقدمة

الحمد هلل رّب العالمين، و�سّلى اهلل على �سّيدنا محمد واآله الطاهرين وبعد.

 ُتمّث���ل �سورة الحجرات نموذجًا من النم���اذج الإعجازية في القراآن الكريم، حيث 

ت�سّمن���ت كّمًا هائ���اًل من القوانين وال�سن���ن في مجالت مختلفة، وتحت���وي بهذا الكم 

القليل من الآيات ال�سريفة على كثير من المبادىء الحقوقية، والجتماعية، والتربوية، 

والأخالقي���ة،... فق���د اأو�سح���ت ال�سورة حقيقة الإيم���ان، وبّينت تفاوت���ه عن الإ�سالم 

ومراتب كل واحد منهما. 

ِرها؛ اإذ لم تتجاوز الثماني ع�سرة اآية، تت�سّمن العديد من الحقائق  وه���ي على ِق�سَ

الكوني���ة والت�سريعي���ة والكثير من الأ�س�س والمب���ادىء والقوانين الثابت���ة لبناء الحياة 

الجتماعية ف���ي مجالتها الُخلقية والجتماعية.ولهذا تّم اختي���ار هذه ال�سورة لتكون 

الم�سم���ون الثقاف���ي والتبليغي له���ذا الكتاب، ال���ذي يمتاز بمجموعة م���ن الأمور على 

م�ستوى المنهج والم�سمون وال�سكل، ن�سير اإليها باخت�سار:

فعل���ى م�شتوى ا�شم الكتاب: اأطلقنا عليه ا�سم »اأ�شوار الأمان« نظرًا اإلى الأهداف 

التي نتوّقع تحقيقها من الكتاب، وهي �سون المجتمع من النحراف من خالل مراعاة 

ال�سواب���ط والقواع���د التي تحّدثنا عنه���ا. ولأّن حفظ الأمن والأم���ان المجتمعي اأعلى 

قيمة ينبغي المحافظة عليها. 

وعل���ى م�شت���وى الم�شم���ون: يت�سّم���ن الكتاب تف�سي���رًا كاماًل ل�س���ورة الحجرات، 

اعتمدن���ا في���ه على التحقيقات والجه���ود العلمية القّيمة لعلمائن���ا الأبرار في مجالت 

متعّددة لغوية، تف�سيرية، عقدية، اأخالقية، تربوية...، ومن الم�سادر التف�سيرية التي 

اعتمدن���ا عليه���ا: التبيان للطو�سي، مجم���ع البيان للطبر�سي، المي���زان  للطباطبائي، 
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الفرقان للطهراني: وذلك ليت�سّنى لالإخوة الأعّزاء الطالع العلمي الر�سين على هذه 

النتاجات العلمية ُبغية توظيفها في المجالت العملية والحياتية، لأّن المعرفة العلمية 

الدقيقة وال�سحيحة هي مقدمة �سرورية للنجاح في مجال التطبيق للفرد والمجتمع.

اأم���ا عل���ى م�ست���وى المنهج: فق���د ق�ّسمنا الكت���اب اإل���ى اإطاللة)13( در�س���ًا ب�سكل 

ا�ستتنائي عن بقية كتب هذه ال�سل�سلة؛ لي�سم كل الدرو�س الم�ستفادة من ال�سورة. وقد 

اعتمدنا فيها المنهج الآتي:

• اعتمدن���ا عل���ى نظرية الوح���دة المو�سوعية لل�س���ور القراآني���ة واخترنا محورًا 	
 

محّددًا لل�سورة.

• اعتمدن���ا تق�سي���م ال�س���ورة المبارك���ة اإل���ى مقاطع، وك���ل مقطع اإل���ى عدد من 	
 

الدرو����س، وفي بع�س الأحيان قد ي�ستوفي الدر�ُس تم���ام المقطع. كل ذلك مع 

مالحظة وحدة المحور في تمام الدرو�س.

• عن���د نهاية كل مقطع حاولنا ربط���ه بالمحور وختمنا المقط���ع بالر�سالة التي 	
 

تريد الآيات اأو الآية في بع�س الأحيان اإي�سالها اإلينا.

• ل���دواع منهجي���ة مرتبطة بطبيع���ة �سل�سلة المت���ون الثقافية اإن م���ن جهة تنّوع 	
 

م�ستوي���ات ال�سريحة الم�ستهدفة، وغزارة الم���اّدة التف�سيرية من جهة اأخرى، 

تعّمدن���ا اخت�سار حجم الدرو�س قدر الإمكان ليتمّكن الإخوة من �سبط الماّدة 

ب�سكل منا�سب وي�ستطيع الأ�ساتذة الكرام اإعطاءها �سمن الوقت المحّدد.

• اعتمدنا منهجية محّددة في كل الدرو�س  كانت على ال�سكل الآتي:	
 

ت�سدير الدر�س بالآية اأو الآيات مورد ال�سرح. -

 تمهي���د يتنا�سب مع الدر�س، ه���و اخت�سار للمدلول التف�سي���ري العام لالآية اأو  -

الآي���ات، وذلك بهدف تهيئة ذهن الطالب للدخول اإلى الدر�س وتركيز المعنى 

التف�سيري بعبارات يمكن حفظها وي�سهل على الطالب فهمها.
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اعتمدن���ا في فقرة �شرح مف���ردات الآية ب�سكل رئي�س عل���ى التحقيقات القيمة  -

للعالم���ة ال�سيخ ح�س���ن الم�سطفوي في كتاب���ه »التحقيق في كلم���ات القراآن 

الكري���م« بالإ�ساف���ة اإلى كتب لغوية اأخرى كمعج���م مقايي�س اللغة لبن فار�س، 

ومف���ردات األفاظ الق���راآن للراغب الأ�سفهاني، وغير ذلك م���ن الكتب اللغوية 

ذات ال�سلة.

المعنى التف�سيلي هو تو�سعة في المدلول التف�سيري لالآية اأو الآيات من خالل  -

التركي���ز على اأهم الآراء التف�سيري���ة، والتربوية، والأخالقية، وغير ذلك. وقد 

نذك���ر المعن���ى التف�سيلي ب�سكل فق���رة واحدة اأ�سبه بالمعن���ى الإجمالي ولكن 

ب�سك���ل اأو�سع وق���د نذكرها عل���ى �سكل نقاط وذل���ك ح�سب حج���م المعلومات 

المرتبطة بالآية.

الت ح���ول الآية لي�ست مّطردة في كل الدرو�س وقد نذكرها لدواع اإثرائية  - فقرة تاأمُّ

مرتبطة بم�سمون الآية ولكّنها ل ترتقي اإلى م�ستوى بحث حول الآية.

فق���رة بحث حول الآي���ة هي عبارة عن اأبح���اث م�ستّلة من الآي���ات الكريمة ول  -

ي�ستوعبها المعنى التف�سيلي.

الدرو����س الم�ستف���ادة من الآي���ات هي الدرو����س والعبر والنتائ���ج العلمية التي  -

ن�ستنتجها من الآية ومن الأبحاث حولها. 

و�سعنا ختام كل در�س �سفحة مطالعة تن�سجم في اأغلب م�سامينها مع م�سمون  -

الكتاب. 

والحمد هلل رب العالمين
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X .فضيلة تالوتها 

X .هدف السورة 

X .محور السورة 

X .موضوعات ومقاطع السورة

X .أسوار األمان في السورة

X .معالم المجتمع اإلسالمي من خالل السورة 

X .منهج السورة

 إطاللة عامة على سورة الحجرات





  تمهيد 

   قبل البدء بتف�سير ال�سورة ُنلفت اإلى المو�سوعات الإجمالية التي تناولتها الآيات 

اإ�ساف���ة اإل���ى التعّرف على منهج ال�سورة ومحاورها وهدفه���ا الرئي�س، لأّن ذلك يعيننا 

على فهم وتدبُّر ال�سورة ب�سكل اأف�سل.

تعريف بالسورة

 نزل���ت �سورة الحجرات بعد �س���ورة المجادلة، اآياتها ثمانية ع�سرة اآية بال خالف، 

. وهي مدنية اإل الآية 13 وهي قوله تعالى: {ڄ ڃ ڃ   
(1(

343 كلمة و 1496 حرف

ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
 .

(2(
ڈ ژ } وقال اآخرون: كلها مدنية

وق���د �ُسّمي���ت بالُحجرات ب�سب���ب ورود لفظ الُحج���رات في الآي���ة الرابعة من قوله 

تعال���ى: {ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ} اأي  ين���ادون 

النبي P من وراء الحجرات اأي بيته.

)1)  رو�س الجنان وروح الجنان في تف�سير القراآن )فار�سي(، اأبو الفتوح الرازي، ج18، �س 1.
)2)  التبيان في تف�سير القراآن، محمد بن الح�سن الطو�سي، ج9، �س 339.
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، ومباحث متنّوعة ومن المباحث التي 
(1(

    وت�سّمن���ت ال�سورة مو�سوعات متع���ّددة 

يمكن ا�ستخراجها من ال�سورة ما يلي: 

1. ال�سفات الإلهية واأثرها على التربية الأخالقية للفرد والمجتمع.  

2. منهج التعامل مع القيادة الرّبانية.  

3. الإيمان والإ�سالم حقيقتهما ومراتبهما.  

4. اأ�س�س بناء المجتمع )الأخوة والتقوى(.  

)1)  م���ن ه���ذه المو�سوعات: اأو�ساف الذات الإلهية: تو�سيف اهلل تعالى: بال�سمي���ع والعليم )الآية 1(. بالغفور الرحيم 
)الآية 5 و 14(. تو�سيف اهلل تعالى بالعليم الحكيم )الآية 8(.اأنه بكل �سيء عليم  )الآية 16(. تواب رحيم )الآية 

12(. يح���ب المق�سطي���ن )الآي���ة 9(. يعلم غيب ال�سموات والأر����س )الآية 18(. ب�سير ب�سلوكي���ات واأعمال العباد 
)الآي���ة 18(. حول الح�س���رة الإلهية:اإن اهلل تعالى اأخبر باأنه يحب الإيمان ويبغ�س الكفر، وقد حّبب وزّين الإيمان 

ف���ي قل���وب النا����س )الآية 7(. ل ينبغي على الم�سلمي���ن اأن يعّلموا اهلل دينه )الآي���ة 16(.اإن اهلل تعالى قد مّن على 

الم�سلمي���ن وهداه���م اإل���ى نعمة الإيمان )الآية 17(. ح���ول ر�سول اهلل: التقّدم على اهلل ور�سول���ه في القول والعمل 

اأمر غير جائز على الطالق )الآية 1(. رفع ال�سوت في مح�سر النبي غير جائز ويوؤّدي اإلى اإحباط العمل )الآية 

ون ال�سوت في مح�سره ووعدهم بالمغفرة والأجر  2(.م���دح اهلل تعالى الأ�سخا�س الذين يحترمون الر�سول ويغ�سّ
العظي���م )الآية 3(.كيفية واآداب معا�سرة النبي P )الآي���ة 5(.ر�سول اهلل عنده اأوقات وبرامج خا�سة لخلوته مع 

نف�س���ه واأ�سرت���ه )الآية 5(.ل ينبغي على الم�سلمين انتظار طاعة النبي لهم لأن مقامه اأعلى منهم اأي فوقهم ؛ فهم 

يطيعون���ه ل العك����س )الآي���ة 7(.ل ينبغي على الم�سلمين اأن يمن���وا على ر�سول اهلل اإ�سالمه���م )الآية 17(. بطالن 

اأ�سالة عدالة كل ال�سحابة )الآية 1 و 2 و 6 و 11(. حول الإ�سالم والإيمان: تفاوت الإيمان والإ�سالم )الآية 14(. 

بي���ان حقيقة الإيمان )الآية 15(. الإيمان في القل���ب )الآية 7  و 14(. الإيمان وعالقته بالعمل )الآية 15(. كيفية 

ادخال النا�س في الإيمان )الآية 15(. قوانين الحياة الجتماعية: ل ينبغي على الموؤمنين الأخذ بقول الفا�سق من 

دون تحّق���ق من قول���ه )الآية 6(. اإذا وقع �سراع بين الموؤمنين فاإن ال�سالح بين المت�سارعين واجب على الجميع 

)الآية 9(. ل ينبغي على الم�سلمين اأن ي�سخر بع�سهم من بع�س  )الآية 11(. ل ينبغي اأن يقولوا لبع�سهم قوًل �سيئًا 

وقبيح���ًا »اللمز «  )الآية 11(. ل ينبغي ا�ستعمال الألقاب القبيح���ة في حق بع�سهم »التنابز بالألقاب«)الآية 11(. 

ل ينبغ���ي عل���ى الم�سلمين �سوء الظّن ببع�سه���م )الآية 12(.ل ينبغي اأن يتج�ّس�س بع�سه���م على بع�س )الآية 12(.

ل ينبغ���ي اأن يغتاب بع�سهم بع�سًا )الآي���ة 12(. ينبغي اأن يكون دافع العمل عند الم�سلمين هو التقوى )الآية 12(. 

ينبغ���ي عل���ى الموؤمنين اأن تحكمهم عالقات الأخوة الإيمانية )الآية 10(. مباحث حقوقية: قاعدة الق�ساء هي من 

اأجل اإحقاق الحق ل لف�سل الخ�سومة )الآية 9(. ل فرق بين اأفراد الب�سر وهم مت�ساوون اأمام اهلل واأمام اأنف�سهم 

)الآية 13(. اإن الختالفات العرقية وغيرها بين اأبناء الب�سر وجدت بغية التعارف بينهم )الآية 13(. ينبغي اإلغاء 

الطبقي���ة بين اأبناء الب�سر فال فرق بين اأبي�س واأ�سود ول عربي وعجمي )الآية 13(. الأفراد مت�ساوون في الحقوق 

واأمام القانون )الآية 13(. اإن ت�ساوي الم�سلمين بين بع�سهم هو في الأخوة )الآية 10(. الم�ساواة درجتان الأخوة 

والإن�ساني���ة )اآي���ات 10 و 13(.  ينبغي اأن ل نتوّقع اأي �سيء اأو نف�ّسر اأي اأمر متعّلق بالنبوة قبل اأن يقوم النبي بذلك 

ح هو ذلك )الآية 5(. مباحث عقائدية: علم اهلل تعالى بالكائنات  وينبغ���ي علين���ا النتظار حتى ُيحّدد ويبين ويو�سّ

علم ح�سوري )الآية 16 و 18(. بطالن الجبر في الأفعال )الآية 7 و 18(. اإّن قبول الإ�سالم هو اأمر اختياري ولي�س 

جبري )الآية 17(. اإحباط العمل )الآية 2(.
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  5. قواعد واآدب ال�سلوك الجتماعي.

6. منهج تلّقي الأخبار.  

7. اإحباط العمل في القراآن.  

8. الإ�سالح الجتماعي بين الموؤمنين.  

ثواب قراءة سورة الحجرات

   ع���ن الح�سي���ن ب���ن اأبي الع���الء عن اأبي عب���د اهلل Q ق���ال: »من ق���راأ �شورة 

 .
(1(»P الحجرات في كّل ليلة اأو في كل يوم كان من زّوار محمد

وم���ن الوا�سح اأّن كّل هذه الح�سنات التي هي بعدد المطيعين والعا�سين اإّنما تكون 

في �سورة ما لو اأخذنا بنظر العتبار كاّلً من الفريقين واأن نفّكر جيدًا فنجعل م�سيرنا 

وفقًا لمنهج المطيعين ونبتعد عن منهج العا�سين.

: عن النبي P قال:»من قراأ هذه ال�شورة اأعطي من 
(2(

وروي في كتاب )خوا�س القراآن(

الأجر بعدد من اأطاع اهلل تعالى وعدد من ع�شاه ع�شر مّرات، ومن كتبها وعّلقها عليه في 

.
قتال اأو خ�شومة اأمن خوف ذلك، وفتح اهلل تعالى على يديه باب كّل خير«)3)

)1)   ثواب الأعمال، ال�سدوق، ثواب قراءة �سورة الحجرات، �س 115.
)2)  خوا�س القراآن تعني باخت�سار تاأثير القراآن اأو بع�س �سوره واآياته على الموجودات ومنها الإن�سان �سواء على ج�سده 
اأو روحه. وهناك تعبير اأكثر �سيوعاأ في كتب التف�سير وهو ف�سائل ال�سور اأو ثواب قراءتها وهو ما نراه من اأحاديث 

مروية عن النبي P وعن اأهل البيت R في كتب التف�سير كالتبيان للطو�سي، ومجمع البيان للطبر�سي، والكتب 

التف�سيري���ة الروائية:كالقمي، والعيا�سي، وفرات الكوف���ي، الثقلين، البرهان، وغيرها من الكتب. ومن الوا�سح اأن 

هن���اك ارتباط���ًا بين خوا�س القراآن وف�سائله وقد يظهر هذا الرتباط الوثي���ق بينهما فقد يقال اإن خوا�س القراآن 

ج���زء م���ن ف�سائله لأنها تو�سح وتبين بركة القراآن وف�سله ومزاياه ؛ ف���ي جلب النعم، ورفع النقم. ولكن جملة من 

العلم���اء اأفردوا )الخوا�س القراآنية( ع���ن الف�سائل القراآنية، فاأ�سبح لخوا�س الق���راآن تعريفًا م�ستقاًل، وموؤّلفات 

خا�س���ة و�س���ار عندنا علم با�سم »عل���م خوا�س القراآن« اأو»اأ�س���رار القراآن« اأو» اأ�سرار ومنافع الق���راآن « وهذه كّلها 

ت�سمي���ات متع���ّددة لمعنى واحد. ومن جمل���ة الموؤلفات هو كتاب »خوا�س القراآن العظي���م« الذي نقل عنه المحّدث 

ال�سي���د ها�س���م البحراني وهو كتاب من�سوب اإلى الإمام ال�سادق Q. ه���ذا الكتاب كتبه ال�سيخ عفيف الدين اأو 

اأبوعبد اهلل اأ�سعد اليافعي اليمني بعنوان »الدر النظيم في خوا�س القراآن العظيم« ذكر خوا�س كل �سورة وخوا�س 

كل اآية منها بالخ�سو�س من خالل ما ورد عن الإمام اأبو عبد اهلل ال�سادق Q وغيره من المع�سومين. وهناك 

كتب اأخرى حول خوا�س القراآن لل�سيوطي، وال�سافعي، والغزالي، والجيالني وغيرهم.

)3)   البرهان في تف�سير القراآن، ها�سم البحراني، ج5، ح2، �س 99.
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وع���ن ر�سول اهلل P:»م���ن كتبها وعّلقها عليه في قت���ال اأو خ�شومة، ن�شره اهلل 

.
تعالى وفتح له باب كل خير«)1)

هدف السورة  

ته���دف �س���ورة الحجرات اإل���ى بناء منظوم���ة مفاهي���م عقائدية و�سبك���ة عالقات 

اإن�سانية تحكمها الآداب العامة والخا�سة وت�سودها اأ�سول اأخالقية اجتماعية من اأجل 

بن���اء المجتمع الإ�سالمي الخال����س و�سيانته من النحراف وذل���ك من خالل تطبيق 

التوجيهات والقوانين الواردة في ال�سورة والمجتمع الذي ينبغي جعله نموذجًا ُيحتذى 

ب���ه وهو المجتمع النبوي المتمّثل بالنب���ي P واأهل بيته R. وبعبارة اأو�سح: بناء 

المجتم���ع الإ�سالم���ي على �س���وء التربية الأخالقية الت���ي ت�سّمنتها �س���ورة الحجرات 

  .P والقتداء بالقراآن الناطق وهم محمد واآل محمد

محور السورة

هن���اك ثالث���ة �سور في الق���راآن وهي:»محمد والفت���ح والحج���رات« ترتبط بمحور 

واح���د هو النبي محم���د P ففي �سورة محمد كان الهدف اّتب���اع الر�سول P، وفي 

�س���ورة الفت���ح موا�سفات اأتباعه، وفي �س���ورة الحجرات اأدب التعام���ل معه P الذي 

ه���و اأ�سا�س في التعامل مع اأفراد المجتمع الإ�سالم���ي؛ لأّن من ت�سقط عنده �سخ�سية 

كر�س���ول اهلل P فل���ن يحت���رم اأّي قانون اأو اأّي ف���رد في المجتمع و�سيك���ون مثاًل في 

النحط���اط الأخالق���ي، ومن ت�سم���و عنده �سخ�سي���ة كر�سول اهللP فاإّن���ه �سيحاول 

بك���ّل م���ا اأوتي من قّوة اأن يتماهي مع هذه ال�سخ�سية ف���ي المجتمع وتكون هي العنوان 

الأ�سا�س في كّل عالقاته الدينية والإن�سانية مع الآخرين.

 ومن خ���الل ال�ستعرا�س الدقيق والتحليل المنهج���ي لم�سمون ال�سورة ومالحظة 

الق�ساي���ا والقوانين المختلفة الت���ي تعّر�ست لها، �سندرك اأّنها تدور حول محور رئي�س 

)1)  البرهان في تف�سير القراآن، ها�سم البحراني، ج5، ح3، �س 99.
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وه���و »التربية الأخالقي���ة للمجتمع الإ�شالمي« وهو بالتال���ي ما تدور حوله كل اآيات 

ومقاطع ال�سورة المباركة.

وه���ذا ما نلحظه من خ���الل الحديث عن القي���ادة الإلهي���ة واآداب التعامل مع اهلل 

تعالى ور�سوله P والطاعة المطلقة للقيادة، واآداب و�سوابط وقواعد تلّقي الأخبار، 

حقيق���ة وقيم���ة الإيم���ان، حرمة الموؤم���ن عند اهلل تعال���ى، وذلك من خ���الل عّدة من 

�س، ال�ستهزاء، وغير ذلك من  النواهي التي ذكرتها ال�سورة من حرمة الغيبة، التج�سُّ

الآداب الأخالقي���ة، وبيان خطورة التنازع بين اأف���راد المجتمع الإ�سالمي ورف�س هذا 

الخالف وكيفية الإ�سالح بين الموؤمنين اإلى اآخر ما ت�سّمنته ال�سورة.

موضوعات ومقاطع السورة 

اإّن الأم���ن والأمان وال�سالم من التطّلع���ات الكبرى لالإن�سانية جمعاء، فكّل �سخ�س 

يول���د ويول���د معه الأمل والتطّلع اإلى الحي���اة الآمنة وال�سالمة، فه���و يريد اأن يعي�س في 

�سالم واأمان مع نف�سه، ومع الآخرين، ومع مجتمعه وهذا بالتحديد ما تر�سمه وتحّدده 

»�ش���ورة الُحج���رات« من اأ�سوار اأمان نف�سي وديني واجتماع���ي لتحقيق ال�سالم في دار 

الدنيا قبل الآخرة.

فتر�سم ال�سورة اأ�سوارًا في التعامل مع القيادة الإلهية لأّنها هي المرجع الأ�سا�س في 

ح���ال تعّر�ست وحدة المجتمع واأمن���ه و�سالمه للخطر؛ وبعد اأن تر�سي احترام القيادة 

واآداب التعام���ل معه���ا، وطبيعة العالق���ة معه��ا، تاأم���ر ال�سورة الموؤمني���ن بالتثبُّت في 

اأموره���م، وعدم ال�ستر�سال مع اأنباء الفا�سقي���ن، فهي توؤ�ّس�س منهجًا في التعاطي مع 

الأخبار وتر�سم �ُس���ور اأماٍن جديد يمنع من اإثارة الفتنة و�سيوع الفو�سى في المجتمع، 

لأّنهم من دون تثبُّت قد ي�سيبون بذلك قومًا بجهالة ثم يندمون على ذلك. 

ف���ي �سي���اق حديثها عن عالقة الم�سلمين بع�سهم بالبع����س تاأمرنا في حال  ن�سوب 

اقتت���ال بي���ن فئتين منه���م اإرجاعهما اإل���ى �سور الأم���ان وهو الإ�س���الح بينهما مقّدمة 
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لإر�س���اء العدال���ة، وفي حال بغت اإحداهم���ا على الأخرى ولم تقب���ل بالرجوع اإلى �سور 

الأم���ان، فوظيفتنا اإرجاعها اإليه ولو بالقوة، لأّن حفظ الأمن والأمان المجتمعي اأعلى 

قيمة ينبغي المحافظة عليها لأّنه من دونها ل يمكن تحقيق العدالة في الأر�س، فيجب 

محارب���ة الفئة الباغية، حتى تف���يء اإلى اأمر اهلل وتقبل ال�سلح والتحاكم الى ال�سريعة 

المقّد�سة، فاإْن فاءت تقوم الأمة بن�سر العدالة في اأو�ساطها والق�سط.

ث���م ُتر�سي �س���ورًا مهّمًا في العالقة بي���ن الموؤمنين وهو �سور الأخ���وة ليكون محورًا 

اأ�سا�سيًا للعالقة بينهم.

ث���م تر�سي لنا مجموعة اأ�س���وار ل بد من الرجوع اإليها، من خ���الل جمعها بعنوان: 

»�ش���ور حرم���ة الموؤم���ن«، فينبغ���ي اأن ل يحك���م عالقتنا �س���وء الظ���ّن، ول الغيبة، ول 

ال�سخرية وال�ستهزاء، فهذا هو �سور »حرمة الموؤمن«.

 Q ثم تر�سي لنا �سور الإن�سانية والذي يوؤّكد الأ�سل الواحد للب�سرية فالأب اآدم

والأم ح���واء )عليه���ا ال�س���الم(، ترف�س اأي نوع م���ن التمييز الم���اّدي والعن�سري بين 

الب�س���ر، وُتبّي���ن اأّن الحكمة من جعلن���ا �سعوبًا وقبائل هو التع���ارف والنفتاح والتالقي 

ولي�س التدابر والنغالق والتحارب، لأّنه اذا عرف بع�سهم بع�سًا �سبطت الم�سوؤوليات 

والحقوق وتهّياأت اأر�سية اإقامة العدالة. 

نعم اإّن هناك تمايزًا واحدًا هو �سور التقوى. فاإّن اأكرم الخلق عند اهلل اأتقاهم. ومن 

معان���ي التق���وى �سالمة الفكر وا�ستقام���ة ال�سلوك، وبذلك يك���ون التناف�س على اإي�سال 

المجتمع اإلى اأمنه و�سالمه، فالتقوى هي المحّققة لأهداف اهلل تعالى على الأر�س.

وتخت���م ال�س���ورة الكريمة بمظّلة الأ�س���وار اإن �سّح التعبي���ر اأي ال�سابط لتطبيق كّل 

الأ�سوار ال�سابق���ة والموجد للدافع الذاتي لتطبيق اآداب ال�سورة وتحقيق اأ�سوارها وهو 

»علم اهلل بغيب ال�شموات والأر�ص« واأّن اهلل »ب�شير« باأعمال عباده.

وم���ا ينت���ج من خالل تطبيق هذه الأ�سوار التي دعت له���ا ال�سورة هو ال�سالم، فاهلل 
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تعال���ى يدعو اإل���ى دار ال�سالم ف���ي الدنيا، واإل���ى دار ال�سالم في الآخ���رة؛ ال�سالم مع 

النف�س، مع الآخرين، مع المجتمع.

 فال�س���الم اأ�سبه ب�سجرة مثمرة، جذورها واأ�سولها في القلب وثمارها وفروعها في 

المجتم���ع؛ فعندما يتحّقق ال�س���الم والطمئنان في النف�س، ف�ستخ���رج من النف�س كّل 

الأ�س���داد والأغيار فال ح�سد، ول حقد، ول �سغينة، ول ع�سبية وحمية جاهلية،  فعند 

ق في المجتمع. ذلك �ستبداأ اأ�سوار �سورة الحجرات بالتحقُّ

  فاإذا كان القل���ب يغمره ال�سالم والأمن، كانت ت�سّرفات الإن�سان و�سكناته معّبرة 

عن الرتياح والطمئنان الذاتي فنجد باأّنه: 

يبحث لنف�سه عما ي�سلحها وينفعها ويدفعها اإلى التطّور. -

و�سيعا�س���ر َم���ن حول���ه ب�سالٍم خ���اٍل من البغ���ي والظل���م والتكبُّر و�س���وء الظّن  -

�س والغيبة... والتج�سُّ

و�ستراه ين�سر باأقوال���ه واأفعاله تفا�سيل الأمن وال�سالم وُيحّقق كما قلنا اأ�سوار  -

الأمان في المجتمع بل قد ُيقاتل من اأجل تحقيقها.

مظلة الأ�سوار

 علم اهلل

�سور الإيمان �سور التقوى

�سور التعامل

 مع القيادة

حرمة الموؤمن الأخوة الإ�سالح

التثّبت في تلّقي 

الأخبار

�سور اأ�سول

 الأخالق الجتماعية
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أسوار األمان في السورة

لقد توّزعت هذه الأ�سوار على اآيات ال�سورة �سمن مقاطع على ال�سكل التالي: 

- المقطع الأول: من الآية )1-5(: �سور التعامل مع القيادة:  

ُتبّي���ن هذه الآيات طريقة التعامل م���ع الّنبيP واآدابها وما ينبغي على الم�سلمين 

مراعات���ه من اأ�سول في ح�س���رة النبيP وهي تعّلمنا على كّل حال اآداب التعامل مع 

القي���ادة وتقّنن طريق���ة التعامل مع القيادة ال�سالحة المتوازن���ة عندما يتعاي�س معها 

الفرد الم�سلم. ويتحّرك في اإطارها وفي ظّل اأوامرها ونواهيها، لتخلق الرابط الوثيق 

مع تلك القيادة الرّبانية فُتحّدد اآداب التعامل معها. بال�سكل الذي يحفظ لها قدا�ستها 

ومقامه���ا العظي���م لأّن ال�سر في ال�ستجابة للقائد الإلهي ه���و مدى احترامه وتقدي�سه 

وتوقي���ره ل���دى الرعية. وعندم���ا يح�سل هذا التراب���ط �ستكت�سب القيادة ق���وة التاأثير 

والفاعلية في الأمة.

- المقطع الّثاني: الآيات )6-12(:  �سور  اأ�سول الأخالق الجتماعية:

�سول »الأخ���الق الجتماعية« الهامة 
ُ
بّين���ت ال�سورة في هذا المقط���ع �سل�سلة من اأ

التي اإن ُعمل بها وعلى هداها ُحفظت المحّبة وال�سفاء والأمن والتحاد في المجتمع 

هملت تكون �سببًا لل�سقاء والنفاق والتفّرق وعدم 
ُ
الإ�سالمي، وعلى العك�س من ذلك لو اأ

الأمن. وقد حّددت ال�سورة هذه الأ�سول على ال�سكل التالي:

• الأ�س���ل الأول: منهج تلّق���ي الأخبار: بّينت ال�سورة في الآي���ة ال�ساد�سة  المنهج 	

القراآني في كيفية التعاطي مع الأخبار وكيفية تلّقيها واأهّمية الدّقة في اأخذها 

ونقلها.

• الأ�س���ل الثان���ي: الإ�سالح بين الموؤمني���ن: عر�ست ال�سورة جمل���ة من الأوامر 	

الإر�سادي���ة المتعّلق���ة بكيفية مواجهة الختالفات والتن���ازع اأو القتال الذي قد 

يقع بين الم�سلمين اأحيانًا.
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•  الأ�سل الثالث: الأخّوة بين الموؤمنين: لفتت ال�سورة اإلى اأ�سل  اأ�سا�س ل بد من 	

توافره في بناء العالقات الإن�سانية بين اأفراد المجتمع وهو اأّن: {...ٴۇ 

ۋ     ...}.
• الأ�سل الرابع: رعاية حرمة الموؤمنين: ا�ستملت ال�سورة الكريمة على جملة من 	

الأوام���ر والنواهي الإلهية التي اذا لم تتم مراعاتها في المجتمع فهذا �سيوؤّدي 

اإل���ى تحطيم وانهي���ار العالقات الجتماعية وهي �س���ّت عناوين:{ ائ  ەئ ەئ  

ڀ   ، ٻ ٻ     پ پ   ، مئ ىئ يئجب   ، ی جئ حئ   ، وئ وئ  
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ}.

- المقطع الثالث: الآية 13: �سور التقوى.

تتحّدث عن معيار قيمة الإن�سان عند اهلل وهو التقوى.

- المقطع الرابع: الآيتان )14-15(: �سور  الإيمان.

تعال���ج هذه الآيات ق�سي���ة مركزية في طبيعة العالقة بين الإيم���ان والعمل وهو اأّن 

الإيم���ان لي����س بالقول فح�سب ب���ل ل بّد من ظهور اآث���اره في اأعم���ال الإن�سان والجهاد 

بالم���ال والنف�س، اإ�سافًة اإلى العتقاد في القلب � كم���ا ُتبّين اأّن الإيمان والإ�سالم هما 

هدي���ة اإلهي���ة للموؤمنين وبدًل من اأن يمّنوا بالإ�س���الم اأو الإيمان ينبغي اأن ي�سكروا اهلل 

على هذه الهدية اإذ �سملهم بها. تتحّدث ب�سكل عام عن ال�سفات الإلهية التي يجب اأن 

يتحّلى بها الفرد الم�سلم والذي يتكّون المجتمع الإ�سالمي منه.

- المقطع ال�شاد�ص: الآية 18: علم اهلل تعالى:

ف���ي هذا المقطع تتحّدث عن عل���م اهلل واطالعه على جميع اأ�سرار الوجود الخفية 

واأعم���ال الإن�سان، وهذا الق�سم بمثابة ال�سامن لتنفيذ جميع هذه الأق�سام الواردة في 

هذه ال�سورة! 
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معالم المجتمع اإلسالمي من خالل السورة

   تت�سّم���ن ال�سورة م�سائل من �سرائع الدين بها تتم الحياة ال�سعيدة للفرد وي�ستقر 

النظ���ام ال�سال���ح الطيب في المجتمع، منها ما ه���و اأدب جميل للعبد مع اهلل �سبحانه 

وم���ع ر�سوله كما في الآيات الخم����س في مفتتح ال�سورة، ومنها م���ا يتعّلق بالن�سان مع 

اأمثال���ه من حيث وقوعهم في المجتمع الحيوي، ومنها م���ا يتعّلق بتفا�سل الأفراد وهو 

م���ن اأهم ما ينتظم به الجتماع المدني ويهدي الن�س���ان اإلى الحياة ال�سعيدة والعي�س 

الطيب الهنيء ويتمّيز به دين الحق من غيره من ال�سنن الجتماعية القانونية وغيرها، 

وتختت���م ال�سورة بالإ�سارة اإلى حقيقة الإيمان والإ�سالم وامتنانه تعالى بما يفي�سه من 

)1). اإّن �سورة المجتمع الإ�سالمي الذي تريد بناءه �سورة الحجرات هو على 
نور الإيمان

ال�سكل التالي:

مجتمع رفيع كريم نظيف �سليم مت�سّمنة القواعد والأ�سول والمبادئ والمناهج  -

التي يقوم عليها هذا العالم والتي تكفل قيامه اأوًل، و�سيانته اأخيرًا.

مجتمع ي�سدر عن اهلل، ويّتجه اإلى اهلل، ويليق اأن ينت�سب اإلى اهلل.  -

مجتمع نقي القلب، نظيف الم�ساعر، عّف الل�سان، وقبل ذلك عّف ال�سريرة.  -

مجتم���ع ل���ه اأدب مع اهلل، واأدب م���ع ر�سوله، واأدب مع نف�س���ه، واأدب مع غيره.  -

اأدب ف���ي هواج�س �سميره، وفي حركات جوارحه. وفي الوقت ذاته له �سرائعه 

المنّظمة لأو�ساعه، وله نظمه التي تكفل �سيانته. يتمّثل هذا الأدب في اإدراك 

ح���دود العبد اأمام الرّب، واأمام الر�سول الذي ُيبلِّغ عن الرّب. فال ي�سبق العبد 

الموؤم���ن اإلهه في اأم���ر اأو نهي، ول يقترح عليه في ق�ساء اأو حكم ول يتجاوز ما 

ياأم���ر ب���ه وما ينهى عنه ول يجع���ل لنف�سه اإرادة اأو راأيًا م���ع خالقه.. تقوى منه 

وخ�سية، وحياًء منه واأدبًا. 

)1)  محمد ح�سين الطباطبائي، تف�سير الميزان،  ج18، �س 305.
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مجتم���ع له منهجه في التثبُّت من الأقوال والأفعال، وال�ستيثاق من م�سدرها،  -

قبل الحكم عليها. ي�ستند هذا المنهج اإلى تقوى اهلل تعالى.

مجتم���ع ل���ه نظمه واإجراءاته العملية في مواجهة م���ا يقع فيه من خالف وفتن  -

وقالقل واندفاعات، تخلخل كيانه لو ُتركت بغير عالج. وهو يواجهها باإجراءات 

عملية منبثقة من قاعدة الأخّوة بين الموؤمنين، ومن حقيقة العدل والإ�سالح، 

ومن تقوى اهلل والرجاء في رحمته ور�ساه.

مجتم���ع ل���ه اآدابه النف�سية في م�ساع���ره تجاه بع�سه البع�س ول���ه اآدابه ال�سلوكية  -

في معامالته بع�س���ه مع بع����س: { ى ى ائ ائ  ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   یی ی جئ حئ مئ ىئ 
يئجب حب خب مب ىب يبجت}.{حت خت مت ىت يت جث}. 

مجتم���ع نظي���ف الم�ساعر، مكف���ول الحرمات، م�س���ون الغيب���ة والح�سرة، ل  -

يوؤخذ فيه اأحد بظنة، ول تتبع فيه العورات، ول يتعّر�س اأمن النا�س وكرامتهم 

وحريتهم فيه لأدنى م�سا�س.

مجتم���ع له فكرته الكاملة عن وح���دة الإن�سانية المختلف���ة الأجنا�س المتعّددة  -

ال�سع���وب وله ميزانه الواحد ال���ذي يقوم به الجميع. اإّنه ميزان اهلل المبّراأ من 

�سوائ���ب الهوى وال�سط���راب: {ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ }. 
وال�س���ورة بع���د عر�س تلك الحقائق الت���ي تكاد ت�ستقّل بر�سم معال���م ذلك المجتمع 

الرفيع الكريم النظيف ال�سليم، ُتحّدد معالم الإيمان، الذي با�سمه دعي الموؤمنون اإلى 

اإقامة ذلك المجتمع. وبا�سمه هتف لهم ليلّبوا دعوة اهلل الذي يدعوهم اإلى تكاليفه بهذا 

الو�س���ف الجميل، الحافز اإلى التلبية والت�سلي���م:{ ٱ ٻ ٻ}. ذلك النداء 

الحبيب الذي يخجل من ُيدعى به من اهلل اأن ل يجيب والذي يي�ّسر كل تكليف ويهّون كّل 
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م�سقة، وي�سّوق كّل قلب في�سمع وي�ستجيب: {ڑ ک کک ک گ گ گ گ 

ہ     ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ}. 
اأّما في ختامها فتك�سف ال�سورة عن �سخامة الهبة الإلهية للب�سر. هبة الإيمان التي 

يم���ّن بها على من ي�ساء، وفق ما يعلمه في���ه من ا�ستحقاق: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ 

جت  يب  ىب  مب  خب  حب                جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ 
.

(1(
حت خت متىت يت جث مث ىث }

منهج السورة

ا�ستمل���ت ال�سورة على القواعد والآداب الأخالقية لتربية المجتمع الإ�سالمي ولكي 

ت�س���ل اإلى ه���ذه الأهداف التي ر�سمتها فق���د انتهجت منهجًا خا�سًا ف���ي تقرير اآداب 

و�سوابط المجتمع الإ�سالمي:

ولق���د تع���ّددت و�سائل التوجي���ه التربوي في ه���ذه ال�سورة الكريمة، ول���م يكن هذا 

التعّدد مجّرد تنويع لغر����س التنويع، واإّنما غاية التوافق بين الغاية التربوية والطبيعة 

الب�سرية وفيما يلي اإ�سارات لجملة من تلك الو�سائل:  

اأ. الترغي���ب والترهي���ب: اإذا تاأّملن���ا مجموع الآي���ات التي �سّم���ت الآداب وال�سوابط 

المتقّدم���ة ظهرت لن���ا مجموعة من اإ�س���ارات الترهيب والترغيب الت���ي تذّيل تلك 

الآي���ات بحيث تعمل مجتمعًة على تحقيق منظومة مّتزنة من الدوافع والموانع التي 

تدف���ع الفرد الم�سل���م والمجتمع نحو ال�سلوك المرغوب في���ه وتحجزه عن ال�سلوك 

المرغوب عنه.

)1)   راجع: �سيد قطب اإبراهيم ح�سين ال�ساربي، في ظالل القراآن،  ج6، �س 3335 - 3337. )بت�سّرف وتلخي�س(.
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فعلى �سعي���د الترهيب تج���د قوله تعال���ى: {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ }؛ 

 عل���ى اهلل ور�سولهP، وفي مقابل ذلك قوله 
(1(

تحذي���ر وترهيب من عواقب الفتئات

تعالى ترغيبًا في حال الملتزمين باأدب التوّقف بين يدي الر�سول P: {وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ }. 
ب. التذكي���ر بنعم���ة اهلل وف�شل���ه: وه���ذا التذكي���ر بالف�سل مدعاة اللت���زام بالهدي 

الإلهي والوقوف عن���د توجيهاته، تاأّمل على �سبيل المثال، قوله تعالى: {ڇ ڇ 

ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ       ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 
ک } فجع���ل الع�سي���ان والف�سوق والكفر في مقابل نعم���ة الإيمان بحيث 
ُيرّغ���ب م���ن ا�ستقر الإيمان في قلبه عن اأن يجمع اإلي���ه من النقائ�س ما يكون كفرًا 

بنعمة اهلل عّز وجّل.

ج. عواق���ب ع���دم الت���زام هذه الآداب: لق���د جاءت الآيات في ه���ذه ال�سورة بجملة من 

التنبيه���ات على خط���ورة العواق���ب المترّتبة على ت���رك التزام منظوم���ة الأخالق 

القراآنية المعرو�سة، ففي �سياق الأمر بالتثبُّت في الأخبار جاء التحذير من عاقبة 

الندم المترّتبة على الت�سّرف بغير علم وتثبُّت وتبيُّن، فقال تعالى: {ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ}، وفي �سياق النهي عن القبائح الجتماعية - كال�سخرية والتنابز 
واللمز- جاء التحذير من وقوع الظلم بين اأفراد المجتمع نتيجة ال�ستهزاء بالغير 

والفتراء عليه ومبالغة الغير في الرد على تلك ال�سخرية والفتراءات، فقال تعالى: 

{حت خت مت ىت يت جث}  وهكذا...

د. تنمي���ة ال���وازع النف�ش���ي لاللت���زام بهذه الأخ���الق: اإّن اأح���دًا ل ي�ستطيع اأن يفر�س 

الت���زام مبداأ من المبادئ اأو خلقًا م���ن الأخالق بقوٍة خارجية اأو �سلطة قانون، فها 

)1)  افت���اأت علي���ه القوَل افتات، اختلقه، افتراه، رم���اه به كذًبا افتاأت علي���ه الباطل ومن الكلمات القريب���ة اإفتاأت عليه 
ِليل، َتْزِييف، َتْلِفيق، َكِذب. الباطل: اختلقه. - اإفتاأت براأيه: انفرد وا�ستبد به. اإِْفِتَراء، ت�سْ
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ه���ي الدول اليوم تعي�س تحت �سلطة قواني���ن و�سعية ونظم ق�سائية و�سرطة وقوات 

ع�سكري���ة لكّنها لم ت�ستطع اأبدًا اأن ُتحّقق اأّي التزاٍم حقيقي بالأخالق - اإن �سّح اأن 

ُي�سّم���ى ما عنده���م اأخالقًا - ولهذا كان ل بّد من حّل ه���ذه الإ�سكالية في منظومة 

الأخ���الق الإ�سالمية، ولي�س اأقدر عل���ى ذلك من قوله تعالى في ختام هذه ال�سورة: 

{ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث }، اإذ اأّن ا�ست�سع���ار هذه 

الرقاب���ة الدائم���ة من اهلل عّز وج���ّل كفيٌل بتنمية ال���وازع النف�سي في ك���ّل فرٍد بما 

ُيحّق���ق التزام���ه بهذه الأخ���الق والآداب ولو كان في خلوة م���ن النا�س اأو معزل عن 

بط�س ال�سلطان وقهر ال�سلطة والقانون، وبهذا فقط تن�سبط منظومة الأخالق في 

المجتمع.

ه� . تكرار النداء بقوله: {ڭ ڭ ڭ}: اإّن خطاب {ڭ ڭ 

ڭ } ق���د تكّرر في �سورة الُحجرات خم�س مرات وقد يكون هذا موؤ�ّسر على اأّن 
كّل ق�سم �سبقه هذا الخطاب فهو د�ستور اإلهي م�ستقّل ينبغي مراعاته ل�سمان اأمان 

المجتمع و�سيانته من التحريف. واإّن عدم اللتزام بهذه الد�ساتير الإلهية �سيوؤّدي 

اإلى هدم اأ�سوار الأمان وهذه النداءات هي التالية:

ں}.  - ڱ  ڱ  ڱ    ڳڱ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  {ک 

الآية الأولى. 

ھ  - ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ}. من الآية الثانية 
اإلى الآية الخام�سة.

{ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ  -

ڤ ڤ ڦ ڦ}. من الآية ال�ساد�سة اإلى الآية العا�سرة.
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ېئ  - ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ   ائ  ى  {ى 

خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث}. الآية الحادية ع�سر. 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پپ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  -

ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ}. من الآية الثانية ع�سر اإلى اآخر ال�سورة.
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X :للمطالعة

اإذا تاأّملن���ا ف���ي القواني���ن الإلهي���ة الواردة ف���ي �س���ورة الحجرات �سنج���د اأّن عدم 

مراعاتها �سُيحّطم �ُسور الأمان للمجتمع ويق�سي على وحدته وتما�سكه كما �سنبّين في 

طيات مباحث التف�سير. ون�سير اإليها اإجماًل في الر�سم التالي:

القوانين الإلهية

التقّدم على اهلل وعلى ر�سوله، وعدم 

توقير واحترام القيادة.

عدم الدقة في نقل الأخبار.

ال�سخرية، واللمز، والتنابز.

�س، الغيبة. �سوء الظّن، التج�سُّ

عدم مراع�ته� يوؤدي اإلى:

تحطيم �ُسور القيادة وهي اأداة نظم 

المجتمع ومرجعيته.

تحطيم بنية المجتمع وتفكيكه من 

خالل ن�سر الفو�سى وبّث الفتنة.

تحطيم حرمة الموؤمن.

تحطيم العالقات الجتماعية 

والإن�سانية.



مفاهيم محورية:

1

X .P م على الله ورسوله معنى التقدُّ

X .P آراء المفّسرين في معنى التقّدم على الله ورسوله

X .P صور وأشكال التقّدم على رسول الله

X  ف��ي المجال P مصادي��ق م��ن التقّدم على رس��ول الله 

التشريعي.

X .االنضباط في رعاية األدب مع القيادة 

X .الدروس المستفادة من اآلية 

 االنقياد أساس العالقة 
P باهلل ورسوله





النص القرآني

{ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ   ڱ  تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ڱ ں }.
تمهيد

 الآي���ة الكريم���ة باخت�سار ه���ي خطاب من اهلل تعال���ى للموؤمنين الذي���ن اعترفوا 

بتوحي���ده واإخال����س عبادته واأقّروا بنب���وة نبيه محمد P ينهاه���م اأن يتقّدموا بين 

ي���دي النب���ي P باأن يفعلوا خالف م���ا اأمر به، اأو يقولوا في الأحك���ام قبل اأن يقول، 

م بين يديه، واأمره���م اأن يّتقوا اهلل  اأو يخالف���وا اأوق���ات العبادة، فاإّن جمي���ع ذلك تقدُّ

ب���اأن يجتنب���وا معا�سيه ويفعل���وا طاعاته ثم بّين له���م الرقابة الإلهية الت���ي تدعو اإلى 

الرقابة الذاتية وهي قوله تعالى »اإن اهلل �شميع« لما يقولونه »عليم« بما ينطوون عليه 

وي�سمرونه.

   فالآي���ة الكريم���ة تدري���ب للموؤمنين على اأخالقية المالئك���ة لأّن هولء ل ي�سبقون 

اهلل تعالى بقول ول باأمر وهم باأمر اهلل تعالى يعملون، كما قال تعالى: {ڤ ڤ 

ڦ ڦ     ڦ ڦ }. وهكذا ينبغي عل���ى الموؤمنين اأن يكونوا مجتمعًا 
منقادًا ومطيعًا هلل ور�سوله. ولذا �سّدرت ال�سورة الكريمة بخطاب: {ڭ ڭ 
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ڭ} لبيان اأّن هذه ال�سورة الكريمة جاءت لبيان معالم واأ�س�س المجتمع الإيماني، 
اأي تحقيق الأمن الذي اأ�سرنا اإليه.

شرح مفردات اآلية

•   ق���دم: بمعن���ى تقّدم ِم���ْن َقَدَم���ُه اإذا تقّدم���ه، كقوله تعال���ى: {ٱ ٻ}.	

{ک گ گ گ گ ڳ} اأي تتقّدم���وا، وقيل: »ل تعجل���وا باأمر ونهي 

.
قبله«)1)

المعنى التفصيلي لآلية 

   اإّن ت�سدير خطاب بع�س الآيات ب��{ک ک ک } �سواء في �سورة الحجرات 

 يختزن دللت عديدة اأهمها:
(2(

اأم في غيرها من ال�سور

1 - اأّن الن���داء: في���ه تنبي���ه المخاطبي���ن عل���ى اأّن ما ف���ي حّيزه اأمر خطي���ر ي�ستدعي 

اعتناءهم ب�ساأنه، وفرط اهتمامهم بتلّقيه ومراعاته.

 2 - اأّن و�سفهم بالإيمان لتن�سيطهم، والإيذان باأّنه داع اإلى المحافظة عليه ووازع عن 

الإخالل به. ثم بعد ذلك ياأتي تو�سيفهم باأي و�سف يتنا�سب مع م�سمون الآية.

3 - بعد النداء والو�سف بالإيمان جاء قوله تعالى: {ک گ } اأي: ل تفعلوا التقديم، 

عل���ى ترك المفعول للق�سد اإلى نف�س الفعل من غير اعتبار تعّلقه باأمر من الأمور، 

على طريقة قولهم: فالن ُيعطي ويمنع، اأو: ل تقّدموا اأمورًا من الأمور، على حذف 

المفع���ول، للعم���وم. اأو: يك���ون التقديم بمعنى التق���ّدم، من »قّدم« ال���الزم، ومنه: 

مقّدمة الجي�س، للجماعة المتقّدمة.

)1)   تف�سير غريب القراآن، فخر الدين الطريحي، �س 516.
)2)  هناك ثالث �سور قراآنية افتتحت بقوله { ک ک ک }« وت�سّمنت الحديث عن الم�سائل والق�سايا الحكومتية 

والجتماعية والأخالقية والتربوية وهي: المائدة، الُحجرات، الممتحنه.

فف���ي بداية �سورة المائ���دة قال تعالى: {ژ ژ ڑ ڑ ک}، وفي �س���ورة الممتحنة:{ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ}. وفي هذه ال�سورة» َيا ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ}.
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:P م على اهلل ور�سوله اآراء المف�ّسرين في معنى التقدُّ

م: هناك اأقوال واآراء متعّددة لتف�شير التقدُّ

منه���ا: ل تعجلوا بالأم���ر والنهي دون اهلل ور�سوله، ول تقطع���وا بالأمر والنهي دون 

اهلل ور�سوله.

ومنه���ا: اأّن المراد النهي عن التكّل���م قبل ر�سول اهلل P اأي اإذا كنتم في مجل�سه 

و�ُسئل عن �سيء فال ت�سبقوه بالجواب حتى ُيجيب هو اأوًل.

 منه���ا: ل تقّدم���وا اأقوالك���م واأفعالكم على قول النبي P وفعل���ه ول تمّكنوا اأحدًا 

يم�سي اأمامه.

م عل���ى اهلل ور�سوله هو النهي ع���ن التقديم بين  وال���راأي الأرجح ف���ي تف�سير التقدُّ

يدي ر�سول اهلل P فقط في هذه الوجوه الثالثة الأخيرة مبني على حملهم ذكر اهلل 

تعال���ى مع ر�سوله ف���ي الآية على نوع من الت�سريف كقول���ه: اأعجبني زيد وكرمه فيكون 

ذك���ره تعال���ى لالإ�سارة اإلى اأّن ال�سبقة على النبي P عل���ى اأي حال في معنى ال�سبقة 

على اهلل �سبحانه.

الظاه���ر ف���ي اأّن المراد بما بين يدي اهلل ور�سوله هو المقام الذي يربط الموؤمنين 

المتقي���ن ب���اهلل ور�سوله وهو مق���ام الحكم الذي ياأخ���ذون منه اأحكامه���م العتقادية 

والعملية.

وبذلك يظهر اأّن المراد بقوله: {ک گ } تقديم �سي ء ما من الحكم ِقبال حكم 

اهلل ور�سوله، اإّما بال�ستباق اإلى قول قبل اأن ياأخذوا القول فيه من اهلل ور�سوله، اأو اإلى 

فع���ل قب���ل اأن يتلّقوا الأمر به من اهلل ور�سوله، لكن تذييله تعالى النهي بقوله: {ڱ   ڱ 

ڱ ں  } ينا�س���ب تقديم القول دون تقدي���م الفعل ودون الأعم ال�سامل للقول والفعل 
واإل لقي���ل: اإّن اهلل �سميع ب�سي���ر ليحاذي بال�سميع القول وبالب�سي���ر الفعل، كما ياأتي 

ل  تعال���ى في كثير من موارد الفع���ل بمثل قول���ه: {ٹ ڤ ڤ ڤ }، فمح�سّ
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المعن���ى: اأن ل تحكم���وا فيم���ا هلل ولر�سوله فيه حك���م اإل بعد حك���م اهلل ور�سوله اأي ل 

تحكموا اإل بحكم اهلل ور�سوله ولتكن عليكم �سمة التباع والقتفاء.

عموم دائرة الحكم:

لك���ن بالنظر اإل���ى اأّن كّل فعل وترك م���ن الإن�سان ل يخلو من حك���م له فيه وكذلك 

الع���زم والإرادة اإلى فعل اأو ت���رك ُيدخل الأفعال والتروك وك���ذا اإرادتها والعزم عليها 

ف���ي حكم التب���اع، ويفيد النهي عن التقديم بين يدي اهلل ور�سوله النهي عن المبادرة 

والإقدام اإلى قول لم ي�سمع من اهلل ور�سوله، واإلى فعل اأو ترك اأو عزم واإرادة بالن�سبة 

اإلى �سي ء منهما قبل تلّقي الحكم من اهلل ور�سوله. فتكون الآية قريبة المعنى من قوله 

تعالى في �سف���ة المالئكة: { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ }.
وهذا التباع المندوب اإليه بقوله: {ک گ گ گ گ ڳڳ  } هو الدخول في 

ولي���ة اهلل والوقوف في موق���ف العبودية وال�سير في م�سيرها بجعل العبد م�سيته تابعة 

لم�سية اهلل في مرحلة الت�سريع كما اأنها تابعة لها في مرحلة التكوين قال تعالى: {ڃ 

ڃ چ چ چ چڇ }، وقال: {ەئ ەئ  وئ }  وقال: {ڭ ڭ ڭ}.
���وَل ُمَخاَطَبِة  ُب في ه���ِذِه الآَيِة ِعَب���اَدُه الُموؤِْمني���َن، َوُيَعلُِّمُه���ْم اأ�سُ  َتَعالى ُي���وؤدِّ

ُ
ف���اهلل

ُه ِمَن التَّوِقيِر والْحِتَراِم. َفَيُقوُل لْلُموؤِمنين: »ل   َعاُمِل َمَعُه، َوَتْوِفَيِته َحقَّ والتَّ
  P ُسوِل� الرَّ

اِئِهما   َوَر�ُسوُلُه، َوُكوُنوا َتَبعًا ِلَق�سَ
ُ
َي َلُكم ِفيِه اهلل اِء في اأْمٍر َقْبل اأن َيْق�سِ ُت�ْسرُعوا في الَق�سَ

�سوُل َعَلى الَك���الِم ِفيِه، َول َتْفَعُلوا ِفْعاًل  َواأْمِرهم���ا، َوَل َتَتَكلَُّم���وا في اأْمٍر َقْبَل اأْن َياأِتَي الرَّ

ُه �َسِميٌع لما َتُقوُلوَن، َعِليٌم ِبَما  ِمُنوَن، َفاإِنَّ يُّها الُموؤْ
َ
 َيا اأ

َ
ُقوا اهلل �ُسوُل، واتَّ َقْب���َل اأْن َيْفَعَلُه الرَّ

.
(1(

َتْفَعُلوَن«

)1)  راجع: تف�سير الميزان، محمد ح�سين الطباطبائي، ج 18، �س  307.  )بت�سرف(.
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:P م على ر�سول اهلل �سور واأ�سك�ل التقدُّ

خذ قد ُيلحظ ببعدين:
ُ
اإّن التقّدم على ر�سول اهلل P باأّي معنى اأ

•  البعد الأدبي الأخالقي.	

•  البعد القانوني الت�سريعي.	

والداع���ي لهذا التق�سيم هو �سخ�س النبي الكريم P لأّنه تارة نلحظ ال�سخ�سية 

المباركة لر�سول اهلل P، فاإّن للكالم معه، ولالأكل، وللم�سي ولأي حركة معه اآداب ل 

بد من مراعاتها. وعلى كل حال الجنبة الأدبية والأخالقية هي نوع من التقنين الأدبي 

ف���ي العالقة معه P. فاهلل تعال���ى يريد اأن ياأّدب عباده ب�س���رورة مراعاة الأدب مع 

ر�سول���ه، وهي بالتالي مراعاة اأدب مع اهلل تعالى في كل مالقاة وعالقة معه فلمجل�سه 

خ�سو�سية وقد�سية ولكالمه ومنامه وخلوته وكل ما يّت�سل بوجوده المبارك.

 وت���ارة نلح���ظ ما ي�س���در منه ببع���ده الت�سريعي ونح���ن نعلم اأّن ق���ول وفعل وتقرير 

حّجة وكا�سف عن مراد ور�سا اهلل تعال���ى بال زيادة ول نقي�سة. وفي هذا 
 P النب���ي

البع���د الت�سريعي ل يجوز التق���ّدم على ر�سول اهلل P باأّي �سكل من الأ�سكال ولو على 

نحو اقتراح ت�سريعي لأّن اأحكام وقوانين ال�سماء ت�سل اإلينا بطريقين:

الأول: كت���اب اهلل تعال���ى: وهنا ل يحّق لنا تغيير ح���رف واحد من حروف الأحكام 

القراآنية ف�ساًل عن الحكم ككل.

الثاني: ال�سنة النبوية ال�سريفة: وهي قوله وفعله وتقريره. وهذه ال�سنة ُتبّين وت�سرح 

الق���راآن الكريم اأي�سًا ولها نف����س حكم القراآن من ناحية ع���دم جواز تحريفها 

وتبديلها وما �سابه ذلك.
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 .
(1(

قال تعال���ى في �س���اأن نبي���ه P: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ }

وفي  اآي���ة اأخ���رى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   ھ 

. وف���ي اآية ثالثة: {وئ ۇئ      ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ       
(2(

ے ے }
. اإلى غيرها من الآيات ال�سريفة.

(3(
ىئ ىئ ىئ ی               ی ی ی         }

اإّن تكلي���ف الم�سلمين تجاه هذه الجنبة القانونية والت�سريعية هو الت�سليم والنقياد 

المطلق لأوامر اهلل ور�سوله ول يحّق لهم اأّي تدّخل على الإطالق.

بحث حول اآلية

م على ر�سول اهلل في المجال الت�سريعي:  م�ساديق من التقدُّ

1.  البدعة في الدين:  البدعة في الدين من المعا�سي الكبيرة والمحّرمات العظيمة، 

وِعد �ساحُبها النار على ل�سان النبّي 
ُ
الت���ي دّل على حرمتها الكتاب وال�سّنة، كم���ا واأ

الأك���رم P، وذل���ك لأّن المبت���دع ينازع �سلط���ان اهلل تبارك وتعالى ف���ي الت�سريع 

ع���ه، فيزيد عليه �سيئًا وينق�س منه  ع ما لم ُي�سرِّ والتقني���ن، ويتدّخل في دينه وُي�سرِّ

�سيئًا في مجالي العقيدة وال�سريعة، كّل ذلك افتراء على اهلل. 

:
(4(

وهناك تعاريف متعّددة للبدعة نذكر منها

: »البدعة: الزيادة في الدين اأو نق�سان منه من اإ�سناد 
)ر�س(

 قال ال�سيد المرت�سى 

اإلى الدين«. 

)1)  �سورة النجم، الآيتان 3- 4.
)2)  �سورة الح�سر، الآية 7.

)3)  �سورة الأحزاب، الآية 21.
اح القرطبي،الحوادث والبدع، للطرطو�سي، العت�سام، لأبي اإ�سحاق  )4)  من هذه الكتب: البدع والنهي عنها، لبن و�سّ

ال�ساطب���ي الغرناط���ي في جزءين وقد اأ�سه���َب الكالم فيها، البدعة اأنواعها واأحكامه���ا، ل�سالح بن فوزان بن عبد 

اهلل فوزان طبع الريا�س، البدعة تحديدها وموقف الإ�سالم منها، تاأليف الدكتور عبد الملك ال�سعدي طبع بغداد، 

البدعة في مفهومها الإ�سالمي الدقيق، تاأليف الدكتور عبد الملك ال�سعدي طبع بغداد،  البدع المحدثة، لل�سريف 

اأب���و القا�سم الكوفي المتوّفى بف�سا �سنة 352 ه� وطبع با�سم ال�ستغاثة، في النجف الأ�سرف،البدع، تاأليف الدكتور 

ال�سيخ جعفر الباقري، وهي درا�سة مو�سوعية لمفهوم البدعة وتطبيقاتها على �سوء منهج اأهل البيت.
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: »البدعة في ال�سرع: م���ا حدث بعد الر�سول ولم يرد 
)ر�س(

وق���ال العاّلمة المجل�سي

في���ه ن����سّ عل���ى الخ�سو�س، ول يك���ون داخاًل في بع����س العموم���ات، اأو ورد نهي عنه 

خ�سو�س���ًا اأو عموم���ًا ف���ال ت�سمل البدع���ة ما دخل ف���ي العمومات مثل بن���اء المدار�س 

واأمثاله���ا، الداخلة في عمومات اإيواء الموؤمنين واإ�سكانه���م واإعانتهم، وكاإن�ساء بع�س 

الكت���ب العلمية، والت�سانيف التي لها مدخل في العل���وم ال�سرعية، وكالألب�سة التي لم 

 والأطعمة المحدث���ة؛ فاإّنها داخلة ف���ي عمومات الحلّية، 
 P تك���ن في عهد الر�س���ول

ول���م ي���رد فيها نهي. وما ُيفع���ل منها على وجه العم���وم اإذا ق�سد كونه���ا مطلوبة على 

الخ�سو����س ك���ان بدعة... وبالجملة اإحداث اأمر في ال�سريع���ة لم يرد فيه ن�ّس بدعة، 

�سواء كانت اأ�سلها مبتدعة اأو خ�سو�سيتها مبتدعة« ثّم ذكر كالم ال�سهيد عن قواعده. 

وعل���ى كل ح���ال مقّوم البدعة هو الت�سّرف في الدين عقي���دة وت�سريعًا؛ باإدخال ما لم 

يعل���م اأّن���ه من الدين فيه، ف�ساًل عّم���ا علم اأّنه لي�س منه قطع���ًا. وت�سمل البدعة �سورة 

 .(1(
النق�س كحذف �سيء من اأجزاء الفرائ�س

2. القيا�ص وال�شتح�شان:  القيا�س المراد هنا هو التمثيل في م�سطلح علماء المنطق 

»التمثيل هو: اأن ينتقل الذهن من حكم اأحد ال�سيئين اإلى الحكم على الآخر لجهة 

م�ستركة بينهما. وبعبارة اأخرى هو: اإثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي اآخر 

م�ساب���ه له. والتمثيل هو الم�سّمى في عرف الفقهاء ب���� »القيا�س« ويرف�س الإمامية 

حجيته والعتماد عليه في فهم ال�سريعة.

مثال���ه: »اإذا ثبت عندنا اأّن النبيذ ي�سابه الخم���ر في تاأثير ال�سكر على �ساربه، وقد 

ثبت عندنا اأّن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا اأن ن�ستنبط اأن النبيذ اأي�سًا حرام، اأو على 

.
(2(

الأقل محتمل الحرمة، لال�ستراك بينهما في جهة الإ�سكار« 

)1)  راجع: البدعة واآثارها الموبقة،جعفر ال�سبحاني، �س 18-26.)بت�سرف(.
)2)  المنطق،  محمد ر�سا المظفر، التمثيل تعريفه، �س 315.
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3. الفت���وى م���ن دون فح����ص: اإّن الفتوى من دون فح����س كامل في الكتاب والروايات 

م على اهلل ور�سوله.»ل بد  ال�سريف���ة، وتحقيق في المباني الفقهية هو نوع من التقدُّ

للمجته���د في مقام ال�ستنباط، وت�سخي�س وظيفت���ه ووظيفة العامي، من ا�ستفراغ 

الو�سع ف���ي الفح�س عن الأدلة، والمعار�سات، والقرائ���ن الدخيلة في تعيين مفاد 

الدلي���ل. ولي�س له الكتفاء بما و�سل له من الأدل���ة، ف�ساًل عن الرجوع لالأ�سل من 

.
(1(

دون فح�س عن الدليل لو لم يطلع عليه...« 

4. توهي���ن الأح���كام الدينية: من معاني ال�ستخفاف لغ���ًة: ال�ستهانة، يقال: ا�ستخّف 

ب���ه اإذا ا�سته���ان به واأهانه، وا�ستخّفه خالف ا�ستثقل���ه اأي راآه خفيفًا، كما قد يكون 

ال�ستخف���اف بمعنى التهاون. ول يخرج ال�ستعمال الفقهي عن ذلك. وقد يعّبر عن 

ال�ستخفاف - بالمعنى الأّول- بال�ستحقار والحتقار والنتقا�س والزدراء.

وال�ستخفاف له �سور متعّددة والمراد به هنا ال�ستخفاف بالدين والأحكام الدينية 

ونذكر نموذجًا قد يو�سح المو�سوع.

ع���ن جاب���ر، عن اأب���ي جعفر Q ق���ال: اأتاه رجل فق���ال: وقعت ف���اأرة في خابية 

فيه���ا �سم���ن، اأو زيت، فما ترى ف���ي اأكله؟ قال: فق���ال له اأبو جعف���ر Q: ل تاأكله، 

 فق���ال له الرجل؟ الف���اأرة اأهون علّي من اأن اأترك طعامي م���ن اأجلها قال: فقال له اأبو 

جعف���ر Q: اإّنك لم ت�ستخف بالفاأرة، واإّنما ا�ستخففت بدينك، اإّن اهلل حّرم الميتة 

.
(2(

من كّل �سيء

5. اتباع الذوق ل ال�شريعة: )العبادة نموذجًا(. على الإن�سان اأن يّتبع ما تمليه وتاأمر 

ب���ه ال�سريعة ف���ي كل خطوات���ه ول يتقّدم عليها حت���ى في تنفيذ الأوام���ر والبرامج 

الإلهية، فال�سريعة ك���لٌّ متكامل تراعي كل الجوانب الجتماعية في ت�سريعاتها فال 

)1)  الكافي في ا�سول الفقه، ج2، محمد �سعيد الحكيم، خاتمة في وجوب الفح�س، �س 671.
)2)  و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج1، باب نجا�سة الم�ساف بمالقاة النجا�سة واإن كان كثيرا...، �س 206.
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يح���ّق للموؤم���ن وبحجة توافقه النف�سي م���ع العبادة اأن ينعزل ع���ن المجتمع ويتعّبد 

م على اهلل ور�سوله. ويترك عيلولة عياله فهذا النوع من العبادة هو نوع من التقدُّ

 »وَطلَباً ِفي َحاَلٍل - وَن�َشاطاً 
:
Q وف���ي نهج البالغة قال الإمام اأمير الموؤمنين

 .
جاً َعْن َطَمٍع«)1) ِفي ُهًدى - وَتَحرُّ

لع���ّل الهدف من اإيراد  هذا الكالم م���ن الإمام �سواء بع�س الروايات المنقولة عنه 

اأم م���ا ورد ف���ي النه���ج هو دفع توّه���م قد يرد في ذه���ن القارىء عندم���ا يراجع كالم 

 الإم���ام وخ�سو�س���ًا عن���د مطالعة الفق���رات ال�سابق���ة لهذا الك���الم حيث رّك���ز اأمير 

عل���ى اأو�ساف المتقين المرتبطة بعبادته���م وهي كونهم اأهل عبادة 
 
Q الموؤمني���ن

ف���ي الليل والنه���ار واأج�سامهم نحيف���ة وحوائجهم خفيف���ة واأنف�سهم عفيف���ة اإلى اآخر 

الموا�سف���ات، واذا نظ���ر اإليه الناظر يح�سبهم مر�سى، فقد ُيظ���ّن اأّن ذهنهم م�سغول 

بالعبادة وهّمهم الذكر ول طاقة لهم على الك�سب والعي�س باعتبار اأّن طاقتهم تال�ست 

ف���ي الذكر والعبادة وما �ساكل ذل���ك، وعليه �سيكون تاأمين حياته���م من ِقَبل غيرهم، 

والإمام كاأنه اأراد دفع هذا الدخل المقّدر وهو اأّن �سيعته اأ�سحاب هّمة ون�ساط وفعالية 

في الحياة الجتماعية، واأ�سحاب ك�سب حالل �سواء كانوا تجارًا اأم ك�سبة، على اأّن ما 

ُيمّيزهم عن اأهل الدنيا اأّنهم ل يطمعون فيها كما هو حال النا�س العاديين. 

على كّل حال الإمام Q �سواء في حياته العملية اأم في خطبه ومواعظه يرف�س 

���ك بمعنى البتعاد ع���ن العمل والحي���اة الجتماعية، واأن  رف�س���ًا بات���ًا الرهبنة والتن�سُّ

ُي�سب���ح الإن�س���ان عالة على الآخري���ن اأي يعتمد على غيره فيما يحت���اج اإليه من طعام 

���اًل عليهم. كما هو ح���ال بع�س المت�سّوفة. فق���د ورد في نهج  وك�س���اء وغيرهما متطفِّ

البالغة كالمًا يبّين هذه الحقيقة قال Q مخاطبًا »العالء بن زياد الحارثي وهو 

اِر ِفي  َنُع ِب�ِشَعِة َهِذه الدَّ م���ن اأ�شحاب���ه - يعوده، فلما راأى �شعة داره قال: َما ُكْنَت َت�شْ

)1)  نهج البالغة، الخطبة 193.
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ْنَيا - واأَْنَت اإَِلْيَها ِفي الآِخَرِة ُكْنَت اأَْحَوَج - وَبلَى اإِْن �ِشْئَت َبلَْغَت ِبَها الآِخَرَة - َتْقِري  الدُّ

ِحَم - وُتْطِل���ُع ِمْنَها اْلُحُقوَق َمَطاِلَعَه���ا - َفاإِذاً اأَْنَت َقْد  ���ُل ِفيَها الرَّ ْي���َف وَت�شِ ِفيَه���ا ال�شَّ

َم ْبَن  �ْشُكو اإَِلْيَك اأَِخي َعا�شِ َبلَْغ���َت ِبَه���ا الآِخَرَة - َفَقاَل َله اْلَعاَلُء - َيا اأَِميَر اْلُموؤِْمِنيَن اأَ

ا َجاَء  ْنَيا - َقاَل َعلَ���يَّ ِبه َفلَمَّ ِزَي���اٍد - َق���اَل وَم���ا َله - َق���اَل َلِب�َص اْلَعَباَءَة وَتَخلَّ���ى َعِن الدُّ

َق���اَل - َي���ا ُعَديَّ َنْف�ِش���ه َلَقِد ا�ْشَتَهاَم ِبَك اْلَخِبي���ُث - اأََما َرِحْمَت اأَْهلَ���َك وَوَلَدَك - اأََتَرى 

يَِّباِت وُهَو َيْكَره اأَْن َتاأُْخَذَها - اأَْنَت اأَْهَوُن َعلَى اهلل ِمْن َذِلَك - َقاَل َيا  اهلل اأََحلَّ َلَك الطَّ

ِمِنيَن - َهَذا اأَْنَت ِفي ُخ�ُشوَنِة َمْلَب�ِشَك وُج�ُشوَبِة َماأَْكِلَك - َقاَل... اإِنِّي َل�ْشُت  اأَِميَر اْلُموؤْ

َعَفِة النَّا�ِص -  ُروا اأَْنُف�َشُهْم ِب�شَ ِة - اْلَعْدِل اأَْن ُيَقدِّ َكاأَْنَت - اإِنَّ اهلل َتَعاَلى َفَر�َص َعلَى اأَِئمَّ

. َغ ِباْلَفِقيِر َفْقُره«)1) َكْياَل َيَتَبيَّ

»فف���ي هذه الق�سة ن���رى الإمام Q يلوم الع���الء على �سع���ة داره، ويّتخذ لومه 

�سبياًل اإلى بيان وجوه النتفاع بها، في�سير اإلى اأّنه ل حرج على المرء في اأن يجمع بين 

الدنيا والآخرة، فُيمّتع نف�سه في الدنيا بمباهجها، ويبلغ في الآخرة عليا الدرجات.

ثم يوؤّنب عا�سمًا على فعله حين هجر الدنيا ولب�س العباءة، فبّين له اأّنه بفعله هذا 

اأنان���ي يعمل لنف�سه، اإذ اأّن جدوى عمله لو ا�ستطاعه وواله ل ترجع اإل اإليه، واأما غيره 

م���ن النا�س فال ي�سي���ب منه نفعًا وخا�سة اأهله وولده وهم األ�س���ق النا�س به، وبّين اأّن 

من الخير له اأن يجمع بين العمل لنف�سه والعمل لغيره، واأن يجمع بين الدنيا والآخرة. 

والطّيب���ات.؟ ه���ل حّرمها اهلل؟ ك���ال اإّن الن�سان مدع���ّو لأن ُي�سيب منه���ا �سريطة األ 

ي�ستغ���رق فيها على نحو ُيلهيه ع���ن الغاية الرفيعة لوجوده.فال ح���رج على الإن�سان اأن 

يطل���ب الدنيا وي�سع���ى اإليها وُي�سيب من لّذاتها، ولكن عليه اأن يطلب الدنيا من طريق 

الح���الل، وي�سي���ب من لّذتها ما يح���ّل ويجمل، ثم ل يتهالك عل���ى الدنيا ولّذاتها على 

نح���و غير اإن�ساني، بحيث ينقلب من اإن�سان ذي م�ساع���ر نبيلة، واإمكانات رفيعة عالية 

)1)  نه���ج البالغ���ة )تحقيق �سالح(، 209 ومن كالم له Q بالب�سرة - وقد دخل على العالء بن زياد الحارثي، �س 
.325
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اإلى مجّرد اآلة. اآلة لجمع النقود وتكدي�سها، لتنفق في وجوه غير اإن�سانية. اإّن هذا لي�س 

.
(1(

جِمْل في الطلب لُتعطي لنف�سك حّقها ولرّبك حّقه«
َ
جديرًا بالن�سان اأن يفعله، اأ

»والحا�سل اأّن ترك الدنيا بالكلَّّية لي�س هو مطلوب ال�سارع من الزهد فيها والتخّلي 

عنه���ا لأّن ال�س���ارع يراعى نظ���ام العالم با�ست���راك الخلق في عم���ارة الدنيا وتعاونهم 

عل���ى الم�سالح بقاء النوع الإن�سانّي وت���رك الدنيا واإهمالها بالكلَّّية ُيعدم ذلك النظام 

وُينافي���ه ب���ل الَّذي ياأمر به ال�سارع الق�سد في الدني���ا وا�ستعمال متاعها على القوانين 

الَّتي وردت بها الر�سل والوقوف فيها عند الحدود الم�سروبة في �سرايعهم دون تعّديها، 

 Q من منع هذا الرجل ...، فاأّما اعترا�س عا�سم على علّي Q كما اأ�سار اإليه

ف���ي نهيه ل���ه، فحا�سله اأّنه قا�س نف�سه في ترك الدنيا علي���ه، وتقديره اإّنك اإذا نهيتني 

ع���ن ذلك فكيف بك: اأي فكي���ف بما اأرى من هذه الحال واأن���ت المقتدى به، اأو فكيف 

 Q اأ�سن���ع بك مع الح���ال الَّتي اأنت عليها، واإّنما ينبغي ل���ي اأن اأقتدي بك، فاأجابه

بج���واب اإقناعّي بّين فيه الف���رق بينه وبينه، وهو اإّني اإّنما فعلت ذلك لكوني اإمامًا وكّل 

اإم���ام فر����س اهلل عليه اأن ُيقّدر نف�سه ب�سعفة النا�س: اأي لي�سوّيها بهم في حالهم كيال 

يهّي���ج بالفقير فقره في�سعف عن حلمه فيكفر اأو يف�سق، وقد كان Q قبل الخالفة 

كذل���ك، والجواب المحّقق هو ما قلناه من كون هذه الطريق اأ�سلم، واأّما الفرق بينهما 

فيرجع اإلى اأّن عا�سمًا �سلك على غير علم بكيفّية ال�سلوك مع ترك الحقوق الَّتي تلزمه 

 .
(2(

لأهله وولده فكانت حالة الَّتي فارقها اأولى به«

)1)   درا�سات في نهج البالغة،  محمد مهدي �سم�س الدين، موقف الإمام من العمل للدنيا موقفة من الفقر، �س 232.
)2)  �سرح نهج البالغة، ابن ميثم البحراني، ج4، �س 19.



أسوار األمان48

تأّمالت حول اآلية

 رع�ية الأدب مع القي�دة:

الآي���ة ُتبّين اأّن الذي يتقّدم اهلل ور�سوله يوجد الخلل وال�سطراب في المجتمع. واأّن 

الأم���ن والأم���ان في المجتمع يكون في ظ���ّل الطاعة والنقياد المطل���ق للقيادة الإلهية. 

ريد 
ُ
لأّن في علم الإدارة ُيقال؛ اإّن م�ساألة المديرية ل تتم بدون رعاية الن�سباط، واإذا اأ

للنا�س العمل تحت مديرية وقيادة - ح�سب رغبتهم، فاإّن ات�ساق الأعمال �سينعدم عندئذ 

واإن ك���ان المديرون والق���ادة جديرين. وكثير من الأح���داث والنواق�س التي نالحظها 

تح���دث ع���ن هذا الطريق، فكم من هزيمة اأ�سابت جي�سًا قوي���ًا اأو نق�سًا حدث في اأمر 

يهّم جماعة وما اإلى ذلك كان �سببه ما ذكرناه اآنفًا... ولقد ذاق الم�سلمون اأي�سًا مرارة 

اأو بعده، ومن اأو�س���ح الأمور ق�سة 
 P مخالف���ة ه���ذه التعاليم م���رارًا في عهد النب���ي

هزيمة الم�سلمين في معركة اأحد لعدم الن�سباط من قبل جماعة قليلة من المقاتلين.

والق���راآن يثير ه���ذه الم�ساألة المهمة في عب���ارة موجزة في الآية الآنف���ة وباأ�سلوب 

.
(1(

جامع طريف اإذ يقول: {ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ}

فالقي���ادة لها خ�سو�سياتها فال بد من رعاية تلك الخ�سو�سيات والتاأدُّب معها بما 

يتنا�س���ب مع موق���ع تلك القيادة ف�اإّن م�سوؤولية ان�سب���اط ال�سائرين اإزاء القادة وخا�سة 

اإزاء القادة الإلهيين تقت�سي اأّل يتقّدموا عليهم في اأي عمل وقول ول يعجل اأحد عندهم.

وبالطب���ع ف���اإّن هذا الكالم ل يعني باأّنه ل يجوز لهم اأن يت�ساوروا مع الّنبي P اإذا 

ك���ان لديهم �سي ء يجدر بيان���ه، بل المراد منه اأّل يعجلوا ويب���ادروا بالت�سميم قبل اأن 

يواف���ق الّنب���ي على ذلك! حتى اأّنه ل ينبغي اأن ُتثار اأ�سئلة ومناق�سات اأكثر مّما يلزم في 

�س���اأن الم�سائل، بل ينبغي اأن يت���رك الأمر للقائد نف�سه اأن ُيبّين الم�سائل في حينها، ل 

�سيم���ا اإذا كان القائد مع�سوم���ًا الذي ل يغفل عن اأي �سي ء! كما اأّنه لو �سئل المع�سوم 

)1)  الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل، نا�سر مكارم ال�سيرازي، ج16، �س 521.
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اأي�س���ًا، ل يح���ّق لالآخرين اأن يجيبوا ال�سائل قبل اأن يرّد عليه المع�سوم، وفي الحقيقة 

اإّن الآية جمعت كّل هذه المعاني في طّيها.

الدروس المستفادة من اآلية

لأج���ل تطبيق الأوامر الإلهية في المجتمع ل بد من اإيجاد حالة من ال�ستعداد  -

الروح���ي والنف�سي في النا����س لتقبل ذل���ك {ک ک ک} تحقيق حالة 

الإيمان في الفرد والمجتمع.

م على اهلل ور�سوله هو نوع من الأدب الراقي. - اإّن عدم التقدُّ

م على اهلل ور�سوله. - تحليل الحرام وتحريم الحالل، من التقدُّ

البدع، والو�س���ع والتزوير والتحريف، والمبالغ���ات واإدخال ما لي�س من الدين  -

فيه با�سم الدين... هذا كله من التقّدم على اهلل ور�سوله. 

مب���ادئ فقهنا و�سلوكنا ومفاهيمنا الحياتية يجب اأن توؤخذ من القراآن الكريم  -

.R واأهل بيته
  P و�سنة النبي

التجاوز على اأوامر اهلل ور�سوله هو نوع من عدم التقوى.  -

م على اهلل ور�سوله. - الحرية الخاطئة وتجاوز حقوق الآخرين هو من التقدُّ

لأداء الواجبات يحتاج الإن�سان اإلى اأمرين مهّمين: الإيمان والتقوى. -

اللت���زام العملي باأوامر اهلل ور�سوله يجب اأن يك���ون مت�سّمنًا للتقوى الداخلية  -

.
َ
ُقوا اهلل ُموا... َواتَّ )ال�سلوك ُيعّبر عن الباطن(. َل ُتَقدِّ

لون عاداته���م واأعرافهم الجتماعي���ة على اأوامر اهلل  - الأ�سخا����س الذين ُيف�سّ

ور�سوله هم بعيدون عن الإيمان والتقوى.

ف والنقياد للقي���ادة الإلهية لأّن اهلل  - يج���ب على المجتم���ع الإيماني نبذ التطرُّ

تعالى {ی ی  } {ک گ... ڱ   ڱ ڱ ں }.
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X :للمطالعة

 Pنم�ذج ت�ريخية من التقّدم على ر�سول اهلل

حين تحّرك الّنبيP لفتح مّكة في ال�سنة الثامنة للهجرة كان ذلك في �سهر  -

رم�س���ان وكان مع���ه جماعة كثيرة، منه���م الفر�سان ومنهم الم�س���اة، ولّما بلغ 

)منزل( كراع الغميم اأمر باإناء ماء، فتناول منه الّر�سول واأفطر ثّم اأفطر من 

كان معه، اإّل اأّن العجيب اأّن جماعة منهم» تقّدم على الّنبي« ولم يوافقوا على 

بالُع�ساة«.
  P 

الإفطار وبقوا �سائمين ف�سّماهم الّنبي

ما حدث في حّجة الوداع في ال�سنة العا�سرة للهجرة حيث اأمر النبّي اأن ُينادي  -

المنادي:»م���ن ل���م ي�شق منكم هدياً فليحّل وليجعلها عمرة، ومن �شاق منكم 

هدياً فليقم على اإحرامه« ثّم يوؤّدي منا�سك الحج واأّن من جاء بالهدي )وحّجه 

حّج اإفراد( فعليه اأن يبقى على اإحرامه... ثّم قالP:»لول اأّني �شقت الهدي 

لأحلل���ت، وجعلته���ا عم���رًة، فمن لم ي�ش���ق هدي���اً فليح���ّل«. اإّل اأّن جماعة اأبوا 

وقالوا كيف يمكننا اأن نحل وما يزال الّنبي P محرمًا األي�س قبيحًا اأن نم�سي 

للحج بعد اأداء العمرة وي�سيل مّنا ماء الغ�سل من الجنابة. ف�ساء الّنبي ما قالوا 

ووّبخهم ولمهم.
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النص القرآني

ق���ال اهلل تعال���ى:{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ              ھ  ھ 
ې    ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

.
(1(

ى ى }
تمهيد

الق���راآن الكري���م يك�سف لنا في هذه الآي���ة وفي غيرها اأّن هن���اك مجموعة اأ�سلموا 

واآمن���وا باهلل وبالر�س���ولP، لكّنهم ل���م يدركوا قدا�س���ة الر�سولP وم���دى دائرة 

وج���وب طاعت���ه، اإذ كان���وا يعاملونه ف���ي بع�س الأحي���ان ك���اأدون النا�س �ساأن���ًا، وكانوا 

يعار�سون���ه ويعتر�سون علي���ه ويرفعون اأ�سواتهم فوق �سوته، وق���د عالج القراآن اأمثال 

ه���ذه ال�سلوكي���ات الخطي���رة ومنها م���ا ورد في الآي���ة المبارك���ة وفيها ت�سري���ح اأّنهم 

اآمن���وا ب���اهلل ور�سوله ولكّنه���م كانوا يرفع���ون اأ�سواتهم في مح�س���ر النبيP وكانوا 

 ينادون���ه بما يك�س���ف عن اأّنهم كانوا ل يلتزمون بما يقت�سيه �س���اأن النبوة، ول يعتبرون

 Pاإل �سخ�سًا عاديًا مثلهم، فال حاجة اإذن ول �سرورة للتعبُّد بما يقوله النبي Pالنبي 

)1)  �سورة الحجرات، الآيتان: 3-2.
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. بخالف من يعتقد بر�سالته 
(1(

 كنبي، وهذا ما اأوجب التهديد لهم بالإحباط لأعمالهم

{ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې }.

ف���اإن الآية الكريمة تنه���ى الموؤمنين باهلل ور�سوله اأن يرفع���وا اأ�سواتهم فوق �سوت 

النب���يP، وذل���ك عند مخاطبت���ه وتكليمه P واأن يك���ون �سوتهم اأرف���ع من �سوته 

واأجه���ر، لأّن ف���ي ذلك كم���ا قيل اأحد �سيئين: اإم���ا نوع ا�ستخفاف به وه���و الكفر، واإما 

اإ�ساءة الأدب بالن�سبة اإلى مقامه وهو خالف التعظيم والتوقير الماأمور به وهو موجب 

لحبط العمل.

شرح مفردات اآليات 

•  الجه���ر: الجهر هو ظه���ور ال�سوت بقوة العتماد ومن���ه الجهارة في المنطق 	

.
(2(

وجاهر بالأمر مجاهرة ويقال جهارًا ونقي�س الجهر الهم�س«

•  الغ�ص: الحّط من منزلة على وجه الت�سغير له بحالة، يقال: غ�س فالن عن 	

ف���الن اإذا �سعف حاله عن حال من هو اأرفع منه، وغ�ّس ب�سره اإذا �سعف عن 

.»هو كّف في خف�س. ومن 
(3(

ح���ّدة النظر، وغ�ّس �سوته اإذا �سُعف ع���ن الجهر

.
(4(

م�ساديقه: الكّف مع خف�س في ال�سوت، وفي النظر، وغير ذلك...«

•  الحب���ط: ه���و ال�سقوط م���ع المحو، كم���ا اأّن الحطَّ والح���ّت معناهما ال�سقوط 	

المطل���ق، والبطالن ما كان على خالف �سرائط ال�سّح���ة وخ�سو�سّياتها وهو 

ف���ي مقابل الح���ّق. والهدر ما لم يكن ل���ه نتيجة ول عائ���دة. والف�ساد ما يكون 

.
(5(

فاقدًا ل�سرط ال�سّحة حّتى يف�سد

)1)  راجع: و�سوء النبي، علي ال�سهر�ستاني،  ج2، �س15.
)2)  تف�سير غريب القراآن، فخر الدين الطريحي، �س 232.

)3)  التبيان في تف�سير القراآن، محمد بن الح�سن الطو�سي، ج9، �س 341.
)4)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج7، �س 235.
)5)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج2، �س 159.
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المعنى التفصيلي

الآية الكريمة ه���ي ا�ستمرار لل�سورة في تحديد النهج ال�سلوكي الأدبي الأخالقي 

م���ع القي���ادة، فتثير نقط���ًة اأخرى حين تمنع ع���ن واحد من �سلبي���ات التخاطب بين 

النا����س، ف�ساًل عن �سلبيته اإذا كان تخاطبًا مع القي���ادة.. فكيف اإذا تمّثلت القيادة 

.P بالر�سول

وهن���ا ُتكّرر الآية النداء {ک ک ک }.. من خالل اإثارة النزعة الإيمانية.. 

الت���ي يحملها الم�سلم ف���ي داخله لتوحي له ب�س���رورة التزامه بم�ستلزم���ات الإيمان.. 

التي م���ن �سروراتها ح�سن التعامل مع القيادة.. والتخاط���ب معها بالأ�سلوب المهّذب 

الهادئ.. بل التخاطب مع النا�س ب�سكل عام.. اإذ اأّن القراآن ُي�سّدد في بع�س الموا�سع.. 

عل���ى التزام الأ�سلوب الهادئ في التعامل والتخاطب.. لأّن رفع ال�سوت.. من تاأثيرات 

حال���ة العنف الت���ي يعي�سه���ا المتكّلم غالب���ًا.. وهي حال���ة يرف�سها الإ�س���الم.. كُخلق 

وطريق���ة حياة.. حتى عندما يواج���ه الإِن�سان اأخطاء الآخرين مع���ه.. واإ�ساءتهم له.. 

لالإِن�س���ان  اأراد  فالإ�س���الم   ،(1(
{ {ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ 

اأن يك���ون مو�سوعيًا في تفكيره.. وف���ي معالجته للق�سايا م���ع الآخرين.. انطالقًا من 

اأّن ه���دوء الأ�سل���وب.. اأق���رب لإِقناع الخ�سم.. بال���راأي المطلوب اإي�سال���ه.. والفكرة 

المطل���وب تبّنيها والدفاع عنها.. ثم اإّن العنف في اأكثر الأحيان.. ُيثير العنف المقابل 

لدى الآخرين. وف�ساًل ع���ن كونه اأ�سلوبًا موؤذيًا.. وانطالقًا من هذا.. نهى القراآن عن 

رفع ال�سوت.. واأعطاه ال�سورة المقيتة، حين ذكر على ل�سان لقمان ما يعظ به ولده.. 

.(2(
{حت خت متىت يت    جث      مث ىث يث   }

)1)  �سورة الموؤمنون، الآية 96.
)2)  �سورة لقمان، الآية 19.
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اإّن خف����س ال�سوت م���ن اآثار حالة الرفق التي يدعو اإليه���ا الإ�سالم.. كما جاء عن 

ْفَق  ِبي َجْعَفٍرQ َقاَل: »َقاَل َر�ُشوُل اهلل P اإِنَّ الرِّ
َ
ر�س���ول اهلل P َعْن ُزَراَرَة َعْن اأ

ِبي َجْعَفٍر 
َ
. وَعْن َجاِبٍر َعْن اأ

لَّ َزاَنه وَل ُنِزَع ِمْن �َشْيٍء اإِلَّ �َشاَنه«)1) َلْم ُيو�َشْع َعلَى �َشْيٍء اإِ

���ا َخلََق اهلل  ْفُق َخْلق���اً ُيَرى َما َكاَن ِممَّ َق���اَل: »َق���اَل َر�ُش���وُل اهلل P َل���ْو َكاَن الرِّ
 
Q

.
(2(

�َشْيٌء اأَْح�َشَن ِمْنه« 

ومع 
 P المه���م.. اأّن الآي���ة ت�سي���ر اإلى جانب اآخر م���ن حالت الأدب م���ع الر�سول

القي���ادة الإ�سالمية ال�سرعية فتفر�س التعامل باأ�سل���وب الحترام والأدب اإذ ل بد من 

حف���ظ حرمة القيادة.. ليك���ون لها تاأثيرها في الو�سط ال�سخ�س���ي والجتماعي.. فال 

يتم التعامل معها.. باأ�سلوب التعالي عليها ولو من خالل رفع ال�سوت.. بالطريقة التي 

يتعامل بها الإن�سان مع اأمثاله ونظرائه من حيث الموقع الجتماعي اأو العلمي.. {ہ  

ھ ھ ھ ھ             ے     ے}.
كم���ا اأّن الأ�سل���وب الخارج���ي للتعام���ل.. يعك�س حال���ة التاأّثر النف�س���ي بالق�سية اأو 

ب�ساح���ب الق�سية فاإّن من موؤ�ّسرات التقدي����س والتعظيم والحترام لل�سخ�س.. غ�ّس 

ال�سوت والتزام جانب الهدوء واللياقة في ح�سرته.. ثم اإّنه من الطبيعي.. اأّن تقدي�س 

الر�سال���ة.. ينعك�س عفوي���ًا.. تقدي�سًا للر�سول، وتقدي�سه النف�س���ي ل بد اأن ينطبع على 

ال�سلوك والتعامل الخارجي معه.

ث���م ت�سي���ر الآية اإلى نقطة اأخرى..حي���ن تحّذر من اإهدار قيم���ة العمل الذي قّدمه 

الإِن�سان ب�سوء التعامل مع القيادة المتمّثلة بالر�سول P.. وبعدم التزام هذا الجانب 

الأدب���ي وحين تحّذر م���ن اإحباط واإبطال الأج���ر والح�سنات الت���ي اكت�سبها الفرد من 

خالل عمل���ه الإيمان���ي المتق���ّدم فتق���ول: { ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ }  اأي 

)1)   الكافي، الكليني، ج2، باب الرفق، ح6، �س 119.
)2)  الكافي، الكليني، ج2، باب الرفق، ح13، �س 120.
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كراه���ة اأن تحب���ط، لكي ل تحبط، والحبوط هو البط���الن والإِ�سقاط الذي قد يح�سل 

دون �سعور من الإِن�سان مّما يعني ت�سييع الأجر والح�سنات التي يحتاجها عندما يواجه 

 .
(1(

ح�ساب اهلل �سبحانه

اإمتح�ن القلوب:

وفي قوله تعالى: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ېې ې ې   ى ى } نقاط ينبغي اللتفات اإليها، منها:
»امتحن« م�ستّقة من المتحان، والأ�سل في ا�ستعمالها اإذابة الذهب وتطهيره  -

من غير الخال�س، كما اأّنها ت�ستعمل في ب�سط الجلد المعّد للّدبغ، ثّم ا�ستعملت 

بعدئٍذ ف���ي مطلق الختبار كما هي الحال بالن�سبة لالآية محل البحث، ونتيجة 

ذل���ك خلو�س القلب وب�سطه لقبول التق���وى... وهدف المتحان والختبار اإّنما 

يكون لتح�سيل العلم بحال ال�سيء المجهول قبل ذلك، وهذا المعنى م�ستحيل 

ف���ي حّقه تعالى فالمراد به هنا التمري���ن والتعويد -كما قيل- اأو حمل المحنة 

والم�سّقة على القلب ليعتاد بالتقوى.

ن�سيبهم  - يجعل  اهلل  اإّن  اأي  والأهمية...  للتعظيم  »مغفرة«  كلمة  ونّكرت 

الأج��ر  يرزقهم  الذنب  من  تطهيرهم  وبعد  والتامة،  الكبرى  المغفرة 

الأجر  من  النتفاع  ثّم  اأوًل،  الذنب  من  التطهير  من  بّد  ل  لأّنه  العظيم، 

(2(
العظيم من ِقبل اهلل..

الآية م�سوقة للوعد الجميل على غ�ّس ال�سوت عند ر�سول اهلل P بعد تو�سيفهم  -

م في مح�سر الر�سول حيًا  )1) والمعروف بين الفقهاء من الفريقين، وبين المف�ّسرين والمحّدثين، اأنَّ رفع ال�سوت ُمحرَّ
 وميتًا، فكما ل يجوز للموؤمن اأن يرفع �سوته في مح�سر الر�سول P وهو حي، كذلك ل يجوز له اأن يرفع �سوته عند قبر 

الر�سول P، فالحكم بالحرمة ثابت في حياته ومماته على حدٍّ �سواء.

)2)  راجع: الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل، نا�سر مكارم ال�سيرازي، ج16، �س 514.
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باأّن قلوبهم ممتحنة للتقوى والذي امتحنهم لذلك هو اهلل �سبحانه، وفيه تاأكيد 

.
(1(

وتقوية لم�سمون الآية ال�سابقة وت�سويق لالنتهاء بما فيها من النهي

في هذه الآي���ة بر�س���ول اهلل P بعد التعبي���ر عنه في  -
 P ف���ي التعبي���ر عن���ه

الآي���ة ال�سابق���ة بالنبي اإ�سارة اإلى م���الك الحكم... وتعظيم���ه وتوقيره تعظيم 

لمر�سله وتوقير له، فغ�ّس ال�سوت عند ر�سول اهلل تعظيم وتكبير هلل �سبحانه، 

والمداوم���ة وال�ستمرار على ذلك - كما ي�ستفاد من قوله: {ۆ } المفيد 

.
(2(

لال�ستمرار - كا�سف عن تخّلقهم بالتقوى وامتحانه تعالى قلوبهم للتقوى

وقوله تعال���ى: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې  } اإ�س���ارة اإلى اأّن قلوب  -

���ون اأ�سواتهم عن���د ر�سول اهلل ق���د اأعّدها اهلل  ه���وؤلء الموؤمني���ن الذي���ن يغ�سّ

�سبحان���ه وتعالى واأرادها لتكون م�ستقرًا وم�ستودعًا للتقوى، وهذا هو ال�سر في 

تعدي���ة الفع���ل »اْمَتَح���َن« بالالم، في قول���ه تعالى »ِللتَّْقوى« م���ع اأّن الأ�سل في 

فع���ل المتحان اأن يتعدى بالباء، فيقال: »امتحنه بكذا، ل لكذا«. وفي هذا ما 

ي�سي���ر اإلى اأّن تلك القلوب التي يغ�ّس اأ�سحابها اأب�سارهم عند ر�سول اهلل، قد 

امتحنت فعاًل بالتقوى، وقد نجحت في هذا المتحان، فاأ�سبحت قابلة للتقوى، 

متجاوب���ة معها.. فق���د يمتحن الإن�سان بال�سيء، ول يقبل���ه، ول يتجاوب معه.. 

اأم���ا اإذا امتح���ن لل�سيء، واختير ل���ه، فاإّن ذلك يعني اأّنه اأه���ل لهذا المتحان، 

وخا�س���ة اإذا كان المتخّير له، هو الحكيم العلي���م، رّب العالمين.. ولهذا، فاإّن 

 قول���ه تعالى: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې } ه���و خبر لقوله تعالى: 

���ون  يغ�سّ الذي���ن  اأّن  بمعن���ى   { {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

اأ�سواتهم عند ر�سول اهلل هم من اأهل التقوى.. فهذا هو حكمهم عند اهلل.

)1)  تف�سير الميزان، محمد ح�سين الطباطبائي، ج18، �س 310.

)2)  تف�سير الميزان، محمد ح�سين الطباطبائي، ج18، �س 310.
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وقول���ه تعالى: {ې ې   ى ى } خب���ر ثان لقوله تعالى: {ۇ ۆ  -

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ } بمعن���ى اأّنه���م اأهل التق���وى، واأّنهم مجزّيون 
من اهلل �سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم.

ق���ال بع�س المف�ّسري���ن:.. وفي التعبير ع���ن خف�س ال�س���وت بالغ�ّس الذي هو  -

م���ن �ساأن النظر، اإذ يق���ال غ�ّس فالن ب�سره ول يقال غ����س �سوته - في هذا 

التعبي���ر اإعجاز م���ن اإعجاز النظم القراآني، ال���ذي تحمله كلمات اهلل متحدية 

الجن والإن�س جميعًا. ذل���ك اأّن خف�س ال�سوت اإّنما يكون عن م�ساعر الحياء، 

الت���ي م���ن �ساأنها اأن تنك�س���ر معها حّدة الب�س���ر، فال ي�ستطيع الم���رء اأن يمالأ 

عينيه مّمن يهابه، ويجّله، ويوّقره.. فهو اإذا نظر غ�ّس ب�سره، واإّن هذا الغ�ّس 

م���ن الب�س���ر ي�ستول���ي على مخ���ارج ال�سوت اأي�س���ًا، فيحب�س ال�س���وت عن اأن 

 ينطل���ق اإلى غاياته، بل يك�سر حّدت���ه، كما ك�سر حّدة النظر.. ففي قوله تعالى: 

{ۆ ۈ } اإ�س���ارة �سمني���ة اإل���ى غ�ّس الب�س���ر حي���اء، واأّن �سلطان 

الحي���اء هو المتحّكم ف���ي هذا المقام. وهك���ذا يت�سّلط الغ�ّس عل���ى الأب�سار، 

.
(1(

والأفواه جميعًا

بحث حول اآلية

 الحبط في القراآن:

اإّن مراعاة الآداب في مح�سر ر�سول اهلل P لي�ست مجّرد اآداب تح�سن مراعاتها 

اأو تجب، بل اإّن عدم مراعاتها واإ�ساءة الأدب في مح�سره لها اآثار على اأعمال الإن�سان 

وه���و ما ذكرته الآية بعنوان: »الحبط« والحب���ط اأو اإحباط العمل يقابل م�سطلح اآخر 

وهو التكفير فما معنى الحبط والتكفير؟

)1)  التف�سير القراآني للقراآن، عبد الكريم يون�س الخطيب، ج13، �س 436.
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اأ.العم���ل بين الحبط والتق���وى: من الم�سائل التي ُتطرح حول عالقة الإيمان والعمل 

ال�سالح بال�سعادة الأخروية، وكذلك حول عالقة الكفر والع�سيان بال�سقاء الأبدي، 

م���ا يلي: ه���ل اأّن العالقة بي���ن كّل لحظة من لحظ���ات الإيمان والكف���ر مع نتيجتها 

الأخروي���ة، وكذلك العالقة بين كل عمل ح�س���ن اأو �سي ء مع ثوابه وعقابه، هل هذه 

العالق���ة حتمي���ة وثابتة ل تقبل التغّير، اأم اأنها قابل���ة للتغّير؟ فمن باب المثال: هل 

من الممكن جبران اأثر المع�سية بالعمل ال�سالح؟ وكذلك العك�س فهل من الممكن 

اإزال���ة اأث���ر العمل ال�سالح بالمع�سي���ة؟ وكذلك هل يمكن القول ب���اأن اأولئك الذين 

ق�سوا �سطرًا من عمرهم في الكفر والع�سيان، و�سطرًا اآخر في الإيمان والطاعة، 

�س���وف يتعّر�س���ون للعقاب فترة، وللثواب فت���رة اأخرى، اأو اأّنه ي���وازن بين اأعمالهم 

ويجبر اأحدهما بالآخر، ونتيجة لذلك يتعّين م�سير الإن�سان، اإما اإلى ال�سعادة واإما 

اإلى ال�سقاء في العالم الأبدي الخالد؟ اأم اأّن الأمر ب�سكل اآخر؟

وه���ذه الم�ساألة في واقعها هي م�ساألة )الحبط والتكفير( قال تعالى: {گ گ 

ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 
 التي بحث فيها ومنذ زمان قديم المتكّلمون 

(1(
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

من الأ�ساعرة والمعتزلة، ونحن هنا ن�ستعر�س راأي ال�سيعة في هذا المجال باإيجاز.

ب.معن���ى الحب���ط: هو �سقوط ث���واب العمل ال�سالح بالمع�سي���ة المتاأّخرة،  والتكفير 

عك�سه اأي �سقوط الذنوب المتقّدمة بالطاعة المتاأّخرة.

اإّن مرج���ع ه���ذه الفكرة هو معرفة م���دى التاأثي���ر المتبادل بين الأعم���ال الح�سنة 

والأعم���ال ال�سيئ���ة فهل يمح���و اأقواهم���ا اأ�سعفهم���ا؟ اأم اأّن كاّلً من اأعم���ال الخير 

واأعم���ال ال�س���ر �سيحفظ في مو�سع���ه دون اأن يمحو اأحدهما   تاأثي���ر الآخر  فتكون 

)1)  �سورة الن�ساء، الآيات 110 - 112. وانظر اأي�سا: ال�سور االتالية: �سورة اآل عمران، الآية 135، �سورة النعام،الآية 54، 

�سورة ال�سورى،الآية 25، �سورة الزمر،الآية 53.
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اأعمال الخير واأعمال ال�سر التي فعلها الإن�سان في الدنيا م�سهودة له باأجمعها يوم 

القيام���ة بحيث يح�سل على الث���واب والعقاب في اإزاء كل عم���ل من تلك الأعمال، 

وعند مراجعة الآراء المختلفة في هذه االم�ساألة نجد عّدة اآراء وهي: 

ال���راأي الأول:  اأعم���ال الخير واأعم���ال ال�سر محفوظة في موا�سعه���ا دون اأن يوؤّثر 

اأحدها في الآخر اأدنى تاأثير اأي ل يمكن اأن يكون لهما فعل وانفعال مع بع�سهما.

ال���راأي الثان���ي:  جمي���ع الأعمال لها تاأثي���ر على بع�سها اأي هن���اك تاأثير وتاأّثر وحبط 

وتكفي���ر ب�س���ورة م�ستم���رة، فاإن بقيت اآث���ار الأعم���ال الإيجابية في نهاي���ة المطاف كان 

الإن�سان من اأ�سحاب الجنة واإن تخلفت اآثار الأعمال ال�سلبية �سار من اأ�سحاب الجحيم.

ال���راأي الثال���ث:  الق���ول بوجود تاأثير في بع�س الأعمال حبط���ًا وتكفيرًا وفي موارد 

اأخ���رى ل يوجد حب���ط وتكفير، وهذا ل يمكن معرفته اإل م���ن خالل مراجعة ن�سو�س 

ال�سريع���ة فالقاعدة الأ�سا�سية ل حبط ول تكفير ف���اإذا بدرت من الإن�سان اأعمال �سار 

لك���لٍّ منه���ا وجود واأث���ر في عالم التكوي���ن وفي النف����س، وذلك يقت�سي بق���اء الأعمال 

وثبوته���ا واإّن اأي عمل ل يمكنه دونما دليل اإحباط العمل اأو تكفيره، وعليه يكون ما ورد 

ف���ي  القراآن الكريم والروايات خروج عن القاعدة الم�سار اإليها فناأخذ بمقدار البيان 

ال�سرعي ول نتعّدى اإلى غيره.

الذنوب الموجبة لحبط الأعم�ل في القراآن

وبغ����سّ النظ���ر عن النقا�س���ات التي وردت حول ه���ذا البحث فق���د ورد في القراآن 

الكريم ذنوب متعّددة توجب حبط العمل اأي من اآثارها حبط الأعمال نذكر منها: 

1. الرت���داد ع���ن الإ�شالم. ق���ال اهلل تعال���ى: {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

.
(1(

ہھ ھ ھ ھ }

)1)  �سورة البقرة، الآية 217.
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فالرت���داد عن الدي���ن يحبط ما �سب���ق وما لحق.والآي���ة كما هو وا�س���ح م�سروطة 

.
(1(

بالموت على الكفر اأولئك حبطت اأعمالهم �سرط في الإحباط الموت

.
(2(

هذا يعني اأنه اإذا لم يمت على الكفر، بل تاب قبل موته لم تحبط اأعماله

2. ال�شرك المقارن بالعمل: قال اهلل تعالى:{ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ}.

ك���ان الم�سركون يزعمون اأّن العمل ال�سال���ح بنف�سه موجب للثواب، غير اأّن القراآن 

األغ���ى هذه الفكرة، و�سّرح باأّن الثواب اإّنما يترّتب عل���ى العمل ال�سالح، اإذا �سدر من 

فاع���ل موؤمن، ولأجل ذلك اأتبع الآي���ة بقوله: {...ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

(3(
ں ڻ ڻ   ...} 

 3. مجادل���ة الر�ش���ول وم�شاقت���ه: قال تعال���ى: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

.
(4(

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ }
اإّن ه���ذه العوامل اإّما هي عوامل م�ستقّلة في الإحب���اط اأي الكفر وال�سّد عن �سبيل 

اهلل تعالى وم�ساقة الر�سولP واإما هي ترجع اإلى عامل واحد وهو الكفر.

 
:
Qوف���ي بع����س الرواي���ات ف�ّسر معن���ى الم�ساقة بما نق���ل عن اأمي���ر الموؤمنين

(5(
»و�شاقوا الر�شول« اأي قطعوه في اأهل بيته بعد اأخذه الميثاق عليهم له.

4.قت���ل الآمري���ن بالق�ش���ط من النا����ص: قال تعال���ى: {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

)1)  راجع: منتهى المطلب، جمال الدين الح�سن بن يو�سف الحلي، ج1، �س279.
)2)  راجع: الرو�سة البهية في �سرح اللمعة الدم�سقية،، زين الدين الجبعي العاملي )ال�سهيد الثاني(، ج2، �س175.

)3)  �سورة التوبة،الآية 18.
)4)  �سورة محمد،الآية 32.

)5)  بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج30، �س164.



63 آداب مخاجبا ارلسولPبين ارابط وارتقوى 

ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
.

(1(
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ }

5.اإ�ساءة الأدب مع النب���يP: قال اهلل تعالى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ              ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ 
 .

(2(
ڭ ڭ  ڭ }

ق���د يفه���م اأن رفع ال�سوت لي����س عاماًل م�ستقاًل في الإحب���اط وبالتالي يك�سف عن 

كفر الذين يرفعون اأ�سواتهم فوق �سوتهP لأن الآية تخاطبهم ب� يا اأيها الذين اآمنوا 

والتي ل يفهم منها �ساأنية الإيمان بل فعليته.

فال���ذي يوجب اإحب���اط العمل هو الإ�ساءة اإلى النبيP الت���ي تعتبر هتكًا في نظر 

العام���ة وتنزياًل م���ن �ساأنهP في اأو�س���اط الم�سلمين، كما هو الظاه���ر، من اأ�سباب 

النزول التي ذكرت لالآية الكريمة.

الذنوب الموجبة لحبط الأعم�ل في ال�سنة:

اإن م���ا تقّدم هي الأعم���ال التي توجب الحبط ح�سبما ُذكر في  القراآن الكريم واإذا 

راجعن���ا الرواي���ات ال�سريفة فنجد مجموع���ة من الأعمال موجبة للحب���ط اأي�سًا منها: 

.
(3(

عقوق الوالدين، الح�سد، عدم اإطاعة حاكم ال�سرع، ظلم الم�ست�سعفين، وغيرها...

:P الآث�ر الإيج�بية للت�أّدب مع الر�سول

ه���ذا كله في جانب اإ�ساءة الأدب مع ر�س���ول اهلل اأما في الجانب الآخر فاإّن التاأّدب 

مع���ه له اآثار في الدني���ا والآخرة واأ�سحابه »اْمَتَح���َن اهللُ ُقُلوَبُهْم ِللتَّْق���وى« فما معنى 

هذه الجملة؟

)1)  �سورة اآل عمران، الآيتان 22-21.
)2)  �سورة الحجرات،الآية  2.

)3)  ل بد من لفت النظر اأن الكالم هنا عن موجب الحبط ل عن فعليته فلو تحّققت التوبة الن�سوح، فاإّن ذلك �سيوؤّدي 

اإلى غفران الذنوب وتكفيرها.
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ال�ستعالم،  هو  معانيها  اأحد  من  المتحان  فكلمة  اللغوية  المعاجم  راجعنا  اإذا 

على  لتقف  حاله  ا�ستعلم  هو  فمعناه  م�ساحبته  قبل  الرجل  امتِحِن  يقال:  فحين 

باختالف  تختلف  عديدة  و�سائل  ولالمتحان  م�ساحبته.  قبل  اأمره  وحقيقة  واقعه 

تعالى:  ق��ال  والممتَحن.  الممتِحن  باختالف  وتختلف  الم��ت��ح��ان  م��ن   الغر�س 

ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  {ڳ 

. ثم اإنَّ ا�ستعالم اهلل عّز وجّل لي�س لأّنه لم يكن عالمًا بالواقع تعالى 
(1(

ڻ}
على  الإن�سان  اإيقاف  هو  المتحان  من  الغر�س  اإنَّ  بل  كبيرًا،  علوًا  ذلك  عن  اهلل 

واقعه اأو اإيقاف النا�س على واقع هذا الإن�سان الممتَحن. فاهلل تعالى امتحن هوؤلء 

P فمنهم من ظهرت جراأته على اهلل ور�سوله  اأدب التخاطب مع ر�سول اهلل  في 

اهلل  امتحن  فعاًل  اأّنهم  الخطاب  من  ويبدو  ور�سوله  هلل  طاعته  ظهرت  من  ومنهم 

قلوبهم للتقوى وهم القدوة في التعاطي مع ر�سول اهلل.

فاهلل تعالى يبتلي عباده باأنواع المحن ليتذّكر متذّكر، ويزدجر مزدجر، فمن تذّكر 

و�سب���ر ا�ستخل�سه اهلل وهداه �سواء ال�سبيل، واأنع���م عليه بالغفران واأجور ال�سابرين، 

وتوم���ئ الآية اإل���ى اأّن الخطاب المه���ّذب والأ�سلوب الالئق - من الإيم���ان، قال الإمام 

علي Q: »وَلَقْد َقاَل َر�ُشوُل اهلل P - َل َي�ْشَتِقيُم اإِيَماُن َعْبٍد َحتَّى َي�ْشَتِقيَم َقْلُبه 

ْن َيْلَقى اهلل َتَعاَلى  - وَل َي�ْشَتِقي���ُم َقْلُب���ه َحتَّى َي�ْشَتِقي���َم ِل�َشاُنه - َفَمِن ا�ْشَتَطاَع ِمْنُك���ْم اأَ

ِهْم  ْمَواِلِهْم - �َشِليُم اللِّ�َشاِن ِم���ْن اأَْعَرا�شِ اَحِة ِمْن ِدَم���اِء اْلُم�ْشِلِمي���َن واأَ - وُه���َو َنِق���يُّ الرَّ

.
َفْلَيْفَعْل«)2)

واإذا دّققن���ا في الآيات والروايات �سنج���د اأّن الطاعة للولي هي المتحان الذي ابتلي 

به الجن والإن�س؛ لإّن طاعة النبي P ُتمّثل روح وجوهر العبادة وهي حقيقة المتحان 

ال���ذي �سقط فيه اإبلي�س. قال تعالى: {ڃ ڃ ڃ چ چ     چ چ ڇ ڇ ڇ 

)1) �سورة اآل عمران، الآية 154.
)2)   نهج البالغة، خطب الإمام علي Q )تحقيق �سالح(، ن�سائح للنا�س، �س 254.
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والآي���ة   .
(1(

ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ  ڑ کک}
الكريمة من مالحم الآيات في تبيان حقيقة العبادة والقبلة وال�سالة، حيث بّين تعالى 

اأّن غاية جعل القبلة ال�سابقة في ال�سالة هو اّتباع الر�سول وطاعته، وليح�سل التمحي�س 

بي���ن المطيع وبين من ينقلب عل���ى عقبيه، ول يخفى ما ل�سعوبة ه���ذا المتحان، حيث 

ت���ّم تبديل القبلة من البيت الحرام اإلى بيت المقد����س، اأي اإلى قبلة اليهود والن�سارى، 

و�ُسّرع���ت بعدم���ا كان البي���ت الحرام في اأوائ���ل البعثة ف���ي مّكة - هو القبل���ة، وهو من 

الخطورة بمكان؛ حيث اإّن القبلة في العبادة والدين من النوامي�س العظيمة.

ول �سيم���ا واأّن قبل���ة البيت الحرام قد توارثتها قري�س م���ن مّلة اإبراهيم واإ�سماعيل 

الحني���ف، وك���ان البيت الح���رام هو محور الن�س���ك والمنا�سك المختلف���ة العبادية في 

ال�س���الة والطواف والذبائح والقرابي���ن، وتبديل القبلة حينئذ - التي هي معلم رئي�س 

ف���ي الدين ي���دّل على مدى موقعية الر�س���ول ووليته وطاعته في الديان���ة، واأّن الديانة 

 واأّن قوام القبلة والعبادة 
،P وطري���ق العبودية هلل تعالى هو باّتباع وطاعة الر�س���ول

باّتباع الر�سول وطاعته، فكانت محنة هذا المتحان عظيمة جّدًا ليتقّرر معنى الديانة 

والدين.

ولأه���ل   P للر�س���ول  المطل���ق  والت�سلي���م  والطاع���ة  النقي���اد  اأّن   والنتيج���ة: 

البي���ت R ُيج�ّس���د روح وحقيقة العبادة هلل تعالى ولذا اأي تق���ّدم اأو اإ�ساءة اأدب مع 

ر�س���ول اهلل هو في الحقيقة خروج عن عب���ادة اهلل تعالى وهذا بالدقة المتحان الذي 

�سقط فيه اإبلي�س. 

الدروس المستفادة

1. التاأدُّب مع القيادة: الأدب الثاني مع النبيP هو اأدبهم معه في الحديث والخطاب؛ 

وتوقيره���م له في قلوبهم، توقيرًا ينعك����س على نبراتهم واأ�سواتهم؛ وُيمّيز �سخ�س 

)1)  �سورة البقرة، الآية 143.
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ر�س���ول اهلل بينهم، وُيمّيز مجل�سه فيهم؛ واهلل يدعوهم اإليه بذلك النداء الحبيب؛ 

وُيحّذرهم من مخالفة ذلك ب� {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ }. 

اأّم���ا مب���ّررات واأ�سب���اب الأدب م���ع القيادة فكثيرة ف���ال ي�سّك عاقل م���ن اأّنه يوجد 

عّدة مب���ّررات لالأدب مع القيادة خ�سو�سًا القيادة الإلهي���ة، وهنا ن�سير اإلى اأهم تلك 

المبّررات:

لأجل مقامها العالي وف�سائلها.  -

لأجل الم�سلحة العامة.  -

اأما فيما يرجع اإلى الأول: فقد تكون القيادة مّمن يّت�سف ب�سفات مكارم الأخالق 

وحينئٍذ فاإّن من الأم���ور الطبيعية اأّن من له 
 
R كم���ا في الأنبياء والأئم���ة والأولياء

ال�سف���ات الخّيرة ويمتل���ك الملكات العالي���ة الفا�سلة من العل���م وال�سجاعة وال�سخاء 

والتق���وى وبقية مكارم الأخالق فاإّن مثل هوؤلء الأ�سخا����س يجب اأن ُيقّدروا وُيحترموا 

لف�سائله���م وموا�سفاته���م ويدّل على ذلك العقل قبل النق���ل واأن النف�س تميل وتحترم 

�ساحب الخلق الح�سن.

الوثيق  للترابط  ما  اللبيب  العاقل  على  يخفى  فال  الثانية:  اإلى  يرجع  فيما  واأّما 

و�سعفها  قّوتها  اختالف  على  الأمة  وبين  اأ�سنافها  د  تعدُّ على  القيادة  بين  المهم 

رها وحاجة الأمة اإلى القيادة الواعية التي ت�سهر على م�سالح الأمة  مها وتاأخُّ وتقدُّ

وتكون  لها  المنقادة  الواعية  لالأمة  القيادة  وحاجة  الأم��ان،  �ساطئ  اإلى  وقيادتها 

وحنكتها  القيادة  بقوة  ومربوطة،  مرهونة  الأمة  م�سالح  اأّن  وبما  اإ�سارتها،  رهن 

وتما�سكها مع الأمة، وا�ستجابة الأمة لها وال�سمع والطاعة لها في مختلف الميادين 

القيادة   لتلك  الأمة  من  ال�سعبية  القاعدة  باحترام  اإل  تتّم  ل  الأمور  هذه  مثل  واأّن 

ب معها.  وتقديرها والتاأدُّ
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وينق�سم المجتمع ح�سب مفهوم الآية اإلى ثالث فئات:

الأول���ى: فئ���ة الملتزمي���ن والموؤّدبين م���ع اهلل ور�سوله ومن اقتدى به���م فهوؤلء قد 

مدحهم الق���راآن َ{ ې ې   ى ى}. وهوؤلء ه���م الذين امتحن اهلل 

قلوبهم للتقوى.

الثاني���ة: فئ���ة الذين لم يراعوا اآداب العالقة م���ع ر�سول اهللP بل اأ�ساءوا الأدب 

مع���ه في حياته وبعد مماته فهولء ذّمهم القراآن الكريم وهم من الذين اأحبط 

اهلل تعالى اأعمالهم.

الثالث���ة: فئ���ة م�سكوت عنه���ا، وتاأخذ الحك���م المنا�سب ح�سب مراعاته���ا اأو عدم 

مراعاتها لالآداب مع اهلل ور�سوله.

2. مراعاة الآداب اللحظية والآنية ل يدل على عمق التقوى بل ل بد من ال�ستمرار في الآداب 

مع اهلل تعالى ور�سوله، لأّن اهلل تعالى يقول: {ۆ ۈ } وهي فعل م�سارع يدل 

على الدوام وال�ستمرارية بلحاظ الزمان وي�سمل حال حياته وما بعد مماته.

3. الهدوء بالخطاب ونبرات ال�سوت ب�سكل عام هو اأدب ينبغي مراعاته في كل كالم، 

لأّن���ه يوؤّثر على قيمة الكالم والمتكّلم لأّن الهدوء في الكالم ينعك�س على �سخ�سية 

د بح�سبها  المخاِطب فيوؤّثر في فهم المخاَطب، وهناك بع�س موارد ال�ستثناء ُتحدَّ

كالح���رب واإظه���ار القوة واإرع���اب العدو وما �ساب���ه ذلك ولكن يبق���ى الأ�سا�س هو 

الهدوء والرزانة في الكالم.

4. اإّن التق���وى والإيمان ل ت���الزم المتناع والع�سمة عن المع�سية - نعم بع�س مراتب 

���ة بالمع�سوم وهي خارجة عن مورد الآية- التق���وى تالزم ذلك كالمرتبة المخت�سّ

 ولك���ن ه���وؤلء لو ارتكبوا ذنب���ًا فاإّنهم �سرعان م���ا يتوبون ويرجع���ون اإلى اهلل تعالى 

{ې ې    }.
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5. في الآيات القراآنية اأينما وردت لفظة {ې    } و{ى } تكون المغفرة �سابقة 

لالأج���ر، لأّن الإن�س���ان اإذا ل���م يتطّه���ر من ذنوبه ل يمك���ن اأن يكون م���وردًا للعناية 

والرحم���ة الإلهية المتمّثلة بالأجر، وهذا يوؤّكد على فك���رة اأهمية التوبة وديمومتها 

في كّل الأعمال حتى ل تكون ذنوبنا من موانع تلّقي الرحمة والفي�س الإلهي.
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X :للمطالعة

P رحمة ر�سول اهلل

 P اإّن ر�شول اهلل :L قال مو�ش���ى بن جعفر« :Q ق���ال الإمام الع�سكري

لّم���ا ق���دم المدينة كثر حول���ه المهاجرون والأن�شار، وكثرت علي���ه الم�شائل، وكانوا 

يخاطبون���ه بالخط���اب ال�شري���ف العظي���م ال���ذي يلي���ق ب���ه، وذل���ك اأّن اهلل تعالى كان 

قال له���م: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ 

ھ             ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ }.
وكان ر�سول اهلل P بهم رحيمًا، وعليهم عطوفًا، وفي اإزالة الآثام عنهم مجتهدًا، 

حت���ى اأّنه كان ينظر اإلى كّل من كان يخاطب���ه فيعمد على اأن يكون �سوته P مرتفعًا 

عل���ى �سوته، ليزيل عنه م���ا توّعده اهلل به من اإحباط اأعماله، حّت���ى اأّن رجاًل اأعرابيًا 

ن���اداه يومًا وهو خل���ف حائط ب�سوت له جهوري: يا محم���د، فاأجابه باأرفع من �سوته، 

يريد اأن ل ياأثم الأعرابي بارتفاع �سوته.

فقال له الأعرابي: اأخبرني عن التوبة اإلى متى ُتقبل؟

فق���ال ر�س���ول اهلل P: يا اأخ���ا العرب، اإّن بابه���ا مفتوح لب���ن اآدم، ل ين�سد حتى 

تطل���ع ال�سم�س من مغربها وذلك قوله عّز وجّل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

 وهو طلوع ال�سم�س من 
(1(

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ }
.

(2(
ْو َك�َسَبْت ِفي اإِيماِنها َخْيرًا 

َ
مغربها ل َيْنَفُع َنْف�سًا اإِيماُنها َلْم َتُكْن اآَمَنْت ِمْن َقْبُل اأ

)1)  �سورة النعام، الآية 2.
)2)   البرهان في تف�سير القراآن، ها�سم البحراني، ج1، �س 298.
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النص القرآني

{ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ۈئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ }.
تمهيد

   ق���ال بع�س الملوك لبع�س وزرائه: م���ا خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعي�س به، 

ق���ال ف���اإن عدمه، قال: اأدب يتحّلى به، قال: فاإن عدمه، ق���ال مال ي�ستتر به، قال: فاإن 

.
(1(

عدمه، قال: �ساعقة ُتحرقه فتريح منه العباد والبالد 

عندم���ا ن�ساأل ما خي���ر ما ُيرزقه العبد ف���ي هذه الدنيا ويكون دليل���ه على الآخرة؟  

�سيكون الجواب حتمًا هو العقل، العقل تلك القوة النورانية التي اأودعها اهلل تعالى في 

عب���اده والتي تهديهم اإل���ى الخير وال�سالح وتنير لهم ظلم���ات دربهم في الحياة تلك 

الحياة المعّبدة بكثير من المتاهات والتعّرجات الحادة التي ل تدع لأحد موطىء قدم 

عل���ى الإطالق، فالعقل هو البو�سل���ة الحقيقية التي يهتدي بها الإن�سان.وعليه ل يمكن 

اأن نت�سّور حياة المرء بدون عقل راجح. 

)1)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج18، �س 188.
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والآية الكريمة هي ا�ستمرار لمو�سوع الآداب الذي نزلت �سورة الحجرات من اأجل 

اإر�سائه في المجتمع، وهذه الآية هي اأدب من الآداب الجتماعية  مع القيادة الإلهية، 

وهي من الآداب الجتماعية المهمة في عالقة النا�س مع بع�سهم.وقوله تعالى: {ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ...} اأي حت���ى يخرج اإليهم بطبعه واختياره، 
لك���ان ال�سب���ر اأدبًا وتعظيمًا ل�ساأن���ه �سلوات اهلل عليه واآله، فيثاب���ون لذلك ويوؤجرون. 

وه���ذه هي حقيقة الخير ال���ذي هو مفيد لهم في دنياهم لأّنه���م يو�سفون فيها بالعقل 

والأدب، وفي اآخرتهم بنيل الثواب الجزيل.

شرح مفردات اآلية

اْلُحُجَراِت: »والحجرات جمع حجرة«. وهي القطعة من الأر�س المحجورة بحائط 

يح���ّوط عليها. ولذلك يقال لحظي���رة الإبل: حجرة. وهي فعلة بمعنى مفعول، كالغرفة 

والقب�سة. والمراد حجرات ن�ساء النبّي P وكانت لكلٍّ منهّن حجرة. ومناداتهم من 

ورائها باأّنهم اأتوها حجرة فنادوه من ورائها. اأو باأّنهم تفّرقوا على الحجرات متطّلبين 

.
(1(

له، فاأ�سند فعل الأبعا�س اإلى الكّل 

المعنى التفصيلي

 في هذه الآية عّدة نقاط:

•  ت�سي���ر اإلى جهل اأولئك الذين يجعلون اأم���ر اهلل وراء ظهورهم، وعدم تعّقلهم 	

ۆئ}   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    {ائ   فتق���ول: 

فاأّي عقل يدفع الإن�سان اإلى اأن ينادي برفيع �سوته اأمام اأعظم �سفير اإلهي فال 

يلتفت الى اآداب النداء كما فعلت قبيلة بني تميم، فنادت الّنبي ب�سوت مزعج 

يا محّمد يا محّمد اأخ���رج اإلينا، وهو مركز المحّبة والعطف الإلهي؟! واأ�سا�سًا 

كّلما ترّقى عقل الإن�سان زيد في اأدبه فيعرف القيم الأخالقية ب�سورة اأح�سن. 

)1)   زبدة التفا�سير، فتح اهلل الكا�ساني، ج6، �س 414.
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وم���ن هنا ف���اإّن اإ�ساءة الأدب دليل على ع���دم العقل، اأو بتعبير اآخ���ر اإّن اإ�ساءة 

الأدب عمل الحيوان، اأّما الأدب اأو رعاية الأدب فهو من عمل الإن�سان.

•  الآية ا�ستخدمت تعبير النداء دون اأي لفظ اآخر كالدعوى وما �سابه ذلك، لأّن 	

النداء فيه خ�سو�سية غير موجودة في الكلمات القريبة من النداء، فهو كالم 

.
(1(

يقت�سي ا�ستمرار الخطاب ولو بزمان قليل، بخالف مطلق الدعوة 

•  وراء الحج���رات: م���ن خارجه���ا خلفها اأو قّدامه���ا على اأّن وراء م���ن المواراة 	

وال�ستتار فما ا�ستتر عنك فهو وراء خلفًا كان اأو قدامًا اإذا لم تره فاإذا راأيته ل 

يكون وراءك، فال���وراء بالن�سبة اإلى من في الحجرات ما كان خارجها لتواريه 

عّم���ن فيها. والحجرات جمع حجرة على وزن فعل���ة ب�سم الفاء و�سكون العين 

وه���ي القطعة من الأر����س المحجورة اأي الممنوعة ع���ن الدخول فيها بحائط 

.P والمراد هنا ُحجرات ن�سائه

•  جملة )اأكثرهم ل يعقلون( »الأكثر« في لغة العرب ُيطلق اأحيانًا بمعنى الجميع، 	

واإّنما ا�ستعمل هذا اللفظ رعايًة لالحتياط في الأدب حتى لو اأّن واحدًا اأ�سُتثني 

م���ن ال�سمول ل ي�سيع حّقه عند التعبي���ر بالأكثر، فكاأّن اهلل يريد اأن يقول: اإّني 

اأن���ا اهلل الذي اأحطت بكّل �سيء علمًا، عند الكالم على مثل هذه الأمور اأراعي 

الأدب في ذلك فعالَم ل تراعون في كالمكم هذه الناحية؟! اأو لأّنه يوجد فيهم 

اأنا�س يعقلون حّقًا، ولعادة النا�س وعدم التفاتهم في رفع ال�سوت يريد القراآن 

اأن ُيحّذرهم بهذا الأ�سلوب اأن ل ين�سوا الأدب واأن ي�ستعملوا عقولهم واأفكارهم 

)2).يقول الزمخ�سري: »والإخب���ار عن اأكثرهم باأنهم ل يعقلون: 
عن���د الكالم...

يحتم���ل اأن يك���ون فيهم من ق�س���د بالمحا�ساة. ويحتمل اأن يك���ون الحكم بقلة 

)1)  ينظر: التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج12، �س 72.

)2)  الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل، نا�سر مكارم ال�سيرازي، ج16، �س 515.
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العق���الء فيهم ق�سدًا اإلى نف���ي اأن يكون فيهم من يعقل، ف���اإّن القّلة تقع موقع 

 .
(1(

النفي في كالمهم« 

• {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }: ل���و ح���رف �س���رط واذا دخل���ت على الفعل 	

الما�س���ي اأفادت امتناع ال�سرط لمتناع الجزاء. وال�سبر حب�س النف�س عن اأن 

تنازع اإلى هواها.

 {ٻ ٻ پ } ه���ل م���ن ف���رق بي���ن حتى تخ���رج واإل���ى اأن تخ���رج؟  الجواب: 

اإن»حتى« مخت�سة بالغاية الم�سروبة. تقول: اأكلت ال�سمكة حتى راأ�سها، ولو قلت: حتى 

ن�سفه���ا، اأو �سدرها: لم يجز، و»اإل���ى« عامة في كل غاية، فقد اأفادت»حتى« بو�سعها: 

 اإليهم غاية قد �سربت ل�سبرهم، فما كان لهم اأن يقطعوا 
 P اأن خ���روج ر�س���ول اهلل

اأم���رًا دون النتهاء اإلي���ه. فاإن قلت: فاأّي فائدة في قوله اإليه���م؟ قلت: فيه اأنه لو خرج 

ولم يكن خروجه اإليهم ولأجلهم، للزمهم اأن ي�سبروا اإلى اأن يعلموا اأن خروجه اإليهم، 

لكان خي���رًا لهم في»كان« اإما �سمير فاعل الفعل الم�سمر بعد لو، واإما �سمير م�سدر 

�سب���روا، كقوله���م: م���ن كذب كان �س���رًا له واهلل غف���ور رحيم بليغ الغف���ران والرحمة 

.
(2(

وا�سعهما، فلن ي�سيق غفرانه ورحمته عن هوؤلء اإن تابوا واأنابوا

•  مج���يء الآي���ة على النمط الَّذي وردت عليه فيه م���ا ل يخفى على الناظر، من 	

بّينات اإكبار محّل ر�سول اهلل P واإجالله.

منها: مجيئها على النظم الم�سّجل على ال�سائحين به بال�سفه والجهل لما اأقدموا 

عليه.

ومنها: لفظ الحجرات، واإيقاعها كناية عن مو�سع خلوته ومقيله مع بع�س ن�سائه.

)1)   الك�س���اف ع���ن حقائق غوام�س التنزي���ل، اأبو القا�سم محمود بن عمرو بن اأحم���د، الزمخ�سري جار اهلل، ج4، �س 

.357
)2)  )م.ن(.



77ررت ام األدب ىحما ارعقإ

ومنها: المرور على لفظها بالقت�سار على القدر الَّذي تبّين به ما ا�ستنكر عليهم. 

يعني: لم ي�سف الحجرات باأّنها مو�سع خلوة ومقيل، بل اقت�سر على الحجرات.

ومنها: التعريف بالالم دون الإ�سافة.

ومنه���ا: اأن �سفع ذّمهم في خاتم���ة الآية با�ستجفائهم، وا�ست���دراك عقولهم، وقلَّة 

 ،P سبطه���م لموا�س���ع التمييز ف���ي المخاطبات، تهوين���ًا للخطب عل���ى ر�سول اهلل�

وت�سلية له، واإماطة لما تداخله من اإيحا�س �سوء اأدبهم.

وهل���ّم جّرا م���ن اأّول ال�سورة اإلى اآخر هذه الآية. فتاأّمل كيف ابتداأ باإيجاب اأن تكون 

الأمور الَّتي تنتمي اإلى اهلل ور�سوله متقّدمة على الأمور كلِّها، من غير ح�سر ول تقييد. 

ثّم اأردف ذلك النهي عّما هو من جن�س التقديم، من رفع ال�سوت والجهر، كاأّن الأّول 

وا  ب�س���اط للثان���ي ووط���اء لذكره. ثّم ذكر م���ا هو ثناء عل���ى الَّذين تحاموا ذل���ك فغ�سّ

اأ�سواته���م، دلل���ة على عظيم موقع���ه عند اهلل. ثّم جيء على عق���ب ذلك بما هو اأطّم 

وهجنته اأتّم، من ال�سياح بر�سول اهلل في حال خلوته ببع�س حرماته من وراء الجدر، 

كما ي�ساح باأهون النا�س قدرًا، لينّبه على فظاعة ما اأجروا اإليه وج�سروا عليه، لأّن من 

رف���ع اهلل قدره ع���ن اأن يجهر له بالقول، حّتى خاطبه جلَّة المهاجرين والأن�سار باأخي 

ال�س���رار، كان �سنيع هوؤلء من المنكر الَّذي بلغ من التفاح�س مبلغًا. ومن هذا واأمثاله 

يقتطف ثمر الألباب، وتقتب�س محا�سن الآداب.

 ث���ّم اأّدبهم اهلل تعالى بقوله: {ٱ ٻ ٻ } في محّل الرفع على الفاعلّية، لأّن 

���ت بما في حّيزها عل���ى الم�سدر، دلَّت  المعن���ى: ول���و ثبت �سبرهم، ف���اإّن »اأّن« واإن دلَّ

بنف�سه���ا على الثبوت، ولذلك وجب اإ�سمار الفعل. وال�سبر حب�س النف�س عن اأن تنازع 

اإل���ى هواه���ا. ق���ال اهلل تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }. وهاهن���ا 

المفع���ول مح���ذوف. والتقدير: ول���و ثبت حب�سه���م اأنف�سهم عّما تنازع اإل���ى هواها من 

المناداة وراء الحجرات {ٻ ٻ پ } اأي: ال�سبر مغّيا بخروجه. 
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•  )َلك���اَن( ال�سب���ر {پ پ} م���ن ال�ستعج���ال، لم���ا فيه من حف���ظ الأدب 	

وتعظيم الر�سول الموجبين للثناء والثواب، والإ�سعاف بالم�سوؤول، اإذ روي اأّنهم 

وفدوا �سافعين في اأ�سارى بني العنبر كما مّر، فاأطلق الن�سف وفادى الن�سف، 

فلو اأّنهم �سبروا لأطلق كلَّهم بغير فداء.

•   {ڀ ڀ ڀ} بلي���غ الغف���ران والرحم���ة، حي���ث اقت�سر عل���ى الن�سح 	

والتقري���ع لهوؤلء الم�سيئين لالأدب، التاركين تعظيم الر�سول P، فلن ي�سيق 

.
(1(

غفرانه ورحمته عن هوؤلء اإن تابوا واأنابوا 

بحث حول اآلية:

 اآداب المع�ملة واأثره في بن�ء منظومة العالق�ت الجتم�عية:

اإّن �س���ورة الُحج���رات كم���ا تق���ّدم ا�ستهرت با�س���م »�ش���ورة الآداب والأخ���الق«  لما 

ت�سّمنت���ه من اآداب راقي���ة، واأخالق �سامية في التعامل مع اأف���راد المجتمع. ولذا نجد 

الإ�س���الم اهتّم اهتمام���ًا كبيرًا بم�ساألة رعاي���ة الأدب، والتعامل م���ع الآخرين مقرونًا 

بالحترام والأدب �سواًء مع الفرد اأم الجماعة. 

فاإّنن���ا حين نق���راأ تاأريخ حياة النبي P والأئم���ة R وُنمعن النظر فيها نالحظ 

اأّنه���م يراعون اأهم النقاط الح�ّسا�سة واللطائ���ف الدقيقة في الأخالق والآداب حتى مع 

الأنا�س الب�سطاء، واأ�سا�سًا فاإّن الدين مجموعة من الآداب، الأدب بين يدي اهلل والأدب 

بين يدي الّر�سول والأئمة المع�سومين، والأدب بين يدي الأ�ستاذ والمعلِّم، اأو الأب والأم 

والعال���م والمفّكر...ولذا ينبغي من باب المقّدمة �سرح مب�ّسط لمفهوم الآداب واأهميتها 

في الحياة الجتماعية وذلك لكون اآيات ال�سورة المباركة تدور حول هذا المو�سوع.

)1)  زبدة التفا�سير، فتح اهلل الكا�ساني، ج6، �س 415 -416.
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1. معنى الأدب:

 اإّن الأدب ل���ه معن���ى عام���ًا وجامع���ًا لأنواعه المختلفة م���ن اآداب الك���الم، واآداب 

الم�سي، والأك���ل، والنوم، اإلى اآخره... والأدب بهذا المعنى ُخُلق عام يتناول كثيرًا من 

الت�سرفات وال�سلوكيات، اإل اأنه اأف�سل واأكثر ما يكون في الخطاب.

الخط���اب الذي ه���و وا�سطة التفاه���م والتعارف بي���ن النا����س، لأّن الإن�سان مدنيٌّ 

بطبع���ه، ول يمكن���ه اأن يعي�س منعزًل ع���ن الآخرين، ول ي�ستغني ع���ن اإقامة العالقات 

معه���م ومحادثته���م في �س���وؤون الحي���اة. فمن خالل الخط���اب والكالم ُتح���ّدد معالم 

ر  �سخ�سي���ة الإن�سان، وُيك�سف عن مكنوناته���ا، وال�ساكت مجهول الهوية، فاإذا تكّلم عبَّ

عن نف�سه، واأبان عن �سخ�سيته.

ول���ذا الكلمات الت���ي ينطق بها الإن�س���ان ت�سّطر وتكتب علي���ه، ويراها في �سحائف 

. فالقراآن 
(1(

اأعمال���ه ي���وم القيام���ة. ق���ال تعال���ى: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ }

الكريم ُيقّرر مبداأ محا�سبة الإن�سان على كّل قوٍل ينطق به.

وق���د ُعنَي الق���راآن الكريم باأدب الخطاب، فالناظر في �س���وره واآياته، يجده �سديد 

ى ب���ه الكالم، والطريقة التي ُيط���رح بها، ويجد اأنَّه  الحر����س عل���ى الأ�سلوب الذي ُيوؤدَّ

ه نحو الكلمة الطيبة والقول الَح�َسن في منا�سبات �ستَّى. كثيرًا ما ُيوجِّ

ق���ال تعالى: {ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  

پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی   ی  
ٿ   ٿ   ٺ    ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
.

(2(
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ}

)1) �سورة ق، الآية 18.
)2) �سورة ابراهيم، الآيات 24 - 27.
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فالكلم���ة الطيب���ة نفح���ة روحانية ت�سل م���ا بين القل���وب وتربطها برب���اط الموّدة 

والتاآل���ف. اأّما الكلم���ة الخبيثة فهي معول لله���دم والتفريق، يعمل تخريب���ًا في اأو�سال 

المجتم���ع فيهّد كيانه. والكلمة الطيب���ة تزهر في النف�س لتتفّت���ح باأجمل اأزهار الخير 

والح���ب التي يعبق �سذاها فّواحًا في كّل زم���ان ومكان. والكلمة الخبيثة نتنة الرائحة، 

ٍر نف�سية عفنة. ت�سدر عن ُبوؤَ

 وق���د اأ�س���ار الق���راآن الكري���م اإل���ى ما اأثم���ره الق���ول اللين م���ن نجاح دع���وة النبي 

وتاأثيرها في النا�س. قال تعالى: {پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      
  P محمد

ًا؛ خ�سن الكالم،   لم يكن فظَّ
 P فر�سول اهلل .

(1(
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ}

 رفيقًا داعيًا اإلى الرفق، فقال: 
 P ولم يكن غليظ القلب؛ اأي قا�سيه و�سديده. بل كان

فَق ُيحرم الخير. َمْن ُيحرم الرِّ

2. وحدة الأ�شل الإن�شاني:

واإذا رجعنا اإلى بينات �سورة الحجرات وغيرها من ال�سور المباركة نجد اأنها توؤّكد 

يغ النداء ب� {ڄ  ڃ}  وح���دة الأ�س���ل الإن�ساني، فكثيرًا ما تتكّرر في الق���راآن �سِ

له على كثيٍر   و{ڄ  ڄ}، مم���ا ي�سير اإل���ى اأّن اهلل �سبحانه كّرم هذا الإن�سان وف�سّ

م���ن خلقه، ُمعلنًا بذلك مبداأ الم�ساواة بين الب�سر، فال ف�سل لجن�س على اآخر باعتبار 

اللون والعن�سر والن�ساأة.

وف���ي �سورة الحجرات بّين لنا نقطة اأخرى في تحديده لوحدة الأ�سل الإن�ساني وهو 

عت عن���ه ال�سعوب والقبائل والأمم، واأنَّ الهدف من هذا التنّوع بين  اأنَّ ه���ذا الأ�سل تفرَّ

النا����س هو التوا�س���ل والتفاهم والتع���ارف فيما بينهم. قال تعال���ى:  {ڄ  ڃ  ڃ     

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  
.

(2(
ڈ   ڈ  ژ}

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 159.
)2)   �سورة الحجرات، الآية 13.
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فالأ�س���ل في دي���ن الإ�سالم اأنه ديُن تجّم���ٍع واألفة، ل ديَن عزلٍة وف���راٍر من تكاليف 

الحياة، ولم ياأت القراآن ليدعو الم�سلمين اإلى النقطاع في دير، اأو العبادة في �سومعة، 

بعيدًا عن م�ساكل الحياة ومتطّلباتها. بل اإّن نزعة التعّرف اإلى النا�س والختالط بهم 

 .
(1(

اأ�سيلة في تعاليم هذا الدين

ف عليهم ولم يتقوقع  اأّن الف�سل لم���ن خالط الآخرين وتعرَّ
  P فق���د بّين الر�سول

على نف�سه، وذلك في قوله:»الموؤمن الذي يخالط النا�ص وي�شبر على اأذاهم، اأف�شل 

.
من الموؤمن الذي ل يخالط  النا�ص ول ي�شبر على اأذاهم«)2)

3. ات�شاع مفهوم الأدب لجميع العالقات الإن�شانية:

والحقيق���ة اأنَّ اأدب التعام���ل مع الآخرين ل�ه مفهوم �سام���ل، يت�سع ات�ساع العالقات 

الإن�ساني���ة بين بني الب�سر. والروابط التي تجمع بين النا�س كثيرة، فمن رابطة الدم، 

اإل���ى رابطة الفكرة والمب���داأ، ورابطة العمل والوظيفة، ورابط���ة ال�سداقة وال�سحبة، 

ورابط���ة الجن�س والعرق، والرابطة التجاري���ة والقت�سادية، ورابطة العقيدة التي ُتعّد 

م���ن اأقوى الرواب���ط واأمتنها. ولكن قّوة رابط���ة العقيدة، ل تعن���ي اأنَّ اأدب التعامل مع 

الآخري���ن ل ي���دور اإل في نطاقها، ول ي�سمل التعامل م���ع اأ�سحاب العقائد الأخرى من 

غير الم�سلمين، بل اإنَّ اأدب التعامل يت�سع لي�سمل الإن�سانية كلَّها.

ول ب���ّد لنا في هذا ال�سياق من التفريق بي���ن اأدب التعامل مع الآخرين وبين الولء 

لهم. فاإّن الولء للقيادة الرّبانية وللم�سلمين مختلف عن الآداب مع الآخرين. فالتبّروؤ 

م���ن اأع���داء اهلل ل يعني الإ�ساءة في معاملته���م، اأو اأكل حقوقه���م، اأو �سّبهم والفح�س 

معهم في القول، اأو عدم مالطفتهم. فالولء هو �سلوك الباطن، والمحبة القلبية، وما 

يترّتب على ذلك من ن�سرة واإعانة وانقياد للقائد، ومن هنا تكون الآداب اأهم واأعظم 

)1)   ينظر: خلق الم�سلم، محمد الغزالي، �س172.
)2)   م�سكاة الأنوار في غرر الأخبار، علي الطبر�سي، الف�سل الثاني: في اآداب المعا�سرة، �س 337.
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ف���ي من يربطني بيني وبينهم عالقة الولء فكي���ف اذا كان هذا ال�سخ�س هو الر�سول 

الأعظ���م P الذي تجب طاعت���ه والنقياد له بالمطلق وباأعل���ى الدرجات المت�سّورة 

فينبغي اأن تكون الآداب في العالقة معه باأعلى الدرجات الممكنه اأما عك�سها فهو دليل 

حقيقي على الالعقل. 

فالتعام���ل الح�سن؛ هو �سلوك الج���وارح والعالقة الظاهرية ويك���ون مع كل الب�سر. 

اأم���ا الولء فهو بين الم�سلمين خا�سة. ولعّل ما ورد في �سورة الممتحنة، هو من اأو�سح 

الآي���ات التي ُتمّيز بين الولء وبين الب���ّر وُح�سن التعامل، يقول تعالى: {ڃ  چ      چ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  

.
(1(

ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ }
وعلى كل حال هناك تعاريف متعّددة لالأدب فهو ما يتوّلد من �سفاء القلب وح�سوره. 

اأو كم���ا عند بع�سهم  هو مجال�س���ة الخلق على ب�ساط ال�سدق ومطالعة الحقايق بقطع 

.
(2(

العاليق. اأو هو و�سع الأ�سياء مو�سعها 

 باأن���ه: الهيئة الح�سنة التي ينبغ���ي اأن يقع عليه 
)ر�س(

وعّرف���ه العاّلم���ة الطباطبائي 

الفع���ل الم�سروع اإم���ا في الدين اأو عند العق���الء في مجتمعهم ك���اآداب الدعاء واآداب 

مالقاة الأ�سدقاء.

ول يك���ون اإل ف���ي الأمور الم�سروعة غي���ر الممنوعة، فال اأدب ف���ي الظلم والخيانة 

والك���ذب ول اأدب ف���ي الأعمال ال�سنيع���ة والقبيح���ة، ول يتحّقق اأي�س���ًا اإل في الأفعال 

الختياري���ة التي لها هيئات مختلفة ف���وق الواحدة حتى يكون بع�سه���ا متلّب�سًا بالأدب 

دون بع����س، ك���اأدب الأكل مثاًل في الإ�سالم، وهو اأن يب���داأ فيه با�سم اهلل ويختم بحمد 

)1)   �سورة الممتحنة، الآيتان: 8- 9.
)2)  راجع، �سرح اأ�سول الكافي، محمد �سالح المازندراني، ج1، �س 292.
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اهلل وياأك���ل دون ال�سبع اإل���ى غير ذلك، واأدب الجلو�س في ال�س���الة، وهو التورك على 

طماأنينة وو�سع الكّفين على الوركين فوق الركبتين والنظر اإلى حجره ونحو ذلك.

واإذا كان الأدب هو الهيئة الح�سنة في الأفعال الختيارية والح�سن واإن كان بح�سب 

اأ�س���ل معن���اه وهو الموافقة لغر�س الحياة مما ل يختلف في���ه اأنظار المجتمعات، لكّنه 

بح�سب م�ساديقه مّما يقع فيه اأ�سّد الخالف، وبح�سب اختالف الأقوام والأمم والأديان 

والمذاهب وحتى المجتمعات ال�سغيرة المنزلية وغيرها في ت�سخي�س الح�سن والقبح 

يقع الختالف بينهم في اآداب الأفعال. 

4. فرق الآداب عن الأخالق:

الآداب لي�س���ت ه���ي الأخالق، فالأخ���الق هي الملك���ات الرا�سخة الت���ي تتلّب�س بها 

النفو�س، والآداب هي هيئات ح�سنة مختلفة تتلّب�س بها الأعمال ال�سادرة عن الإن�سان 

عن �سفات مختلفة نف�سية، وبين الأمرين بون بعيد.

فالآداب من من�سئات الأخالق، والأخالق من مقت�سيات الجتماع بخ�سو�سه بح�سب 

غايته الخا�سة. فالغاية المطلوبة لالإن�سان في حياته هي التي ُت�سّخ�س اأدبه في اأعماله، 

وتر�سم لنف�سه خّطًا ل يتعّداه اإذا اأتى بعمل في م�سير حياته والتقّرب من غايته.

5. الأدب الإلهي:

واإذ ك���ان الأدب يتب���ع في خ�سو�سيته الغاي���ة المطلوبة في الحياة ف���الأدب الإلهي 

هو الهيئة الح�سنة في الأعمال الدينية 
 
R الذي اأّدب اهلل �سبحانه به اأنبياءه ور�سله

الت���ي تحاكي غر�س الدين وغايته، وه���و العبودية على اختالف الأديان الحّقة بح�سب 

كثرة موادها وقلتها وبح�سب مراتبها في الكمال والرقي.

والإ�سالم لّما كان من �ساأنه التعّر�س لجميع جهات الحياة الإن�سانية بحيث ل ي�سّذ 

عن���ه �س���يء من �سوؤونها ي�سير اأو خطير دقيق اأو جلي���ل فلذلك و�سع الحياة اأدبًا، ور�سم 

في كل عمل هيئة ح�سنة تحاكي غايته.
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ولي�س له غاية عامة اإل توحيد اهلل �سبحانه في مرحلتي العتقاد والعمل جميعًا، اأي 

اأن يعتقد الإن�سان اأّن له اإلهًا هو الذي منه بداأ كل �سيء واإليه يعود كل �سيء، له الأ�سماء 

الح�سن���ى والأمثال العليا، ثّم يجري في الحياة ويعي�س باأعمال تحاكي بنف�سها عبوديته 

وعبودية كل �سيء عنده هلل الحّق عّز ا�سمه، وبذلك ي�سري التوحيد في باطنه وظاهره، 

وتظه���ر العبودية المح�سة من اأقوال���ه واأفعاله و�سائر جهات وجوده ظهورًا ل �ستر عليه 

.
(1(

ول حجاب يغطيه. فالأدب الإلهي - اأو اأدب النبوة - هي هيئة التوحيد في الفعل 

 
Q ومعنى كالمه .

 »الآداب ُحلٌل مجّددة«)2)
:
Q يقول الإمام اأمير الموؤمنين

اأن الآداب ُحل���ٌل مج���ّددة »اى ل يبلى، بل يزداد بكثرة التج���ارب والممار�شة كّل وقت 

.
(3(

جّدة. وعنى بالآداب هاهنا اآداب ال�شرع الَّتى هي مكارم الخالق« 

���ل من كالمه كما اأّن ال�سخ�س يتزّين بالحل���ل كذلك يتزّين بالآداب مثل  والمح�سّ

العلم وما يتبعه من ح�سن المجاورة والمعا�سرة واأمثالها. 

الدروس المستفادة من اآليتين الرابعة والخامسة

1. العمل بالأدب عالمة العقل،{ ەئ   ەئ... ۆئ  ۆئ}  .

 2 . اإّن �س���وء الأدب ف���ي التعامل م���ع القادة الإلهيين هو مورد ذمٍّ م���ن ِقَبل اهلل تعالى: 

{ەئ   ەئ ... ۆئ  ۆئھ.

3 . اإّن البي���ت والأ�سرة له���م حرمتهم الخا�سة ول يحق لأح���د انتهاكها حتى ولو برفع 

 .R ال�س���وت م���ن خارج البي���ت فكي���ف اإذا كانت ه���ذه البيوت بي���وت الأنبياء 

{ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ}  .

)1)  ينظ���ر: تف�سي���ر الميزان، محم���د ح�سين الطباطبائي، ج6، كالم في معنى الأدب، وه���و بحث تف�سيلي حول الأدب 

الذي اأدب اهلل به اأنبياءه ور�سله R ويقع في عدة ف�سول، �س 256-  297.

)2)  عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �س 40.
)3)  معارج نهج البالغة، علي بن زيد البيهقي، �س 399.
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4 . ينبغي احترام اأوقات الخلوة والراحة لالآخرين. فالنبي P يحتاج اإلى اأوقات للراحة 

والهدوء وينبغي على الآخرين احترام هذه الخ�سو�سيات. {ٱ  ٻ  ٻ}.

 5 . اإّن الم�سوؤولي���ة الجتماعية مهما تعاظمت ل ينبغ���ي اأن ت�سعف الهتمام بالأ�سرة. 

{ ٻ  ٻ  ٻ  پ}.

6 . ينبغي علينا اأن ل نياأ�س من معالجة الأ�سخا�س الذين ي�سيوؤون الأدب مع الآخرين. لأّن 

اهلل تعالى مع كل تقريعه وتوبيخه للذين اأ�ساءوا الأدب مع ر�سوله طرح اإمكانية المغفرة 

والرحم����ة له����م وهذا قد يوؤّدي اإل����ى تغيُّر في �سلوكهم، وهذا الأم����ر ينبغي اأن ن�سعه في 

الح�سبان عندما نقوم بتاأديب الآخرين. {ٱ  ٻ  ٻ.. ڀ  ڀ   ڀ} .

ر�س�لة الآي�ت )5-1(:

 اإّن م����ا يج����ب علينا القيام به ه����و اأن نربط هذه الآيات بواقعن����ا المعا�سر فما اأحوجنا 

اإل����ى التخلُّ����ق به����ذه الآداب، فال نقع بم����ا يخال����ف ه����ذه الآداب العظيمة، ب����اأن ن�س�ستهزء 

 ب�سنت����ه وتعاليم����ه ال�سريف����ة اأو ل نتم�ّس����ك به����ا، لأّن حقيق����ة تج�سي����د الأدب م����ع ر�س����ول 

اهلل P ف����ي حياته اأو بعد مماته هو في التم�ّسك ب�سنته ال�سريفة والتم�ّسك بالثقلين وهما 

القراآن الكريم والعترة الطاهرة وبذلك نكون قد حّققنا المقطع الأول من �سورة الحجرات.

{ہ  ھ ھ ھ 

ھ      ے  ے} 
{ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ  ہ} 
{ ک گ گ گ گ 

 ڳ} 

 التربية الأخالقية

 للمجتمع الإ�سالمي
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X :للمطالعة

المقّد�س�ت في المفهوم الإ�سالمي

الآي���ة الكريم���ة ُتبّين اأحد اأبرز المقّد�سات عند الم�سلمي���ن وهي �سخ�سية الر�سول 

وعندما نتحّدث عن المقّد�سات فنحن نتحّدث عن اأمور لها اآداب 
 P الأك���رم محمد

وم�سطلح المقّد�س���ات الدينية م�سطلح 
 

تعاط���ي خا�س���ة تفر�سها طبيعتها المقد�س���ة

وا�س���ع، ويت�سّمن كلٍّ م���ن ال�سخ�سيات الإلهي���ة العظيمة كالأنبي���اء R، والأماكن 

المقّد�س���ة، كالم�ساج���د، ومراق���د الأنبي���اء والأئم���ة المع�سومي���ن R، والأ�سياء 

المقّد�س���ة كالقراآن الكريم  والأوق���ات الزمنية الخا�سة وغيره���ا. واإّن انتهاك حرمة 

المقّد�سات الدينية والإ�ساءة اليها لها اأبعادها الو�سيعة الخا�سة بها اأي�سًا.

اإّن ج���ذور القدا�س���ة في المفه���وم القراآني تنطلق من قرب ال�س���يء اإلى اهلل تعالى 

فكّلم���ا كان ال�س���يء اإلى اهلل اأقرب كانت قدا�سته اأ�سّد واأعظ���م وهذا يفتر�س احترامًا 

تظهر اأّنه اأقرب 
 P 

وتعام���اًل خا�سًا معه، وال�سورة التي ير�سمها القراآن لر�سول اهلل

الموج���ودات اإلى اهلل تعالى، وعلي���ه فهو اأقد�س الموجودات بعد اهلل تعالى بل في كثير 

P وال���ذات الإلهية 
 

م���ن الآيات ومنه���ا الآية الأولى ف���ي الحجرات قرن���ت بين ذاته

وبم���ا اأّن���ه ل ت�سابه بين ال���ّذات الإلهية واأي ذات اأخرى بما فيها ال���ّذات النبوية، فهذا 

يعن���ي ال�سوؤون الت���ي ُيمّثلها النبي P فاإّن كانت هذه الحيثي���ة هي الحكم فحكمه هو 

حك���م اهلل، واإْن كانت الطاعة فهي طاعة اهلل تعال���ى، وهكذا لأّنه ُيمّثل اهلل؛ فقدا�سته 

واحترامه وتوقيره وتبجيله هي من تقدي�س وتوقير واحترام اهلل تعالى. وعلى كل حال 

المقّد�سات في الإ�سالم متعّددة ن�سير اإلى اأهمها:

1 . ال���ّذات الإلهي���ة المقّد�ش���ة: اهلل تعالى هو اأعل���ى ذات مقّد�سة في الت�سّور القراآني 

والإ�سالم���ي، بل ه���و م�سدر القدا�سة كما قلن���ا والم�سركون كان���وا يحاولون دائمًا 

م�ساواة بع�س الموج���ودات باهلل تعالى، كما قال تعالى: {ۀ  ۀ  ہ  ہ  
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. والقراآن الكريم ذكر في كثير من اآياته ال�سريفة 
(1(

ہ  ہ  ھ    ھ       ھ  }
الت�سبيح والتنزيه، وذلك لُيعّلمنا اأّنه ينبغي علينا تنزيه الّذات الإلهية عن اأي عيب 

ونق�س نت�سّوره بل حتى ا�سمه تعالى ف�ساًل عن ذاته ينبغي لنا تنزيهه {ں  ڻ  

.
(2(

ڻ  ڻ}

2 . الق���راآن الكري���م: ف���اهلل تعالى ي�س���ف كتابه باأنه عظي���م: {ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

. وه���ذا يعن���ي اأن���ه ينبغ���ي علين���ا تعظيم���ه. وفي اآية 
(3(

ۅ  ۉ   ۉ}
اأخ���رى باأنه كري���م: {ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        

 وهذا يعني اأي�سًا اأنه ينبغي علينا تكريمه. وفي اآية ثالثة باأّنه مجيد: 
(4(

ڀ}

. وهذا يعني اأّنه ينبغي علينا تمجيده.
(5(

{ٱٻ  ٻ  ٻ}

3 .  القادة الإلهيون: كالأنبياء والأولياء والأئمة فالعالقة مع هوؤلء لها اأداب خا�سة، 

ومن اأعاظم هوؤلء النبي P فله اآداب خا�سة قد اأ�سرنا لبع�سها، ومن هذه الآداب 

ث معه.  ق قبل التحدُّ الت�سدُّ

4 . الموؤم���ن: اإّن لالإن�س���ان الموؤمن في الإ�سالم ُحرمة وقدا�سة خا�سة عند اهلل تعالى 

تف���وق ُحرمة الكعبة ولهذه الُحرمة الخا�سة اأحكام حّددتها ال�سريعة ومنها ما جاء 

في �سورة الحجرات.

)1)  �سورة ال�سعراء، الآيتان 98- 99.
)2) �سورة الأعلى، الآية 1.

)3)  �سورة الحجر، الآية 87.
)4)  �سورة الواقعة، الآيات 77 - 79.

)5)  �سورة ق، الآية 1.





مفاهيم محورية:

منهج تلّقي األخبار 
أصول اآلداب االجتماعية

4

X .العبرة بالوثوق بمضمون الخبر

X  ن  ه��ل اآلية مختص��ة بالنبأ؛ أي هل يخت��ص وجوب التبيُّ

بالنبأ.

X  لماذا تحّدثت اآلية عن خصوص الفاسق؟

X .الدروس المستفادة اآلية

X  ن م��ن األخبار وعالقت��ه بالتربية األخالقية ��ت والتبيُّ  التثبُّ

للمجتمع اإلسالمي.





النص القرآني

ق���ال اهلل تعال���ى:{ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ } 
تمهيد 

رة على بنية المجتمع، وهو تلّقي  تتحّدث هذه الآية عن اأهّم الآداب الجماعية والموؤثِّ

الأنب���اء والأخبار وتناقلها فيما بينهم، وهنا يجب اأن توؤخذ هذه الأنباء من م�سادرها 

الموث���وق بها واأّم���ا اإذا كانت من فا�سق اأو لم تكن مّما يوثق ب���ه فال يمكن الركون اإليه 

والأخ���ذ منه. ول���ذا ينبغي ال�ستق�ساء عند نقل الخب���ر. واإذا لحظنا هذه الآية مع ما 

تق���ّدم فقد ك���ان الن���داء الأول: {ٺ  ٺ  ٺ} لتقرير جهة القي���ادة وم�سدر 

التلّقي. وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغي من اأدب للقيادة وتوقير. وكان هذا وذلك 

ه���و الأ�سا�س لكافة التوجيه���ات والت�سريعات في ال�سورة. فال ب���د من و�سوح الم�سدر 

ال���ذي يتلّقى عنه الموؤمنون، ومن تقرير مكان القي���ادة وتوقيرها، لت�سبح للتوجيهات 

بعد ذلك قيمتها ووزنها وطاعتها. ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للموؤمنين كيف 

.
(1(

يتلّقون الأنباء وكيف يت�سّرفون بها؛ وُيقّرر �سرورة التثبُّت من م�سدرها

)1)  ينظر: في ظالل القراآن، �سيد قطب، ج6، �س 3341.
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الآي���ة خط���اب من اهلل - عّز وجّل - للموؤمنين باأّن���ه اإذا جاءكم فا�سق  وهو الخارج 

م���ن طاعة اهلل اإلى مع�سيته »بنب���اأ« اأي بخبر عظيم ال�ساأن »فتبّينوا« �سدقه من كذبه 

ول تب���ادروا اإلى العمل بم���ا ت�سّمنه »اأن ت�شيب���وا قوماً بجهالة« لّن���ه ربما كان كاذبًا 

وخبره كذبًا، فيعمل به فال يوؤمن بذلك.

شرح مفردات اآلية

ِبَنَب���اأٍ: هو نق���ل حديث اأو �سيء اآخر من مو�سع اإلى مو�سع اآخر. - وفي الآية - يراد 

.
(1(

حكاية من مجارى الأمور الما�سية وتالوة مّما �سبق من الأحاديث والق�سايا الجارية

َفَتَبيَُّنوا: )بين( وهو بعد ال�سيء وانك�سافه. فالبين الفراق؛  وبان ال�سيء واأبان اإذا 

. كونوا 
(2(

ات�س���ح وانك�سف. {ٿ     ٿ  ٿ  ٿ}. {ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ}

.
(3(

على حال النك�ساف وتكون الوقائع والأمور منك�سفة عندكم

ِبَجَهاَل���ٍة: الجهل ه���و ما يخالف العلم، وفق���دان العلم اإّما بالن�سب���ة اإلى المعارف 

الإلهّية، اأو علوم ظاهرّية، اأو بالن�سبة اإلى تكاليف �سخ�سّية، وكّل منها اإّما في مو�سوع 

كلَّ���ي، اأو جزئ���ّي. وخ�سو�سّيات مفهوم الجهال���ة تختلف باختالف ال�سي���غ والموارد: 

يقال: جهل جهالة، واإذا اأريد الإ�سارة اإلى اإدامة الجهل فيقال: جاهل، وفي مورد اأريد 

قب���ول جاهل فيق���ال: تجاهل. واإذا اأريد الطلب فيقال: ا�ستجه���ل. ثّم اإّن الجهل يالزم 

ال�سط���راب، كم���ا اأّن العل���م واليقين يالزم���ان الطماأنينة، فتف�سي���ر الجهل بالحركة 

.
(4(

وال�سطراب تف�سير بالالزم والأثر

ر من تغيُّر  َداَمُة: التََّح�سُّ ْدُم والنَّ . النَّ
(5(

َناِدِميَن: ندم اإذا حزن اأو فعل �سيئًا ثّم كرهه

.
(6(

راأي في اأمر َفاِئٍت. قال تعالى: {ىئ  يئ  جب}

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج12، �س 14.
)2)  �سورة الن�ساء، الآية 94.

)3)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج1، �س 368.

)4)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج2، �س 132.
)5)  الم�سباح المنير في غريب ال�سرح الكبير للرافعي، اأحمد بن محمد المقري الفيومي، ج2، �س 598.

)6)  مفردات األفاظ القراآن، الراغب الأ�سفهاني، �س 796.
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المعنى التفصيلي 

ومعنى الآية: »يا اأيها الذين اآمنوا اإن جاءكم فا�سق 
)ر�س( 

يقول العالمة الطباطبائي 

بخبر ذي �ساأن فتبّينوا خبره بالبحث والفح�س للوقوف على حقيقته حذر اأن ت�سيبوا 

قومًا بجهالة فت�سيروا نادمين على ما فعلتم بهم«.

وق���د اأم�س���ى اهلل �سبحان���ه في ه���ذه الآية اأ�س���ل العم���ل بالخبر وهو م���ن الأ�سول 

العقالئية التي يبتني عليه اأ�سا�س الحياة الجتماعية الإن�سانية، واأمر بالتبيُّن في خبر 

الفا�س���ق وهو في معن���ى النهي عن العمل بخب���ره، وحقيقته الك�سف ع���ن عدم اعتبار 

حجيت���ه وه���ذا اأي�سًا كالإم�ساء لم���ا بنى عليه العقالء من ع���دم حجية الخبر الذي ل 

يوثق بمن يخبر به وعدم ترتيب الأثر على خبره.

تو�سي���ح ذل���ك: اأّن حياة الإن�سان حياة علمية يبني فيه���ا �سلوكه طريق الحياة على 

م���ا ي�ساهده من الخير وال�سر والنافع وال�سار والراأي الذي ياأخذ به فيه، ول يتي�ّسر له 

ذل���ك اإل فيم���ا هو بمراأى منه وم�سهد، وما غاب عنه مما تتعّلق به حياته ومعا�سه اأكثر 

مّما يح�سره واأكثر، فا�سّطر اإلى تتميم ما عنده من العلم بما هو عند غيره من العلم 

الحا�سل بالم�ساهدة والنظر، ول طريق اإليه اإل ال�سمع وهو الخبر.

فالرك���ون اإلى الخبر بمعنى ترتيب الأثر عليه عماًل ومعاملة م�سمونة معاملة العلم 

الحا�س���ل لالإن�س���ان من طريق الم�ساه���دة والنظر في الجملة مم���ا يتوّقف عليه حياة 

الإن�سان الجتماعية توّقفًا ابتدائيًا، وعليه بناء العقالء ومدار العمل. 

فالخبر اإن كان متواترًا اأو محفوفًا بقرائن قطعية توجب قطعية م�سمونه كان حّجة 

معتبرة من غير توّقف فيها، فاإن لم يكن متواترًا ول محفوفًا بما يفيد قطعية م�سمونه 

وه���و الم�سّمى بخب���ر الواحد ا�سطالحًا ك���ان المعتبر منه عندهم ما ه���و الموثوق به 

بح�س���ب نوع���ه، واإن لم يفده بح�سب �سخ�سه، وكل ذل���ك لأّنهم ل يعملون اإل بما يرونه 

علمًا وهو العلم الحقيقي اأو الوثوق والظّن الطمئناني المعدود علمًا عادة.
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اإذا تّمه���د هذا فقوله تعالى في تعليل الأم���ر بالتبيُّن في خبر الفا�سق: {ٹ ٹ 

ٹ ڤ    } اإل���خ، يفي���د اأّن الماأم���ور به هو رف���ع الجهالة وح�س���ول العلم بم�سمون 
الخب���ر عن���د ما يراد العمل به وترتي���ب الأثر عليه، ففي الآية اإثبات م���ا اأثبته العقالء 

.
(1(

ونفي ما نفوه في هذا الباب، وهو اإم�ساء ل تاأ�سي�س

بحث حول اآلية

 العبرة ب�لوثوق بم�سمون الخبر:

والجدي���ر بالذك���ر اأّن الم�ساألة المهّمة هنا هي الوث���وق والعتماد على الخبر ذاته، 

غاي���ة م���ا في الأمر قد يح�سل ه���ذا الوثوق من جهة العتماد عل���ى ال�سخ�س المخبر 

ت���ارة، وتارة من القرائ���ن الخارجية... ولذلك فاإّننا ق���د نطمئن اإلى»الخب���ر« اأحيانًا 

واإن ك���ان »الُمخبِر« فا�سق���ًا... فعلى هذا الأ�سا�س، فاإّن ه���ذا الوثوق اأو العتماد كيف 

م���ا ح�س���ل، �سواء عن طريق العدال���ة والتقوى و�سدق القائل، اأم ع���ن طريق القرائن 

الخارجي���ة، فهو معتبر، و�سيرة العق���الء التي اأم�ساها ال�س���ارع الإ�سالمي مبنية على 

هذا الأ�سا�س.

ر للجماعة الموؤمنة  فما قّررته الآية هو �ُسور الأمان للمجتمع فهو اأدب جماعي، ُيقرِّ

كيف يتلّقون الأنباء، فاإّنهم ل ي�ساهدون جمعاء ح�سور المبا�سرة، اللهم ال قلة قليلة، 

ومن ثم تبقى الكثرة الكثيرة غائبة عن الإدراك المبا�سر ومن الم�ستحيالت في الحياة 

الجتماعي���ة ال�ستقالل بما ي�ساهده الإن�سان، دون ا�ستغالل لما ي�ساهده غيره في�سهد 

ب���ه، وه���ذه الآية كعدي���د اأمثالها، تنهى عن الرك���ون اإلى اأنباء الفا�سقي���ن اإل اإذا تبّين 

فيه���ا �سدق يجعله علمًا ك�سائر العلم، الذي يعتم���د عليه الموؤمنون العقالء، والعقالء 

الموؤمنون.

)1)  الميزان فى تف�سير القراآن، محمد ح�سين الطباطبائي، ج 18، �س 312.
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اإّن الأخذ والرف�س في الأنباء لي�سا فو�سى دون ح�ساب، واإّنما لكلٍّ ميزان عادل، فال 

يوؤخذ خبر الفا�سق اإل اأن يتبّين �سدقه، ول يرف�س خبر العادل اإل اإن تبّين خطاأه، ثم لنا 

بي���ن الأخذ والرف�س وقفة لو لم يتبّين ل �سدق ول كذب،  لي�س ذكر الفا�سق هنا اإل لأنه 

اأظه���ر مظان الكذب، فلي�سمل الجاهل والنا�سي وال�ساه���ي واأ�سرابهم ممن يتطّرق اإلى 

اإنبائهم خالف ال�سدق واإن كانوا غير عامدين اأو اأّن الفا�سق ي�سملهم كّلهم، لأّنه خروج 

عما يحّق من طاعة اهلل، علمًا اأو عماًل، نقاًل لالأنباء اأو تنقاًل اأم ماذا، فمن يجهل �سحة 

النباأ ثم ينقله كنباأ �سادق، اإّنه فا�سق علميًا ولو كان زاهدًا، بل وعمليًا اإذ ل يجوز هكذا 

نق���ل مغ���ر لمن يتقي اهلل، وكذلك م���ن ين�سى اأو ي�سهو، اأو يتقّبل الأنب���اء دون تبيُّن، فاإّنه 

فا�س���ق في نقله اإل اأن ُيبّي���ن حقيقة الحال، فيتبّين للمنقول له اأّنه ينقله مراعيًا �سرائط 

الوث���وق مجانبًا كل جوان���ب الف�سوق في نقله هذا النب���اأ، وال فتبّينوا بغية ح�سول العلم 

.
(1(

والطمئنان، مخافة: {ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   «!

ة بالنباأ اأي ه���ل يخت�ّس وج���وب التبّين بالنب���اأ؟ بالخبر العظيم  1. ه���ل الآي���ة مخت�سّ

ال�ساأن، الذي جاء به فا�سق، اإذا كان في اتباعه دون تبين اإ�سابة قوم بجهالة فندم 

على هذه الإ�سابة؟

كم���ا نلمح من هذه الآي���ة، فال يجب- اإذا- تبّين في الأخب���ار غير العظيمة، اأو في 

العظيمة التي يجي ء بها المجهول ف�سقه اأو عدله، اأو التي يجي ء بها فا�سق ولي�ست فيها 

اإ�سابة قوم بجهالة اأم ماذا! في الحّق اإّن اآية النباأ ل ُتنبئ اإل عّما اأنباأت، لكّنما الآيات 

ف���ي حرم���ة اتباع الظّن واقتفاء ما لي�س لك به عل���م، ُتعّمم وجوب التبيُّن حتى يح�سل 

العل���م والطمئن���ان اأّيًا كان الخبر وم���ن اأي، اإل اإذا كان الطمئن���ان- اأو النوعي منه- 

حا�ساًل بالإخبار ووجوب التبيُّن في اآيتنا في مورد ل ينفي عدمه في �سواه، لنزول الآية 

.
(2(

في مورد خا�س بالغ الأهمية، ثم الآيات الأخرى تعّم فال تناحر في البين

)1)  ينظر: الفرقان فى تف�سير القراآن بالقراآن، محمد ال�سادقي الطهراني، ج 27، �س 229.
)2)  الفرقان في تف�سير القراآن بالقراآن، محمد ال�سادقي الطهراني، ج27، �س 230.
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2. لم���اذا تحّدث���ت الآية عن الفا�سق مع اأّن وجوب التثبُّ���ت والتبيُّن قد ت�سمل غيره كما 

تقّدم؟.

�ست الفا�سق لأّنه مظّنة الكذب. وحتى ل ي�سيع ال�سك بين الجماعة  لعّل الآية خ�سّ

الم�سلم���ة في ك���ل ما ينقله اأفراده���ا من اأنباء، فيقع م���ا ي�سبه ال�سلل ف���ي معلوماتها. 

فالأ�س���ل ف���ي الجماعة الموؤمن���ة اأن يكون اأفرادها مو�س���ع ثقتها، واأن تك���ون اأنباوؤهم 

قة ماأخوذًا بها. فاأّما الفا�سق فهو مو�سع ال�سك حتى يثبت خبره. وبذلك ي�ستقيم  م�سدَّ

اأمر الجماعة و�سطًا بين الأخذ والرف�س لما ي�سل اإليها من اأنباء. ول تعجل الجماعة 

ع. فتندم على  ف بناًء على خبر فا�سق. فت�سي���ب قومًا بظلم عن جهالة ت�سرُّ ف���ي ت�سرُّ

. ولعل ورود كلمة »فا�شق« 
(1(

ارتكابه���ا ما ُيغ�سب اهلل، وُيجانب الحّق والعدل في اندفاع

اإ�سارة اإلى اأّن المقولة اإّنما ُينظر فيها اإلى �ساحبها الذي وردت منه، فاإن كان من اأهل 

خذ به، واإن كان مّمن ُيّته���م، ا�ستمع اإليه وو�سع قوله 
ُ
الإيم���ان والثقة ا�ستمع لقول���ه، واأ

مو�س���ع التمحي�س، فال يحك���م على قوله بالرّد ابتداء، فقد يك���ون فى قوله �سدق، اأو 

�سيء من ال�سدق ينتفع به الم�سلمون.

واإّن دواف���ع الفا�سق ومنطلقاته �سيطانية فقد يكذب اأو يم�سي بنميم اأو ينقل جانبًا 

من الحقيقة وي�سكت عن �سائر الجوانب، فاإذا قبلناه على عاّلته ف�سوف نقع في اأخطاء 

ج�سيمة، اأبرزها اإثارة الفتن في المجتمع.

3. م���ن هو الفا�سق؟  هو باخت�سار الذي تج���اوز الحدود اللهية وهذا ل يمكنه اأن يكون 

موّجهًا لالأمة، ومجّرد ال�ستماع اإلى نباأه دون تحقيق وتثبيت يجعله في مقام التوجيه.

اإّن مف���ردة »ف�شق« وردت في القراآن الكري���م اأربع وخم�سون مّرة �سمن مو�سوعات 

.
(2(

وم�ساديق مختلفة منها

)1)  ينظر: في ظالل القراآن، �سيد قطب، ج6، �س 3342.
)2) يراج���ع �س���ورة النمل، الآية 12. �س���ورة المائدة، الآية 47. �س���ورة النور، الآية 4. �سورة العنكب���وت، الآية 34. �سورة 

المائدة، الآية 3. �سورة التوبة، الآية 24.
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والنتيج���ة: اأّن الف�شق: هو الخروج ع���ن مقّررات دينّية اأو عقلّية اأو طبيعّية لزمة. 

وم���ن م�ساديقه: خروج العبد عن اأمر الرّب، وع���ن طاعته، وعن الأحكام والمقّررات 

الإ�سالمّية، وعن المق���ّررات الأخالقّية الم�سلَّمة كالح�سد والبخل والتكّبر والطمع اإذا 

كان���ت �سريحة وا�سح���ة، وعن �سوابط طبيعّي���ة لزمة كما في الرطب���ة الخارجة عن 

.
(1(

الق�سر...

اآث�ر اآخب�ر الف��سقين على المجتمع:

اإّن اأكث���ر ال�سراعات الجتماعية التي تع�س���ف بالموؤمنين من�سوؤها الفا�سقون  -

الذي���ن ل تروق لهم وح���دة الموؤمنين فيثيرون الفتنة بينه���م. وحين نتفّكر في 

واقع الم�سلمين اليوم نجد اأّن الذين ُيذّكون نار ال�سراع بينهم هم في الأغلب 

اأبعد النا�س  عن القيم، وقد تك���ون �سوابقهم ال�سيئة واأحقادهم �سد الإ�سالم، 

فهم �سد ه���ذه الطائفة اأو تلك.  وخ�سيته���م من الف�سيحة ه���و ال�سبب في تطرُّ

عاتهم قدروا على �سّد اأكبر  واإذا ا�ستطاع الموؤمن���ون اإبعاد اأثر الف�سقة عن تجمُّ

ثغرة ُتهّدد كيانهم!.

 والي���وم حي���ث يتعّر����س الم�سلم���ون لغزو ثقاف���ي وهجمة اإعالمي���ة عبر األوف  -

الموؤ�ّس�س���ات الدعائية المتنّوعة ترانا اأحوج مّما م�سى اإلى تنفيذ هذه الو�سية 

الإلهية، اأن نتبّين ما يقولون لأّنهم ف�سقة ل يّتقون اهلل فيما يقولون، هذه الوكالت 

الخبري���ة التي تمّولها وتقودها الر�ساميل والأنظم���ة هل تلتزم بال�سدق؟ هذه 

ال�سحف ال�سفراء التي تنطق با�سم المترفين والطغاة هل ترعى جانب الحق؟ 

ه���ذه الإذاع���ات التي ت�سّب في اآذاننا واأذهاننا كل ي���وم �ساّلًل من المعلومات 

���ت، ولكن كيف؟ لأّن  المختلط���ة هل ن�سم���ن �سدقها؟ كال.. اإذًا ل بّد من التثبُّ

حجم الأفكار والأخبار التي ُتبّث عبر اأجهزة الدعاية كبير، فاإّن قدرة الأفراد 

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج9، �س 89.
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عل���ى التثبُّت منها محدودة، ف���ال بّد اإذًا من وجود موؤ�ّس�س���ات موثوق بها تقوم 

مه للموؤمنين.ه���ذه الموؤ�ّس�سات قد تكون  ب���دور الم�سفاة وتنتقي ال�سمين وُتقدِّ

معاه���د ومراكز للدرا�سات والبح���وث، وقد تكون تنظيم���ات دينية، وقد تكون 

خبراء اأكفاء يرجع اإليهم الموؤمنون في توثيق المعلومات، وقد تكون موؤ�ّس�سات 

اإعالمية بديلة، اإذاعة �سادقة، �سحيفة ملتزمة اأو وكالة لالأنباء موثوق بها.

اإّن خبر العادل حّجة. قالوا بالرغم من اأّن الآية ل تدّل على حجّية خبر العادل  -

�سراحة وب�سورة مبا�سرة، بل بما ُي�سّمى لديهم بمفهوم الو�سف الذي ل حجّية 

في���ه عنده���م، اإل اأن فائدة بيان الو�سف هنا لي�س���ت اإل اأّن الحكم يدور مداره 

مثل اأن نقول: اإذا تعاملت مع اأهل الباطل فا�سهد عليهم، واإذا ذهبت اإلى زيارة 

المري�س فتجّنب مواكلت���ه، واإذا زرت بالد الكفر فتزّود بالبو�سلة ل�سالتك.. 

وما اأ�سبه.

 م�ذا يعني التبيُّن؟

يبدو اأّنه ي�سمل كّل اأ�سلوب يوؤّدي اإلى حالة الو�سوح عند الإن�سان، ولأّن اهلل تعالى قد 

خاط���ب عاّمة الموؤمنين بهذه الكلمة، فاإّن مفهوم التبيُّن يكون عرفيًا اأي�سًا، بمعنى اأّن 

كّل ما تطمئّن اإليه نف�س الإن�سان العادي حتى ل يبقى فيه �سك معقول اأو ارتياب يعتني 

ب���ه العق���الء - كاف وحّجة عند اهلل ف���ي المو�سوعات. ف�سواء اأكان���ت البينة )�سهادة 

عدلين( اأو ال�سياع المفيد للطماأنينة، اأو �سهادة الخبراء من خالل مجموعة متراكمة 

م���ن ال�سواهد والآث���ار اأو خبر العاقل الع���ادل فاإّنه من التبيُّن عند العق���الء.. على اأّن 

العق���الء ل يعتمدون على بع�س هذه الأدلة اإذا كان���ت الظروف المحيطة باعثة لل�سك 

الحقيق���ي، مثاًل: ال�سياع ال���ذي ُيعتقد اأّن من�ساأه �سائعة مغر�س���ة ل يورث طماأنينة في 

النف����س فه���و اإذًا لي�س بحّجة. كما اأّن خبر العادل فيم���ا ل يخفى عند غيره يرتاب فيه 

نباأنا باأّن الإذاعة الفالنية ن�سرت هذا الخبر، علمًا باأّنها 
ُ
العقالء اإذا انفرد به، كما لو اأ
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خبر بروؤية الهالل في ليلة �سافية مّما نعلم 
ُ
لو ن�سرته ل�سمع اأكثر النا�س وتناقلوه.. اأو اأ

اأّنه لو راآه هذا العادل لراآه غيره اأي�سًا، واإذ لم ي�سهد بروؤيته غيره فاإّن العقالء ي�سّكون 

في كالمه. كذلك الح���وادث الخطيرة ل يعتمد العقالء عادة على الخبر الواحد فيها 

مث���ل الحروب.. عمومًا: حالة التبيُّن تختلف عن���د العقالء ح�سب المو�سوعات فال بّد 

م���ن اللتفات اإلى ذلك، ولع���ّل الحكمة التي �سيقت في خاتم���ة الآية هي محور الحكم 

.
(1(

فعلينا اأن ندور مداره، ونتفّكر كيف نتجّنب الوقوع في الجهالة والندم

خطر الجه�لة على المجتمع:

الجهال���ة من اأخطر الأمرا����س التي ُت�سيب المجتمع، وكّلما �سرت في بنيانه فتكت 

ب���ه ودائمًا هناك م�ستفيدون م���ن جهالة النا�س وعلى راأ�س ه���وؤلء القوى ال�ستكبارية 

وال�ستعمارية، فال�ستعمار من اأكبر الم�ستفيدين من جهل القاعدة ال�سعبية، ال�ستعمار 

الفك���ري والثقافي والع�سكري حيث يعتبر جهل الأمة اأر�سية خ�سبة ل�ستيالئه عليها، 

اأما مع وعيها فال يمكن له اأن ُيخ�سعها وي�ستعمرها، وهذا ما دّلت عليه ال�سعوب الحّية 

فاإّنها ل تقبل بالذّل وال�ستعباد وال�ستعمار.

الم�ستفي���د الثان���ي من جه���ل الأم���ة اأهل الم�سال���ح المادي���ة والمعنوي���ة حيث اإّن 

دكاكينه���م ل يك���ون له���ا رواج و�س���وق اإل مع جهل الأم���ة وترويج الق�س����س الخرافية 

وال���روؤى والمنامات ونقل المعجزات المو�سوعة والأحاديث الكاذبة بحجة الدفاع عن 

الدي���ن والمذهب والخوف عليهم���ا، لذلك ي�سّطربون من اأّي بحث علمي توؤّدي نتيجته 

اإل���ى خالف ما اعت���ادوا عليه وحملوه في اأذهانهم. وه���وؤلء موجودون من زمن الأئمة 

اإلى يومنا هذا.

)1)  من هدى القراآن، محمد تقي المدر�سي، ج13، �س 377- 397.
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الدروس المستفادة من آية النبأ )1)

1. ينبغ���ي على الموؤمنين اأن يكونوا اأهل تحقيق وتثبُّت ول يطلقوا الكالم على عواهنه. 

{ٺ  ٺ  ٺ  ... ٹ}.

ك بالآية الكريمة وعدم الأخذ بقول الفا�سق من اأحد اأهّم الطرق المانعة  2. اإّن التم�سُّ

للفتنة بين الم�سلمين. {ٿٿ  ٿ}.  

3.  اإّن اأر�سية الفتنة تن�ساأ من خالل: �سعي المنافقين لإحداث الفتنة.

4 . الأ�س���ل ف���ي الإ�سالم ه���و العتماد عل���ى الآخرين وع���دم �سوء الظّن به���م؛ ولكّن 

الفا�سقي���ن خارج���ون عن هذا الأ�س���ل، هذا من جه���ة، ومن جهة اأخ���رى خطورة 

الخبر»النباأ« ت�ستدعي التثبُّت والتبيُّن {ٿ     ٿ  ٿ    ... ٹ}. ولكن ل بّد 

من التنبيه اأّن اآية النباأ في �سدد بيان وجوب التثبُّت والتبيُّن من النباأ في حال كونه 

ف���ي معر�س العمل، فينبغي تقديم التثبُّت والتبيُّن قب���ل ترتيب اأّي اأثر على الخبر، 

اأّم���ا اإذا ل���م يكن الخبر في معر����س العمل ولي�س موردًا لترتي���ب الآثار عليه، فهذا 

المورد لي�س خارجًا عن وجوب التثبُّت والتبيُّن بل لعّله داخل في الآية الثانية ع�سر 

�س على الآخرين لمعرفة �سحة و�سدق كالمهم من عدمه،  الآتية، فال يجوز التج�سُّ

لت�سني���ف النا����س عل���ى اأّن فالنًا �سادقًا وفالن���ًا كاذب، فوج���وب التثبُّت يجب في 

الم���وارد التي ت�سملها اآية النباأ وهي الأنب���اء والأخبار التي لها طابع واأثر اجتماعي 

ل فردي.

5 . في الآية الثانية ع�سر الآتية قال تعالى { ٻ  ٻ       پ  پ  پ     پ  ڀ  

ڀ} وف���ي هذه الآية ينبغي بل يجب الفح����س والتثبُّت والتبيُّن وهو ينافي عدم 
�س���وء الظ���ّن بالآخرين، فكيف يمك���ن الجم���ع بينهما؟.الآية الآتية تتح���ّدث اأّنه 

)1)  ينظ���ر: تف�سي���ر الن���ور )فار�سي(، مح�سن قرائتي، ج9، ����س 171- 172. وتف�سير�سورْه ُحج���رات  )فار�سي(، ر�سا 

ال�سدر، �س 236- 242.
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م���ن اأخالقيات الم�سل���م اأن ل ُي�سيء الظ���ّن بالآخرين واأن يتجّن���ب هذه ال�سفة 

ْرف النظ���رة الإيجابية لالأفراد. اأّما اآية  القبيح���ة، فهي في �سدد الكالم عن �سِ

النب���اأ فهي ف���ي �سدد بيان وجوب التثبُّت والتبيُّن في ح���ال اإخبار الأفراد اأو فرد 

بخب���ٍر ما له اأثر عملي وخطير عل���ى المجتمع اأو حتى على الفرد المتلّقي للخبر، 

فهن���ا يجب الفح�س لخطورة النباأ الذي يحمله الف���رد، وهذا ل عالقة له ب�سوء 

الظ���ّن وعدمه، فلو تجّرد الفرد عن الخبر يدخل في عموم قوله تعالى {ٻ  

ٻ       پ  پ}.
6. ينبغ���ي عل���ى الموؤمنين اأن ي�سرع���وا في التبيُّن، وذلك لوجود ح���رف الفاء في الآية 

{ٹ}. ف���ال بد من دّق���ة وتحقيق وجهد �سديد في مورد النب���اأ، لأّن الت�سامح 

في���ه وفي اأمثاله يوج���ب خلاًل وف�سادًا وابت���الء، وقد ينجّر اإل���ى اختالل عظيم في 

المجتمع، كما بّينت الآيات التي تلي اآية النباأ وهي م�ساألة الفتنة.

7 . الفا�س���ق يحاول دائم���ًا اإ�ساعة الأخبار الكاذبة اأو المغلوط���ة بغية اإ�ساعة الفو�سى 

والفتنة. {ٿ ٿ ٿ}.

8 . الإيمان يقت�سي التثبُّت والتبيُّن {ٺ  ... ٹ}.

9 . الفا�س���ق ق���د ُيخب���ر باأخب���ار �سادقة والآية ل تنف���ي هذا الحتم���ال، ول تطلب مّنا 

تكذي���ب الُمخِب���ر اإذا ك���ان فا�سقًا بل تطلب مّن���ا التثبُّت والتبيُّن م���ن �سحة و�سدق 

الخبر {ٹ}.

10. المجتم����ع الإ�سالمي، معّر�س دائمًا لهجمات الأخبار والدعايات الكاذبة، وعلى اأفراد 

المجتمع اأن يتمّتعوا بذكاء ووعي في مواجهة هذه الأخبار. {ٿ     ٿ    ... ٹ}.

11.  في مجال اإدارة ال�سائعات والأنباء، ينبغي مواجهة الواقعة قبل وقوعها اأي القيام 

باإجراءات وقائية فلذا لكي ل نقع في جهالة وندامة، علينا التحقيق ثم البناء طبقًا 

لنا اإليه من نتائج. {ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ}. لما تو�سّ
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12. الإق���دام العجول وع���دم التثبُّت من الأخبار هو نوع م���ن الجهل. {ڤ}. اإّن 

 العم���ل بالأوام���ر الإلهية يمنع من وق���وع النا�س في الندم والح�س���رة على اأعمالهم 

{ٹ   ... ڦ}.

13. المقيا�س الذي يمكن اعتماده من خالل اآية النباأ هو عدم الندامة {ڦ}.

ن من الأخب�ر وعالقته ب�لتربية الأخالقية للمجتمع الإ�سالمي:  ت والتبيُّ التثبُّ

اإّن ه���ذا المقطع ُيمّثل جزءًا ل يتجّزء من اآداب واأخالقيات المجتمع الموؤمن باهلل 

ور�سول���ه، وال���ذي ل ت�ستقّر اأركانه اإل بتمام اأ�سالع ه���ذه ال�سورة المباركة، ففي هكذا 

مجتمع ل مك���ان للمرجفين والم�سّككين الذين يفترون الك���ذب والإ�ساعات المغر�سة 

الهادف���ة اإلى اإ�سع���اف وتفكيك بنية المجتم���ع الإيماني. اإّنه مجتم���ع قائم على اأ�س�س 

نه من اأي ريح عاتية تع�سف به. واإّن اأّي تفريط  ومبادىء ت�سمن اأمنه و�سالمته ُتح�سّ

به���ذه المبادىء �سُيعّر�س اأمن و�سالمة المجتمع لخطر الفتنة ويوؤّجج ال�سراعات بين 

اأبنائ���ه وُيفقده اأحد اأهّم اأ�س���وار الأمان. واإّن تجاهل وجود القي���ادة الحكيمة والعادلة 

ف���ي المجتمع �سيوؤّدي بهذا المجتمع اإلى الفو�س���ى والف�ساد العقائدي والأخالقي، واإّن 

اأِمَن بع�س اأفراده من ذلك فاإّن الخال�س الفردي ل يوؤّدي اإلى الأمان المجتمعي، ولذا 

ينبغ���ي تربي���ة المجتمع على هذه الأخ���الق التي ُتمّثل جزءًا رئي�سًا م���ن اأجزاء التربية 

الأخالقية للمجتمع الإ�سالمي.

اإّن ه���ذه التربية تعن���ي اأن ل نن�ساق وراء كّل دعاية واإ�ساع���ة وتقّول، فكم من كالم 

ُرّتب���ت عليه اآثار ومواقف وت�سّرفات، وعند البحث عن م�سدره ومعرفة مدى �سحته، 

يتبّي���ن اأنه ك���الم مختلق وكذب ل اأ�سل له. فاإّن من ين�س���اق وراء الكذب من دون تبيُّن 

�سيك���ون مورد للوم من ِقَبل اهلل ور�سوله ومجتمعه الإيماني، واإّن من يبني على الأخبار 

ال�سادق���ة �سيكون مورد مدح من اهلل ور�سوله ومجتمع���ه و�سي�سمن �سالمة واأمن هذا 

المجتمع الذي هو اأمانة في اأعناق كل اأفراده وهم م�سوؤولون عن ذلك يوم القيامة.
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X  :للمطالعة 

خطورة الأخب�ر الك�ذبة وال�س�ئع�ت

اإّن كثيرًا من الأحداث الموؤلمة وال�سراعات المّدمرة التي تقع في عالمنا المعا�سر 

وق���د وقعت في التاري���خ الإ�سالمي من قتل و�سفك دماء ونهب وتدمير، اإّنما هي ب�سبب 

الإ�ساعات والأكاذيب التي يرّوجها المنافقون والمند�ّسون في المجتمع الإيماني، ُبغية 

تفكيكه وهدم ُعراه وتقوي�س اأركانه؛ فما اأحوجنا لأخالقيات هذه ال�سورة المباركة واأن 

نك���ون على حذر دائم م���ن اأخبار هوؤلء المنافقين، خ�سو�سًا اأّننا في مجتمع اختلطت 

في���ه الموازي���ن، وي�سعب في���ه التمييز بين الح���ق والباطل، فقد ننخ���دع ببريق بع�س 

ال�سخ�سيات وناأخ���ذ بكالمه ونبني عليه ت�سّرفات ومواقف معّينة ثم يتبّين لنا الخلل 

الكبير الذي وقعنا فيه ب�سبب هذا الإن�سان اأو المحطة الفالنية لأنه كان ظاهره وديعًا 

كالحمل، ولكن حقيقته كالثعلب في روغانه، والعقرب في لدغاتها. فالمطلوب التثبُّت 

ث���م التثبُّت ث���م التثبُّت... فالإ�ساعة الت���ي ُيعّرفها بع�سهم باأّنه���ا: »الأحاديث والأقوال 

تها، اأو  والأخب���ار التي َيتناقُلها النا�س، والَق�س�س الت���ي َيروونها، دون التثبُّت ِمن �سحَّ

دِقه���ا«، ويكون من�ساأ ه���ذه الإ�ساعة - غالًبا -: خب���ًرا ِمن �سخ�س، اأو  ���ق ِمن �سِ التحقُّ

خب���ًرا ِمن جري���دة، اأو ِمن َمجلَّة، اأو خبًرا من اإذاعة، اأو خب���ًرا من تلفاز، اأو خبًرا من 

ل«. اإّن لهذه الإ�ساعة اآثارًا متعددة فهي توؤّثر  ية، اأو خبًرا ِمن �َسري���ط ُم�سجَّ ر�سال���ة خطِّ

اء  كْت ِمن جرَّ ر على الأ�س���رة: فكم من اأ�سٍر تفكَّ عل���ى �َسعادة الفرد واأمِنه النف�سي، توؤثِّ

دت؛ كل  ع���ت، واأطفال �ُسرِّ يِّ مت، وكم من اأموال �سُ ه���ذه الإ�ساع���ات، وكم ِمن بيوت ُهدِّ

اب، وتوؤّثر على العالقات والو�سائج بين اأفراد  ذل���ك ِمن اأجل اإ�ساعة من ُمنافٍق اأو ك���ذَّ

المجتمع الواحد، واإّن اهلل تعالى ومن خالل هذه ال�سورة المباركة و�سع اأ�س�ًسا ومعاييَر 

ة وال�سالم  خوَّ
ُ
�س�س والمعايير اأن َت�ُسود روح الح���بِّ والأ

ُ
لإقام���ة المجتمع، وِمن ه���ذه الأ

بي���ن اأف���راد المجتَم���ع؛ ف�«الم�سلم اأخ���و الم�سلم؛ ل يظلم���ه، ول َيخذل���ه، ول ُي�سلمه«، 
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ا«، هذه هي ال���روح التي اأراد اهلل  و »الموؤم���ن للموؤم���ن كالُبني���ان؛ ي�ش���دُّ بع�ش���ه بع�شً

تعالى اأن يبثَّها في هذه ال�سورة ويحّث على اتباعه، اأّما اأن تن�ساأ العالقات على الُفرقة 

والتن���اُزع والخِتالف والإف�ساد بين النا�س، فهذا م���ا حاربه الإ�سالم، والإ�ساعة �سبب 

رئي����س لب���ثِّ هذه الأخ���الق المذمومة التي نه���ى عنها الإ�سالم. وقد ح���ّدد اهلل تعالى 

ف���ي القراآن الكريم منظومة ردعية متكاملة لمحاربة ال�سائعات تبداأ بالتربية النف�سية 

لالأف���راد، اإلى العالجات الوقائية والردعية في مواجهة هذه الأخبار، ومنها ما حّدده 

في هذا المقطع من ال�سورة.



مفاهيم محورية:

5

حب اإليمان وبغض الكفر

X .رحمة لألمة P وجود رسول الله

X .الله حّبب إليكم اإليمان

X .الدروس المستفادة من اآلية

X  ما الفرق بين الكفر والفسوق والعصيان؟

X .الدروس المستفادة من اآلية





النص القرآني

قال اهلل تعالى: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  
ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ}.

تمهيد

هات���ان الآيت���ان مرتبطت���ان بالآية ال�سابقة الت���ي تحّدثت ع���ن الأدب الجماعي في 

نق���ل الأنب���اء والتثبُّت في قبولها واأن ل ين�ساق الموؤم���ن وراء كل خبر ي�سمعه �سواء كان 

مرتبط���ًا بالدين في الجانب العقدي اأو الفقه���ي اأو الأخالقي اأو التاريخي اأو في �سائر 

الأخبار الجتماعية اأو ال�سيا�سية اأو غيرها مّما هو متعّلق بالحياة.

والآية ُتبّين اأّن وجود ر�سول اهلل P بين ظهراني الأمة خير وبركة ورحمة وح�سن 

مني���ع لها عن النحراف، فمتى ما ح�سل زيغ وانح���راف ف�سوف ُيَقّوم اعوجاجها كما 

اأّنه اأمان لها من نزول العذاب كما قال القراآن الكريم: {ائ  ەئ  ەئ  وئ     

.
(1(

وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ}

)1)  �سورة الأنفال، الآية 33.
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شرح مفردات اآلية

���ْم: اأ�س���ل �سحي���ح يدّل على م�سّق���ة وما اأ�سبه ذل���ك، ول يدّل عل���ى �سّحة ول  َلَعِنتُّ

�سهول���ة. ق���ال الخليل: العنت: الم�سّق���ة تدخل على الإن�سان وق���ال الزّجاج: العنت في 

. والأ�سل في العنت هو الوقوع في م�سّقة مع اختالل.
(1(

اللغة: الم�سّقة ال�سديدة

ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   {ھ   تعال���ى:  ق���ال 

ڭ}وفي قبالهم ر�سول اهلل P وهو يحّب نظم اأموركم و�سالحها، وعزيز عليه 
.

(2(
اأن تكونوا في هوان وخبال واأن تقعوا في م�سّقة واختالل

.
(3(

َحبََّب: هو الوداد والميل ال�سديد، ويقابله البغ�س والتنّفر

يَن���ُة الحقيقّية: ما ل ي�سين الإن�سان في �س���يء من اأحواله ل في الدنيا،  َن���ُه: الزِّ َوَزيَّ

يَنُة بالقول  ول ف���ي الآخرة، فاأّما ما يزينه ف���ي حالة دون حالة فهو من وجه �سين، والزِّ

المجمل ثالث: زينة نف�سّية كالعلم، والعتقادات الح�سنة، وزينة بدنّية، كالقّوة وطول 

القام���ة، وزينة خارجّي���ة كالمال والجاه. فقول���ه: {ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  } ِفي 

.
(4(

ُقُلوِبُكْم، فهو من الّزينة الّنف�سّية...

. اأّن 
(5(

ى درعه بثوب: »ق���د كفر درعه«  اْلُكْف���َر: ه���و ال�ستر والتغطية، يقال لمن غطَّ

الأ�س���ل الواحد في الماّدة: هو الرّد وعدم العتناء ب�سيء. ومن اآثاره: التبّري، المحو، 

التغطية. ومن م�ساديقه: الرّد وعدم العتناء بالإنعام والإح�سان، الرّد وعدم العتناء 

.
(6(

والتوّجه اإلى الحّق في اأّي مرتبة كان

)1)  معجم مقايي�س اللغة، اأحمد بن فار�س بن زكريا )ابن فار�س(، ج4، �س 150.
)2)   التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج8، �س  235.

)3)  )م.ن(، ج2، �س 152.
)4)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج4، �س 377.

)5)  معجم مقايي�س اللغة، اأحمد بن فار�س بن زكريا )ابن فار�س(، ج5، �س 191.
)6)  التحقيق في كلمات القراآن، ج 10، �س 79.
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َواْلُف�ُش���وَق: ف�س���ق الرطب اإذا خرجت عن ق�سره. ف�سق ف�سوقًا من باب قعد: »خرج 

عن الطاعة، وال�سم الف�سق. ويقال اأ�سله خروج ال�سيء من ال�سيء على وجه الف�ساد، 

يق���ال ف�سقت الرطب���ة اإذا خرجت من ق�سرها، وكذلك كّل �س���يء خرج عن ق�سره فقد 

ف�س���ق. الف�سق الترك لأم���ر اهلل. وكذلك الميل عن الطاعة اإل���ى الَمع�سية، كما ف�سق 

.
(1(

اإبلي�س عن اأمر رّبه«

َي���اَن: ع�س���ى ع�سيان���ًا اإذا خ���رج ع���ن الطاع���ة وع�سى:يدّل عل���ى الفرقة. اْلِع�شْ

والعا�سي:الف�سي���ل اإذا ع�س���ى اأّمه ف���ي اّتباعها. والع�سيان:خ���الف الطاعة،ع�سى 

.
(2(

العبد رّبه اإذا خالف اأمره

ا�ِش���ُدوَن: الر�س���د: ال�س���الح وهو خالف الغ���ّي وال�سالل وهو اإ�ساب���ة ال�سواب.  الرَّ

والهتداء اإلى الخير وال�سالح.  فالهداية �سّد ال�ساللة، كما اأّن الّر�سد �سّد الغّي، وهو 

.
(3(

النهماك في الف�ساد. وقوله {ڑ  ڑ  ک} اأي الَّذين يقوم الر�سد بهم

المعنى اإلجمالي

 قول���ه: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ} عط���ف عل���ى قول���ه ف���ي الآي���ة ال�سابق���ة: 

{ٹ} وتقدي���م الخب���ر للدللة عل���ى الح�سر، والإ�س���ارة اإلى ما ه���و لزمه فاإّن 

اخت�سا�سه���م بكون ر�س���ول اهلل P فيهم لزم���ه اأن يتعّلقوا بالر�س���د ويتجّنبوا الغي 

ويرجعوا الأمور اإليه ويطيعوه ويتبعوا اأثره ول يتعّلقوا بما ت�ستدعيه منهم اأهواوؤهم.

فالمعنى: ول تن�سوا اأن فيكم ر�سول اهلل، وهو كناية عن اأنه يجب عليهم اأن يرجعوا 

الأم���ور وي�سي���روا فيما يواجهونه من الحوادث على ما يراه وياأمر به من غير اأن يتبعوا 

اأهواء اأنف�سهم.

)1)  راجع: م�سباح اللغة للفيومّي، مقايي�س اللغة، لبن فار�س، مادة ف�سق.
)2)  راجع: م�سباح اللغة للفيومّي، مقايي�س اللغة، لبن فار�س، ل�سان العرب لبن منظور، مادة ع�سى.

)3)  التحقيق في كلمات القراآن، ج4، �س 141.
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وقوله: {ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  چ  چ} اأي جهدتم وهلكتم، والجملة كالجواب 

ل�س���وؤال مقّدر كاأّن �سائاًل ي�س���األ فيقول: لماذا نرجع اإليه ول يرج���ع اإلينا ول يوافقنا؟ 

فاأجيب باأنه { ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  چ  چ}.

وقول���ه: {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  } ا�ست���دراك عّم���ا يدّل 

علي���ه الجملة ال�سابقة: { ڃ  ڃ      ڃ  چ چ  چ  چ} من اأنهم م�سرفون بالطبع 

على الهالك والغي فا�ستدرك اأّن اهلل �سبحانه اأ�سلح ذلك بما اأنعم عليهم من تحبيب 

الإيمان وتكريه الكفر والف�سوق والع�سيان.

والم���راد بتحبيب الإيمان اإليهم جعل���ه محبوبًا عندهم وبتزيينه في قلوبهم تحليته 

بجمال يجذب قلوبهم اإلى نف�سه فيتعّلقون به ويعر�سون عما ُيلهيهم عنه.

وقول���ه: { ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  } عط���ف على { ڇ  } وتكريه 

الكف���ر وما يتبع���ه اإليهم جعله���ا مكروهة عندهم تتنّف���ر عنها نفو�سه���م، والفرق بين 

الف�سوق والع�سيان - على ما قيل - اإّن الف�سوق هو الخروج عن الطاعة اإلى المع�سية، 

والع�سي���ان نف�س المع�سي���ة واإن �سئت فقل: جميع المعا�سي، وقي���ل: المراد بالف�سوق 

الكذب بقرينة الآية ال�سابقة والع�سيان �سائر المعا�سي.

وقوله: { ڑ  ڑ  ک} بي���ان اأّن حّب الإيمان والنجذاب اإليه وكراهة 

الكف���ر والف�س���وق والع�سيان هو �سب���ب الر�سد ال���ذي يطلبه الإن�س���ان بفطرته ويتنّفر 

ع���ن الغ���ي الذي يقابله، فعلى الموؤمني���ن اأن يلزموا الإيمان ويتجّنب���وا الكفر والف�سوق 

والع�سيان حتى ير�سدوا ويّتبعوا الر�سول ول يّتبعوا اأهواءهم.

ولّم���ا كان ح���ّب الإيمان والنجذاب اإليه وكراهة الكفر ونح���وه �سفة بع�س من كان 

الر�س���ول فيهم دون الجميع كما ي�س���رح به الآية ال�سابقة، وقد و�سف بذلك جماعتهم 

تحّفظ���ًا على وحدته���م وت�سويقًا لمن لم يّت�سف بذلك منه���م غّير ال�سياق والتفت عن 

خطابهم اإلى خطاب النبي P فقال: { ڑ  ڑ  ک} والإ�سارة اإلى من 
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ات�سف بح���ب الإيمان وكراهة الكف���ر والف�سوق والع�سيان، ليك���ون مدحًا للمّت�سفين 

.
(1(

بذلك وت�سويقًا لغيرهم

المعنى التفصيلي 

وجود ر�سول اهلل P رحمة لالأمة:

فالق���راآن يقول: م���ن ح�سن حّظكم اأّن فيك���م ر�سول اهلل وهو مرتب���ط بعالم الوحي، 

فمتى م���ا بدت فيكم بوادر النحراف ف�سيقوم باإر�سادكم عن هذا الطريق، فال تتوّقعوا 

اأن يطيعك���م ويتعّل���م منكم ول ت�س���ّروا وتلّحوا عليه، فاإّن ذلك في���ه عنت لكم ولي�س من 

م�سلحتك���م... فم���ن خالل وجوده المب���ارك تت�سل ال�سم���اء بالأر�س �سل���ة دائمة حية 

م�سه���ودة؛ فتقول ال�سماء لالأر����س؛ وتخبر اأهلها عن حالهم وجهره���م و�سرهم، وتقّوم 

خطاه���م اأوّل ب���اأول، وت�سير عليهم في خا�سة اأنف�سه���م و�سوؤونهم. ويفعل اأحدهم الفعلة 

ويق���ول اأحده���م القولة، وي�س���ر اأحدهم الخالجة؛ ف���اإذا ال�سماء تطل���ع، واإذا اهلل - جل 

جالله - ُينبئ ر�سوله بما وقع، ويوجهه لما يفعل وما يقول في هذا الذي وقع.. اإّنه لأمر. 

واإنه لنباأ عظيم. واإنها لحقيقة هائلة. قد ل يح�ّس ب�سخامتها من يجدها بين يديه. ومن 

ثم كان ه���ذا التنبيه لوجودها بهذا الأ�سل���وب: { ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ}.. اعلموا 

ه���ذا وقّدروه حّق قدره، فهو اأم���ر عظيم. ومن مقت�سيات العلم بهذا الأمر العظيم اأن ل 

م���وا بين يدي اهلل ور�سول���ه. ولكّنه يزيد هذا التوجيه اإي�ساح���ًا وقوة، وهو ُيخبرهم  يقدِّ

اأن تدبي���ر ر�س���ول اهلل P لهم بوحي اهلل اأو اإلهامه في���ه الخير لهم والرحمة والي�سر. 

 اأعرف منهم بما 
ّ

واأّنه لو اأطاعهم فيما يعّن لهم اأّنه خير لعنتوا و�سّق عليهم الأمر. فاهلل

ه���و خير لهم، ور�سوله رحمة لهم فيما ُيدّبر له���م ويختار: { ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  چ  

چ}.. وف���ي ه���ذا اإيحاء لهم باأن يترك���وا اأمرهم هلل ور�سول���ه، واأن يدخلوا في ال�سلم 
.

(2(
كافة، وي�ست�سلموا لقدر اهلل وتدبيره، ويتلّقوا عنه ول يقترحوا عليه 

)1)  تف�سير الميزان، محمد ح�سين الطباطبائي،ج18، �س 313- 314. )بت�سرف(.
)2)  في ظالل القراآن، �سيد قطب، ج6، �س 3342.
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واعلم اأّن في قوله: { ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ     چ  چ  چ} 

اإ�سع���ارًا ب���اأّن قوم���ًا من الموؤمنين كان���وا م�سّرين عل���ى قبول نباأ الفا�س���ق الذي ت�سير 

اإلى بني الم�سطلق لأخذ 
 P اإلي���ه الآية ال�سابق���ة، وهو الوليد بن عقبة اأر�سله النب���ي

زكواته���م فج���اء اإليهم فلّما راآهم هابه���م ورجع اإلى المدينة واأخب���ر النبي P اأنهم 

ارّتدوا فعزم النبي P على قتالهم فنزلت الآية فان�سرف وفي القوم بع�س من ي�سّر 

على اأن يغزوهم.

اهلل حّبب اإليكم الإيم�ن

وي�سي���ر القراآن معّقبًا في الآية اإلى موهب���ة عظيمة اأخرى من مواهب اهلل �سبحانه 

فيق���ول: {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  

ژ}.
وف���ي الحقيق���ة اإّن ه���ذه التعابي���ر اإ�س���ارة لطيف���ة اإلى قان���ون اللط���ف اأي »اللطف 

التكويني«.

وتو�سيح ذلك: اأّنه حين يريد ال�سخ�س الحكيم اأن ُيحّقق اأمرًا فاإّنه يوّفر له جميع ما 

 يريد اأن يطوي 
ّ

يالئمه من كّل جهة وي�سدق هذا الأ�سل في �ساأن النا�س تمامًا... فاهلل

النا����س جميع���ًا طريق الحق دون اأن يقعوا تحت تاأثير الإجب���ار بل برغبتهم واإرادتهم، 

ول���ذا ُير�سل اإليهم الر�سل والكتب ال�سماوية م���ن جهة، وُيحّبب اإليهم الإيمان من جهة 

اأخ���رى، وي�سرم �سعلة الع�س���ق نحو طلب الحق والبحث عنه ف���ي داخل النفو�س ويكّره 

اإليه���ا الكفر والف�سوق والع�سي���ان... وهكذا فاإّن كّل اإن�سان مفط���ور على حّب الإيمان 

والطهارة والتقوى، والبراءة من الكفر والذنب.

اإّل اأّنه من الممكن اأن يتلّوث ماء المعنويات المن�سّب في وجود النا�س في المراحل 

المتتالية وذلك نتيجة لالختالط بالمحيطات الموبوءة فيفقد �سفاءه ويكت�سب رائحة 

الذن���ب والكفر والع�سيان...هذه الموهبة الفطري���ة تدعو النا�س اإلى اتباع ر�سول اهلل 
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وع���دم التقّدم بين يديه.وينبغ���ي التذكير بهذه اللطيفة اأي�سًا، وهي اأّن محتوى الآية ل 

يناف���ي الم�ساورة اأبدّا، لأّن الهدف م���ن الم�ساورة اأو ال�سورى اأن ُيعرب كلٌّ عن عقيدته 

ووجه���ة نظ���ره، اإّل اأّن الراأي الأخير والنظر النهائي ل�سخ����س الّنبي P كما ُي�ستفاد 

ذل���ك من اآية ال�سورى اأي�سًا... وبتعبي���ر اآخر: اإّن ال�سورى هي مو�سوع م�ستقّل، وفر�س 

الراأي مو�سوع اآخر، فالآية محل البحث تنفي فر�س الراأي ل الم�ساورة.

والمراد من الف�سوق عموم الخروج عن الطاعة فتكون لفظة الع�سيان تاأكيدًا لها، كما 

اأّن جملة { ڍ  ڌ  ڌ} تاأكيد على الجملة ال�سابقة لها: { ڇ  ڇ      ڍ }.

وعل���ى ك���ّل حال، فاإّن القراآن يقّرر قاعدة كلية وعامة ف���ي نهاية هذه الآية لواجدي 

ال�سفات المذكورة »فيها« فتقول: { ڑ  ڑ  ک}.

اأي لو حفظتم هذه الموهبة الإلهية»الع�شق لالإيمان والتنّفر من الكفر والف�شوق« 

ول���م تلّوثوا ه���ذا النقاء وال�سفات الفطرية ف���اإّن الر�سد والهداي���ة دون اأدنى �سّك في 

انتظاركم.

ومّما ي�ستجلب النظر اأّن الجمل ال�سابقة في الآية كانت ب�سيغة الخطاب للموؤمنين 

لك���ّن هذه الجملة: { ڑ  ڑ  ک}   تتحّدث عنهم ب�سيغة»الغائب« ويبدو 

اأّن ه���ذا التفاوت ف���ي التعبير جاء ليدّل عل���ى اأّن هذا الحكم غي���ر مخت�ّس باأ�سحاب 

النب���ي، بل هو قانون عام، فكّل من حفظ �سفاءه الفطري في اأي ع�سر وزمان هو من 

اأهل الر�سد والهداية والنجاة.

���ح هذه الحقيق���ة وهي اأّن محبوبي���ة الإيمان  اأّم���ا اآخ���ر الآيات مح���ل البحث فتو�سّ

والتنّف���ر من الكف���ر والع�سيان م���ن المواهب الإلهي���ة العظمى على الب�س���ر اإذ تقول: 

{ ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ}. فعلم���ه وحكمت���ه يوجب���ان اأن يخلق فيكم 

عوام���ل الر�سد وال�سعادة ويكملها بدعوة الأنبياء اإّياك���م ويجعل عاقبتكم الو�سول اإلى 

الهدف المن�سود...»وهو الجّنة«.
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والظاهر اأّن الف�سل والنعمة كليهما اإ�سارة اإلى حقيقة واحدة، هي المواهب الإلهية 

الت���ي يمنحه���ا عباده، غاية ما في الأم���ر اأّن »الف�شل« اإّنما �سّم���ي ف�ساًل لأّن اهلل غير 

محت���اج اإلي���ه و»النعم���ة« اإّنما �سّمي���ت نعمة لأّن العب���اد محتاجون اإليه���ا، فهما بمثابة 

الوجهين لعملة واحدة!...

ول �س���ّك اأّن علم اهلل بحاجة العب���اد وحكمته في مجال التكامل وتربية المخلوقات 

���ل بهذه النعم المعنوي���ة الكبرى على عباده وه���ي محبوبية الإيمان  توجب���ان اأن يتف�سّ

.
(1(

والتنّفر من الكفر والع�سيان

قول���ه تعال���ى: { ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   } تعليل لما تقّدم من فعله 

تعالى بالموؤمنين من تحبيب الإيمان وتزيينه وتكريه الكفر والف�سوق والع�سيان اأي اإّن 

ذلك منه تعالى مجّرد عطية ونعمة ل اإلى بدل ي�سل اإليه منهم لكن لي�س فعاًل جزافيًا 

فاإنه تعالى عليم بمورد عطيته ونعمته حكيم ل يفعل ما يفعل جزافًا، كما قال �سبحانه: 

.
(2(

{ ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے}
والآية على ما يفيده ال�سياق من تتّمة الكالم في الآية ال�سابقة ُتعّمم ما فيها من الحكم 

وتوؤّكد ما فيها من التعليل، فم�سمون الآية ال�سابقة الحكم بوجوب التبيُّن في خبر الفا�سق 

ز عن بناء العمل على الجهالة، وم�سمون هذه الآية تنبيه الموؤمنين  وتعليل���ه بوجوب التحرُّ

عل���ى اأّن اهلل �سبحان���ه اأوردهم �سرع الر�سد ولذلك حّبب اإليه���م الإيمان وزّينة في قلوبهم 

وك���ّره اإليهم الكفر والف�سوق والع�سي���ان، فعليهم اأن ل يغفلوا عن اأّن فيهم ر�سول اهلل وهو 

���د م���ن عند اهلل وعل���ى بّينة من رّبه ل ي�سل���ك اإل �سبيل الر�سد دون الغ���ي، فعليهم اأن  موؤيَّ

يطيع���وا الر�سول P فيما ياأمرهم به ويريدوا م���ا اأراده ويختاروا ما اختاره، ول ي�سّروا 

على اأن يطيعهم في اآرائهم واأهوائهم فاإنه لو يطيعهم في كثير من الأمر جهدوا وهلكوا.

)1)  الأمثل فى تف�سير كتاب اهلل المنزل، ج 16، �س 530.
)2)  �سورة الفتح، الآية 26.
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بحث حول اآلية

م� الفرق بين الكفر والف�سوق والع�سي�ن؟ 

ه���ذه اأمور ثالث���ة هي في مقابلة الإيمان الكامل لأّن الإيمان الكامل المزيَّن، هو اأن 

يجمع الت�سديق بالجنان والإقرار بالل�سان والعمل بالأركان .

 »�ُشِئَل َعِن الإيمان َفَقاَل: الإيمان َمْعِرَفٌة ِباْلَقْلِب، واإِْقَراٌر 
:
Q

 

عن الإمام علي

.  بّين الإم���امQ اأّن الإيمان مرّكب من ثالثة اأ�سياء 
ْرَكاِن«)1) ِباللِّ�َش���اِن، وَعَم���ٌل ِب���الأَ

فهو كلٌّ مرّكب من هذه الأجزاء وهي:

َمْعِرَفٌة ِباْلَقْلِب: المراد بالمعرفة هنا العتقاد الجازم المطابق للواقع �سواء اأكان 

عن علم اأم عن تقليد.

 ،
َّ

واإِْق���َراٌر ِباللِّ�َش���اِن: ل ب���ّد من اإظهار الإيمان بالقول تمام���ًا كالعمل، لأنه عبادة هلل

ولكي ُيعرف الموؤمن وُيعامل بما له من الحّق.

ْرَكاِن: اأي ل بّد اأن يتج�ّسم الإيمان بالعم���ل المح�سو�س، وكّل عمل ثبت  وَعَم���ٌل ِب���الأَ

حكم���ه ب�س���رورة الدين فهو ركن لالإيمان، كوجوب الجه���اد وال�سوم وال�سالة والحج 

والزكاة. ويبدو اأّن كالم الإمام محمول على الإيمان الكامل. 

 قول���ه تعال���ى: { ڎ  ڎ         ڈ} وهو التكذيب في مقابل���ة الت�سديق بالجنان. 

والف�س���وق هو الكذب. وثانيها: هو ما قبل هذه الآية وهو قوله تعالى:{ ٿ     ٿ  ٿ  

ٿ  } ، �ُسّم���ي من كّذب فا�سقًا فيكون الك���ذب ف�سوقًا. ثالثها: ما ذكره بعد هذه الآية، 
وه���و قوله تعالى: { حب  خب   مب  ىب  يب}  فاإّنه ي���دّل على اأّن الف�سوق اأمر 

قول���ي لقترانه بال�سم. ورابعها: وج���ه معقول وهو اأّن الف�سوق هو الخروج عن الطاعة 

عل���ى ما علم في ق���ول القائل: ف�سق���ت الرطب���ة اإذا خرجت، وغير ذل���ك لأّن الف�سوق 

)1)  نهج البالغة، خطب الإمام علي Q )تحقيق �سالح(، حكم اأمير الموؤمنين Q، رقم 227، �س 467.
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ه���و الخروج زيد ف���ي ال�ستعمال كونه الخ���روج عن الطاعة، لكن الخ���روج ل يكون له 

ظه���ور بالأم���ر القلبي، اإذ ل اطالع على م���ا في القلوب لأح���د اإل هلل تعالى، ول يظهر 

بالأفع���ال لأّن الأمر قد يترك اإما لن�سيان اأو �سهو، فال يعلم حال التارك والمرتكب اأنه 

مخطئ اأو متعّمد، واأّما الكالم فاإّنه ح�سول العلم بما عليه حال المتكّلم، فالدخول في 

الإيم���ان والخروج منه يظهر بالكالم، فتخ�سي�س الف�سوق بالأمر القولي اأقرب، واأّما 

الع�سي���ان فترك الأمر وهو بالفعل األيق، فاإذا ُعلم هذا ففيه ترتيب في غاية الح�سن، 

وه���و اأّن���ه تعالى كّره اإليك���م الكفر وهو الأمر الأعظم كما ق���ال تعالى:{ ڦ  ڄ    

ڄ  ڄ}  . ث���م قال تعالى:{ ڈ}     يعني ما يظهر ل�سانكم اأي�سًا، ثم قال: 

 . و�سياأتي 
(1(

ژژ}     وه���و دون الكل ولم يترك عليكم الأمر الأدنى وهو الع�سيان«
في الآية )15( من ال�سورة بيان معنى الإيمان والإ�سالم ومراتبهما.

م� الفرق بين الف�سل والنعمة:

في قوله تعال���ى: { ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ}. ف�سل اهلل اإ�سارة اإلى 

م���ا عنده من الخي���ر وهو م�ستغن عن���ه، والنعمة اإ�س���ارة اإلى ما ي�سل اإل���ى العبد وهو 

محت���اج اإلي���ه، لأّن الف�سل في الأ�سل ُينبئ عن الزي���ادة، وعنده خزائن من الرحمة ل 

لحاج���ة اإليها، وير�سل منه���ا على عباده ما ل يبقون معه في ورط���ة الحاجة بوجه من 

الوج���وه، والنعمة تنب���ئ عن الراأفة والرحمة وهو من جان���ب العبد، وفيه معنى لطيف 

وه���و تاأكيد الإعطاء، وذل���ك لأّن المحتاج يقول للغني: اأعطني ما ف�سل عنك وعندك، 

ِ  اإ�سارة اإلى 
َّ

اًل ِم���َن اهلل وذل���ك غير ملتفت اإليه واأنا ب���ه قيامي وبقائي، فاإذن قوله  َف�سْ

م���ا هو من جان���ب اهلل الغني، والنعمة اإ�س���ارة اإلى ما هو من جان���ب العبد من اندفاع  

 .(2(
الحاجة، وهذا مّما يوؤّكد قولنا ف�ساًل من�سوب بفعٍل م�سمر، وهو البتغاء والطلب

)1)  مفاتيح الغيب )التف�سير الكبير(، فخر الدين الرازي، ج 28، �س 103.
)2)  مفاتيح الغيب )التف�سير الكبير(، فخر الدين الرازي، ج 28، �س 103- 104.
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ختُم الآية بقوله  {گ  ڳ  ڳ}     فيه منا�سبات عدة:

اأّوله���ا: اأنه تعالى لم���ا ذكر نباأ الفا�سق، قال اإْن ي�ستبه عل���ى الموؤمن كذب الفا�سق 

فال تعتمدوا على ترويجه عليكم الزور، فاإن اهلل عليم، ول تقولوا كما كان عادة 

المنافق لول يعذبنا اهلل بما نقول، فاإن اهلل حكيم ل يفعل اإل على وفق حكمته.

 وثانيه���ا: لّم���ا قال اهلل تعالى: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ}         بمعنى ل 

يطيعك���م، بل يتبع الوحي، قال فاإّن اهلل من كونه عليمًا يعلمه، ومن كونه حكيمًا 

ياأمره بما تقت�سيه الحكمة فاتبعوه. 

���َب اإَِلْيُكُم  ثالثه���ا: المنا�سب���ة التي بي���ن قوله تعال���ى: ڳ  ڳ  }  وبين قوله  َحبَّ

الإيمان  اأي حّبب بعلمه الإيمان لأهل الإيمان، واختار له من ي�ساء بحكمته.

 رابعه���ا: وه���و الأقرب، وه���و اأنه �سبحانه وتعالى ق���ال: {ک  ک  گ  گگ}   ، 

ولّما كان الف�سل هو ما عند اهلل من الخير الم�ستغني عنه، قال تعالى هو عليم 

بم���ا ف���ي خزائن رحمته من الخير، وكانت النعمة هو م���ا يدفع به حاجة العبد، 

.
(1(

قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما ي�ساء على وفق الحكمة 

َبا 
َ
ْلُت اأ

َ
ْيِل ْبِن َي�َساٍر َقاَل: �َساأ اٍد َعْن َحِريٍز َعْن ُف�سَ ِبيه َعْن َحمَّ

َ
ْبَراِهيَم َعْن اأ َعِل���يُّ ْبُن اإِ

َعْب���ِد اهلل Q َع���ِن اْلُحبِّ واْلُبْغ����سِ اأِمَن الإيمان ُهَو، َفَقاَل: وَه���ِل الإيمان اإِلَّ اْلُحبُّ 

، ُثمَّ َت���اَل َهِذه الآَيَة { ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ   واْلُبْغ����سُ

 .
(2(

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  }
الرا�شدون: الر�سد: ال�ستقامة على طريق الحّق مع ت�سّلٍب فيه، من الر�سادة وهى 

. وقد مّر اأّن الرا�سدين بمعنى الَّذين يقوم الر�سد بهم. 
(3(

ال�سخرة، وكل �سخرة ر�سادة

)1)  )م.�س(، �س 104.
)2)  الكافي، الكليني،ج 2، باب الحب في اهلل والبغ�س في اهلل، ح5، �س 125.

)3)  تنزيل الآيات على ال�سواهد من الأبيات، �سرح �سواهد الك�ساف، محب الدين الأفندي، �س 388.
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واإذا تتّبعنا هذه الكلمة في القراآن فنجدها وردت في عّدة موارد منها اأّن الو�سول اإلى 

درجة الر�سد والكمال هي هداية من اهلل تعالى لالأنبياء { ڱ  ں  ں    ڻ  

. قي���ل معنى ر�سده الهت���داء لوجوه ال�سالح. وقيل: هو 
(1(

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  }
الحج���ج المو�سلة اإلى التوحي���د. وقيل: النبّوة. ثم اإّن وظيفة ه���وؤلء اإهداء النا�س اإلى 

. واإّن 
(2(

الر�س���د كما في قول���ه تعال���ى: {ڭ      ڭ    ڭ  ۇ  ۇ}

النب���ّي مو�س���ى Q قد طلب م���ن الخ�س���ر Q تعليمه لي�سل اإل���ى الر�سد{ک  

. والإيمان ُيهّيء الأر�سية المنا�سبة للر�سد 
(3(

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ} 
. الق���راآن الكريم يه���دي اإلى الر�سد 

(4(
 والر�س���اد { ېئ  ىئ  ىئ  ىئ} 

. وف���ي ه���ذه الآي���ة في �سورة الحج���رات تبّي���ن اأّن اأهل الإيمان 
(5(

{ ٺ  ٺ       ٺ}
الواقعي هم اأهل الر�سد { ڑ  ڑ  ک  }. يتبّين من خالل هذه الآيات اأّن 

الر�سد في القراآن الكريم، هو ر�سد معنوي وروحي ي�سل اإليه الإن�سان من خالل اإيمانه 

وعالقت���ه ب���اهلل تعالى. وفي مجال اتباع القي���ادة ُيبّين القراآن اأن���ه اإن لم تكن القيادة 

مع�سوم���ة كالنبي P والأئمة R اأو �سالحة كالول���ي الفقيه، فاإّن الأمة �ستخ�سع 

. ولكن 
(6(

للحك���م ال�ستبدادي وهذا معناه عدم الر�س���اد { ی  ی  جئ  حئ }

اذا كان���ت القيادة مع�سومة والقرار ي�سدر منه���ا اأو �سالحة وعادلة �ستكون الأر�سية 

مهّيئ���ة للر�سد و�سي�س���ل المجتمع الإيماني ف���ي ظّل هكذا قيادة اإل���ى ر�سده المطلوب 

وي�سبح مجتمعًا را�سدًا.

)1)  �سورة الأنبياء، الآية 51.
)2)  �سورة غافر، الآية 38.

)3)  �سورة الكهف، الآية 66.
)4)  �سورة البقرة، الآية 186.

)5)  �سورة الجن، الآية 2.

)6)  �سورة هود، الآية 97.
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بطالن الجبر:

اإّن الآي���ة الكريمة تدّل على بطالن الجبر ف���ي الأفعال و�سحة نظرية الختيار التي 

يوؤمن بها الإمامية، فالآيات الآنفة تج�سيٌد بّين لوجهة نظر الإ�سالم في م�ساألة »الجبر 

والختيار« والهداية والإ�سالل، لأّنها تو�سح هذه اللطيفة � بجالء � وهي اأّن اهلل ُيهّيئ 

المج���ال »والأر�شي���ة« للهداي���ة والر�سد، فمن جه���ة يبعث ر�سوله ويجعل���ه بين النا�س 

وُينزل القراآن الذي هو نور ومنهج هداية؛ ومن جهة ُيلقي في النفو�س الع�سق لالإيمان 

ومحّبت���ه؛ والتنّفر والبراءة م���ن الكفر والع�سيان، لكْن في النهاي���ة يوكل لالإن�سان اأن 

يخت���ار ما ي�ساء وُي�سّمم بنف�سه، وُي�سّرع �سبحانه التكاليف في هذا المجال!... وطبقًا 

لالآيات المتقّدمة فاإّن ع�سق الإيمان والتنّفر من الكفر موجودان في قلوب جميع النا�س 

دون ا�ستثناء واإذا لم يكن لدى بع�سهم ذلك فاإّنما هو من جهة اأخطائهم و�سلوكّياتهم 

واأعمالهم، فاإّن اهلل لم ُيلِق في قلب اأّي �سخ�س ُحبَّ الع�سيان وبغ�س الإيمان.

 تو�سي���ح ذل���ك: اإّن الآي���ة الكريمة ت���دّل على بطالن الجب���ر بهذا البي���ان، اإّن كلمة

ڈ   ڈ   ڎڎ     } وكلم���ة   . ڌ}   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   }
ژژ}  . ت���دّل على بطالن الجبر؛ لأّن الجب���ر يعني »الجبر هو الحمل على الفعل 
وال�سطرار اإليه بالقهر والغلبة، وحقيقة ذلك اإيجاد الفعل في الخلق من غير اأن يكون 

له���م قدرة على دفع���ه والمتناع من وجوده فيه. ومذهب الجب���ر هو قول من يزعم اأّن 

اهلل تعال���ى خلق في العبد الطاعة من غي���ر اأن يكون للعبد قدرة على �سّدها والمتناع 

.
(1(

منها وخلق فيه المع�سية كذلك«

ومن الوا�سح اأّن ال�سخ�س الذي ُيحّب �سيئًا ما فاإّن اأفعاله و�سلوكياته �ستكون طبقًا 

له���ذه المحّب���ة القلبية. وف���ي المقابل ال�سخ�س ال���ذي يكره �سيئًا وينف���ر منه في قلبه 

�سينعك�س هذا اأي�سًا في �سلوكياته و�سيكون نفوره مّما يكره وا�سح في هذا المجال.

)1)  ت�سحيح اعتقادات الإمامية، ال�سيخ المفيد، الجبر والتفوي�س، �س 46. )بت�سرف(.
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اذا ك���ان ال�سخ�س ُيح���ّب الإيمان ف�ستك���ون �سلوكياته طبقًا لإيمان���ه. واإّن اأثر هذا 

الح���ّب �سيجعله ُيقّرر باإرادت���ه طاعة اهلل تعالى ومن خالل ه���ذه الإرادة �سيقوم بفعل 

الواجب���ات وترك المحّرمات، مع قدرته على فعل العك����س، ولكّن الحّب الذي في قلبه 

لالإيم���ان يدفع���ه لختيار الطاعة وت���رك المع�سية. كما نقلنا عن الإم���ام قوله: »وَهِل 

الإيمان اإِلَّ اْلُحبُّ واْلُبْغ�ُص«.

اإذا اّت�سح هذا البيان نقول: لو افتر�سنا اأّن العباد مجبورن على الطاعة والمع�سية 

ول تق���ع تحت اختياره���م. فاإّن تحبيب الإيمان لهم من ِقَب���ل اهلل تعالى وتنفيرهم من 

الكفر والف�س���وق والع�سيان لكي ت�سدر منهم الأعمال الح�سنة ويبتعدون عن الأعمال 

ال�سيئ���ة، فاإذا افتر�سنا الجبر في اأفعالهم فال معنى لتحبيب الإيمان وتبيغ�س الكفر، 

بل ت�سبح هذه الآية في مقام اللغو ول ثمرة عملية لهذا الكالم.فاإذا اعتبرنا اأّن النا�س 

ف���ي حّب الإيمان وبغ�س الكفر مجبورون على ذلك، فاإّن هذه المحّبة والبغ�س ل يكون 

له���ا اأّي قيم���ة حتى تكون محبوب���ة هلل تعال���ى، ول ي�ستحّقون اأّي ثواب عل���ى اأعمالهم. 

وببي���ان اآخر: نقول نجد  بالوجدان اأّن هناك اأف���رادًا ُيبغ�سون الإيمان وُيحّبون الف�سق 

والكفر والع�سيان، اإذًا التحبيب والتبغي�س من اهلل تعالى لي�س جبرّيًا. واإذا كان الأمر 

كذلك فينبغي اأن يكون كّل النا�س ُيحّبون الإيمان ويبغ�سون الكفر. 

الدروس المستفادة من اآلية

1. يج���ب اللتفات اإل���ى �سخ�سية القائد وحكمت���ه فاأنتم من ه���ذه الناحية لي�س فيكم 

قائدًا عاديًا بل ر�سول اهلل، { ڄ  ڄ  ڄڃ  } ، ال�سائر اإلى اهلل ل اإلى اأهوائكم،   

ال���ذي ل يدع���و اإل اإل���ى اهلل، ومن المح���ال اأن ُيطيعكم في كثير م���ن الأمر، و {ڃ 

ڃ    ڃ چ            چ چ} اأم���ر ال�سرع وحكمه { چ } اأي اأثمتم وهلكتم، فعجزتم 
اأنت���م عن اإمرار الحي���اة المريحة، وا�ستمرار الحياة ال�سعي���دة، واخلدتم اإلى حياة 

.
(1(

جهنمية فو�سى

)1)  الفرقان في تف�سير القراآن بالقراآن، محمد ال�سادقي الطهراني، ج27، �س 232.
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2. ه���ذه الآي���ات توؤّكد مّرًة اأخرى اأّن وجود القائد»الإله���ي« �سرورّي لر�سد جماعٍة ما، 

ب�س���رط اأن يكون مطاعًا ل مطيعًا واأن يّتبع اأ�سحاب���ه وجماعته اأوامره ل اأن يوؤّثروا 

علي���ه ويفر�سوا علي���ه اآراءهم »ابتغاء مقا�شده���م وم�شالحه���م« وهذه الم�ساألة ل 

تخت�ّس بالقادة الإلهيين فح�سب، بل ينبغي اأن تكون حاكمة في المديرية والقيادة 

.
(1(

في كّل مكان، وحاكمية هذا الأ�سل ل تعني ا�ستبداد القادة، ول ترك ال�سورى

3 . اإّن القائد الذي يحمل الحكمة والمعرفة والب�سيرة يجب على الرعية الرجوع اإليه 

ف���ي توجيه المجتم���ع وتح�سينه من الفتن وال�سبهات. واأي�س���ًا ل ي�سّح من الرعية 

ال�سغ���ط عليه لقبول اآراءهم و�سهوات اأنف�سهم، لأّن ذلك لي�س من م�سلحتهم على 

الإطالق.

4 . اذا اأردنا اأن ل ن�سل اإلى الندامة التي تحّدثت عنها اآية النباأ ال�سابقة فعلينا اتباع 

تعاليم الأنبياء { ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ}.لأّن لوجود الر�سول في الأمة 

امتيازات خا�سة منها اأّنه بو�سلة الأمان الحقيقية للمجتمع.

5 . يتوّق���ع م���ن النب���ي P اأن ي�س���اور الآخرين، ولكن ل ب���ّد اأن ل يتوّق���ع الآخرون اأن 

. اأما 
(2(

ُيطيعه���م في �سووؤنه لأّن الق���راآن �سرح بالم�س���اورة { ڤ  ڦ  ڦ }

الآي���ة ف���ي الحجرات فتقول باأّن موق���ع ر�سول اهلل هو موقع من ُيط���اع ل من ُيطيع.
 

 { ڃ  ڃ        ... چ}. وال�سورى موردها الأمور التي ترجع اإلى �سوؤون النا�س ل 

مان���ع من اأن ي�ساورهم في الأمر وهم يت�س���اورون فيما بينهم، اأّما كّل ما يرجع اإلى 

 ي�سير 
(3(

اهلل ور�سوله فهو لي�س م���ورد لل�سورى. وقوله تعالى: { ں  ں  ڻ  }

. فالإمامة من�سب اإلهي 
(4(

اإل���ى الق�سم الأّول، اأّما قوله: { ھ    ے  ے  ۓ}

)1)  الأمثل فى تف�سير كتاب اهلل المنزل، ج 16، �س 530.
)2)  �سورة اآل عمران، الآية 159.

)3)  �سورة ال�سورى، الآية 38.

)4)  �سورة البقرة، الآية 124.
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يجعل���ه اهلل لأوليائه ولي�ست م���وردًا لل�سورى، لأّنها ل ترجع اإلى اأمورهم بل اإلى اهلل 

تعالى.

6 . اإّن الم�سك���الت الجتماعية الت���ي تع�سف بمجتمعاتنا �سببه���ا ابتعادنا عن تعاليم 

الأنبي���اء R والعم���ل باأهوائنا واأذواقن���ا وعاداتنا وتقاليدنا بعي���دًا عن ر�سائل 

ال�سماء، وهذا ما يوؤّدي اإلى �سياع المجتمع وتفكيكه. { ڃ  ڃ ... چ   ...}.

7 . ينبغي على القائد ال�سالح اأن يكون له ال�ستقالل الكامل في اتخاذ الراأي والقرار 

المنا�س���ب - بعد الم�ساورة - ول يتاأّثر ب�سغط الآخرين عليه، هذا هو المفهوم من 

قوله تعالى: { ڃ  ڃ        ... چ   ...}.

8 . اإّن الدي���ن والإيمان من الأمور الفطرية التي اأودعها اهلل تعالى في باطن الإن�سان: 

{ڇ  ڇ      ڍ  ...}.

 9 . الإيمان اأمر قلبي، والأمور القلبية ل تتالئم وتتوافق مع الجبر والفر�س والحتمية. 

{ڇ  ڇ      ڍ    ...}.

10. اإّن الإيم���ان ه���و زينة القلب كما اأّن الجبال والأنه���ار والأزهار وغير ذلك هي زينة 

 .
(1(

الأر����س: {ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ}

والف���رق بين الأمرين هو اأّن زين���ة الإن�سان الموؤمن هي الكمالت المعنوية والترّقي 

الروحي كما اأّن الأمور المادية زينتها الماديات.

11. اإذا كان الإن�سان من اأهل الإيمان فعليه اأن يبتعد ويبغ�س الكفر والف�سوق والع�سيان. 

{ ڇ  ڇ      ڍ    ... ڎ  ڎ         ڈ...}.

12. اإّن الإنكار القلبي - الكفر - هو مقّدمة لكّل ال�سرور والمفا�سد فالجحود هو اأ�سا�س 

كل المعا�سي، ولذا الآية قّدمت »الكفر« ثم ثّنت »بالف�شوق والع�شيان«.

)1)  �سورة الكهف، الآية 7.
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13 . التنّف���ر والبع���د ع���ن المع�سية والكفر والف�سق ه���و اأمر فطري، كم���ا اأّن الإيمان 

وطاعة اهلل هي فطرية اأي�سًا. واإّن هذا التنّفر هو الذي يو�سل الموؤمن اإلى الر�ساد: 

{ڑ  ڑ  ک}. والعك����س �سحي���ح ف���اإّن عدم التنّفر م���ن هذه الأمور 

يو�سل اإلى عدم الر�سد: {ڎ    ... ڑ  ڑ  ک}.

 

التربية 

الأخالقية 

للمجتمع.
{ڎ  ڎ         ڈ  ڈ ژ}

{ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ}

{ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ}

{ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ}
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X :للمطالعة

  اآداب الكالم في اآي�ت القراآن )1)

اإذا راجعن���ا الآي���ات القراآنية نجدها بّينت جملة م���ن الآداب والأحكام التي ينبغي 

التم�ّسك بها اثناء الكالم:

.
(2(

1. اأن يكون الكالم واقعيًا وحقيقيًا: {ی  جئ}

.
(3(

2.  اأن يكون الكالم وّديًا ونابعًا من القلب: {ٻ  ٻ  ٻ}

.
(4(

3. اأن يكون الكالم وا�سحًا وطليقًا و�سفافًا: {ں  ڻ}

.
(5(

4. اأن يكون كالما لينًا ل غلظة فيه: {ھ  ھ}

.
(6(

5. اأن يكون كالمًا �سمحًا فيه الخير والبركة: {ے   ۓ }

.
(7(

6. اأن يكون الكالم مقبوًل و�سهاًل تطبيقه: {ڀ   ڀ}

، {ڀ  
(8(

7 . يج���ب خل���ّو الكالم من اأّي لغ���و اأو باط���ل: {ەئ  وئ  وئ}

.
(9(

ٺ      ٺ} 
8. يج���ب اأن يقت���رن الك���الم بالعم���ل واإل ي�سب���ح التكّلم م���وردًا للعت���اب واللوم: {ں     

 .
(10(

ں  ڻ  ڻ  ڻ}

)1)  ينظر: تف�سير نور، )فار�سي(، مح�سن قرائتي، ادب در كفتار، ج 9، �س، 164.
)2)  �سورة النمل، الآية 22.
)3)  �سورة الحج، الآية 24.

)4)  �سورة الن�ساء، الآية 63.
)5)  �سورة طه، الآية 44.

)6)  �سورة الإ�سراء، الآية 23.

)7)  �سورة الإ�سراء، الآية 28.
)8)  �سورة الحج، الآية 30.

)9)  �سورة الموؤمنون، الآية 3.
)10)  �سورة ال�سف، الآية 2.
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النص القرآني

ق���ال اهلل تعال���ى: {ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  

ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ      ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ 
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ}.

تمهيد

اإّن �سالح العمل من الأمور العظيمة والمهّمة التي ذكرها القراآن الكريم »فال�سالح 

المطل���ق في الإن�سان: هو الق���دم الأّول والمرحلة الأولى في �سي���ره اإلى الكمال، وما لم 

ل هذا القدم: ل يتي�ّسر له ال�سلوك والخروج عن عالم الحيوانّية، بل جريان اأمره  يتح�سّ

يك���ون في اختالل وف�ساد.نعم قد ُذكر في ك���الم اهلل تعالى: اأّن اللقاء وهو اآخر مراحل 

 الكم���ال وال�سع���ادة، يتوّقف عل���ى ح�سول اأمري���ن، ال�سالح والإخال����س. فقال تعالى: 

{يت  جث     مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس}. والإخال����س 

هو حقيقة التوحيد الحّق. واأّما التقييد ب�سالح العمل: فاّن ال�سالح في العمل هو اآخر 

.
(1(

درجة منه، وهو ل يتحّقق اإلَّ بعد �سالح الباطن ...«

 ومن هنا يكت�سب الإ�سالح بين النا�س الأهمية الق�سوى كما �سنبّين.

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج6، �س 266.)بت�سرف(. 
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شرح مفردات اآلية 

َطاِئَفَت���اِن: الطائفة عبارة ع���ن جماعة لهم ارتباط و�سابقة وحركة وترّدد اإلى  -

.
(1(

الجانب الَّذى هو المنظور

���ان في اأكث���ر ال�ستعمال  - ���اَلُح: �س���ّد الف�س���اد، وهما مخت�سّ ِلُح���وا: ال�سَّ �شْ
َفاأَ

. الإ�سالح ينتفي 
(2(

بالأفعال، وقوب���ل في القراآن تارة بالف�ساد، وت���ارة بال�ّسّيئة

.
(3(

بتحّقق الإف�ساد 

َبَغْت: طلب تجاوز القت�ساد فيما يتحّرى، تجاوزه اأم لم يتجاوزه، فتارة يعتبر  -

ف���ي القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الو�س���ف الذي هو الكيفية، يقال: 

َبَغْي���ُت ال�س���يء: اإذا طلبت اأكثر ما يج���ب، واْبَتَغْيُت كذلك، ق���ال اهلل عّز وجّل: 

تعال���ى: {ۉ    ې}.  وق���ال  {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ}، 

والَبْغ���ُي عل���ى �سربي���ن: اأحدهما محم���ود، وهو تج���اوز العدل اإل���ى الإح�سان، 

والفر�س اإلى التطّوع. والثاني مذموم، وهو تجاوز الحّق اإلى الباطل، اأو تجاوزه 

(4(
اإلى ال�ّسبه....

َتِف���يَء: ه���و الّتحّني بع���د التجّبر. وم���ن لوازمه: الع���ود، والرج���وع، والتقلُّب،  -

والتحّول. ومن م�ساديق���ه: ح�سول الظّل بعد حرارة ال�سم�س. وتحّني الزوجة 

وانعطافه���ا بعد قهرها. قول���ه تعال���ى:{ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ} ي���راد النعط���اف والتحّن���ي والخ�سوع بعد 
الإي���الء والبغي، ولي����س بمعنى الرجوع، ف���اإّن مطلق الرجوع م���ن دون خ�سوع 

.
(5(

وتحنٍّ وانك�سار، ل فائدة فيه. وهذا لطف التعبير بالماّدة 

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج7، �س 144.
)2)  مفردات األفاظ القراآن، الراغب الأ�سفهاني، �سلح، �س 490.

)3)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج6، �س 266.)بت�سرف(. 
)4)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج1، �س 309.
)5)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج 9، �س 166.
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ِباْلَع���ْدِل: ع���دل: هو تو�ّسط بي���ن الإفراط والتفريط بحي���ث ل تكون فيه زيادة  -

ول نقي�س���ة، وهو العت���دال والتق�ّسط الحقيقّي. وبمنا�سب���ة هذا الأ�سل تطلق 

عل���ى القت�ساد والم�ساواة والق�سط وال�ست���واء وال�ستقامة، كّل منها في مورد 

.
(1(

منا�سب مع لحاظ القيد

َواأَْق�ِشُط���وا: هو اإي�سال �س���يء اإلى مورده واإيفاء الحّق اإلى محلَّه. وهذا المعنى  -

اإّنم���ا يتحّق���ق في مقام اإج���راء العدل واإعمال���ه في الخارج. وم���ن م�ساديقه: 

اإي�سال النفقة وتفريقها على العيال. ويظهر من ذكر الإق�ساط بعد العدل: اأّن 

.
(2(

الإق�ساط يغاير العدل ويتحّقق بعده، فاإّنه تطبيق العدل في الخارج واإجراوؤه

المعنى اإلجمالي

اإّن الآي���ة الكريم���ة ه���ي عالج لالآث���ار الخطيرة التي ق���د ُيحدثها خب���ر الفا�سق في 

المجتم���ع، فلو ح�سل ب�سبب اإخباره اقتتال بين الموؤمني���ن، فاإّن الواجب على الآخرين 

م���ن المجتم���ع الإيماني الإ�سالح بينهم، فالآية تكملة لإب���راز اأخطر ما يمكن اأن يوقعه 

الفا�س���ق في المجتم���ع الإيماني، فاإّن نف����س التفكير بالو�سول اإلى ه���ذه النتيجة ُي�سّدد 

على الموؤمنين كيفية تعاطيهم مع الأنباء. فالآية مّت�سلة مع ما �سبق من اآية النباأ بهذا 

البيان: اأّن اهلل لّما حّذر الموؤمنين من النباأ ال�سادر من الفا�سق، اأ�سار اإلى ما يلزم منه 

ا�ستدراك���ًا لم���ا يفوت، فقال فاإن اتفق اأّنكم تبنون على ق���ول من يوقع بينكم، واآل الأمر 

اإلى اقتتال طائفتين من الموؤمنين، فاأزيلوا ما اأثبته ذلك الفا�سق واأ�سلحوا بينهما. 

ولذل���ك الآي���ة من الناحية اللغوية ب���داأت بحرف العطف »واو العاطف���ة« وهي تدّل 

عل���ى عطف الجملة ال�سرطية في هذه الآية على الجمل���ة ال�سرطية في اآية النباأ، ولأّن 

العالق���ة العاطفة بالواو ه���و بين جملتين، فال يوجد بينهما كم���ال الت�سال ول يوجد 

بينهما كمال النقطاع ومن هنا تظهر لطافة العطف.

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ج5، �س 55.
)2)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ج 9، �س 259.
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قوله: {ڳ  ڱ   ڱ  ڱ} ل يدّل على اأّنهما اإذا اقتتال بقيا على الإيمان، 

ويطل���ق عليهم���ا هذا ال�سم، بل ل يمتن���ع اأن يف�سق اأحد الطائفتي���ن اأو يف�سقا جميعًا، 

وجرى ذلك مجرى اأن تقول: واإن طائفة من الموؤمنين ارتّدت عن الإ�سالم فاقتلوها. 

ث���م قال: {ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ} اأي فاإن بغت 

اإح���دى الطائفتين على الأخ���رى باأن تطلب ما ل يجوز لها وتقاب���ل الأخرى ظالمة لها 

متعدية عليها: {ہ  ہ   ہ} لأّنها هي الظالمة المتعّدية دون الأخرى {ہ  ھ  

ھ     ھ  ھے} اأي حت���ى ترج���ع اإلى اأمر اهلل وتترك قتال الطائفة الموؤمنة. ثم قال»فاإن 
فاءت« اأي رجعت وتابت واأقلعت واأنابت اإلى طاعة اهلل: {ۓ  ڭ} يعني بينها 

وبي���ن الطائفة التى كانت على الإيمان ول���م تخرج عنه بالقول، فال تميلوا على واحدة 

منهم���ا {ڭ} اأي اعدل���وا {ۇ  ۇ  ۆ  ۆ} يعن���ي العادلين، يقال: 

.
(1(

اأق�سط اإذا عدل، وق�سط اإذا جار

المعنى التفصيلي

في رواياتنا اأن الآية الكريمة نزلت وهي ت�سير اإلى ما �سيقع من اأحداث بعد ر�سول 

َما َذَكَرُه َعِليُّ ْبُن اإِْبَراِهيَم ِفي َتْف�ِسيِرِه َقاَل: َقاَل عّز وجلّ  {ڳ  ڱ   
 

منها
 P اهلل

ا َنَزَلْت َهِذِه اْلآَي���ُة َعَلى َر�ُسوِل اهلِل َقاَل َر�ُسوُل  ڱ  ڱ  ڱ}    اْلآَي���ُة، َق���اَل: »َلمَّ
ْنِزيِل َف�ُسِئَل  اأِْوي���ِل ِمْن َبْعِدي َكَما َقاَتْلُت َعَل���ى التَّ  اإِنَّ ِمْنُك���ْم َم���ْن ُيَقاِتُل َعَلى التَّ

 P اهلِل

ُف  ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن Q َيْخ�سِ
َ
ْعِل ِباْلُحْجَرِة، َوَكاَن اأ ُف النَّ P َمْن ُهَو َفَقاَل َخا�سِ ِبيُّ النَّ

. ونذكر معنى الآية الكريمة �سمن النقاط التالية:
(2(

َنْعَل َر�ُسوِل اهلِل«

اأّوًل: ُتعال���ج اآيات القراآن عادة اأ�سوء الح���الت قبل الحديث عن الحالت العادية، 

فمث���اًل حين ُتبّين �س���ورة الن�ساء العالقات الجتماعي���ة ت�ستهّلها بمعالجة حالة 

)1)  راجع: مجمع البيان في تف�سير القراآن، الطبر�سي، ج9، �س 222. )بت�سرف(.
)2)  تف�سير القمي، علي بن اإبراهيم القمي، ج2، �س321.
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الط���الق الت���ي هي عق���دة العالق���ة الأ�سرية، وكذلك �س���ورة الن���ور التي تر�سم 

ح���دود الأ�سرة الفا�سلة تبتدئ ببيان حّد الزنا، و�سورة المائدة التي تبني كيان 

الح�سارة الإ�سالمية نراها ُتحّدثنا في فاتحتها عن حرمة العتداء على اأموال 

اليتام���ى الذي���ن هم اأ�سعف الحلق���ات الجتماعي���ة، وهنا اأي�س���ًا تعالج الآيات 

اأعق���د حالت الخالف وهي حالة القتتال اأوًل ثم تتدّرج في الحديث عن �سائر 

الحالت الأقل تعقيدًا. لماذا كّل ذلك؟ يبدو اأّن وراء كّل ذلك حكمتين:

الأول���ى: لبي���ان الغاية الت���ي �سوف تنتهي اإليه���ا ت�سل�سل الحالت، لك���ي ل ُي�ستهان 

بمبدئه���ا، فالخالفات الجزئي���ة التي ن�ستخّف عادة به���ا وال�سائعات التي نبّثها 

هن���ا وهناك �س���ّد بع�سنا ب���ال وازع، قد تنمو حت���ى ُت�سبح �سراع���ًا دمويًا بين 

طائفتي���ن من الب�سر. فلكي نرى الحقائق ل ب���ّد اأن ن�سرب لها مثاًل وا�سحًا ثم 

نقي�س عليه �سائر الأمثلة.

الثاني���ة: اإّن عظمة ال�سريعة تتمّثل في معالج���ة الحالت ال�ساّذة البالغة حّدها في 

التعقيد، اأما الأو�ساع العادية فاإّن التعامل معها �سهل مي�سور.

فمعالج���ة حال���ة الط���الق اأو الخيان���ة الزوجية )الزن���ا( هي المقيا����س لقدرة 

ال�سريع���ة على و�سع نظ���ام �سائب ل�سوؤون الأ�سرة، كم���ا اأّن الحفاظ على اأموال 

اليتيم دليل على م���دى �سالحية النظام القت�سادي في المحافظة على حقوق 

النا�س.

كذل���ك معالج���ة م�سكلة الح���رب الأهلي���ة ت�سهد على م���دى �سالحي���ة النظام 

.(1(
الجتماعي في مواجهة التحديات

ثاني���اً: الآي���ة الكريمة ُتبّين قاع���دة ت�سريعية عملية ل�سيان���ة المجتمع الموؤمن من 

الخ�س���ام والتفّك���ك، تح���ت الن���زوات والندفاعات. وتاأت���ي تعقيبًا عل���ى ُتبّين 

)1)  من هدى القراآن، محمد تقي المدر�سي، ج 13، �س 387.
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خب���ر الفا�سق، وع���دم العجلة والندف���اع وراء الحمية والحما�س���ة، قبل التثبُّت 

وال�ستيقان.

و�س���واء كان ن���زول هذه الآية ب�سبب حادث معّين كما ذك���رت الروايات، اأم كان 

ت�سريعًا لتالفي مثل هذه الحالة التي �ستح�سل وهو الأرجح ح�سب روايتنا، فهو 

ق.  ك والتفرُّ ُيمّث���ل قاعدة عاّمة محكمة ل�سيانة الجماع���ة الإ�سالمية من التفكُّ

ثم لإقرار الحّق والعدل وال�سالح. والرتكان في هذا كّله اإلى تقوى اهلل ورجاء 

رحمته باإقرار العدل وال�سالح.

والق���راآن ق���د واجه - اأو ه���و يفتر�س - اإمك���ان وقوع القتال بي���ن طائفتين من 

الموؤمنين. وي�ستبقي لكلتا الطائفتين و�سف الإيمان مع اقتتالهما، ومع احتمال 

اأّن اإحداهما قد تكون باغية على الأخرى، بل مع احتمال اأن تكون كلتاهما باغية 

في جانب من الجوانب.

وه���و ُيكّلف الذين اآمنوا - م���ن غير الطائفتين المتقاتلتين طبع���ًا - اأن يقوموا 

بالإ�س���الح بي���ن المتقاتلي���ن. فاإن بغت اإحداهم���ا فلم تقبل الرج���وع اإلى الحّق 

- ومثل���ه اأن تبغي���ا معًا برف����س ال�سلح اأو رف����س قبول حكم اهلل ف���ي الم�سائل 

المتن���ازع عليها - فعلى الموؤمنين اأن يقاتلوا البغ���اة اإذن، واأن يظّلوا يقاتلونهم 

حتى يرجعوا اإلى اأمر اهلل. واأمر اهلل هو و�سع الخ�سومة بين الموؤمنين، وقبول 

.(1(
حكم اهلل فيما اختلفوا فيه، واأّدى اإلى الخ�سام والقتال

ثالث���اً: رغ���م اأّن الأخّوة ال�سادقة وال�سل���ح البالغ هما لزام الإيم���ان كما خوطبوا 

ب���ه، اإل اأّن هناك - وبي���ن غير الكاملين في الإيمان، اأو الجاهلين والمتجاهلين 

�سرائ���ط الإيمان - نزوات ونزعات واندفاعات فخ�سامات وحميات وحما�سات 

فتفّككات ومنازعات �سا�سعة عن �ساحة الإيمان، قد تتخّطى التال�سن والت�سارب 

)1)  ينظر: في ظالل القراآن، �سيد قطب، ج6، �س 3343.
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اإلى مقاتالت، ومهما يكن من �سي ء فالموؤمن ل يحارب اأخاه اإل على تكّلف، وعّل 

ح- اإليه، دون التقاتل- يعنيه »اقتتال« ل »تقاتال« حيث القتتال  القتت���ال الملمَّ

افتعال للقتال متكّلف ولي�س فعاًل مق�سودًا وبين الموؤمنين الإخوة!.

ن على هذه الفوارق الدامية، وتعتلج ما تختلج  فال بّد اإذًا من �سيانة اإلهية ُت�سوَّ

في خلد الإيمان من فكرة القتتال، ومن ثم واقعه اإذا ح�سل، األ وهي ا�ستنفار 

�سائ���ر الموؤمنين لمواجهة الم�سكلة الداخلية اإ�سالح���ًا، مهما كان الثمن غاليًا 

ولو كان القتال ق�ساًء على قتال.

من هم الم�أمورون ب�لإ�سالح؟

ه���ذا ال�سوؤال ف���ي غاية الأهمية لأّنه اإن لم ُنحّدد م�سبق���ًا من هم الذين لهم �ساأنية 

الإ�سالح بين الموؤمنين فقد نوّلد فو�سى اأ�سعب في بع�س الأحيان من القتتال نف�سه.

وت���رى من هم الماأمورون بالإ�سالح، اأو القتال اإذا لزم الأمر؟ فهل اإّنه اأمر فو�سى 

بين دويالت �سغيرة اإ�سالمية- اإن �سّح التعبير- وبين �سعوب مت�سّعبة ح�سب الدويالت، 

فيزيد ويالت على ويالت، لأّنهم مختلفون في اجتهادات اأو �سيا�سات؟!.

ك���ال! اإّنه اأمر موّجه اإلى �سائ���ر الموؤمنين العائ�سين تحت قي���ادة واحدة اإ�سالمية، 

دول���ة اإ�سالمية واحدة ب�سعبها الموّحد، ل تف�سل بينه���م قوانين اأو حدود، فالآية هذه 

واأ�سرابه���ا تلميح اأو ت�سري���ح ب�سرورة تاأ�سي�س دولة واح���دة اإ�سالمية، ل دويالت هي 

ويالت على الم�سلمين، واأماكن ا�ستعمار للكافرين.

المبادئ االجتماعية المستفادة من اآلية 

1. اإ�شالح ذات البين: ورد في القراآن الكريم العديد من الآيات التي تدعو الم�سلمين 

ق والختالف الموؤّديين اإلى التنازع  وتاأمرهم بالإجماع والتاآلف، وتنهى ع���ن التفرُّ

والف�سل، فمن هذه الآيات قوله تعالى: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
. ومنه���ا قوله تعال���ى: {ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

(1(
گ }

. ومنها قوله: {ٱ  ٻ  ٻ  
(2(

ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ}
. ومنه���ا 

(3(
ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ}

اآي���ة الإ�س���الح مورد البح���ث، اإلى غير ذلك م���ن الآيات الكثيرة في ه���ذا المعنى. 

وه���ي كّلها تدّل على وجوب وحدة الأمة والعمل على �سالمة هذه الوحدة و�سيانتها 

م���ن العبث والبغ���ي، وهذه الآيات جميعًا جاءت مّتفقة عل���ى الأمر بالوحدة والنهي 

ع���ن الت�سّتت والفتراق والختالف، لما ينجم عن ذل���ك عادة من التنازع والف�سل 

الممقوت، وذلك ل يتاأّتى اإل اإذا كان اإمامها واحدًا ل ينازعه اأحد، وهو ما يطرحه 

بع�س الفقهاء في الفقه الإمامي بعنوان »وحدة الولي الفقيه« بعد المفروغية عن 

اأ�س���ل الولي���ة العامة له. اإذ اإّن وجود اإمامين فاأكثر ي���وؤّدي اإلى التنازع، وينجّر اإلى 

ال�سقاق والتناحر ل محالة، وهذا مّما نهى الإ�سالم عنه، فدّل على وجوب اأن يكون 

اإمام الم�سلمين واحدًا، لأّن ما ل يتّم الواجب اإل به فهو واجب.

واإّن وجوب اإ�سالح ذات البين وهو خلق �سريف وعمل فا�سل حّث عليه القراآن الكريم. 

ق���ال تعالى: {ڀ  ڀ  ٺ}. فاإّن اإ�سالح ذات البين واإيجاد التفاهم 

وقل���ع الكدر والبغ�ساء من �س���دور الم�سلمين، وتبديل كل ذل���ك بالمحّبة، ُيعّد من 

اأه���ّم الأغرا����س الإ�سالمي���ة. وكلمة »ذات« تعن���ي الخلقة والبني���ة واأ�سا�س ال�سيء، 

والبين يعني حالة الرتباط والعالقة بين �سخ�سين اأو �سيئين. فبناء على هذا فاإّن 

اإ�س���الح ذات البين يعني اإ�سالح اأ�سا�س الرتباطات، وتقوية العالقات وتحكيمها، 

واإزالة عوامل التفرقة والنفاق.

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 103.

)2)  �سورة اآل عمران، الآية 105.
)3)  �سورة الأنفال، الآية 46.
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َها اهلل  َدَق���ٌة ُيِحبُّ ج���اء عن الإمام ال�س���ادق Q في كتاب الكافي اأن���ه قال: »�شَ

.
اَلٌح َبْيِن النَّا�ِص اإَِذا َتَفا�َشُدوا وَتَقاُرٌب َبْيِنِهْم اإَِذا َتَباَعُدوا«)1) اإِ�شْ

2. النت�ش���ار للمظل���وم )اإحقاق الحّق ل ف�ّص الن���زاع(: النت�سار للمظلوم حتى ينال 

حّق���ه وه���ذا خلق اإذا نما فى الأم���ة عّلمها العّزة ورفع عنها الذل���ة وزادها ارتباطًا 

وحبًا واأخّوة وقربًا.

لأّن���ه ق���د ُيعتقد اأّن الهدف من ال�سلح ه���و اإنهاء النزاع م���ع اأّن المفهوم من �سورة 

الحج���رات اأّن الإ�سالح بين الأط���راف - �سواء كانت دائرته بين الأفراد والجماعات، 

اأم بي���ن الأزواج والزوج���ات والأق���ارب والأرح���ام اأم بي���ن المتداينين اأم ف���ي الأموال 

والدم���اء وفي الن���زاع والخ�سومات، فاإّنه في كل هذه ال�سور - الهدف من ال�سلح هو 

اإحقاق الحّق ل ف�سل الخ�سومة، فال نكتفي بف�سل الخ�سام والنزاع بل يجب اإحقاق 

العدل في الخارج وهو ما عّبرت عنه الآية الكريمة »بالق�شط« واأن من فعل ذلك �سار 

م���وردًا للح���ّب الإلهي »اإّن اهلل ُيح���ّب المق�شطين« ولعّل ه���ذه النقطة هي نقطة فارقة 

بين القانون المدني والقانون الإ�سالمي، فالقانون المدني كّل ما يعنيه هو حّل النزاع 

بي���ن الطرفي���ن ول �سغل له باأن ت�س���ل الحقوق اإل���ى م�ستحّقيها اأو ل، فه���و يقوم بحّل 

الن���زاع ب�سلطة القانون اأّما الإ�س���الم ل يكتفي بحّل النزاع لأّن ذلك عنده مقدمة لأمر 

اأ�سا����س وهو اإحقاق العدل الجتماعي بين النا�س، ول يقبل بت�سييع حقوق المظلومين 

وتكري�س �سلطة الظالمين، بدعوى اأّن القانون يحكم بذلك. على اأّن ف�ّس ال�ستباك اأو 

ح���ّل النزاع هو حلٌّ موؤقت قد ينتهي بانتهاء الظروف التي انتجت ال�سلح، اأّما اإي�سال 

الحقوق وتحقيق العدل هو حلٌّ دائم، لأّنه اإنهاء لمادة النزاع من جذوره ل تاأجيل له.

3. وجوب الت�شّدي للعدوان: اإّن الحفاظ على وحدة المجتمع الإ�سالمي وتما�سكه هي 

من اأهّم الوظائف التي دعت اإليها ال�سورة المباركة، وفي �سبيل الحفاظ على هذه 

)1)  الكافي، الكليني، ج2، باب الإ�سالح بين النا�س، ح1، �س 209.
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الوح���دة والبنية المجتمعية يجب فعل اأّي �سيء ممك���ن وم�سروع للو�سول اإلى ذلك 

والحيلول���ة دون تفكي���ك المجتمع. واعتب���رت ال�سورة كما قلن���ا اأّن الفتنة والقتتال 

ه���ي اأخطر المظاهر على بني���ة ووحدة المجتمع، فيجب عل���ى الموؤمنين الإ�سالح 

بي���ن المتقاتلي���ن، واإذا ل���م ينفع ذلك فعليهم قت���ال الفئة الباغية و�س���ّد عدوانها، 

لأّن اله���دف من هذا القتال اإرجاع وح���دة وتما�سك المجتمع في قبال القتال الذي 

ي�ستهدف تفكيك المجتم���ع وجعله دويالت فهو ردع للقتال المف�سد والفا�سد بقتال 

م�سل���ح و�سال���ح. ولذا يجب الت�س���ّدي للعدوان وتغييره واإقام���ة العدل مهما كانت 

.(1(
العوائق فى �سبيل ذلك 

بحث حول اآلية

 قت�ل اأهل البغي:

ه���ل الآي���ة ت�سمل حال���ة القيام �س���ّد الحكم الإ�سالم���ي اأم تخ����سّ الختالف بين 

طائفتين من الم�سلمين لي�س بينهما اإمام؟ المعروف بين المف�ّسرين اأّنها ت�سمل الحالة 

الأولى ولذلك فقد تحّدثوا في تف�سيرها عن حكم البغاة، وعّما حدث في ال�سدر الأول 

من اقتتال الأ�سحاب مّما كان مظهرًا وا�سحًا للبغي �سّد الإمام الحاكم.

 Q وق���د ُيفهم هذا الحكم اأي قتال البغاة من رواية ال�سيوف عن الإمام الباقر

والت���ي قال فيها: واأما ال�سيف المكفوف ف�سيٌف على اأهل البغي والتاأويل )ثم قراأ الآية 

الكريمة: واإن طائفتان..(...

وقد ا�ستفاد جملة من الفقهاء من قوله تعالى {ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  
گ   گ   ۆگ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے  

)1)  اأجوبة ال�ستفتاءات، الإمام الخامنئي، ج1، م�ساألة 66، �س 24.
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ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   
 عّدة اأحكام متعّلقة بقتال البغاة منها: 

(1(
ڻ  ۀ}

الأول: اأّن البغ���اة عل���ى الإيمان لأّن اهلل �سّماهم موؤمني���ن، وهذا عندنا باطل؛ لأّنه 

اإّنما �سّماهم موؤمنين في الظاهر كما قال: {گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ} 
وهذه �سفة المنافقين بال خالف.

الثاني: وجوب قتالهم فقال: {ہ  ہ   ہ} وهذا �سحيح عندنا.

الثالث: القتال اإلى غاية وهو اأن يفيئوا اإلى اأمر اهلل بتوبة اأو غيرها، وهذا �سحيح 

لأّنه قال: {ہ  ھ  ھ     ھ  ھ}.

الرابع���ة: ذه���ب بع�س الفقهاء اإلى اأّنه لي�س المق�سود من الآية قتال اأهل البغي بل 

القتت���ال بين الموؤمنين م���ن دون النهو�س في وجه الإمام المع�سوم اأو الحاكم 

العادل.

 �سمن كتاب الجهاد، 
(2(

وهن���اك باب في الفقه الإ�سالمي بعنوان:»قتال اأهل البغي«

والم���راد منه قتال الظَلمة الذي���ن ينه�سون بوجه »الإمام العادل ف���ي الم�سلمين« وقد 

وردت فيه���م اأحكام كثيرة في هذا الباب... اإّل اأّن ما اأثارته الآية الآنفة مو�سوع اآخر، 

وه���و النزاع الواقع بين الطائفتين الموؤمنين، ولي�س في هذا النزاع نهو�س بوجه اإمام 

الم�سلمي���ن الع���ادل ول نهو�س بوجه الحكوم���ة الإ�سالمية ال�سالحة، وق���د اأراد بع�س 

الفقه���اء اأو المف�ّسري���ن اأن ي�ستفيدوا من هذه الآية»في الم�شاأل���ة ال�شابقة« اإّل اأّن هذا 

ال�ست���دلل كم���ا يق���ول الفا�سل»المق���داد« في»كن���ز العرف���ان« خطاأ بّي���ن. لأّن القيام 

)1) �سورة الأنفال، الآية 6.
)2)  تنظ���ر الكتب التالية: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ال�سيخ الطو�سي، باب قتال اأهل البغي والمحاربين وكيفية 

قتالهم وال�سيرة فيهم، �س 296. م�سالك الأفهام، ال�سهيد الثاني، ج3، قتال اأهل البغي، �س 91. وغيرها من الكتب 

الفقهية كالجواهر، وال�سرائر، والحدائق، تذكرة الفقهاء، الخ.
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والنهو�س بوجه الإمام العادل موجب للكفر، في حين اأّن النزاع بين الموؤمنين موجب 

للف�س���ق فح�سب  ل الكفر، ولذلك فاإّن الق���راآن المجيد عّبر عن الطائفتين بالموؤمنين 

و�سّماهم اإخوًة، فال ي�سّح تعميم اأحكام اأهل البغي على اأمثال هوؤلء!... ومن الموؤ�سف 

اأّنن���ا لم نعثر على بحث في الفقه في �س���اأن اأحكام هذه الطائفة، اإّل اأّن ما ُي�ستفاد من 

َخ���ر وخا�سًة ما ورد من اإ�س���ارات في باب الأمر 
ُ
الآي���ة المتقّدم���ة ب�سميمة القرائن الأ

بالمعروف والنهي عن المنكر هي الأحكام التالية:

1.  اإّن الإ�سالح بين الطوائف المتنازعة »من الم�شلمين« اأمر واجب كفائي.

2 .  ينبغ���ي لتحّقق هذا الأمر اأن ُي�سرع اأّوًل م���ن المراحل الب�سيطة واأن تراعى قاعدة 

»الأ�شه���ل فالأ�شه���ل« اإّل اأّنه اإذا لم ينفع ذلك فيجوز عندئذ المواجهة الم�سّلحة بل 

تلزم اأحيانًا...

3. ما ي�سفك من دم البغاة في هذا ال�سبيل وما تذهب منهم من اأموال كّلها هدر، لأّن 

دّيت الوظيفة الواجبة، والأ�سل في مثل هذه الموارد عدم 
ُ
حك���م ال�سرع قد امتثل واأ

ال�سمان!

4. حيث اإّن الهدف من هذه المقاتلة والحرب حمل الطائفة الباغية على قبول الحق، 

فعل���ى ه���ذا ل ُتثار في الح���رب م�ساألة »اأ�ش���رى الح���رب والغنائ���م« لأّن الطائفتين 

بح�س���ب الفر�س م�سلمت���ان، اإّل اأّنه ل مانع م���ن الأ�سر موؤّقتًا لإطف���اء نائرة النزاع 

ولكن بعد حل النزاع وال�سلح يجب اإطالق الأ�سرى فورًا...

وف���ي ختام هذا الك���الم نوؤّكد مّرًة اأخرى اأّن حكم ه���وؤلء البغاة منف�سل عن حكم 

الذين يقفون بوجه الإمام المع�سوم اأو الحكومة الإ�سالمية العادلة، فاإّن لهذه الطائفة 

.
(1(

الأخيرة اأحكامًا اأ�سّد واأ�سعب واردة في كتاب الجهاد من الفقه الإ�سالمي 

)1)  الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل، نا�سر مكارم ال�سيرازي، ج16، �س 538- 540.
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 ح�لت الفئة الب�غية:

ثم الطائفتان المتقاتلتان لهما حالت من حيث البغي المق�سود و�سواه:

 1. اأنهم���ا باغي���ان من ك���ل جه���ة مق�س���ودة { ں  ں} اإزالة للبغ���ي بينهما 

{ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ} اإن ا�ستم���رت في البغي، اأو تحّولت اإلى بغي اآخر 

اأو بغي الأخرى  { ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ     ھ  ھے }.

د؟ فكذلك الأمر، كما واإذا ا�ستمرا في  2. اأو اأنهما باغيان جهاًل و�سوء تفاهم دون تق�سّ

بغي مق�سود و�سواه )فقاتلوهما حتى يفيئا اإلى اأمر اهلل( قتال هو ن�سال لالإ�سالح 

واإن �سملهما اإذا بغتا.

3. اأو اأّن اإحداهما باغية ق�سدًا اأو �سواه، ثم عند الإ�سالح ا�ستمّرت اأو غّيرت بغيها اإلى 

وجه اآخر، اأم تابت ولكن الأخرى بغت  { ہ  ہ   ہ     } �سواء اأكانت البادئة هي 

الم�ستم���رة، اأو الأخ���رى هي البادئة بعد الأولى، فال يك���ون القتال اإل مع التي تبغي 

بعد محاولة الإ�سالح.

فالم�سلح���ون يبتدئون بالإ�سالح الموعظة والإي�ساح  {ں  ں} باأية 

و�سيل���ة ممكنة عظ���ة وبرهانًا، فمن يتجاه���ل هذه اللغة الواعظ���ة، فلغة القتال  {

ہ ہ ہ    } ولك���ن اإلى ح���ّد ولي�س فو�سى انتق���ام: {ہ  ھ  ھ     ھ  ھ} 
مر من تحقي���ق الأخ���وة الإيمانية { ے  

ُ
ال���ذي تحّققون���ه ف���ي الإ�سالح، وال���ذي اأ

ۓ} الباغي���ة: كرهًا هن���ا { ں  ں} حيث الفي ء اإلى اأمر اهلل طوعًا 
هن���اك هو ال�سلح بعينه فال حاجة ف���ي الإ�سالح، ولكنما الفي ء كرها هنا بحاجة 

اإل���ى اإ�سالح بعده، ُيحّدده عند ح���ّده لكي ل يتكّرر، وذل���ك بتحكيم بنود التفاق، 

ولكّن���ه »بالع���دل« دون اأن تتحّكم في���ه روح النتقام { ڭ} هنا وهناك  { ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ}.
فهن���ا اإ�س���الح اأول طوعًا، واإ�س���الح ثان كرهًا، وقت���ال قبل الثان���ي اإذا لزم الأمر، 
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وليك���ن هذا المثّلث الم�سلح عدًل وق�سط���ًا، وهكذا ينتهي دور الإ�سالح بين الموؤمنين 

.
(1(

اإلى حفاوة وحنان وعدل واإح�سان

الدروس المستفادة من اآلية

اإّن وقوع النزاع بين الموؤمنين هو اأمر موؤّقت ولي�س دائمًا. لأّن الآية الكريمة عّبرت   .1

{ڱ} ولم ُتعّبر »يقتتلون«.

ل ب���ّد اإذًا اأن يتحّم���ل النا�س جميع���ًا م�سوؤولية الحفاظ عل���ى ال�سالم ووقف نزيف   .2

الدم.ول فرق في الم�سوؤولية بين اأحد منهم وذلك لقوله {ں  ں}.

ينبغ���ي عدم تاأخير ال�سلح بين المتنازعين والمبادرة الفورية اإلى الإ�سالح مهما   .3

اأمكن وذلك لوجود حرف الفاء في قوله {ں}.

اإذا ل���م توافق الأط���راف المتنازعة )النزاع الم�سلح( عل���ى ال�سلح اأو طائفة من   .4

الطائفتي���ن فينبغي على الم�سلمين قتاله���م، وقد اأ�سرنا اأّن قتال الفئة الباغية في 

ح���ال انطب���اق الآية عليهم تكون تحت اإم���رة وقيادة الإمام المع�س���وم اأو الحاكم 

العادل المتمّثل في وقتنا الحا�سر بالولي الفقيه {ہ  ہ   ہ}.

م���ن اأج���ل الحفاظ عل���ى اأم���ان و�سالمة ووح���دة المجتم���ع الإيمان���ي ينبغي على   .5

الم�سلمي���ن اإع���الن الحرب على هوؤلء البغاة حتى ل���و اأّدى ذلك اإلى قتلهم اأي قتل 

البغ���اة، فاإّنه���م مهدوري الدم اأي ل قيمة لدمائهم ف���ال يلزم اأي دية لقتلهم �سواء 

حكمن���ا بكف���ر البغاة اأم ل���م نحكم بذلك، فه���م في حال اختياره���م الحرب على 

ال�سلح مهدورو الدم.

اإّن القت���ال والح���رب ل يوقفها اإل القتال والحرب، واإن ك���ان ل فرق بين الحربين   .6

ظاه���رًا اإل اأّن لك���ل واحد منهما  اأه���داف خا�سة، فهدف البغاة ه���و الإف�ساد في 

)1)  الفرقان فى تف�سير القراآن بالقراآن، ج 27، �س 237. 
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الأر����س وه���دف المقاتلين لهم م���ن الم�سلمين هو الإ�سالح ف���ي الأر�س، لأّنه قد 

يتعّذر الإ�سالح بالو�سائل ال�سلمية فال بد من اإعمال القّوة الع�سكرية {ہ}.

ينبغ���ي عدم التهاون مع البغاة وعدم اإمهاله���م والمبادرة الفورية اإلى قتالهم بعد   .7

رف�سه���م ال�سل���ح، لأّن التقاع����س اأو التمّهل في ذلك قد يزيد م���ن خطرهم على 

الأمة، فيجب محاربتهم فورًا. وذلك لوجود حرف الفاء في قوله: {ہ}.

8.  ل يوج���د في الإ�سالم حرب اأهدافها ودوافعه���ا حزبية اأو قومية اأو انتقامية، اإّنما 

الح���رب في الإ�سالم لها هدف مقّد�س واحد وهو قوله تعالى: {ہ  ھ  ھ     ھ  

ھے}.
اإذا قمن���ا بتحلي���ل لقول���ه تعال���ى: {ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں    .9

ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے   ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ   
ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ}. ن�ستنتج الأمور 

التالية:

ف���ي ح���ال وقوع القتتال يج���ب الإ�سالح وب�سك���ل فوري وهدف ه���ذا الإ�سالح  -

اإطفاء الفتنة الم�ستعلة.

ف���ي حال عدم قبوله���م لل�سلح )والظاه���ر اأنه بعد اإبرام���ه وخرقهما اأو خرق  -

اأحدهم���ا لل�سل���ح( يجب قتالهم اأو قت���ال الفئة الباغية وب�سك���ل فوري وهدف 

هذا القتال هو {ہ  ھ  ھ     ھ  ھ} اأي ترجع الفئة الباغية اإلى حكم اهلل 

تعالى منك�سرة و�سعيفة.

بع���د مرحلة»الف���يء« الرج���وع ال���ذي في���ه انك�سار وذل���ة تاأتي مرحل���ة ال�سلح  -

الثاني���ة {ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ} وه���ذا ال�سل���ح اأهدافه ومنهجه 

واأ�ساليبه مختلفة، ولكن يتفق مع المرحلة الأولى اأّنه �سلح وفوري ولكن الهدف 

الأ�سا�س هو اإحقاق العدل ف���ي الخارج واإي�سال الحقوق اإلى م�ستحّقيها ب�سكل 
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كام���ل اأي �سلح تام يمنع اأي �سكل من اأ�سكال الف�س���اد ويو�سل اإلى المظلومين 

والم�ست�سعفي���ن حقوقهم من الظالمين والم�ستكبرين وهو معنى {ڭڭ  } 

ولم ي�ستعمل هنا الفورية، لأّن نار الفتنة قد اأنطفئت بل قد يكون المطلوب في 

ه���ذه المرحلة هو اله���دوء والدقة في العمل والمفاو�س���ات الجادة حتى ت�سل 

الحق���وق اإلى اأهلها، وه���ذا يحتاج اإلى وقت عادة، ولذا ل���م ياأمر به اهلل تعالى 

عل���ى نحو الفورية. ويمكن القول باخت�س���ار اأّن ال�سلح في المرحلة الثانية هو 

بنود التفاق بين الطرفين بالعدل اأي اإرجاع الحقوق اإلى اأهلها. والإق�ساط هو 

تطبيق بنود ال�سلح في الخارج.

10. اإّن على الموؤمن اأن ي�سع ن�سب عينه اأّنه مهما تعّر�س ل�سعوبات في مجال اإر�ساء 

 ال�سل���ح والع���دل بي���ن المتنازعين فاإن���ه �سيكون محط���ًا لعناية وح���ب اهلل تعالى: 

{ۆ  ۆ}.
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X  :للمطالعة

و�س�ي� اأمير الموؤمنين Q في الحرب

وف���ي و�سايا اأمي���ر الموؤمنين Q في حروب���ه )الجمل، و�سفي���ن،  والنهروان( 

م�سائل كثيرة ُنلّخ�س منها ما يرتبط بالمقام:

ل تقاتلوا القوم حتى يبداأوكم فاإّنكم بحمد اهلل على حجة وترككم اإياهم حتى  -

يبداأوكم حجة اأخرى لكم عليهم.

انهدوا اإليهم وعليكم ال�سكينة ووقار الإ�سالم، ا�ست�سعروا الخ�سية وتجلببوا ال�سكينة. -

ل ُتمّثلوا بقتيل اإذا قاتلتموهم وهزمتموهم باإذن اهلل. -

فال تقتلوا مدبرًا، ول تجهزوا على جريح اأي ل تقتلوهم �سريعًا. -

واإذا و�سلت���م اإلى رح���ال القوم فال تك�سفوا عورة والعورة ك���ل ما ي�ستحيي منه  -

اإذا ظهر.

ول تهتكوا �سترًا. -

ول تاأخذوا �سيئًا من اأموالهم اإل ما وجدتم في ع�سكرهم. -

ل تتبعوا موّليًا ول تطلبوا مدبرًا. -

ول تقتلوا اأ�سيرًا. -

ول ت�سيبوا معورًا، من اأعور الفار�س اإذا بداأ فيه مو�سع خلل. -

ول يطلب المبارزة اإل باإذن الإمام. -

 ومن األقى اإليكم ال�سلم فاقبلوا منه. -

ق���ال Q لالأ�ست���ر: اإياك واأن تبداأ القوم بقت���ال اإل اأن يبداأوك حتى تلقاهم  -

وت�سم���ع منهم ول يجرمّنكم �سناآنهم عل���ى قتالهم قبل دعائهم والإعذار اإليهم 

مّرة بعد مّرة.

وعليك بالتاأّني في حربك واإياك والعجلة اإل اأن تمكنك فر�سة. -





مفاهيم محورية:

7

األخوة اإليمانية

مفاهيم محورية:

X .األخوة في القرآن الكريم والروايات الشريفة

X .أهمية التآخي في بناء المنظومة االجتماعية

X .دور التآخي في بناء المجتمع

X .كيفية معرفة اإلخوان

X .الدروس المستفادة من اآلية





النص القرآني

ې   ې    ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   {ۈ   تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ې}.
تمهيد

ه���ذه الآي���ة تعقيب عل���ى الآية ال�سابق���ة، وعلى ما دع���ت اإليه الموؤمني���ن من ح�سم 

الخالف الذي يقع بين جماعاتهم، ثم هو اإلفات اإلى اأّن الأخّوة القائمة بين الموؤمنين 

ل تتغّير �سفتها، ول تنقطع اآثارها بتلك العوار�س التي تعر�س لهم فى حياتهم، فاإّنما 

ه���ى موج���ات من ريح عابرة، ل تلب���ث اأن تفتر، ثم يعود اإلى البح���ر �سكونه، و�سفاوؤه، 

وجالل���ه... ومن جه���ة اأخرى، فاإّن الفئ���ة الباغية، ل يزال لها مكانه���ا فى الموؤمنين، 

ول ت���زال لها اأخّوته���ا فيهم، واإذن فال يج���ار عليهم لأّنهم ج���اروا، ول يعتدى عليهم، 

لأّنهم اعتدوا، واإّنما ُيقبل منهم قبولهم لما ق�سى به الموؤمنون عليهم، ثم اإّن لهم بعد 

ه���ذا حقهم كاماًل ل ينق�س منه �سيء.. فالمعتدون والمعتدى عليهم اإخوان للموؤمنين 

..(1(
جميعًا

)1)  التف�سير القراآني للقراآن، ج13، �س 447.
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مفردات اآلية

اإِْخَوٌة: الأخ وهو الم�سارك اآخر في الولدة، من الطرفين اأو من اأحدهما اأو من  -

الر�ساع، وُي�ستعار في كّل م�سارك لغيره في القبيلة اأو في الدين اأو في �سنعة اأو 

ف���ي معاملة اأو في موّدة اأو في غير ذلك من المنا�سبات... والفرق بين الإخوة 

والإخوان: اأّن ا�ستعمال الإخوة في ابتداء مراحل الأخّوة، ولّما تحّققت المحّبة 

ريد 
ُ
بينه���م وكملت الألفة وخل�س���ت الموّدة تطلق كلمة الإخ���وان، وكذلك اإذا اأ

تحّق���ق المحّبة وجلب الألف���ة واإيجاد الأخّوة بينهم. ويوؤّي���ده وجود حرف المّد 

 واللي���ن فيه. هذا ما يظه���ر وي�ستك�سف من تحقيق م���وارد ا�ستعمال الكلمتين.

ح���دوث  م���وارد  ف���ي  نزل���ت  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ}.  {ۈ  

.
(1(

الختالف والبغ�س بينهم، في�سار اإلى دفعه بال�ستراك في الإيمان

َواتَُّقوا: وقى: الِوَقاَيُة: حفُظ ال�سيِء مّما يوؤذيه وي�سّره. والتَّْقَوى جعل الّنف�س  -

ف���ي ِوَقاَيٍة مم���ا يخاف، هذا تحقيقه، ث���ّم ي�سّمى الخوف تارة َتْق���ًوى، والتَّْقَوى 

خوف���ًا ح�سب ت�سمي���ة مقت�سى ال�س���يء بمقت�سيه والمقت�س���ي بمقت�ساه، و�سار 

 .
(2(

ْق���َوى في تع���ارف ال�ّسرع حفظ الّنف�س عّما يوؤث���م، وذلك بترك المحظور التَّ

ه���و حفظ ال�سيء عن الخ���الف والع�سيان في الخارج وف���ي مقام العمل، كما 

اأّن العّف���ة حف���ظ النف�س ع���ن تمايالته و�سهوات���ه النف�سانّي���ة. والتقوى تختلف 

خ�سو�سّيات���ه باختالف الم���وارد، والجامع هو �سيانة ال�س���يء عن المحّرمات 

ال�سرعّي���ة والعقلّي���ة، والتوّج���ه اإل���ى الحّق والى تطهي���ر العمل وال���ى الجريان 

الطبيع���ّي المعروف. ويقابل���ه الفجور: وهو ان�سقاق حال���ة العتدال والجريان 

.(3(
الطبيعّي المعروف وخروج اأمر مخالف يوجب ف�سقًا وطغيانًا

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج1، اأخو، �س 49.
)2)  مفردات األفاظ القراآن، الراغب الأ�سفهاني، وقى، �س 881.

)3)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ج13، وقى، �س 184.
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ُتْرَحُم���وَن: رح���م: اأ�سل واح���د يدّل على الرّقة والعط���ف والراأفة.  ولكّل واحد  -

منه���ا خ�سو�سية: فاإّن النظر ف���ي الرّقة اإلى ما يقابل الغلظة، وفي اللطف اإلى 

الدّق���ة والتوّجه اإلى الخ�سو�سّيات، وفي العطوفة اإل���ى التمايل وجلب التوّجه، 

وف���ي الراأفة اإلى �سفقة �سديدة، وفي الحّب اإلى مطلق المحّبة، وفي الحّنة اإلى 

رّقة مخ�سو�سة كما �سبق في ماّدتها. فالرّقة توجد في القلب اأّوًل، ثّم يح�سل 

اللط���ف، ث���ّم العطوفة، ث���ّم الحّنة، ث���ّم المحّبة، ث���ّم ال�سفقة، ث���ّم الراأفة، ثّم 

الرحم���ة. فالرحمة: اإّنما هي تجلَّي الراأفة وظه���ور الحّنة وال�سفّقة، وفي مقام 

التعلُّق والإظهار، ويالحظ فيها الخير وال�سالح، ولو اأوجدت كراهة اأو األمًا اأو 

.(1(
ابتالء، كما في اإ�سقاء الدواء المّر للمري�س

المعنى التفصيلي

1. {ۈ  ٴۇ  ۋ}: الآي���ة ا�ستخدمت اأداة الح�سر»اإّنما« وهي تدّل على ق�سر 

الم�سن���د عل���ى الم�سند اإليه فال يوج���د بين الموؤمنين اإل عالق���ة الأخوة.»فالإيمان 

الذي ل يرفع المنتمين اإليه اإلى حالة الأخوة اإيمان �سعيف ناق�س، فها هنا تقا�س 

التقوى، وُتمّح����س النفو�س لالإيمان، وي�ستبين ال�سادق���ون عن المنافقين. هناك 

ع�س���رات الأنظمة الجتماعية، ومئ���ات الو�سايا الأخالقية توال���ت في الدين ليبلغ 

الم�سلمون حالة الأخوة الإيمانية، ومتى ما خالفنا بع�سها انماث الإيمان في القلوب 

كم���ا تنماث حبة المل���ح في كّف المحي���ط.. وجاءت الروايات تت���رى وهي تو�سينا 

.(2(
بحقوق اإخوتنا في الإيمان«

2 .{ ٴۇ  } : حينم���ا اخت���ار الغرب مب���داأ المواطنة لبيان العالق���ة بين اأبنائه 

انطل���ق م���ن فكرة تقدي�س الأر�س ورب���ط النا�س بها وبالم�سال���ح الم�ستركة التي 

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، رحم، ج4، �س 92.
)2)  من هدى القراآن، ج13، �س 402.
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ت�س���ّد مجموعة من الب�سر ببع�سهم، وحينما انتخ���ب بع�س ال�سرق كلمة»الرفيق« 

فق���د اعتمد عل���ى دور الم�سيرة الن�سالية في عالقات���ه الجتماعية. اأّما الإ�سالم 

فق���د اجتب���ى لنا كلمة »الأخ« لنعل���م اأّن �سلتن���ا ببع�سنا لي�ست ماّدي���ة قائمة على 

اأ�سا����س تقدي���ر الأر����س والم�سال���ح، كم���ا اأّنها ل تخ����سّ حالة الن�س���ال ورفاقة 

الم�سي���رة، واإّنما هي مبدئي���ة نا�سئة من �سلة كل واحد مّن���ا بدينه، حتى لي�سبح 

الدي���ن كالأب الذي هو اأ�سل وجود الب���ن، وكّلما قويت وا�ست���ّدت �سلتنا بالأ�سل 

كّلما قويت وتنامت �سلتنا ببع�سنا. واإّنما ن�سب الوحي الأخوة اإلى الإيمان )ولي�س 

الإ�سالم( لأّن الإ�سالم مجّرد الت�سليم للدين بينما الإيمان وقر في القلب يفي�س 

عل���ى كل جوانب حي���اة الإن�سان، وال���ذي يرفع النا����س اإلى م�ست���وى الأخوة لي�س 

مج���ّرد الت�سديق المبدئي بالدين واإّنم���ا تطبيق تلك التعاليم القيمة التي ت�سقط 

)1).  وهناك وجه اآخر 
الحواج���ز الماّدية والم�سلحية الت���ي تف�سلهم عن بع�سهم 

 P فقد ورد اأّنه Q والو�سّي Pلأخ���وة الموؤمنين هو انت�سابهم اإل���ى النبّي

ق���ال: »يا عل���ي، اأنت اأخ���ي، واأنا اأخوك، اأن���ا الم�شطف���ى للنبوة، واأن���ت المجتبى 

لالإمام���ة، واأن���ا �شاح���ب التنزي���ل، واأن���ت �شاحب التاأوي���ل، واأنا واأن���ت اأبوا هذه 

.
الأم���ة...«)2)

3. ومّما يترّتب على هذه الأخوة- في الآية- اأو القاعدة الإيمانية ما يلي:

اأن يكون الحّب وال�س���الم والتعاون والوحدة هي الأ�سل في الجماعة الم�سلمة،  -

واأن يك���ون الخالف اأو القتال هو ال�ستثن���اء الذي يجب اأن يرد اإلى الأ�سل فور 

وقوعه. 

)1)  )م.ن(، �س 403.
)2)   الأمالي، ال�سدوق، ف�سائل علي Q، �س 411.
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وم���ع قيام هذا الأ�سل فاإّن الن�س القراآني يمكن اإعماله في جميع الحالت-  -

بم���ا في ذل���ك الح���الت ال�ستثنائي���ة التي يق���وم فيه���ا اإمام���ان اأو اأكثر في 

اأقط���ار متفّرقة متباعدة من ب���الد الم�سلمين، وهي حالة �س���رورة وا�ستثناء 

من القاع���دة- فواجب الم�سلمين اأن يحارب���وا البغاة مع الإمام الواحد، اإذا 

خ���رج ه���وؤلء البغ���اة علي���ه. اأو اإذا بغت طائفة عل���ى طائفة ف���ي اإمامته دون 

خ���روج عليه. وواجب الم�سلمين كذلك اأن يقاتلوا البغاة اإذا تمّثلوا في اإحدى 

الإمام���ات المتع���ّددة في حالت التع���ّدد ال�ستثنائي���ة، بتجّمعه���م �سّد الفئة 

الباغي���ة حت���ى تفي ء اإلى اأم���ر اهلل. وهكذا يعم���ل الن�س القراآن���ي في جميع 

الظ���روف والأحوال. ووا�س���ح اأّن هذا النظ���ام، نظام التحكي���م وقتال الفئة 

الباغي���ة حتى تف���ي ء اإلى اأمر اهلل، نظام له ال�سبق م���ن حيث الزمن على كل 

محاولت الب�سرية في هذا الطريق. وله الكمال والبراءة من العيب والنق�س 

الوا�سحي���ن ف���ي كل محاولت الب�سري���ة البائ�سة القا�سرة الت���ي حاولتها في 

ك���ّل تجاربه���ا الك�سيحة! وله بع���د هذا وذاك �سفة النظاف���ة والأمانة والعدل 

المطل���ق، لأّن الحتك���ام في���ه اإلى اأمر اهلل ال���ذي ل ي�سوب���ه غر�س ول هوى، 

ول يتعّل���ق به نق�س اأو ق�س���ور.. ولكن الب�سرية البائ�س���ة تطلع وتعرج، وتكبو 

.(1(
وتتعّث���ر.   واأمامه���ا الطري���ق الوا�س���ح الممّه���د الم�ستقي���م 

4. ا�ستئن���اف موؤّكد لما تقّدم من الإ�س���الح بين الطائفتين المتقاتلتين من الموؤمنين، 

وق�س���ر الن�سبة بين الموؤمنين في ن�سبة الأخ���وة مقّدمة ممّهدة لتعليل ما في قوله: 

{ۋ  ۅ  ۅۉ   } م���ن حك���م ال�سل���ح فيفي���د اأّن الطائفتي���ن المتقاتلتي���ن 

لوجود الأخ���وة بينهما يجب اأن ي�ستقر بينهما ال�سل���ح، والم�سلحون لكونهم اإخوة 

للمتقاتلين يجب اأن ي�سعوا في اإ�سالح ما بينهما. 

)1)  فى ظالل القراآن، ج 6، �س 3344.
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5.  وقوله: {ۋ  ۅ  ۅ} ولم يقل: فاأ�سلحوا بين الأخوين من اأوجز الكالم 

واألطف���ه، حيث يفي���د اأّن المتقاتلتين بينهما اأخوة فمن الواج���ب اأن ي�ستقر بينهما 

ال�سل���ح و�سائر الموؤمنين اإخوان للمتقاتلتي���ن فيجب عليهم اأن ي�سعوا في الإ�سالح 

.
(1(

بينهما

بحث حول آية

 الأخوة الأخوة في القراآن الكريم وال�سنة ال�سريفة:

1. معنى الأخوة:

الأخ���وة: هي جعل ت�سريع���ي لن�سبة الأخوة بين الموؤمنين له���ا اآثار �سرعية وحقوق 

مجعول���ة، كالأب���وة والبنوة و�سائر اأنواع القرابة، ومنها ما ه���و اعتباري مجعول يعتبره 

ال�سرائع والقواني���ن  لترتيب اآثار خا�سة عليه كالوراثة والإنفاق وحرمة الزدواج وغير 

ذلك، ومنها ما هو طبيعي بالنتهاء اإلى �سلب واحد اأو رحم واحدة اأو هما. والعتباري 

م���ن القرابة غي���ر الطبيعي منها فربم���ا يجتمع���ان كالأخوين المتوّلدي���ن بين الرجل 

والم���راأة عن نكاح م�سروع، وربما يختلفان كالول���د الطبيعي المتوّلد من زنا فاإنه لي�س 

ول���دًا في الإ�س���الم ول يلحق بمولده واإن كان ولدًا طبيعي���ًا، وكالدعي الذي هو ولد في 

بع�س القوانين ولي�س بولد طبيعي.

واعتب���ار المعن���ى العتباري واإن كان لغر����س ترتيب اآثار حقيقت���ه عليه كما يوؤخذ 

اأحد القوم راأ�سًا لهم ليكون ن�سبته اإليهم ن�سبة الراأ�س اإلى البدن، فيدّبر اأمر المجتمع 

ويحكم بينهم وفيهم كما يحكم الراأ�س على البدن.

لك���ن لّما كان العتبار لم�سلحة مقت�سية كان تابعًا للم�سلحة، فاإن اقت�ست ترتيب 

جمي���ع اآث���ار الحقيقة ترّتب���ت عليه جميع���ًا، واإن اقت�س���ت بع�سها ك���ان المترّتب على 

)1)  الميزان في تف�سير القراآن، ج18، �س 317.
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المو�س���وع العتب���اري ذلك البع�س، كم���ا اأّن القراءة مثاًل جزء م���ن ال�سالة والجزء 

الحقيقي ينتفي بانتفائه الكّل مطلقًا، لكن القراءة ل ينتفي بانتفائها ال�سالة اإذا كان 

ذلك �سهوًا واإنما تبطل ال�سالة اإذا ُتركت عمدًا.

ولذل���ك اأي�سًا ربما اختلفت اآثار معنى اعتب���اري بح�سب الموارد المختلفة كجزئية 

الرك���وع حيث تبط���ل ال�سالة بزيادته ونقي�سته عمدًا و�سه���وًا بخالف جزئية القراءة 

كما تقدم فم���ن الجائز اأن يختلف الآثار المترتبة على معنى اعتباري بح�سب الموارد 

المختلفة، لكن ل تترّتب الآثار العتبارية اإل على مو�سوع اعتباري، كالإن�سان يت�سّرف 

في ماله لكن ل بما اأنه اإن�سان بل بما اأنه مالك، والأخ يرث اأخاه في الإ�سالم ل لأّنه اأخ 

طبيع���ي ي�سارك الميت في الوالد اأو الوالدة اأو فيهما- فولد الزنا كذلك ول يرث اأخاه 

الطبيعي- بل يرثه لأّنه اأخ في ال�سريعة الإ�سالمية.

والأخ���وة من هذا القبيل فمنها اأخوة طبيعية ل اأثر لها في ال�سرائع والقوانين وهي 

ا�ست���راك اإن�ساني���ن في اأب اأو اأم اأو فيهما، ومنها اأخوة اعتبارية لها اآثار اعتبارية وهي 

في الإ�سالم اأخوة ن�سبية لها اآثار في النكاح والإرث، واأخوة ر�ساعية لها اآثار في النكاح 

دون الإرث، واأخ���وة دينية لها اآثار اجتماعية ول اأث���ر لها في النكاح والإرث، كما يقول 

ال�س���ادق Q: الموؤم���ن اأخو الموؤمن، عينه ودليله، ل يخون���ه، ول يظلمه ول يغ�ّسه، 

ول يعده عدة فيخلفه.

2. الإيمان عالقة اجتماعية:

اأخوية جماعية  الموؤمن ورّبه فقط، بل عالقة  الإيمان لي�س عالقة �سخ�سية بين 

اأي�سًا بينه وبين �سائر الموؤمنين، بل ولي�ست بينهم اأّية عالقة ورباط اإّل اأخوة اإيمانية، 

تح�سر  التي  تقّدم  كما  ��َم��ا«  »اإِنَّ الح�سر:  له  يلمح  و�سناده،  الإيمان  بدافع  ذلك  كّل 

الآية: {ۈ  ٴۇ  ۋ}ل  قالت  ولذا  ة  بالأخوَّ الموؤمنين  بين  المنا�سبات  كافة 

بالتي  لي�ست  النا�س  �سائر  بين  اأخرى  ات  خ��وَّ
ُ
اأ هناك  فاإّن  الموؤمنون«  الأخ��وة  »اإّنما 
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تح�سر منا�سباتهم بالأخوة الألفة الخلة، بل وتتبدّل وعلى اأق�سى الحدود بعد الموت 

 واإذ كانت هذه 
(1(

بالعداوة: {ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ}

خّوات التي ل ت�ستلزم الخّلة؟.
ُ
حالة الخّلة غير الإيمانية، فما هي حالة �سائر الأ

لها في  ة الإيمان ت�سريعي���ة، وواقعية بدافع الإيمان، يوؤمر الموؤم���ن اأن يوؤ�سّ اإّن اأخ���وَّ

حيات���ه الجماعي���ة لحد ل تبقى بين الموؤمنين اإل الأخ���وة، ولي�ست هي الأخوة الخلقية 

كم���ا بي���ن النا�س اأجمعي���ن، ول اأخوة القراب���ة ال�سرعية التي تحرم فق���ط النكاح، ول 

ات غير اإيمانية، فاإّنها لي�ست  خوَّ
ُ
الإقليمي���ة اأو العن�سري���ة اأو الحزبية اأو غير ذلك من اأ

َبا َعْبِد اهلل Q َيُقوُل 
َ
يٍر َق���اَل �َسِمْعُت اأ ِبي َب�سِ

َ
لزام���ًا بين هكذا اأخوة الإيمان. َعْن اأ

ِن ا�ْشَتَكى �َشْيئاً ِمْنه - َوَج���َد اأََلَم َذِلَك ِفي  »اْلُموؤِْم���ُن اأَُخ���و اْلُموؤِْم���ِن َكاْلَج�َشِد اْلَواِح���ِد اإِ

�َش���دُّ اتِّ�َشاًل ِبُروِح اهلل  �َشاِئ���ِر َج�َش���ِده واأَْرَواُحُهَم���ا ِمْن ُروٍح َواِح���َدٍة واإِنَّ ُروَح اْلُموؤِْمِن لأَ

.
(2(

ْم�ِص ِبَها«  ِمِن اتِّ�َشاِل �ُشَعاِع ال�شَّ

وع���ن الإمام ال�سادق Q:»اْلُموؤِْم���ُن اأَُخو اْلُموؤِْمِن َعْيُن���ه وَدِليُله َل َيُخوُنه وَل 

 .
ه وَل َيِعُده ِعَدًة َفُيْخِلَفه«)3) َيْظِلُمه وَل َيُغ�شُّ

فالقاع���دة التي ياأ�ّس�سها القراآن في هذا المجال هي اأّن »الن�شب ال�شحيح بالدين 

ل بالطي���ن « والأخّوة التي يريدها القراآن الكريم هي اأخوة ال�سفة، وهي اأحّق مراتب 

الأخ���وة، فاإّن بها يق���ع التوارث، فباأخّوة الإيمان ترث، فال تاأ�سف على اأخّوة الن�سب ول 

تكترث، الموؤمن اأخو الموؤمن ل ي�سلمه، وما ترك فهو يت�سّلمه. 

وروي عن الإمام زي���ن العابدين Q في ر�سالة الحقوق: »وحقُّ اأخيَك، اأن تعلَم 

ك اّلذي تعتم���ُد عليِه،  ���ه ي���دَك اّلت���ي تب�شُطه���ا، وظهُرك اّل���ذي تلتجىُء اإلي���ِه، وعزُّ اأنَّ

ًة للظلِم لخلِق  تك اّلتي ت�شوُل بها، فال تّتخْذُه �شالًحا على مع�شيِة اهلِل، ول ُعدَّ وقوَّ

)1)  �سورة الزخرف، الآية 67.
)2)  الكافي، الكليني، ج2، باب اأخوة الموؤمنين بع�سهم لبع�س، ح4، �س 166.
)3)  الكافي، الكليني، ج2، باب اأخوة الموؤمنين بع�سهم لبع�س، ح3، �س 166.
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ِه، والحوؤوَل بيَنه وبيَن �شياطيِنه،  اهلِل، ول تدْع ن�شرَته على نف�ِشه ومعوَنَته على عدوِّ

وتاأدي���َة الن�شيح���ِة اإليِه، والإقباَل عليِه في اهلِل، ف���اإِن انقاَد لربِِّه واأح�شَن الإجابَة لَه، 

.
 اآثَر عنَدَك واأكرَم عليَك منُه«)1)

ُ
واإلَّ فليُكن اهلل

والإمام Q هنا يريد اأّن الأخ هو الذي اتحد باأخيه اتحادًا تامًا، حتى اأ�سبحت 

يد اأحدهما يد الآخر، وعّز اأحدهما عّز الآخر. فالأخ لالإن�سان يد تب�سط، وظهر ي�ستند 

اإلي���ه، وقوة ي�ستعين بها على مناه�سة الأيام ومغالبة الخطوب، ل اأن يتخذ �سبياًل اإلى 

مع�سية اهلل اأو يتخذ عدة للظلم لخلق اهلل. ومن حق الأخ اأن يحال بينه وبين ال�سيطان، 

واأن توؤّدى اإليه الن�سيحة ولي�س حّق الأخ بمقّدم على حّق اهلل، بل اهلل اآثر منه واأكرم.

3. الوحدة من اأركان المجتمع الإيماني:

واعل���م اأّن اهلل ق���د واخى بي���ن الموؤمنين كما واخى بي���ن اأع�ساء ج�س���د الإن�سان، 

�سيب بها، فيتاأّلم لتاأّلمه، 
ُ
فالموؤم���ن اإذا اأ�سيب اأخوه الموؤمن بم�سيبة فكاأّنه هو الذي اأ

ومت���ى ل���م يفعل ذل���ك الموؤمن مع الموؤمني���ن، فما ثبتت اأخ���وة الإيمان بين���ه وبينهم، 

والموؤم���ن اأخ���و الموؤمن ل ي�سلم���ه ول يخذله، فالموؤمن ل يبغ����س الموؤمن، والموؤمن ل 

يقت���ل الموؤمن لإيمانه، فاآية الأخوة  جعلت اأباهم الإيمان، فهم اأخوة لأب واحد، بن�س 

هذه الآية.

ولالإمام الخميني } توجيهات كثيرة تبّين اأهمّية الوحدة في المجتمع الإيماني 

واأّن المجتم���ع مبن���ي على فكرة وقاع���دة وا�سحة وهي »الأخوة« ننق���ل بع�سًا من هذه 

الكلمات المباركة.

 »نح���ن اإخوة فى الإ�سالم. واجب الدول الإ�سالمي���ة ح�سب اأحكام الإ�سالم وتوحد 

.
(2(

الكلمة تحت راية التوحيد«

)1)  تحف العقول عن اآل الر�سول P، ابن �سعبة الحراني، ر�سالته Q في جوامع الحقوق، �س 263.
)2)  �سحيفة الإمام، ج 10، �س 355.
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 »اإّن بع�س الم�سلمين �سيعة وبع�سهم �سنة وهذا حنفي وذلك حنبلي والآخر اإخباري. 

فى الواقع اإّن طرح هذه الأمور لي�س �سحيحًا ول يجب اأن ن�سير اإلى اأمور كهذه فى ظل 

مجتم���ع ي�سعى جميع اأفراده لخدمة الإ�سالم وعّزته. فالجميع اإخوة فى الدين والفرق 

الوحي���د بينهم هو اأّن البع�س عمل بفتوى معّينة ف�سار حنفيًا والآخر �سافعييًا والثالث 

�سيعي���ًا وهذا كله لي�س م�سّوغًا لالختالف، فنحن اإخوة ول يجب اأن نختلف فيما بيننا. 

وعلى كل الإخوة من �سيعة و�سنة اأن يحترزوا من وقوع الختالف... فالجميع م�سلمون 

.(1(
والكل يوؤمن بالقراآن والتوحيد ويجاهد فى �سبيل القراآن ويخدم الإ�سالم«

»ل ُيفر ق الإ�سالم اأبدًا بين ال�سيعة وال�سنة، فال ينبغى التفريق بين ال�سيعة وال�سنة، 

عليكم الحفاظ على وحدة الكلمة. لقد اأو�سانا الأئمة الأطهار باأن نتعا�سد فيما بيننا 

واأن نحف���ظ مجتمعنا واأّن من ي�سعى اإلى بّث ال�سط���راب فى هذا المجتمع اإّما جاهل 

اأو مغر����س ول ينبغ���ى ال�ستماع لكالمه... وه���ذه البالد للجميع، لالقلي���ات الدينية، 

.
(2(

ولإخواننا من اأهل ال�سنة، لنا جميعًا«

»م�ساأل���ة ال�سنة وال�سيعة غير مطروحة فى الإ�سالم، فى الإ�سالم الجميع اأخوة فال 

.
(3(

اأنتم اأعداوؤنا ول نحن اأعداوؤكم، لأن الإ�سالم دين الأخوة والم�ساواة« 

4. اآثار الأخّوة الإيمانية:

وُتبرز بع�س الروايات عن�س���رًا مهمًا في مو�سوع التاآخي هو ال�سكينة والطمئنان، 

لأّن الموؤمن ي�سعر �سعوًرا �سادًقا براحة نف�سّية مع اأخيه الموؤمن. ال�سكينة التي اأنزلها 

اهلل تعال���ى عل���ى الموؤمني���ن: {ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   

. {ڱ  ڱ  
(4(

ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ}

)1)  �سحيفة الإمام، ج 13، �س 49.
)2)  �سحيفة الإمام، ج 6، �س 72.   

)3)  �سحيفة الإمام، ج 9، �س327.
)4)  �سورة الفتح،الآية 4.
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ِكيَن���َة وهي الرحمة  . وق���ال بع����س المف�ّسرين ب���اأّن ال�سَّ
(1(

ں  ں  ڻ  ڻ}
. وهي تدّل في بع�س ا�ستعمالتها على 

(2(
التي ت�سك���ن اإليها النف�س ويزول معها الخوف

الثبات والطمائنية.على كلٍّ و�سفت الروايات عالقة الموؤمن مع اأخيه الموؤمن بال�سكن 

ِمَن َلَي�ْشُكُن  ِبي َعْبِد اهلل Q »َقاَل اإِنَّ اْلُموؤْ
َ
وهو تعبير يدّل على اأهمية التاآخي. َعْن اأ

.كم���ا اأّن للظماآن ا�سطرابًا في 
ْم���اآُن اإَِلى اْلَماِء اْلَباِرِد«)3) اإَِل���ى اْلُموؤِْم���ِن َكَما َي�ْشُكُن الظَّ

فراق الماء وكمال ميل اإلى طلبه و�سكونًا وا�ستقرارًا عند وجدانه وانتفاعًا به في حياة 

روح���ه، كذلك للموؤمن بالن�سبة اإلى الموؤم���ن، وفيه ت�سبيه للمعقول بالمح�سو�س لزيادة 

الإي�ساح...

اأهمية الت�آخي في بن�ء المنظومة الجتم�عية:

م���ن اأكب���ر النعم الت���ي اأنعم اهلل تعالى بها عل���ى عباده نعمة الأخ���وة في اهلل، التي 

ِبي َعْبِد
َ
 �سببه���ا الإيم���ان، فهي قائمة عل���ى اأوثق عرى الإيمان كم���ا في الحديث َع���ْن اأ

اهلل Q َق���اَل: »ِم���ْن اأَْوَثِق ُعَرى الإيمان اأَْن ُتِحبَّ ِفي اهلل وُتْبِغ�َص ِفي اهلل وُتْعِطَي 

 العروة الكوز ونح���وه والمراد بها هن���ا الأحكام والأخالق 
ِف���ي اهلل وَتْمَن���َع ِف���ي اهلل«)4)

والآداب الالزم���ة لالإيم���ان عل���ى �سبيل المكني���ة والتخييلية اأي كل ع���روة يتم�ّسك بها 

متم�ّس���ك رجاء نجاة من مهلكة اأو ظفر بغنيم���ة ونعمة ومنزلة، فاأوثقها الحّب في اهلل 

والبغ����س ف���ي اهلل والإعطاء في اهلل والمنع في اهلل، لأّن م���ن تم�ّسك بها تكامل اإيمانه 

وا�ستقام ل�سانه وا�ستقّر جنانه، وبه يتحّقق التوّدد والتاآلف بين الموؤمنين، ويتّم ويكمل 

نظ���ام الدنيا والدي���ن، فهذه العالقة هي اأ�سم���ى عالقة واأقوى رابط���ة يمكن اأن تكون 

ا رفيًع���ا، وما دونها من عالقات الن�سب  ف���ي مجموع���ة من الب�سر، لأّن لها �سبًبا �سماويًّ

)1)  �سورة الفتح،الآية 18.
)2)  التبيان في تف�سير القراآن، الطو�سي، ج5، �س 199.

)3)  الكافي، الكليني، ج2، باب في �سكون الموؤمن اإلى الموؤمن، ح1، �س 247.
)4)  الكافي، الكليني، ج2، باب الحب في اهلل والبغ�س في اهلل، ح2، �س 125. 
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والم�ساه���رة قد ل تبلغ مع�سار ما فيها من خير؛ فهي عالقات جبرية تنق�سها اأحياًنا 

الرابطة الإيمانية التي تهّز القلب وتغّير توجهاته.

اإّن لالأخ���ّوة الدينّية دوًرا رائًدا في بناء ال�سخ�سّي���ة الموؤمنة، حيث ت�ساعدها على 

الّت�س���اف بمجموعة من الف�سائل وت�سعرها بم�سوؤولّية ولو على نطاق خا�ّس، انطالًقا 

م���ن معرف���ة ما لها م���ن مدلول وعمق في الإ�س���الم، فيعرف الإن�س���ان قدره من خالل 

معرفة قدر اأخيه وما له من حّق عليه. 

متكاملة  �سورة  اإنتاج  على  باعًثا  بالآخرين  العالقة  ب��اآداب  الل��ت��زام  ويكون 

يتركه من ذكر  الدور مع ما  الم�ستفيدين منه �ساحب هذا  اأّول  وم�سلك م�ستقيم، 

من  لذلك  الطريق.  بداية  في  به  ب��داأ  ما  على  بقي  هو  اإن  طّيبة،  و�سمعة  ح�سن 

والتزم  الأخّوة وراعى حقوقها  اأقام حدود  اإّنه  دًقا، بحيث  ا و�سِ اأٌخ حقًّ باأّنه  َف  ُو�سِ

في  النجاح  اأّن  كما  دائمين،  وتقّدم  �سعادة  في  الفردّي  ال�سعيد  على  فهو  اآدابها، 

هذه المدر�سة الأخوّية �سيفتح له نجاًحا في مدار�س ومجالت اأخرى، ربما اّت�سعت 

اإذا لم يوّفق لكت�ساب الإخوان وف�سل في  اإلى �ساحة حياته جمعاء، واأّما  ميادينها 

�سلبّية  �سيترك عوامل  فاإّن ذلك  تعتبر مف�ساًل في دورة حياته،  اّلتي  المهّمة  هذه 

اإلى  حّولتها  وربما  ق�ساياه  من  كثير  في  تظهر  ما  �سرعان  مر�سية  غير  ونتائج 

التغا�سي  ُيمكن  اّلذي  بال�سيء  لي�س  العجز  هذا  واأّن  �سّيما  ل  م�ستع�سية،  م�ساكل 

النا�س،  باأعجز  �ساحبه  وو�سف  خطيًرا   Q الموؤمنين  اأمير  اعتبره  وقد  عنه، 

يقول Q: »اأعجُز النا�ِص من عجَز عن اكت�شاِب الإخواِن، واأعجُز منُه من �شّيَع 

.
من ظفَر بِه منُهم«)1)

)1)  نهج البالغة، خطب الإمام علي Q )تحقيق �سالح(، حكم اأمير الموؤمنين Q، رقم 12، �س 470.
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حقوق الإخوة الإيم�نية:

و�سع الإ�سالم لالأخوة الدينية حقوق���ًا األزم الم�سلمين بمراعاتها، وتطبيقها، وقد 

عن ر�سول 
 
Q تظافرت الروايات في بيانها ومن اأجمعها ما ورد عن اأمير الموؤمنين

 حيث يقول:
 P اهلل

ا، ل ب���راءَة ل���ُه اإلَّ الأداُء اأو العفُو: يغف���ُر زّلَته،  »للم�شل���م عل���ى اأخي���ه ثالث���وَن حقًّ

ويرح���ُم عبرَت���ه، وي�شتُر عورَته، وُيقيُل عثرَته، ويقب���ُل معِذرَته، ويردُّ غيبَته، وُيديُم 

ن�شيحَت���ه، ويحف���ُظ خّلَت���ه، ويرعى ِذّمَت���ه، ويعوُد مر�َشَت���ه، وي�شهُد ميتَت���ه، ويجيُب 

لَت���ه، وي�شكُر نعمَته، وُيح�ش���ُن ن�شرَته، ويحفُظ  دعوَت���ه، ويقب���ُل هدّيَت���ه، ويكافىُء �شِ

َته، ويردُّ  خليلَت���ه، ويق�شي حاجَته، وي�شف���ُع م�شاألَته، وُي�شِمُت عط�شَت���ه، وُير�ِشُد �شالَّ

ه،  ُق اأق�شاَمه، ويوالي وليَّه ويعادي عدوَّ �شالَمه، ويطيُب كالَمه، ويبرُّ اأنعاَمه، وي�شدِّ

ه عن ظلِم���ه، واأّما ن�شرُته  وين�ش���ُره ظالًم���ا اأو مظلوًم���ا �� فاأّم���ا ن�شرُته ظالًما في���ردُّ

ه ����� ول ي�شلُمه، ول يخذُله، ويحبُّ ل���ه من الخيِر ما  مظلوًم���ا فُيعيُن���ه عل���ى اأخِذ حقِّ

يح���بُّ لنف�ِش���ه... ويكرُه له من ال�شرِّ ما يكرُه لنف�ِشه، ول يب���راأُ الم�شلُم يوَم القيامِة 

.
(1(

من هذِه الحقوِق اإلَّ اإذا اأّداها اأو ناَل من �شاحِبه العفَو« 

كيفية معرفة الإخوان:

ُيمكنن���ا اأن نعّرف اإخوان الثقة بخ�سلتين هاّمتين، م���ن خاللهما نرى من هو الأخ 

ا: حقًّ

الأول���ى: الإ�س���الح، وه���و اأن يلتزم الأخ �سبي���اًل بّناًء في عالقت���ه باأخيه من خالل 

مكا�سفت���ه بعيوب���ه، وعدم مداهنته وكث���رة اإطرائه مع ما يراه م���ن اأعماله غير 

المر�سي���ة، ومعاونت���ه على التغيي���ر ليكون عل���ى اأح�سن ما يرام، فيح���ّب له اأن 

تجتمع الأو�ساف الحميدة فيه باأجمعها.

)1)  و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج12، 122 - باب وجوب اأداء حق الموؤمن، �س 203.
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ا له في باطنه و�سريرته،  الثاني���ة: الإخال�س، بمعنى اأن يكون �سادًق���ا معه مخل�سً

فال ُيظهر له خالف ما ُي�سمره، ول�سانه ترجمان قلبه على الدوام. فاإذا توّفرت 

هات���ان الخ�سلتان في رجل ك���ان ل محي�َس عن معا�سرته، ه���ذا ما اأو�سانا به 

مولن���ا الإمام الكاظم Q وه���و يعّرفنا اإخوان الثقة من خ���الل الركيزتين 

المتقّدمتي���ن قائ���اًل: »اجته���دوا ف���ي اأْن يك���وَن زماُنك���م اأرب���َع �شاع���اٍت: �شاع���ًة 

لمناجاِة اهلِل، و�شاعًة لأمِر المعا�ِص، و�شاعًة لمعا�شرِة الإخواِن والثقاِت اّلذين 

يعّرفوَنُك���م عيوَبُكم وُيخل�شوَن لُكم في الباطِن، و�شاعًة تخلوُن فيها للّذاِتكم 

في غيِر محّرٍم«. 

لق���د جمع الإمام الح�سن Q اأو�ساف اإخوان ال�سدق وخاّلن الوفاء في و�سّيته 

لجنادة قبيل �سهادته، حيث قال Q: »ا�شحْب من اإذا �شِحْبَته زاَنك، واإذا خدْمَته 

ْلَت �شدَّ حوَلك،  �شاَن���ك، واإذا اأردَت من���ُه معونًة اأعاَنك، واإْن ُقْلَت �شّدَق قوَلك، واإن �شُ

ه���ا، واإن راأى منك ح�شنًة  ه���ا، واإن ب���َدت عنَك ثْلَم���ٌة �شدَّ واإْن م���َدْدَت ي���َدَك بف�ش���ٍل مدَّ

ه���ا، واإن �شاأْلَت���ه اأعط���اَك، واإن �شك���تَّ عْن���ُه ابت���داَك، واإْن نزْلت اإح���دى الُملّماِت به  عدَّ

.
�شاَءك«)1)

الدروس المستفادة من اآلية 

اإن رابطة الأخوة بين اأفراد المجتمع الإيماني هي رابطة عميقة وقوية ومتينة بين   .1

اأبنائه.

اإّن رابطة الأخوة بين اأبناء المجتمع هي عالقة متبادلة من الطرفين.  .2

اإّن رابطة الأخوة هي رابطة طبيعية وفطرية وتقوم على اأ�س�س معنوية ل مادية من   .3

عرق ولون وما �سابه ذلك.

)1)  بحار الأنوار، ج44، فيما قاله جنادة بن اأبي اأمية وكان عائدا لمولنا الإمام المجتبى Q في مر�سه الذي توفي 

فيه، وما قال Q له في الموعظة، �س 138.
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الأخ���وة ج�سد واحد متما�سك تمن���ع اأي خرق من الآخرين لهذا الج�سد، وفي حال   .4

ح�سوله تتداعى اأع�ساء هذا الج�سد لمواجهة هذا الخطر.

الإ�سالح بين اأبناء المجتمع مرتبط بحقيقة هذه الأخوة، فالخالفات والنزاعات   .5

هي ت�سعيف اأو اإعدام لهذه الأخوة الإيمانية، وعلى الم�سلحين اإرجاع المتنازعين 

اإلى اأ�س�س هذه الأخوة.

فها بالأّخوة الإيمانية اأي المنبثقة  اإّن رابط���ة الأخوة تنطلق من الإيم���ان فلذا نو�سّ  .6

م���ن حقيق���ة الإيمان فال تحكمنا ف���ي العالقة مع الآخرين الح���دود الجغرافية اأو 

ال�سيا�سي���ة اأو القومي���ة وم���ا �سابه ذلك فعالق���ة الأخوة مبنية عل���ى اأ�س�س اإيمانية 

تتعّدى كل هذه الحواجز المادية.

ل ف���رق بين اأف���راد المجتمع م���ن ناحية الأخوة، فالك���ل اأخوة نعم الف���وارق التي   .7

طرحه���ا الإ�سالم كالعالقة بين الأب والبن، العال���م والمتعلِّم، والقائد والرعية، 

لها اآدابها واأحكامها الخا�سة تفر�سه طبيعة هذه المواقع في المجتمع، ولكن هذا 

ل يعني تفاوت حقيقة الأخوة فالمجتمع بكل اأفراده وطبقاته مت�ساوي في الأخوة.

ر�س�لة الآية )الإ�سالح والأخوة(:

اإّن واقعنا المعا�سر مليء بالنزاعات والختالفات �سواء بين ال�سعوب اأم بين اأبناء 

ال�سعب الواحد بل البلد الواحد بل القرية والحي والجيران والأقرباء اإلى اأن ن�سل اإلى 

خالف���ات الأزقة، ول ب���ّد اأن نعلم اأّن كّل خالف مهما �سغر اأو كب���ر هو نه�س واإ�سعاف 

لج�س���د الأم���ة. واإذا نظرن���ا اإلى جذور ال�سراع���ات والخالفات الكبي���رة اأو ال�سغيرة 

�سنج���د اأن جذوره���ا الأ�سا�سي���ة ترج���ع اإلى تحكي���م الأه���واء والم�سال���ح ال�سخ�سية 

وال�سيق���ة، وه���ذا اإن دّل عل���ى �سيء فاإّنما ي���دّل على �سعف الحال���ة الإيمانية وانعدام 

ال�سواب���ط الأخالقية بين هوؤلء المتنازعين، واإّن هذه الظواهر ل ُتعالج اإل من خالل 

اإر�ساء الأخالق الإيمانية في المجتمع حتى يتمّكن اأفراده من حّل هذه النزاعات بتلك 
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الروحية الأخالقية العالية. فعلينا اأن نرّبي المجتمع تربية اأخالقية تجعلهم ي�ستبدلون 

روح الع���دوان والقتت���ال اإلى روح المحّب���ة والوئام وال�سالم وكل ذل���ك على �سوء هذه 

الآيات المباركة من �سورة الحجرات. 

{ۓ  ڭ  ڭ}  

{ڭ}

{ۈ  ٴۇ  ۋ}

{ہ  ہ   ہ  }   

{ۓ  ڭ}

التربية 

الأخالقية 

للمجتمع 

الإ�شالمي
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  للمطالعة:

كيف توؤّدي حّق اأخيك الموؤمن؟

للموؤمن على الموؤمن مجموعة من الحقوق منها بح�سب الروايات:

1� يغفُر زّلَته: الزلة: ا�ستر�سال الرجل من غير ق�سد، يقال زلَّت رجل تزّل. فمن حّق 

اأخيك عليك اأن تغفر له زّلته وتتجاوز عن خطيئته. ومعنى الغفر هو محو الأثر ومن 

لوازم محو الأثر اّنه يوجب �ستر الخطاأ الواقع من الأخ وال�سفح عنه والإ�سالح.

2� ي�شت���ُر عورَت���ه: الع���ورة في القراآن هي ال�سيء الذي تج���ب حمايته لأّن عدم حمايته 

ت�ستتب���ع وقوع ال�سرر، فكل ما ل يحّق لكّل النا�س هو ع���ورة لإن�سان. والعورة بعامة 

ت�سم���ل ما ي�سوء الإن�س���ان انك�سافه اأو نيله �سواء كان من بدن���ه اأو من اأ�سرار حياته 

الخا�س���ة اأو عالقت���ه بزوجه او من ماله وم���ا يملك. فاإّنه من واج���ب الأخ اإذا راأى 

بادرة �سّيئة من اأخيه اأن ي�سترها.

3� ُيقي���ُل عثرَت���ه: اإّن من اأخالق الموؤم���ن اأن يمتلك قلًبا كبيًرا وروًحا �سامية، ي�ستوعب 

بهم���ا عثرات اإخوانه، ول يعطي الأمور اأكث���ر مّما هي عليه، بل يت�سامح ويقبل عذر 

الآخر، والأف�سل اأن يتغا�سى دون الحاجة اإلى العتذار »�شرُّ اإخواِنَك من اأحوَجك 

.
(1(

اإلى مداراٍة واألجاأَك اإلى اعتذاٍر« 

4� يردُّ غيبَته: يظهر من الأخبار الم�ستفي�سة وجوب رد الغيبة: فعن المجال�س باإ�سناده 

:»من اغتيب عن���ده اأخوه الموؤمن وهو ي�شتطيع 
 P عن النبي 

)ر�س(

ع���ن اأبي ذر 

ن�ش���ره فن�ش���ره، ن�ش���ره اهلل تعالى في الدنيا والآخ���رة، واإن خذله وهو ي�شتطيع 

 .
ن�شره، خذله اهلل في الدنيا والآخرة«)2)

 

)1)  عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �س 294.
)2)  بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج74، �س90.
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5� يقب���ُل معِذرَت���ه: م���ن المه���م اأن يتحّول العت���ذار اإلى ثقافة مجتمعي���ة، واأن يتحّول 

قب���ول العذر اإلى ثقاف���ة اأي�سًا، فلي�س من ال�سواب اأّل يعت���رف اإليك اأخوك بخطئه 

 اإذا ك���ان، ولك���ن الأ�سوء اأن ل تقبل معذرته حينما ياأتي���ك نادًما. يقول الإمام اأمير

 .
الموؤمنين Q: »واقبْل عذَر اأخيَك فاإن لم يكن له عذٌر فالتم�ص له عذًرا«)1)

6� ُيدي���ُم ن�شيحَت���ه: المراد بن�سيحة الموؤمن للموؤمن اإر�ساده اإلى م�سالح دينه ودنياه 

وتعليم���ه اإذا ك���ان جاهاًل وتنبيه���ه اإذا كان غاف���اًل وعدم غ�ّسه ودف���ع ال�سرر عنه 

وجل���ب النفع اإليه، ولو لم يقبل ن�سيحته �سلك طريق الرفق حتى يقبلها، ولو كانت 

متعّلقة باأمر الدين �سلك به طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه 

الم�سروع. 

ة(: والخلي���ل بمعن���ى ال�سدي���ق: »الأ�س���ل فيه كون  7� يحف���ُظ خّلَت���ه: )حف���ظ الأخ���وَّ

ال�سخ�س ذا انفراج، وهذا كناية عن كونه �ساحب اأ�سرار ورموز يلقى اإليه ما ي�ستر 

ع���ن غيره. ومن لوازم هذا المعن���ى: الم�سادقة والموؤاخاة والخت�سا�س والموّدة، 

.
(2(

وهذا هو الفرق بينه وبين ال�سديق والرفيق والحبيب والموؤاخي وغيرها«

 :P عن النبي R 8� يع���وُد مر�َشَت���ه: ورد عن الإمام مو�سى بن جعف���ر عن اآبائه

���ُر اهللُ ع���ّز وج���ّل َعب���داً ِمن ِعباِدِه َي���وَم الِقياَم���ِة َفيَقوُل: َعبدي م���ا َمَنَعَك اإذ  »ُيَعيِّ

 . َمِر�ش���ُت اأن َتعوَدن���ي؟ َفيَق���وُل: �ُشبحاَن���َك! اأن���َت َربُّ الِعب���اِد ل َتاأَل���ُم ول َتمَر����صُ

تي وَجاللي َل���و ُعدَتُه َلَوَجدَتني  َفَيق���وُل: َمِر����َص اأخوَك الُموؤِم���ُن َفلَم َتُعدُه، َوِعزَّ

يُتها َلَك، وذِلَك ِمن َكراَم���ِة َعبِدَي الُموؤِمِن،  ِعن���َدُه، ُث���مَّ َلَتَكلَّفُت ِبَحواِئِج���َك َفَق�شَ

.
حيُم«)3) حمُن الرَّ واأَنا الرَّ

)1)   كنز الفوائد، اأبي الفتح الكراجكي، �س 34.
)2)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج3، خّل، �س 120.

)3)  و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(،الحر العاملي، ج2، باب ا�ستحباب عيادة المري�س الم�سلم وكراهة ترك عيادته، ح10، 

�س 417.
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9� وي�شه���ُد ميتَت���ه: اإّن م���ن ح���ّق الأخ على اإخوان���ه اأن يح�سروا جنازت���ه وي�سّيعوه اإذا 

م���ات. عن الإمام علي R قال: »قال ر�شول اهلل P: اإذا دعيتم اإلى العر�شات 

فاأبط���اأوا، فاإّن���ه ُيذّك���ر الدني���ا، واإذا دعيت���م اإل���ى الجنائ���ز فاأ�شرعوا فاإّنه���ا تذكرة 

.
الآخرة«)1)

10. يجيُب دعوَته: ي�ستحّب للموؤمن اأن يجيب دعوة اأخيه الموؤمن اإذا دعاه اإلى منزله، 

واأن ياأكل عنده، واإّن ا�ستحباب اإجابة دعوة الموؤمن م�سهور بين الفريقين والظاهر 

ع���دم الخ���الف بيننا ف���ي ذلك. نعم ق���د ورد في بع����س الأخب���ار، التعبير بوجوب 

الإجاب���ة كقوله Q: من الحقوق الواجب���ة: للم�سلم اأن يجيب دعوته. وفي اآخر: 

  .
(2(

من حّق الم�سلم الواجب على اأخيه اإجابة دعوته

11� يقبُل هدّيَته: للهدية عظيم الأثر في ا�ستجالب المحبة واإثبات الموّدة واإذهاب 

 واأهل البيت R على التهادي وعلى 
 P ال�سغائن وتاأليف القلوب. وقد حّث النبي

ه عليك اأن تقبلها منه.  وي�ستحّب  م لك اأخوك هدّية فمن حقِّ قبول الهدايا ولذا اإذا قدَّ

، كم���ا ي�ستحّب فعلها
 قب���ول الهدّي���ة لقوله P: » َل���ْو اأُْه���ِدَي اإَِل���يَّ ُك���َراٌع)3) َلَقِبْلُت���ه«)4)

 اأي الهدية تذهب 
»ته���ادوا تحاّب���وا ته���ادوا فاإّنه���ا ُتذه���ب بال�شغائ���ن «)5)

 P لقول���ه 

العداوة والحقد. 

)1)  م�ستدرك الو�سائل، ميرزا ح�سين النوري الطبر�سي، ج2، �س 119.
)2)  م�ست���درك الو�سائل، ميرزا ح�سين النوري الطبر�س���ي، ج16، �س 236. و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، 

ج24، 16 - ب���اب تاأك���د ا�ستحباب اإجابة دعوة الموؤمن والم�سل���م، ح 9، �س 271. بحار الأنوار، ج72، الباب التا�سع 

والثمان���ون، الح���ث على اإجابة دعوة الموؤمن، والحث على الكل من طعام اأخيه، ح1، �س 447. عيون اأخبار الر�سا 

Q، ال�سدوق، في ف�سل ال�سخاء وال�سمت، ح26، �س 15.

)3)  الكراع هو ما دون الركبة من �ساق البقر والغنم. وقيل: كراع الغميم وهو ا�سم مو�سع بين مكة والمدينة على ثالثة 

اأميال من غ�سفان والأول مبالغة في القلة والثاني في البعد. ينظر: الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج 17، �س 371.

)4)  الكافي، الكليني، ج5، باب الهدية، ح 9، �س 143.
)5)  الكافي، الكليني، ج5، باب الهدية، ح 14، �س 144.





مفاهيم محورية:
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 حرمة المؤمن
السخرية

X .{ى  ى  ائ} :تفسير اآلية  

X .مفهوم السخرية ومنشؤها

X .قواعد ثالث في صيانة المجتمع اإلسالمي

X .خطر السخرية على األمة

X .الدروس المستفادة من اآلية





النص القرآني

ق���ال اهلل تعالى:{ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  
خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث}.

تمهيد

الآي���ة الكريمة وما بعدها ُتكّر�س ثقاف���ة احترام وتقدي�س الموؤمن واأّن لهذا الموؤمن 

بلح���اظ اإيمان���ه - ل ل�سيء اآخ���ر - حرمة ُيمنع انتهاكها تح���ت اأي عنوان وذريعة، لكّل 

اإن�س���ان ف���ي المجتم���ع الم�سلم احترام���ه، فلي�س للموؤم���ن اأن ُي�سي ء اإل���ى حرمة موؤمن 

اآخ���ر، فيقول كلمات ُت�س���ي ء اإلى كرامته اأو توؤذي م�ساعره، �س���واء كان  ذلك من خالل 

م�سمونه���ا، اأم من خالل طريقة قولها، اأو ا�ستخ���دام الإ�سارة باأ�سلوب يوحي بالإذلل 

والنتقا����س. فالآية تحّدثت عن ثالثة عوامل ت���وؤّدي اإلى هتك حرمة الموؤمن والإ�ساءة 

اإل���ى �سخ�سيته م���ا يوؤّدي اإلى انتهاك �سور حرمة الموؤمن كما تقّدم وهذه العوامل هي: 

ال�سخرية، اللمز، التنابز بالألقاب.

شرح مفردات اآلية 

َي�ْشَخ���ْر: ه���و الحكم والتقدير م���ع القهر تكوين���ًا اأو ت�سريعًا، يق���ال �سّخر اهلل  -

ال�سم����س والقمر وال�سم���اء والأر����س، اإذ جعلها تحت حكم���ه وقهرها بتقديره 
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تكوين���ًا. ومن لوازم هذا المعن���ى الإطاعة، وال�ستذلل تح���ت الأمر، والإرادة 

.
(1(

والتكليف بما يريده، وال�ستعمال مّجانًا وبال اأجرة

َقوٌم: القاف والواو والميم اأ�سالن �سحيحان، يدل اأحدهما على جماعة نا�س،  -

وربم���ا ا�ستعير ف���ي غيرهم. والآخ���ر على انت�س���اب اأو عزم. ف���الأول: القوم، 

يقول���ون: جمع امرئ، ول يكون ذلك اإل للرجال. قال اهلل تعالى: ل ي�سخر قوم 

م���ن قوم )الحجرات 11(، ثم قال: ول ن�ساء م���ن ن�ساء. ويقولون قوم واأقوام، 

واأق���اوم جمع جمع. واأّم���ا الآخر - قام قيامًا، اإذا انت�س���ب. ويكون قام بمعنى 

. الأ�س���ل الواحد في الم���اّدة: هو ما يقابل القع���ود، اأي النت�ساب 
(2(

العزيم���ة 

وفعلّي���ة العمل، ماّدّيًا اأو معنوّيًا. وتف�سير الق���وم بالرجال تغليب ل تخ�سي�س. 
 

 .
(4(

ٺ} ڀ   ڀ   .{ڀ  
(3(

ڃ} ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    {ڄ 

.  فالإن���ذار والق���راآن وال�سج���دة غير 
(5(

{ڀ  ٺ  ٺ  ٺ}

 .
(6(

ة بالرجال، بل تعّم الرجال والن�ساء مخت�سّ

َتْلِم���ُزوا: الغم���ز هو اإ�س���ارة اإلى �سيء بجفن اأو حاجب اأو عي���ن في مقام التعييب  -

والت�سعي���ف. واللم���ز كالغم���ز ف���ي المواجهة، كم���ا اأّن الهمز هو تعيي���ب في غير 

المواجه���ة بل بالغي���ب. والباعث في الهم���ز واللمز: هو التعلُّق بالأم���ور الدنيوّية 

والمحّبة ال�سديدة بالمال واللّذات الماّدّية وال�سطراب والوح�سة عن المحرومّية 

 .
(7(

فيها كاّلً اأو جزءًا: فعّرف الَّذين همزوا ولمزوا بقوله - الَّذي جمع ماًل وعّدده

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج5، �س 76.
)2)  معجم مقايي�س اللغة، ابن فار�س، ج5، قوم، �س 43.

)3)  �سورة الرعد، الآية 7.
)4)  �سورة ف�سلت، الآية 3.
)5) �سورة النمل، الآية 24.

)6)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج9، قوم، �س 345.
)7)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج10، لمز، �س 234.
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َتَناَب���ُزوا: النب���ز ه���و الدعوة ال�سّيئة، واللق���ب اأعم لي�س هو نف����س النبز بل هو  -

ا�س���م ي���دّل على مدح اأو ذّم. فال�سخر: حكم مع قهر وتذليل. واللمز: هو تعييب 

وت�سعي���ف �سدي���د. والنبز: ه���و الدع���وة ال�سّيئ���ة. والُف�سوق: ه���و الخروج عن 

مقّررات دينّية اأو عقلّية اأو عرفّية.

باْلأَْلَقاِب: اللقب ا�سم يدّل على مدح اأو ذّم.  -

َيُت���ْب: ت���وب: كلمة واحدة تدّل على الرجوع. يق���ال تاب من ذنبه اأي رجع عنه،  -

ڦ  يت���وب اإلى اهلل توبة ومتابًا، فهو تائ���ب، والتوب التوبة، قال اهلل تعالى {

.
(1(

{ِ ڦ
اِلُموَن: ظلم: اأ�سالن �سحيحان، اأحدهما - خالف ال�سياء والنور، والآخر  - الظَّ

- و�سع ال�سيء غير مو�سعه تعّديًا. هو اإ�ساعة الحّق وعدم تاأدية ما هو الحّق، 

�سواء كان في مورد نف�سه اأو غيره اأو في حقوق اهلل المتعال، وبالن�سبة اإلى ذوي 

العق���الء اأو غيرهم، وفي حقوق ماّدّية ومعنوّي���ة اأو روحانّية. فالظلم في مورد 

النف����س اأعظم اأنواع الظلم، ف���اإّن مرجع جميعها اإلى هذا النوع، وهو التق�سير 

في تاأدية حقوق النف�س واإ�ساعتها، والمنع عن �سيره اإلى جهة الكمال، بالتعلُّق 

 .
(2(

بالأمور الماّدّية الدنيوّية 

المعنى اإلجمالي

{ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ} نه���ى اهلل به���ذه الآي���ة ع���ن َعْيب من ل 

ي�ستح���ّق اأن ُيع���اب على وجه الحتقار له؛ لأّن ذلك هو معن���ى ال�سخرية، واأخبر اأّنه واإن 

ك���ان اأرف���ع حاًل منه في الدنيا فع�سى اأن يكون الم�سخ���ور منه خّيرًا عند اهلل. ل ي�سخر 

بع�س الرجال من بع�س ول بع�س الن�ساء من بع�س، فربما كان الم�سخور منه اأتقى عند 

)1)  معجم مقايي�س اللغة، ابن فار�س، ج1، �س 357.
)2)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج7، ظلم، �س 170- 171.
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اهلل واأب���ّر من ال�ساخر، هذا اإلى اأّن من �سخر من الأبرياء فهو ظالم و�سفيه، وقد هدده 

.
(1(

اهلل باأ�سّد العقوبات، من ذلك: {ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ}

{ی  جئ  حئ  } ل يطع���ن بع�سك���م بع�س���ًا، ويذكره بمك���روه.  ولأّن الموؤمنين 

 فكاأّنه 
(2(

كنف����س واح���دة ق���ال تعال���ى: {ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ}

 يعني ي�سّلم بع�سكم على بع�س. 
(3(

بقتله اأخاه قاتل نف�سه، وكقوله: {ۅ  ۅ  ۉ}

وف���ي الآي���ة ال�سريفة ت���دّرج التعيي���ب وتنقي�س عب���اد اهلل، ول �سّيما ف���ي الح�سور 

والمواجهة من اأعظ���م الأعمال ال�سّيئة واأ�سّد الأخالق الرذيلة الَّتي تنبعث عن �سفات 

حيوانّي���ة مختلف���ة، كالكبر والبخل والح�سد والطمع والغفلة ع���ن اهلل عّز وجّل والتعلُّق 

بالدني���ا، وقد قال تعالى في ه���ذا المعن���ى: {ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ}،{ی  

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ} ال�سخر اأعّم موردًا ثّم بعده اللمز، وبعده التنابز 
بالألق���اب، فاإنه ت�سريح بالل�سان ف���ي التعييب ح�سورًا اأو كالح�سور، فاّن اللقب تثبيت 

.
(4(

العيب واإدامته، ولي�س كاللمز المحدود بمحيط اللمز زمانًا ومكانا 

{مئ  ىئ  يئجب}: التناب���ز: التعاي���ر، اأي ل يخاط���ب اأحدك���م اأخ���اه بلق���ب 

يكره���ه، ول باأ����س بلقب اأعرج واأح���دب وما اأ�سبه لم���ن ا�ستهر بذلك م���ع عدم ق�سد 

النق�س وال�ستخفاف فال تقل لأخيك الم�سلم يا فا�سق يا منافق وما �سابه ذلك.

{حب  خب   مب  ىب  يب}: م���ن عاب اآخر بما يكره ي�سير فا�سقًا بعد اأن 

كان موؤمنا.اأو بئ����س الذكر المرتفع للموؤمنين اأن يذكروا بالف�سق بعد دخولهم الإيمان 

وا�ستهارهم به.

)1)  �سورة التوبة، الآية 79.
)2)  �سورة الن�ساء، الآية 29.

)3)  �سورة النور، الآية 61.
)4)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج10، لمز، �س 234.
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{حت  خت  مت} يعني من معا�سيه ويرجع اإلى طاعة اهلل ومات م�سّرًا {ىت  

يت  جث} الذين ظلموا نفو�سهم باأن فعلوا ما ي�ستحّقون به العقاب وظلموا الآخرين 
بما فعلوا بهم من �سخرية ولمز ونبز، فالظالم من حيث هو اإّنما يكون في قبال المّتقي، 

وهو من ل يبالي ت�سييع حّق ول يهتّم برعاية حقوق اهلل وحقوق النا�س وحقوق نف�سه.

المعنى التفصيلي

ل تزال ال�سورة تتحّدث عن اإر�ساء قواعد المجتمع المثالي الذي ين�سده الإ�سالم.

فيتح���ّدث الق���راآن الكري���م عن بن���اء المجتم���ع الإ�سالمي عل���ى اأ�سا����س المعايير 

الأخالقي���ة، فاإّن���ه بعد البحث ع���ن وظائف الم�سلمي���ن في مورد الن���زاع والمخا�سمة 

بي���ن طوائف الم�سلمي���ن المختلفة بّين في الآيتين محل البح���ث ق�سمًا من جذور هذه 

الختالفات ليزول الختالف )بقطعها( ويح�سم النزاع! ففي كلٍّ من الآيتين الآنفتين 

تعبي���ر �سري���ح وبليغ عن ثالثة اأم���ور يمكن اأن يكون كّل منها �س���رارة ل�ستعال الحرب 

والختالف بين الموؤمنين وهي: ال�سخرية، اللمز، التنابز بالألقاب.

والآي���ة  )12( تحّدثت عن ثالثة عوامل اأخ���رى توؤّدي نف�س موؤّدى الآية )11( ولكن 

بالإ�ساف���ة اإلى البعد ال�سخ�س���ي لها هناك بعٌد اجتماعي كم���ا �سنبّين  وهذه العوامل 

�س، الغيبة. هي: �سوء الظّن، التج�سُّ

ومن هنا، ح���ّرم الإ�سالم ال�سخرية التي يمار�سها بع�س النا�س �سّد بع�سهم الآخر 

ل�سعوره���م بالتف���ّوق عليه���م في بع�س ال�سف���ات، اأو في بع����س الأفع���ال، اأو في بع�س 

المنا�سب، مّما يتفا�سل به النا�س في درجاتهم واأو�ساعهم، الأمر الذي يجعل �ساحب 

ال�سف���ة الجّيدة وباإيحاء �سيطاني اأن يتعالى على الآخرين ويحتقرهم باعتبارهم اأقّل 

من���ه درجة، وهذا ما يدفع���ه اإلى ال�سخرية والهزء به، وهذا ما تعالجه الآية )11( من 

ال�سورة المباركة. 
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1. تف�سير قوله تعالى: {ى  ى  ائ}: 

الخط���اب عام لك���ل الموؤمنين فهو يعم الرجال والن�ساء وين���ذر الجميع اأن يجتنبوا 

هذا الأمر القبيح.

الخط���اب يوؤكد اأن من مقت�سيات حقيقة الإيمان اأن يتحّول اإلى �سلوك اأخالقي في 

التعام���ل مع الآخرين مبني على احترامهم وتقديرهم فالموؤمن ل يقوم باأي �سلوكيات 

تنافي حقيقة اإيمانه. 

•  اآداب عالقة الموؤمن بالموؤمن. )حرمة الموؤمن(.	

2. تف�سي���ر قوله تعال���ى: {ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی}:
اأ. مفهوم ال�شخرية:  هي اأن ل ينظر الإن�سان اإلى اأخيه بعين الإجالل ول يلتفت اإليه، 

وي�سقط���ه عن درجته، وحينئ���ٍذ ل يذكر ما فيه من المعايب، وه���ذا كما قال بع�س 

النا����س تراه���م اإذا ذكر عنده���م عدوهم يقولون ه���و دون اأن يذك���ر، واأقل من اأن 

.
(1(

يلتفت اإليه، فقال ل تحقروا اإخوانكم ول ت�ست�سغروهم

خا�سة واأّن بداية ف�ساد العالقة بين الإن�سان ونظيره ت�ساوؤل قيمة الإن�سان كاإن�سان 

في عينه، وعندئٍذ ل يحترم النا�س بع�سهم، ويبحث كلٌّ عن منق�سة في �ساحبه ي�سخر 

بها منه، ويّدعي لنف�سه مكرمة يفتخر بها.

ب. من�ش���اأ ال�شخري���ة: اإّن اأ�سا����س ال�سخري���ة وال�سته���زاء هو الإح�سا����س بال�ستعالء 

والغرور والكبر واأمثال ذلك. وهذا ال�ستعالء اأو التكّبر غالبًا ما يكون اأ�سا�سه القيم 

المادي���ة والظواهر المادية. واإن ال�ستهزاء وال�سخرية بالآخرين هي من ت�سويالت 

ال�سيط���ان لالإن�سان ليقطع روابط الأخوة مع الموؤمنين، فيدفع الإن�سان ويحّثه على 

)1)  مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ج28، �س 108.
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ال�ستهان���ة بالآخري���ن، وت�سغير قدره���م، والت�سوير باأّنهم اأقّل من���ه فيحّق له اإذا 

تج���اوز حقوقه���م بل والعتداء عليه���م. ومن هنا يبداأ الق���راآن بعالج هذا المر�س 

الجتماعي بالنهي عن ال�سخرية لتكري�س قيمة الموؤمن في المجتمع، لأّنه هو اللبنة 

الأ�سا�سية لبناء المجتمع ومن دونه ل يتحّقق المجتمع الإيماني على الإطالق.

ج. ال�شخرية من الجهل: وال�سخرية من �سيم الجاهلين فال ي�ستهزاأ الموؤمن العارف 

ول���و بغي���ر الموؤمنين الذين هو خير منهم، فكيف بم���ن  {ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی }؟ 

وله���ذا اإّن ال�سخرية من اأي اإن�سان والهزء به جهل عارم: {ھ  ھ   ھے  ے  

 ، واإّن���ه لي�س���ت ال�سخري���ة على اأية حال اإل 
(1(

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ }
 .

(2(
جهالة حتى مع الكافر، لأنها تزيد في نفوره وكفره

وف���ي الروايات ما ي���دّل على اأّن ال�سخرية دليل على الجهل وعدم العقل.  في حديث 

ماأث���ور عن ر�سول اهلل P نق���راأ اأّن من عالمات عقل المرء تركه التعالي على النا�س، 

ع���ن اأبي جعفر Q قال: »ق����ال ر�شول اهلل P لم يعبد اهلل عّز وجّل ب�شيء اأف�شل 

م����ن العق����ل، ول يك����ون الموؤم����ن عاقاًل حت����ى تجتمع في����ه ع�شر خ�ش����ال: الخير منه 

ماأم����ول، وال�ش����ر منه ماأم����ون، ي�شتكثر قلي����ل الخير من غيره، وي�شتق����ّل كثير الخير 

م����ن نف�ش����ه، ول ي�شاأم  من طلب العلم طول عم����ره، ول يتبّرم بطاّلب الحوائج قبله، 

ال����ذّل اأح����ّب اإليه من الع����ّز، والفقر اأحّب اإلي����ه من الغنى. ن�شيبه م����ن الدنيا القوت، 

والعا�شرة ل يرى اأحداً اإل قال: هو خير مّني واأتقى. اإّنما النا�ص رجالن: فرجل هو 

خي����ر من����ه واأتقى، واآخر هو �شّر من����ه واأدنى، فاإذا راأى من هو خير منه واأتقى توا�شع 

ل����ه ليلح����ق به، واإذا لقي ال����ذي هو �شّر منه واأدنى قال: ع�شى خي����ر هذا باطن، و�شّره 

ظاهر، وع�شى اأن ُيختم له بخير، فاإذا فعل ذلك فقد عال مجده و�شاد اأهل زمانه«)3).

)1)  �سورة البقرة، الآية 67.
)2)  الفرقان في تف�سير القراآن بالقراآن، محمد ال�سادقي الطهراني، ج27، �س 244.

)3)  بحار الأنوار، محمد باقر المجل�سي، ج1، �س 108.
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3. تف�سير قوله تعالى: {ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی}:

تنكي���ر َقْومٌ  في المو�سعين لإفادة ال�سياع، لئاّل يتوّهم نهي قوم معّينين �سخروا من 

قوم معّينين. واإّنما اأ�سند َي�ْسَخْر اإلى  )َقْوٌم(  دون اأن يقول: ل ي�سخر بع�سكم من بع�س 

كم���ا قال: {ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ}. للنهي عما ك���ان �سائعًا بين العرب من  �سخرية 

القبائل بع�سها من بع�س فوّجه النهي اإلى الأقوام. ولهذا اأي�سًا لم يقل: ل ي�سخر رجل 

م���ن رج���ل ول امراأة من امراأة. ويفهم منه النهي ع���ن اأن ي�سخر اأحد من اأحد بطريق 

لحن الخطاب. وهذا النهي �سريح في التحريم.

وخ����سّ الن�ساء بالذك���ر مع اأّن القوم ي�سملهم بطري���ق التغليب العرفي في الكالم، 

كما ي�سمل لفظ الموؤمنين والموؤمنات في ا�سطالح القراآن بقرينة مقام الت�سريع، فاإّن 

اأ�سل���ه الت�ساوي في الأحكام اإل ما اقت�س���ى الدليل تخ�سي�س اأحد ال�سنفين به، دفعًا 

.
(1(

اًل في الن�ساء لتوّهم تخ�سي�س النهي ب�سخرية الرجال اإذ كان ال�ست�سخار متاأ�سِّ

والتعبير بالجمع اأي الرجال )بناًء على اأن المراد من القوم الرجال( والن�ساء، اإ�سارة 

اإل���ى اأّن هذه ال�سخرية اإّنما تكون على غايتها م���ن ال�سناعة وال�سوء، حين تكون فى �سورة 

جماعية، اإذ اأّنها ت�سّد اأعدادًا كثيرة من النا�س اإلى هذا ال�سر، وتوقعهم فى هذا البالء.

»لع���ل التعبي���ر القراآني هن���ا يعك�س طبيع���ة ال�ستهزاء عن���د الرجال، حي���ث اإّنهم 

عهم وي�سخرون من �سائر النا�س، فت���رى اأهل هذا الحي يقولون  يفتخ���رون ع���ادة بتجمُّ

م���ن مثلن���ا؟ اأو اأهل هذا النادي اأو ذلك الحزب اأو ه���ذا الم�سر اأو ذلك الإقليم، اأّنهم 

يفتخ���رون بما لديهم ويفرح���ون بما اأوتوا من ن�سيب الدني���ا في�سخرون مّمن ل يملك 

ذلك  حتى ولو ملك ما هو اأف�سل منه. اأما الن�ساء فتجري مفاخرتهّن في اأمور �سخ�سية 

كالجمال والزينة اأو الن�سب اأو ال�سبب، واأ�سا�س ال�ستهزاء بالآخرين عجب كل قوم بما 

.
(2(

يملكون من مّيزات، وفرحهم بها، ثم تعاليهم على من �سواهم بذلك«

)1)  التحرير والتنوير، ابن عا�سور التون�سي، ج26، �س 207.
)2)  من هدى القراآن، محمد تقي المدر�سي، ج 13، �س 411.
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4.  تف�سير قوله تعالى:{ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی }: 

اإّن الغرور والعجب ربما ي�سوق الإن�سان اأن يت�سّور اأّنه اأف�سل من الجماعة الفالنية 

علم���ًا وعبادة ومعنوية اإلى ال�سخرية منهم، في حي���ن اأّن المعيار الواقعي عند اهلل هو 

»التق���وى« التي تن�سجم م���ع طهارة القلب وخلو�س النّية والتوا�سع والأخالق والأدب!. 

كما �سياأتي في الآية )13( ول ي�سّح لأّي اأحد اأن يقول: اأنا اأف�سل عند اهلل من �سواي، 

ولذلك ُعّد تحقير الآخرين والتعالي بالنف�س من اأ�سواأ الأمور واأقبح العيوب الأخالقية 

التي يمكن اأن تكون لها انعكا�سات �سلبية في حياة النا�س جميعًا. 

5. تف�سير قوله تعالى: { ی  جئ  حئ }:

  اللم���ز ه���و ذكر ما في الرجل م���ن العيب في غيبته وه���ذا دون ال�سخرية، لأّن في 

ال�سخري���ة لم يلتفت اإليه ول���م ير�س باأن يذكره اأحد واإّنما جعل���ه مثل الم�سخرة الذي 

. وهو ذكر ما يعده الذاكر عيب���ًا لأحد مواجهة فهو المبا�سرة 
(1(

ل يغ�س���ب ل���ه ول عليه 

بالمكروه. فاإن كان بحق فهو وقاحة واعتداء، واإن كان باطاًل فهو وقاحة وكذب، وكان 

 يعني نفرًا 
(2(

�سائع���ًا بين العرب في جاهليتهم قال تعالى: {ٿ ٿ ٿ ٿ }

م���ن الم�سركين كان داأبهم لم���ز ر�سول اهلل P، ويكون بحالة بي���ن الإ�سارة والكالم 

بتحري���ك ال�سفتين بك���الم خفّي يعرف منه المواجه به اأّنه ي���ذّم اأو يتوعد، اأو يتنّق�س 

.
(3(

باحتمالت كثيرة، وهو غير النبز وغير الغيبة

وتعبي���ر اأنف�سكم باعتبار اأّن من يلمز ويعيب اأخ���اه الموؤمن، هو لمز نف�سه، لأنه منه 

اأو ه���و هو، ل يف�سل بينهم اإّل فا�سل الج�سم، والروح واحدة، فكيف يعيب موؤمن نف�سه، 

اللهم اإل اأن تحاول عالج اأخيك كما تعالج نف�سك، بكّل حنان واأمان، ودون اإيذاء وت�سهير، 

واإنم���ا كمراآة تريك م�ساويك دون اأن تجاهر به���ا ل�سواك فاإّن »الموؤمن مراآة الموؤمن«. 

)1)  مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ج28، �س 108.
)2)  �سورة الهمزة، الآية 1.

)3)  التحرير والتنوير، ابن عا�سور التون�سي، ج26، �س 207.



أسوار األمان178

وكم���ا توحي »اأنف�شكم« باأّن لمز البع�س لمز للكل، فاإّنه م�ّس من كرامة الإيمان، فهل من 

عاق���ل بعد يلمز اأخاه بع���ُد اأّنه نف�سه حيث الوحدة الإيماني���ة، فلذلك تترّكز ال�ستجا�سة 

.
(1(

هنا وهناك بروح الإيمان  {ٱ  ٻ  ٻ  ..} و�سعور الندماج في نف�س واحدة

6.   تف�سير قوله تعالى: {مئ  ىئ  يئجب  }: 

النبز وهو دون الثاني، لأّن في هذه المرتبة ي�سيف اإليه و�سفًا ثابتًا فيه يوجب  -

بغ�سه وحط منزلته، واأّما النبز فهو مجّرد الت�سمية واإن لم يكن فيه، وذلك لأّن 

اللق���ب الح�سن وال�سم الم�ستح�سن اإذا و�س���ع لواحد وعّلق عليه ل يكون معناه 

موج���ودًا، فاإّن من ُي�سّمى �سعدًا و�سعيدًا قد ل يكون كذلك، وكذا من ُلّقب اإمام 

الدي���ن وح�سام، الدين ل ُيفهم منه اأن���ه كذلك واإّنما هو عالمة وزينة، وكذلك 

النب���ز بالمروان وم���روان الحمار لم يكن كذلك واإّنما ك���ان ذلك �سمة ون�سبة، 

ول يك���ون اللفظ م���رادًا اإذا لم يرد به الو�سف، كم���ا اأّن الأعالم كذلك، فاإّنك 

اإذا قل���ت لم���ن �ُسّمي بعب���د اهلل اأنت عبد اهلل فال تعبد غي���ره، وتريد به و�سفه 

ل تك���ون قد اأتي���ت با�سم علمه اإ�سارة، فق���ال ل تتكّبروا فت�ستحق���روا اإخوانكم 

وت�ست�سغروه���م بحي���ث ل تلتفتوا اإليهم اأ�س���اًل، واإذا نزلتم عن هذا من النعم 

اإليهم ف���ال تعيبوهم  طالبين حّط درجتهم والغ�ّس ع���ن منزلتهم، واإذا تركتم 

النظ���ر في معايبهم وو�سفهم بما يعيبهم فال ُت�سّموهم بما يكرهونه ول تقولوا 

هذا لي�س بعيب يذكر فيه اإّنما هو ا�سم يتلّفظ به من غير ق�سد اإلى بيان �سفة.

ل���م يقل ل تنبزوا، وذلك لأّن اللّماز اإذا لمز فالملموز قد ل يجد فيه في الحال  -

عيبا يلمزه به، واإّنما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب فيوجد اللمز من جانب، 

واأم���ا النبز فال يعجز كل واحد عن الإتيان به، فاإن من نبز غيره بالحمار وهو 

ينبزه بالثور وغيره، فالظاهر اأّن النبز يف�سي في الحال اإلى التنابز ول كذلك 

اللم���ز. ولذا كانت ال�سياغة هي التنابز باب المفاعلة من النبز باأن يجعل كّل 

)1)  الفرقان في تف�سير القراآن بالقراآن، محمد ال�سادقي الطهراني، ج27، �س 245.
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واحد منهما لالآخر لقبًا �سّيئًا، واإّنما جاء بلفظ التنابز للدللة على اأّن النبز ل 

بد واأن ينتهي الى المنابزة.

ورد في الروايات ال�سريفة اأّنه ُي�ستحّب اأن ينادي الأخ اأخاه باأحّب الأ�سماء اإليه. -

7. تف�سير قوله تعالى: { حب  خب   مب  ىب  يب}: 

قي���ل في���ه اإّن المراد بئ�س اأن يق���ول للم�سلم يا يهودي بعد الإيم���ان اأي بعد ما اآمن، 

فبئ�س ت�سميته بالكافر، ويحتمل وجهًا اأح�سن من هذا: وهو اأن يقال هذا تمام للزجر، 

كاأّن���ه تعال���ى قال: يا اأيها الذين اآمنوا ل ي�سخر قوم من قوم ول تلمزوا ول تنابزوا فاإنه 

اإن فع���ل يف�سق بعد ما اآمن، والموؤمن يقبح منه اأن ياأتي بعد اإيمانه بف�سوق فيكون قوله 

 وي�سي���ر التقدير بئ�س الف�سوق 
(1(

تعال���ى: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  }

بعد الإيمان، وبئ�س اأن ت�سموا بالفا�سق ب�سبب هذه الأفعال بعد ما �سميتموهم موؤمنين.

:
(2(

8. تف�سير قوله تعالى: {حت  خت  مت  ىت  يت  جث  }

اإّن الآية الكريمة عّلقت الو�سف على عدم التوبة اأي من لم يرجع اإلى اهلل تعالى ويتوب 

م���ن هذه الذنوب فه���و من الظالمين الذين ظلم���وا اأنف�سهم بالمع�سي���ة وظلموا غيرهم 

بال�سخرية والإ�ساءة، مّما يجعلهم في موقع العقوبة التى توّعد بها القراآن للظالمين.

ل م���ن الآية: اإذ كان كل من ال�سخري���ة واللمز والتنابز معا�سي  والمعن���ى المح�شّ

فق���د وجب���ت التوبة منها فمن لم يتب فه���و ظالم: لأّنه َظَلَم النا����س بالعتداء عليهم، 

وَظَل���َم نف�س���ه باأن ر�سي لها عقاب الآخرة مع التمّكن من الإقالع عن ذلك فكان ظلمه 

�سدي���دًا ج���دًا. فلذلك جي ء له ب�سيغ���ة ق�سر الظالمين عليهم كاأن���ه ل ظالم غيرهم 

لع���دم العتداد بالظالمين الآخرين في مقابلة ه���وؤلء على �سبيل المبالغة ليزدجروا. 

والتوبة واجبة من كل ذنب وهذه الذنوب المذكورة مراتب واإدمان ال�سغائر كبيرة.

)1)  �سورة الأنعام، الآية 82.

)2)  �سورة الأنعام، الآية 82.
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وتو�سيط ا�سم الإ�سارة لزيادة تمييزهم تفظيعًا لحالهم وللتنبيه، بل اإّنهم ا�ستحّقوا 

.
(1(

ق�سر الظلم عليهم لأجل ما ذكر من الأو�ساف قبل ا�سم الإ�سارة

 الخال�س���ة اأن  هذه الآية تحّدثت عن اأربع مراتب في ما يرتبط بالتحقير والإيذاء 

من الموؤمنين المعتقدين باهلل عّز وجّل بالن�سبة اإلى قوم اآخرين موؤمنًا اأو غير موؤمن.

فالأّول: هو الأ�سّد قبحًا وذّمًا، وهو ال�سخر.

والثاني : بعده ولي�س فيه قهر وتذليل.

والثالث: مخ�سو�س بالدعوة فقط ولي�س فيه تعقيب �سديد.

والرابع: ما فيه خروج عن المقّررات الم�سبوطة.

فالآية الكريمة فيها جميع ما يتعلَّق باآداب المعا�سرة بين الموؤمنين. ول يخفى اأّن من�ساأ 

.
(2(

هذه الأمور: هو العجب والأنانّية والمحرومّية عن مقام العبودّية الحقيقّية الباطنّية

بحث حول اآلية

قواعد ثالث في �سي�نة المجتمع الإ�سالمي:

القاعدة الأولى: عدم ال�شخرية بين طوائف المجتمع الإ�شالمي: 

فق���د لعب���ت ال�سخري���ة وال�سته���زاء بالآخري���ن دورًا كبي���رًا في ت�سقي���ط الآخرين 

والت�سهير بهم. قال الطبر�سي في تف�سير الآية: »لّما اأمر �شبحانه باإ�شالح ذات البين 

ونه���ى ع���ن التف���ّرق عّقب ذلك بالنه���ي عن اأ�شب���اب الفرقة من ال�شخري���ة والزدراء 

.
باأهل الفقر والم�شكنة«)3)

القاعدة الثانية: عدم الطعن بالآخرين:

عدم طعن بع�سكم على بع�س. {ی  جئ  حئ}.»الموؤمن مراآة الموؤمن«. 

)1)  ينظر: التحرير والتنوير، ابن عا�سور التون�سي، ج26، �س 208.
)2)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج12، نبز، �س 26.

)3)  تف�سير مجمع البيان، الطبر�سي، ج9، �س 226.
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القاعدة الثالثة: التعيير بالألقاب ال�شيئة يدل على انحطاط المجتمع.

 فم���ا ير�سيه الق���راآن لتكوين المجتمع الإ�سالمي الفا�س���ل و�سيانته عن النحطاط 

والتخّل���ف، هو مخاطبة النا�س بع�سهم مع بع�س بالتقدير والحترام والمحبة والموّدة؛ 

فينبغي اأن ي�سيع فيما بينهم ا�ستعمال الألقاب الح�سنة التي تدّل على العقالنية والرفعة 

والتق���ّدم وتك�سف عن تم�ّس���ك المجتمع باأ�سالته الإ�سالمية، واأم���ا تخاطبهم بالألقاب 

ال�سيئ���ة كما ُيعّبر الق���راآن الكريم بالتناب���ز؛ فبالإ�سافة اإلى اأّنها م���ن الأمور المحّرمة 

تك�سف عن تخّلف ذلك المجتمع وانحطاطه، فيقول عّز وجّل: {مئ  ىئ  يئ}.

تهديد المجتمع ب�ل�سعف والفو�سى:

»اإّن من اأفتك الآفات التي تغتال م�ساعر الإخاء والموّدة بين المجتمعات، ا�ستخفاف 

جماع���ة بجماع���ة، والنظر اإليها نظ���رًا �ساخرًا، ف���اإّن ذلك من �ساأن���ه اأن ُيغري هوؤلء 

الم�ستخّفين الم�ستهزئي���ن بمن ا�ستخّفوا بهم، ونظروا اإليه���م با�ست�سغار وا�ستهزاء، 

ث���م هو من جه���ة اأخرى يحمل الجماعة الم�ستخّف به���ا، الم�ست�سغر ل�ساأنها -على اأن 

تداف���ع عن نف�سه���ا، واأن ترّد هذه ال�سخرية، وهذا ال�سته���زاء بال�سخرية وال�ستهزاء، 

ممن �سخروا منهم، وهزءوا بهم.. وهذا اأول قدح ل�سرارة الحرب.. فاإّن الحرب اأولها 

الكالم، كما يقولون.

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، فاإّن هوؤلء الم�ستهزئين ال�ساخرين قد يكونون اأقل 

عند اهلل �ساأنًا، من هوؤلء الذين اتخذوهم غر�سًا للهزء وال�سخرية.

فال ينبغي النخ���داع بالظاهر، ووزن الأمور عليها، فكيف يكون الحال لو اأّن هوؤلء 

الم�ستهزاأ بهم كانوا عند اهلل اأف�سل واأكرم من هوؤلء الم�ستهزئين؟

األ يخاف���ون اأن ينتقم منه���م اهلل لأوليائه؟ األ ي�ستحون اأن ي�ستخّفوا بمن هم اأثقل منهم 

ميزانًا، واأكرم منهم معدنًا؟ اإّن هذا اأمر لو لم يوؤثمه الدين، لأنكره العقل، ورف�سته المروءة، 

وجفاه المنطق، ولفظه العدل والإن�ساف. ومن الآفات التي ُتهّدد كيان المجتمع، وتقّو�س 
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ج من ذك���ر بع�سهم بع�س���ًا بالمقابح  بنيان���ه، �سي���وع ال�ستخف���اف باأنف�سهم، وع���دم التحرُّ

والم�س���اوئ، فه���ذا اإّنما يكون م���ن اإفرازات الجماع���ات المتحّللة من القي���م الخلقية، التي 

 .
(1(

تتبادل المنكرات كما تتبادل ال�سلع الرخي�سة في البيع وال�سراء«

الدروس المستفادة من اآلية 

الإيمان باهلل تعالى ل يجتمع مع ال�سخرية بالآخرين. {ى  ى  ائ  ائ    ەئ}.  .1

ال�سخرية بالآخرين هي مفتاح للفتنة والعدواة بين الموؤمنين.  .2

ينبغ���ي ف���ي طريق���ة اإع���الن الأحك���ام اأو الآداب الأخالقي���ة م���ن مالحظ���ة تنّوع   .3

المخاطبين وهذا قد يقت�سي التكرار {ەئ    وئ  وئ     ... ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ }.

اإّن الق�ساء على الظواهر المنحرفة والعادات ال�سيئة يكون بالق�ساء على جذورها،   .4

وهك���ذا فعل القراآن الكريم فاإّن ج���ذور ال�سخرية على الآخرين هو التعالي عليهم 

والعتقاد باأّننا اأف�سل منهم.

5.  وبما اأّن الإن�سان ل يعرف بواطن الآخرين، فعليه اأن ل يبني اأحكامه على الظاهر، 

فلعّل من ا�ُستهزء به هو ولي عند اهلل تعالى {ىئ  ىئ  ىئ   ی  }.

اإّن العي���ب ال���ذي ي�س���در مّنا تج���اه الآخرين هو ف���ي الحقيقة يرجع اإل���ى اأنف�سنا   .6

باعتبار وحدة الأخوة بين الموؤمنين. {ی  جئ  حئ}.

اإّن نق���ل عي���وب الآخرين هو من العوام���ل لك�سف عيوبنا باعتب���ار الوحدة الم�سار   .7

اإليها. {ی  جئ  حئ}.

اإّن ال�سخري���ة بالآخرين واللمز والتنابز بالألقاب هي م���ن الذنوب التي ت�ستوجب   .8

التوبة {حت  خت  مت  ىت  يت  جث}.

ف���ي حال عدم التوبة من هذه المعا�سي، �سيك���ون الإن�سان ظالمًا وتترّتب عليه كل   .9

اأحكام الظالم. {ىت  يت  جث}.

)1)  التف�سير القراآني للقراآن، ج13، �س 448.



183فلما اردلمن ار خلضا

X :للمطالعة

جذور ومن��سىء ال�سخرية ب�لآخرين

1. اإن من جذور ال�ستهزاء وال�سخرية بالآخرين هو امتالك الثروة كما يقول القراآن: 

.
(1(

{ٿ  ٿ  ٿ  ٿ }

2.اأحيان���ًا يكون جذر ال�ستهزاء بالآخرين هو امتالك بع����س الأفراد للعلم والمعرفة كما 

.
(2(

يقول تعالى: {ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ}

.
(3(

3.اأحيانًا يكون جذر ال�ستهزاء هو القوة الج�سمانية يقول تعالى: {گ  گ  گ  گ}

4.اأحيان���ًا تكون جذور ذلك، الألقاب والمواقع الجتماعية التي يكت�سبها بع�س الأفراد 

ف���ي المجتمع فينطلق من خالله���ا لتحديد عالقته مع الآخرين كم���ا �سّور القراآن 

.
(4(

موقفهم من اتباع الأنبياء. {ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې}

5 .اأحيان���ًا تكون الدواف���ع التي تدفع الآخري���ن بال�ستهزاء وال�سخري���ة بالموؤمنين هو 

مح�س الت�سلية واللهو.

6.اأحيان���ًا يك���ون ال�سبب والدافع هو الطمع بالمال والمن�س���ب فهذه الدوافع قد تجعل 

بع����س النا�س ينتقد الأ�سخا�س الأتقي���اء والعلماء في المجتمع بل قد ت�سل الجراأة 

اإل���ى انتقاد الر�سول كم���ا ح�سل فعاًل من بع�س ال�سفه���اء. {چ  چ   چ      ڇ  

.
(5(

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ}

)1) �سورة الهمزة، الآية 1.
)2) �سورة غافر، الآية 83.

)3) �سورة ف�سّلت، الآية 15.
)4)  �سورة هود، الآية 27.

)5)  �سورة التوبة، الآية 58.
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7 . اأحيان���ًا وفي الغالب تك���ون جذور ال�ستهزاء وال�سخرية هو الجهل. {ۓ  ۓ  ڭ  

.
(1(

ڭ  ڭ  ڭ}
8.اأحيانًا يك���ون م�سدر ال�ستهزاء وال�سخرية هو نف�س الأعمال التي يقوم به الآخرون 

ائ   ائ     ى   ى   {ې  باأعماله���م.  في�سته���زوؤون 

.
(2(

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ          ۆئ   ۆئ  ۈئ}

)1) �سورة البقرة، الآية 67.
)2) �سورة التوبة، الآية 79.
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 حرمة المؤمن
سوء الظن والتجّسس

X .معنى سوء الظّن

X .أقسام سوء الظن

X  .س بحث حول التجسُّ

X .هم سواسية
ّ
القاعدة الكلية فيما بين المسلمين أن

X .كشف عورات المؤمنين

X س؟ متى يجوز التجسُّ





النص القرآني 

ڀڀ    ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   
ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ   }.

تمهيد

ثالث���ة اأمور م���ن المحّرمات وتوؤّدي اإل���ى مفا�سد اجتماعية كثي���رة ومخاطر كبيرة 

�س، الغيبة. وهي: �سوء الظّن، التج�سُّ

الأم���ر الأول: اجتن���اب �سوء الظ���ّن، والمراد بالظّن الماأم���ور بالجتناب عنه ظّن 

ال�س���وء، فاإّن ظّن الخير مندوب اإلي���ه كما ي�ستفاد من قوله تعالى: {ڄ ڄ ڄ ڄ 

 .
(1(

ڃ ڃ ڃ ڃ }
�س: تتبُّع العورات والعثرات والبحث عنها في  الأمر الثاني: {ڀ ٺ } التج�سُّ

الخف���اء - غالبًا - وهو محّرم كتابًا و�سن���ة وعقاًل واإجماعًا. وقوله: {ۆئ ۆئ ۈئ 

 .
(2(

ۈئ ېئ } اإلى قوله {پ پ ڀڀ }

)1)  �سورة النور، الآية 12.
)2)  �سورة النور، الآيتان 27- 28.
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الأمر الثالث: الغيبة. و�سياأتي بحث الغيبة بالتف�سيل.

»يا كميل ُذّب عن الموؤمن فاإّن ظهره حمى اهلل، ونف�شه كريمة على اهلل، وظالمه 

.
خ�شم اهلل، واأحّذركم من لي�ص له نا�شر اإل اهلل«)1)

شرح مفردات اآلية

اْجَتِنُب���وا: جنب  هو الميل والتنحي���ة، بمعنى جعل ال�سيء في جنبه وان�سرافه  -

عن���ه، والجنب هو ما يلي ال�سيء من غير انف�سال، اأي الخارج المال�سق، كما 

.
(2(

اأّن الطرف هو منتهى ال�سيء داخاًل فيه

الظ���ّن: ه���و اعتقاد �سعيف غير جازم لي�س فيه يقي���ن م�ستند اإلى دليل قاطع،  -

والأغلب فيه مخالفته للواقع وبهذا اللحاظ يكون اّتباعه مذمومًا، واإن �سادف 

.
(3(

موافقة للواقع 

: اأ�سل واح���د وهو ُتعّرف ال�سيء بم����سّ لطيف. يقال ج�س�ست  - �ُش���وا: ج����سّ َتَج�شَّ

الع���رق وغيره ج�ّس���ًا. والجا�سو�س فاعول من هذا لأّن���ه يتخّبر ما يريده بخفاء 

.
(4(

ولطف. اأّن الج�ّس هو التعّرف والتخّبر بتدبير ولطف

ه لو �سمعه واإِن  - و بما َيُغمُّ
َ
ن يتكّلم َخْلَف اإن�سان م�ستور ب�سوء، اأ

َ
َيْغَت���ْب: والِغيب���ُة: اأ

.
(5(

كان فيه، فاإِن كان �سدقًا، فهو ِغيبٌة؛ واإِن كان كذبًا، فهو الَبْهُت والُبْهتاُن

المعنى التفصيلي 

قوله تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ               پ ڀ ڀڀ  }

الم���راد بالظّن الماأمور بالجتناب عنه ظّن ال�س���وء فاإّن ظّن الخير مندوب اإليه.  -

)1)  م�سادر نهج البالغة واأ�سانيده، عبد الزهراء الح�سيني الخطيب، ج4، �س 11.
)2)   التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ج2، �س 114- 115.

)3)  )م.ن(، ج7، �س 180.
)4)  )م.ن(، ج2، �س 87.

)5)  ل�سان العرب، ابن منظور، ج1، �س 656.
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والظ���ّن على ق�سمين: ظنٌّ ح�سن، وظنٌّ �س���ّيء، الظّن الح�سن: فمن اأح�سن الظّن 

باأخي���ه الموؤمن فال باأ�س عليه، واإن اأخطاأ بل ه���و المطلوب ح�سب الروايات. عن 

ْح�َشِنه َحتَّى َياأِْتَيَك َما َيْغِلُبَك ِمْنه  ِخيَك َعلَى اأَ اأمير الموؤمنين Q: »�َشْع اأَْمَر اأَ

.
وَل َتُظنَّنَّ ِبَكِلَمٍة َخَرَجْت ِمْن اأَِخيَك �ُشوءاً واأَْنَت َتِجُد َلَها ِفي اْلَخْيِر َمْحِماًل«)1)

ظ���ّن ال�ش���وء: ومن اأ�ساء به الظّن اأي�س���ًا ل باأ�س عليه واإن كان مخطئًا في ظّنه  -

حي���ث ل حرية لالإن�سان في ظنونه وت�سّورات���ه، اأجل عليه اأن ل يعّول على �سوء 

الظ���ّن ول يرّتب علي���ه اأّي اأثر في قول اأو فعل واإل ا�ستح���ّق الذّم والعقاب.فعن 

ر�س���ول اهلل P: »ث���الث ل ينج���و منه���ّن اأحد: الظ���ّن، والطي���رة، والح�شد، 

و�شاأُحّدثك���م بالمخ���رج من ذلك: اإذا ظننت فال ُتحّقق، واإذا تطّيرت فام�ص، 

.
واإذا ح�شدت فال تبِغ«)2)

الجتن���اب عن الظ���ّن: يعني الجتناب عن ترتيب الأثر عليه، كاأن يظّن باأخيه  -

. ومعنى عدم 
(3(

الموؤمن �س���وًء فيرميه به ويذكره لغيره ويرّتب عليه �سائر اآثاره

ترّتب الأثر اأي ل ينبغي العتناء به عملّيًا، ول ينبغي تبديل اأ�سلوب التعامل مع 

الموؤم���ن ول تغيير الروابط معه، فعلى ه���ذا الأ�سا�س فاإّن الإثم هو تفعيل الأثر 

في الواقع والبناء عليه. 

الظّن بما هو نوع من الإدراك النف�شاني: هو اأمر يفاجئ النف�س ل عن اختيار  -

ف���ال يتعّلق به النهي اإل اإذا كان بع�س مقّدمات���ه اختياريًا. ويمكن لالإن�سان اأن 

ُيب���ّدل ظّن ال�سوء بظّن الخير من خالل طريقة ومنهج تفكيره، بمعنى اأن ُيبعد 

ع���ن نف�سه �س���وء الظّن بالتفكير ف���ي الم�سائل المختلفة، ب���اأن ُيفّكر في طريق 

الحم���ل على ال�سحة، واأن ُيج�ّسد في ذهن���ه الحتمالت ال�سحيحة الموجودة 

)1)  الكافي، الكليني، ج2، باب التهمة و�سوء الظّن، ح3، �س 362.
)2)   البرهان في تف�سير القراآن، ها�سم البحراني، ج5، الحجرات، �س 113.

)3)  الميزان في تف�سير القراآن، ج18، �س 325.
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ف���ي ذلك العم���ل، وهكذا يتغّلب تدريجًا على �سوء الظ���ّن! فبناء على هذا لي�س 

�س���وء الظّن �سيئ���ًا خارج بالكلي���ة عن اختي���ار الإن�سان بل مقّدمات���ه اختيارية 

فيمكن التدقيق بهذه المّقدمات قبل ح�سول �سوء الظّن في النف�س. 

الم���راد م���ن {ٻ     پ پ} الظّنون ال�سّيئة التي تغل���ب على الظّنون الح�سنة  -

بين النا�س، لذلك عّبر عنها ب� »الكثير« ومّما يلفت النظر اأّنه قد ُنهي عن كثير 

من الظّن، اإّل اأّنه في مق���ام التعليل تقول الآية: {پ               پ ڀ ڀڀ  }،  ولعّل 

ه���ذا الختالف في التعبير نا�سئ من اأّن الظّنون  ال�سّيئة بع�سها مطابق للواقع 

 وبع�سه���ا مخالف له، فما خالف الواقع فهو اإث���م ل محالة، ولذلك قالت الآية: 

{پ               پ ڀ ڀڀ  }،  وعلى هذا فيكفي هذا البع�س من الظّنون الذي يكون 

اإثمًا اأن نتجّنب �سائر الظّنون لئاّل نقع في الإثم!

�س���وء الظ���ّن هو نقط���ة و�سل بين م���ا تقّدم من لم���ز وا�ستهزاء وم���ا �سياأتي من  -

�س وما �سابه ذلك، فالظّن هو ال�سبب فيما تقّدم وعليه ُتبنى القبائح، ومنه  تج�سُّ

يظهر العدو المكا�سح والقائل اإذا اأوقف اأموره على اليقين فقّلما يتيّقن في اأحد 

عيب���ًا فيلمزه به، فاإّن الفعل في ال�سورة قد يكون قبيحًا وفي نف�س الأمر ل يكون 

كذل���ك، لجواز اأن يكون فاعله �ساهيًا اأو يكون الرائي مخطئًا، وهكذا �سوء الظّن 

�س باعث على ك�سف الأ�سرار الى اآخره. �س، والتج�سُّ باعث على التج�سُّ

روي ع���ن المام ال�سادق Q: »ح�شن الظّن اأ�شله من ح�شن اإيمان المرء  -

و�شالمة �شدره، وعالمته اأن يرى كّل ما نظر اإليه بعين الطهارة والف�شل، 

م���ن حي���ث رك���ب فيه، وق���ذف ف���ي قلب���ه، م���ن الحي���اء، والأمان���ة، وال�شيانة 

وال�ش���دق، ق���ال النب���ي P: اأح�شنوا ظنونكم باإخوانك���م، تغتنموا بها �شفاء 

.
القلب، ونماء الطبع«)1)

)1)  م�سباح ال�سريعة ومفتاح الحقيقة، المن�سوب لالإمام ال�سادق Q، في ح�سن الظّن، �س 173.
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فهذه هي عنا�سر الإيمان حقًا، فالموؤمن حيّي اأمين ي�سون �سّر النا�س ويتعامل 

معه���م بال�سدق، ي�سدق هذا فقط عند �سالح الزمان اأو بين التجمع ال�سالح 

الذي تت�سم عالقاتهم بالأخوة الإيمانية. 

اإّن الم�س���اد ل�سوء الظّن ه���و ح�سن الظّن بالآخرين ويق�س���د به توجيه النظر  -

اإل���ى الجانب الإيجابّي كاحتمال معقول يمن���ع عن الحكم المرتكز على الظّن، 

���نَّ بكلمة خرج���ت...« مّما يوحي باأّن  كم���ا ورد في الحدي���ث المتقّدم: »ل تظنَّ

الحتم���ال الواح���د في المائ���ة ل بّد م���ن اأن  يوقف الموؤمن ع���ن الحكم بن�سبة 

الت�سع���ة والت�سعي���ن بالمائة، فلعّل الحّق في الواح���د، ولكن لي�س معنى ذلك اأن 

يكون الموؤمن �ساذجًا ل يحذر من الحتمالت الم�سادة. 

بحث حول اآلية

اأق�س�م �سوء الظّن:

�سوء الظّن على ثالثة اأق�سام:

ِبي 
َ
1. �ش���وء الظ���ّن باهلل تعالى: ه���و الأمر الذي يقابل ح�سن الظّن ب���اهلل تعالى. َعْن اأ

���ا Q »َقاَل اأَْح�ِشِن الظ���ّن ِباهلل َفاإِنَّ اهلل عّز وجّل َيُق���وُل اأََنا ِعْنَد  �سَ اْلَح�َس���ِن الرِّ

. ومعنى ُح�سن الظّن 
(1(

ْن �َشّراً َف�َش���ّراً«  ْن َخْيراً َفَخْيراً واإِ َظ���نِّ َعْب���ِدَي اْلُموؤِْمِن ِب���ي اإِ

ه في اأموره كلها، ويقينه الكامل  ب���اهلل عّز وجّل هو اعتم���اد الإن�سان الموؤمن على ربِّ

وثقت���ه التامة بوعد اهلل ووعي���ده، واطمئنانه بما عند اهلل، وع���دم التكال الُمطلق 

عل���ى تدبي���ر نف�سه وما يق���وم به من اأعمال. وكم���ا اأّن ح�سن الظّن ب���اهلل تعالى هو 

من�ساأ الخيرات ف�سوء الظّن باهلل هو من�ساأ ال�سرور، فقد جاء في كتاب الإمام اأمير 

الموؤمني���ن Q الذي كتبه لالأ�ستر النخعي لّما وّله على م�سر: »... َفاإِنَّ اْلُبْخَل 

.
واْلُجْبَن واْلِحْر�َص َغَراِئُز �َشتَّى - َيْجَمُعَها �ُشوُء الظّن ِباهلل...«)2)

)1)  الكافي، الكليني، ج2، باب ح�سن الظّن باهلل عّز وجّل، ح3، �س 72.
)2)  نهج البالغة،  53 ومن كتاب له Q كتبه لالأ�ستر النخعي، �س 430.
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وعل���ى ك���ّل حال فاإّن �س���وء الظّن باهلل ين�ساأ م���ن عدم معرفته تعال���ى بما هو اأهله، 

فالجاهل به ل يعرفه من جهة ما هو جواد فّيا�س بالخيرات لمن ا�ستعّد لذلك في�سوء 

ظّنه.

2 . �شوء الظّن بالآخرين: وهو مورد الآية الكريمة وقد تقّدم بحثه.

3 . �ش���وء الظ���ّن بالنف����ص: وه���ي م���ن الم���وارد الممدوحة ف���ي الرواي���ات كما و�سف 

الإم���ام اأمير الموؤمنين Q المتقين: »َفُه���ْم ِلأَْنُف�ِشِهْم ُمتَِّهُموَن َوِم���ْن اأَْعَماِلِهْم 

 والم���راد اأنهم يظّن���ون باأنف�سه���م التق�سير اأو الميل اإل���ى الدنيا، اأو 
ُم�ْشِفُق���وَن«)1)

ع���دم الإخال�س ف���ي النية اأو الأع���م، اأو ي�سّكون ف���ي �ساأنها ونياته���ا، ويخافون اأن 

يك���ون مق�سودها ف���ي العبادات الرئاء وال�سمعة، واأن تجره���ا العبادة اإلى العجب، 

ف���ال يعتمدون عليه���ا. والإ�سفاق، الخوف، واإ�سفاقهم م���ن ال�سيئات واإن تابوا منها 

لحتمال عدم قبول توبتهم، وم���ن الح�سنات لحتمال عدم القبول، لختالل بع�س 

ال�سرائ���ط، و�سوب النية، اأو لالأعمال ال�سيئة وقد ق���ال اهلل عّز وجّل:{ ڳ  ڱ 

.
(3 (2(

ڱ ڱ ڱ }
عندم���ا ندر�س ظاهرة »�شوء الظّن« من الناحيتي���ن النف�سية والجتماعية بمجمل 

تاأثيراتها على الفرد والمجتمع  نكت�سف اأنها هي ذلك )المر�س( الخطير الذي ُيحّطم 

جه���از المناعة لدى المجتمعات والأف���راد ليحّول ريا�سها الن�سرة وجنانها الغّناء اإلى 

�سحارى قاحلة تحرقها اأ�سعة ال�سم�س الالفحة والى خرائب تنعق فيها الغربان. 

اإّن )�سّيء الظّن( ير�سد كّل تحّرك وكّل هم�سة وكّل نظرة ويح�سب لها األف ح�ساب 

ث���م تراه ل يحملها اإل عل���ى اأ�سواأ المحامل. فيا ترى ما ه���و ال�سبب الذي دعا )زيدًا( 

لكي يوؤ�ّس�س مدر�سة بالقرب من مدر�ستي! اأو م�سجدًا اأو مكتبة اأو متجرًا اأو غير ذلك؟ 

)1)  نهج البالغة، 193 ومن خطبة له Q ي�سف فيها المتقين، �س 304.
)2)  �سورة المائدة، الآية 27.

)3)  ينظر: بحار الأنوار، ج64، �س 325.
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اإّن هدف���ه وا�سح و�سوح ال�سم�س؛ لق���د اأراد اأن يناف�سني ويحّطم مدر�ستي! ولماذا � يا 

ت���رى � لم يقم )عمرو( ل���ي، عندما دخلت المجل�س؟ اإّن من الوا�س���ح اأنه راآني وتعّمد 

اأن ل يق���وم لي ا�ستخفاف���ًا بي وهدرًا لكرامتي اأمام النا����س! واأراأيت كيف نظر )بكر( 

اإل���ّي؟ وكيف تغامز مع )خالد(؟ ثم كيف عاملني �سديقهما )اأحمد( ببرود؟.  ويمكن 

 .{ تلخي�س قول���ه تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ     پ ڀ ڀڀ  

بجملة واحدة هي: كّل اإن�سان بري ء حتى تثبت اإدانته.

الأمن الجتم�عي الك�مل)1):

اإّن النه���ي عن �س���وء الظّن بالآخرين هو من اأهّم الأم���ور لتكوين الأمن الجتماعي 

للمجتم���ع الم�سل���م فاإّن ما تحّدثت به ه���ذه الآية والآية ال�سابقة م���ن النهي عن الأمور 

ال�ست���ة، اإذا ُنّفذ ذلك النهي �سعر المجتمع بالع���ّزة والكرامة والترابط الأخوي و�ساده 

المحّبة والموّدة والوئام )فاإّن �سمعة وكرامة الأفراد في ذلك المجتمع تكون م�سمونة 

م���ن جميع الجهات، فال ي�ستطي���ع اأحد اأن ي�سخر من الآخرين -عل���ى اأنه اأف�سل- ول 

يم���ّد ل�سان���ه باللمز، ول ي�ستطي���ع اأن يهتك حرمته���م با�ستعمال الألق���اب القبيحة ول 

يح���ّق له حتى اأن ي�سي ء الظّن به���م، ول يتج�ّس�س عن حياة الأفراد الخا�سة ول يك�سف 

عيوبه���م الخفية )باغتيابهم(، وبتعبير اآخر اإّن لالإن�سان روؤو�س اأموال اأربعة ويجب اأن 

ُتحفظ جميعًا في ح�سن هذا القانون وهي: »النف�ص والمال والنامو�ص وماء الوجه«. 

والتعابي���ر الواردة في الآيتين محل البحث والروايات الإ�سالمية تدّل على اأّن ماء وجه 

الأف���راد كاأنف�سهم واأمواله���م بل هو اأهم من بع�س الجه���ات. الإ�سالم يريد اأن يحكم 

المجتم���ع اأمٌن مطل���ق، ول يكتفي باأن يكّف النا�س عن �س���رب بع�سهم بع�سًا فح�سب، 

ب���ل اأ�سمى من ذل���ك باأن يكون���وا اآمنين من األ�سنته���م، بل واأرقى من ذل���ك اأن يكونوا 

اآمني���ن من تفكيرهم وظّنه���م اأي�سًا... واأن يح�ّس كل منه���م اأّن الآخر ل ير�سقه بنبال 

)1)  ينظر: الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل، نا�سر مكارم ال�سيرازي، ج16، �س 551- 552.
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التهام���ات في منطق���ة اأفكاره. وهذا الأمن في اأعلى م�ست���وى ول يمكن تحّققه اإّل في 

مجتم���ع ر�سالي موؤمن. يقول الّنب���ي P في هذا ال�سدد: »اإّن اهلل ح���ّرم من الم�شلم 

دم���ه ومال���ه وعر�ش���ه واأن يظ���ّن ب���ه ال�ش���وء« اإّن �سوء الظ���ّن ل اأّنه يوؤّث���ر على الطرف 

المقاب���ل وي�سق���ط حيثّيته فح�س���ب، بل هو بالء عظي���م على �ساحبه لأّن���ه يكون �سببًا 

لإبعاده عن التعاون مع النا�س ويخلق له عالمًا من الوح�سة والغربة والنزواء، كما ورد 

ف���ي حديث عن اأمي���ر الموؤمنين علي Q اأّنه قال: »من ل���م ُيح�شن ظّنه ا�شتوح�ص 

من كّل اأحد«  وبتعبير اآخر، اإّن ما يف�سل حياة الإن�سان عن الحيوان ويمنحها الحركة 

والرون���ق  والتكامل ه���و روح التعاون الجماعي، ول يتحّقق هذا الأم���ر اإّل في �سورة اأن 

يك���ون العتماد عل���ى النا�س )وح�سن الظّن به���م( حاكمًا... في حي���ن اأّن �سوء الظّن 

يهدم قواعد هذا العتماد، وتنقطع به روابط التعاون، وت�سعف به الروح الجتماعية.

�س:  بحث حول التج�سُّ

�س  ����س  بالجيم تتبُّع ما ا�ستتر من اأمور النا�س لالطالع عليها، ومثله التح�سُّ التج�سُّ  .1

�س بالحاء  �س بالجي���م ُي�ستعمل في ال�س���ر، والتح�سُّ بالح���اء المهمل���ة اإل اأن التج�سُّ

ُي�ستعمل في الخير، ولذا قيل: معنى الآية ل تتبعوا عيوب الم�سلمين لتهتكوا الأمور 

�س كما ورد عل���ى ل�سان يعقوب ف���ي و�سيته ولده!  . والتح�سُّ
(1(

 الت���ي �ستره���ا اأهله���ا

.
(2(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}

{.. ڀ ٺ } ع���ن معايب الموؤمني���ن، واإّنما تح�ّس�سوا عن محا�سنهم، اإظهارًا   .2

للجمي���ل و�سترًا للقبيح، فالتفتي�س عّم���ا ا�ستتر من اأمور النا�س اأو عيوبهم محظور 

جماعي عارم، ُيعّكر جو الطماأنينة والراحة، ويبدله اإلى ال�سطراب والعاهة، واإّن 

�س عن اأ�سرار الموؤمنين محظور باأي لون وعلى اأية حال. التج�سُّ

)1)  الميزان في تف�سير القراآن، ج18، �س 325.
)2)  �سورة يو�سف، الآية 87.
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�س مطلق���ًا،  والبحث عن اأ�سرار الآخري���ن الخفية، مّما ل  فالآي���ة نهت عن التج�سُّ

يريدون اطالع النا�س عليها ي�سمل ق�ساياهم الذاتية اأو الجتماعية اأو القت�سادية 

اأو الع�سكري���ة وغي���ر ذلك، لأّن اهلل اأعطى الحي���اة الخا�سة حرمة �سرعية لم يجز 

للغير اقتحامها، وجعل لالإن�سان الحق في منع غيره من العتداء عليها باأّية و�سيلة 

من و�سائل المعرفة الظاهرة اأو الخفية.

�س الدولة عل���ى رعاياها، اإل اإذا  م تج�سُّ �س الفردي ُتح���رِّ م الآي���ة التج�سُّ كم���ا ُتحرِّ  .3

اقت�ست م�سلحة الأمة، فال بد اأن يخ�سع ذلك للق�ساء القائم على اأ�سا�س اأحكام 

ال�سريعة. كما �سياأتي في ال�ستثناء.

4. القاعدة الكلية فيما بين الم�سلمين اأنهم �سوا�سية انطالقًا من مبداأ {ڇ  ڍ 

ڍ ڌ ڌڎ } فاإّن الم�سلمين �سوا�سية فيما بينهم ل ف�سل لعربي على اأعجمي 
ول لأبي����س عل���ى اأ�سود ول لغني على فقي���ر ول لرئي�س على مروؤو����س اإل بالتقوى، 

فالجمي���ع اأمام القانون وفي الأحكام ال�سرعية على حدٍّ �سواء، وقد دلت على ذلك 

الآيات التي خاطبت الموؤمنين والم�سلمين، والروايات والت�سريعات لالأحكام فهي 

�ساملة للجميع على حدٍّ �سواء.

فالإن�س���ان الم�سلم محترم الكرامة وم�سون العر�س والمال والدم ومكفول الحرية 

في المجتمع الإ�سالمي الذي يتكافاأ فيه الجميع ويعي�سون فيه مت�ساوين ول يجوز لأحد 

�س ول �سوء الظّن ول الغيبة ول  اأن يتعّدى على اأحد باأي ذريعة كانت، فال يجوز التج�سُّ

الإهان���ة لبع�س الأفراد اأو الجماعات وك�س���ف عوراتهم واأ�سرارهم الفردية اأو العائلية 

اأو الزوجي���ة اأو الأخالقي���ة، وقد �سّدد الإ�سالم على ذلك اأّيم���ا ت�سديد حتى في الأمور 

ال�سغي���رة التي يكرهها الم�سلم والم�سلمة وحتى من اأق���رب المقّربين اإليه ف�ساًل عن 

الأجان���ب، وبه���ذا ي�سع قاع���دة كلية عاّمة و�سامل���ة لكّل اأفراد المجتم���ع يت�ساوى فيها 

ال�سعيف والقوي والرجل والمراأة والرئي�س والمروؤو�س والعربي والأعجمي.
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قال بع�س المف�ّسرين: هذا مبداأ من مبادئ الإ�سالم الرئي�سية في نظامه الجتماعي، 

وفي اإجراءاته الت�سريعي���ة والتنفيذية. اإّن للنا�س حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التي 

ل يجوز اأن ُتنتهك في �سورة من ال�سور، ول اأن ُتم�ّس بحال من الأحوال.

فف���ي المجتمع الإ�سالمي الرفيع الكري���م يعي�س النا�س اآمنين على اأنف�سهم، اآمنين 

عل���ى بيوتهم، اآمنين عل���ى اأ�سرارهم، اآمني���ن على عوراتهم. ول يوج���د مبّرر - مهما 

يكن- لنتهاك حرمات الأنف�س والبيوت والأ�سرار والعورات. حتى ذريعة تتبُّع الجريمة 

�س على النا�س. فالنا�س على  وتحقيقه���ا ل ت�سلح في النظام الإ�سالمي ذريع���ة للتج�سُّ

ظواهره���م، ولي����س لأحد اأن يتعّق���ب بواطنهم. ولي�س لأح���د اأن ياأخذهم اإل بما يظهر 

منهم من مخالفات وجرائم.

ولي�س لأحد اأن يظّن اأو يتوّقع، اأو حتى يعرف اأّنهم يزاولون في الخفاء مخالفة ما، 

����س عليه���م لي�سبطهم! وكل ما ل���ه عليهم اأن ياأخذه���م بالجريمة عند وقوعها  فيتج�سُّ

.
(1(

وانك�سافها، مع ال�سمانات الأخرى التي ين�ّس عليها بالن�سبة لكل جريمة

ك�سف عورات الموؤمنين. العورة لي�ست هي مجّرد القبل والدبر للرجل والمراأة التي   .5

ل يج���وز اأن تك�سف لالآخرين، ول يجوز لالأجنبي اأن ينظر اإليها، وهناك جملة من 

الروايات ُتنّبه اأّن العورة اأعّم من ذلك وت�سمل اأ�سرار الآخرين.

ِمِن َح���َراٌم َقاَل  َع���ْن َعْب���ِد اهلل ْبِن �ِسَن���اٍن َقاَل »ُقْل���ُت َله َع���ْوَرُة اْلُموؤِْم���ِن َعلَ���ى اْلُموؤْ

. وال�سمير 
(2(» َذاَع���ُة �ِش���رِّ َنَع���ْم ُقْل���ُت َتْعِن���ي �ُشْفلَْي���ه َق���اَل َلْي����َص َحْيُث َتْذَه���ُب اإِنََّما ِه���َي اإِ

 ف���ي ل���ه لل�سادق Q، وف���ي النهاية العورة كل م���ا ي�ستحيي من���ه اإذا ظهر، انتهى. 

وغر�سه Q اأّن المراد بهذا الخبر اإف�ساء ال�سر ل اأّن النظر اإلى عورته لي�س بحرام، 

والمراد بحرمة الع���ورة حرمة ذكرها واإف�سائها وال�سفلين العورتين، وكّنى عنها لقبح 

.
(3(

الت�سريح بهما

)1)  ينظر: في ظالل القراآن، ج6، �س 346.
)2)  الكافي، الكليني، ج2، باب الرواية على الموؤمنين، باب الرواية على الموؤمنين، ح2، �س 359.

)3)  مراآة العقول في �سرح اأخبار اآل الر�سول، محمد باقر المجل�سي، ج11، �س 3.
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�س كما تقّدم هو تتبُّع عثرات الم�سلمين والقراآن يرف�س هذا العمل الدنيء  والتج�سُّ

م���ن الناحي���ة الأخالقي���ة، لتطهير القلب م���ن مثل هذا التج���اه اللئي���م لتتبُّع عورات 

الآخرين وك�سف �سواآتهم. وتم�ّسيًا مع اأهدافه في نظافة الأخالق والقلوب. وقد وردت 

�س هو تتبُّع عثرات  الروايات الكثيرة التي ُتنّدد بهذا العمل الإجرامي وتو�سح اأّن التج�سُّ

الموؤمني���ن والموؤمن���ات والم�سلمي���ن والم�سلمات واإح�س���اء زّلته���م و�سلبياتهم �سواء 

لمجّرد الرغبة وتجميع المعلومات اأو كان بق�سد اأخذ م�ستم�سكات عليهم وقت الحوار 

والمخا�سمة والتغّلب عليهم ف���ي الق�ساء واإثار النعرات الطائفية والمذهبية كل ذلك 

ف ف�سوف يقع  نهى عنه الدين الإ�سالمي ووّخمه وبّين اأن من يت�سّرف مثل هذا الت�سرُّ

هو في نف�س المحذور بمعنى اإذا تتّبع عثرات الآخرين فاإّن اهلل �سيتتّبع عثراته و�سوف 

يف�سحه عاجاًل اأم اآجاًل.

 P َيُق���وُل َقاَل َر�ُسوُل اهلل Q َبا َعْبِد اهلل
َ

اٍر َق���اَل �َسِمْعُت اأ َع���ْن اإِ�ْسَحاَق ْبِن َعمَّ

وا اْلُم�ْشِلِميَن وَل  �ْشلََم ِبِل�َشاِنه وَلْم ُيْخِل�ِص الإيمان اإَِل���ى َقْلِبه َل َتُذمُّ »َي���ا َمْع�َش���َر َمْن اأَ

َع َعْوَراِتِهْم َتَتبََّع اهلل َعْوَرَته وَمْن َتَتبََّع اهلل َتَعاَلى َعْوَرَته  َتَتبَُّعوا َعْوَراِتِهْم َفاإِنَّه َمْن َتَتبَّ

.
(1(

ْحه وَلْو ِفي َبْيِته«  َيْف�شَ

و»الع���ورة كل اأمر قبيح ي�ستره الإن�سان اأنف���ة اأو حياء، والمراد بتتبُّعها تطلُّبها �سيئًا 

بع���د �س���يء في مهلة والفح�س عن ظاهره���ا وباطنها بنف�سه اأو بغي���ره، والمراد بتتبُّع 

اهلل تعالى عورته اإرادة اإظهارها على خلقه ومن اأراد اهلل تعالى اإظهار عورته واإعالن 

بواط���ن ما يكره اإظهاره يف�سحه باإظهارها ولو في جوف بيته اإذ ل مانع لإرادته تعالى 

.
(2(

ول دافع لها«

)1)  الكافي، الكليني، ج2، باب من طلب عثرات الموؤمنين وعوراتهم، ح2، �س 354.
)2)  �سرح اأ�سول الكافي، محمد �سالح المازندراني، ج10، �س 4.
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وم���ا يلفت النظر في ه���ذه الرواية اأّن من يتتّبع عث���رات الم�سلمين وي�سّوه �سمعتهم 

ولتفري���ق كلمتهم واإ�سقاطهم من اأعين النا�س لم يدخ���ل الإ�سالم ول الإيمان في قلبه 

ول���م يتدّي���ن باإ�سالمه بل هو م�سلم بالجن�سية دون الواق���ع مهما ادعى الإيمان اأو اتباع 

.R اأهل البيت

الح�لت ال�ستثن�ئية في التج�ّس�س:

حي���ث اإّن حف���ظ نظام الم�سلمين م���ن اأهّم ما اهت���ّم به ال�سرع ف���ال محالة وجبت 

مقّدمات���ه بحكم العقل والفطرة. فعلى الدول���ة الإ�سالمّية اأن تح�سل على الطالعات 

مم الأجنبي���ة وقراراتهم �سد الإ�س���الم والم�سلمين، 
ُ
الكافي���ة حول اأو�ساع ال���دول والأ

وتجمع الأخبار حول تحّركاته���م وتحّركات عمالئهم وجوا�سي�سهم، وموؤامرات الكّفار 

واأه���ل النفاق والبغ���ي والطغيان، واأن تراقب رجال الدول���ة والموّظفين واأحوال النا�س 

وحوائجهم العاّمة.

وه���ذه الم�سوؤولي���ة ُتفّو�س ل محالة من ِقَبل الدولة اإل���ى موؤ�ّس�سة عادلة �سالحة من 

جمي���ع الجهات، ويطلق عليها في ا�سط���الح ع�سرنا:» اإدارة الأم���ن وال�شتخبارات«. 

والهدف من ه���ذا الجهاز لي�س اإّل حفظ م�سالح الإ�س���الم والم�سلمين وتحكيم نظام 

الع���دل واإيجاد الطمئن���ان للنفو�س ل الحفاظ على مناف���ع الروؤ�ساء وتحكيم �سلطتهم 

ّم���ة المظلومة و�سل���ب حرياتهم 
ُ
كي���ف ما كان���وا واأرادوا ول���و بالإخاف���ة وكّم اأف���واه الأ

الم�سروع���ة، كم���ا قد يتوّهم من �سم���اع هذا اللفظ في اأكثر الب���الد. وعلى هذا فيجب 

اأن يفّو����س هذه الم�سوؤولية اإلى اأهلها، واأن يدّقق في انتخاب الأع�ساء لها، واختيارهم 

من بين العقالء الأذكياء الملتزمي���ن بالموازين ال�سرعية المهتّمين بم�سالح الأفراد 

والمجتم���ع، ويجب اأن يتعّرف كّل منهم على ما يج���ب الّطالع عليه وما يحرم، ويمّيز 

الخّط الدقيق الفا�سل بينهما، فاإّن الأمر في كثير من الموارد دائر بين الواجب المهّم 

.
(1(

والحرام الموؤّكد 

)1)  نظام الحكم في الإ�سالم، ح�سين المنتظري، ال�ستخبارات العامة والهدف منها، �س 360.
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»... ومن هذا المنطلق اأي�سًا يمكن للحكومة الإ�سالمية اأن تّتخذ اأ�سخا�سًا يكونون 

عيون���ًا لها اأو منظمة وا�سعة لالإحاط���ة بمجريات الأمور، واأن يواجهوا الموؤامرات �سّد 

المجتم���ع اأو الت���ي ُيراد به���ا اإرباك الو�سع الأمن���ي في البالد، فيتج�ّس�س���وا للم�سلحة 

العام���ة حتى لو كان ذلك في اإطار الحياة الخا�سة لالأفراد! اإّل اأّن هذا الأمر ل ينبغي 

اأن يكون ذريع���ة لهتك حرمة هذا القانون الإ�سالمي الأ�سيل، واأن ي�سّوغ بع�س الأفراد 

لأنف�سه���م اأن يتج�ّس�س���وا في حياة الأف���راد الخا�سة بذريعة التاآم���ر والإخالل بالأمن، 

فيفتح���وا ر�سائلهم مث���اًل، اأو يراقبوا الهاتف ويهجموا على بيوته���م بين حين واآخر!!. 

�س بمعناه ال�سلبي وبين ك�سب الأخبار ال�سرورية لحفظ  والخال�سة: اأّن الحّد بين التج�سُّ

اأم���ن المجتمع دقيق وظريف جدًا، وينبغي على م�سوؤول���ي اإدارة الأمور الجتماعية اأن 

يراقب���وا هذا الحّد بدّقة لئ���اّل تهتك حرمة اأ�سرار النا�س، ولئ���اّل يتهّدد اأمن المجتمع 

.(1(
والحكومة الإ�سالمية!.« 

فهذا المبداأ الجتماعي ل ي�سمل الحالت التي تم�ّس فيها الم�سلحة العليا لالإ�سالم 

والم�سلمي���ن والت���ي قد ت�ستدع���ي الطالع عل���ى بع�س الأو�س���اع الخفي���ة لالأ�سخا�س 

والمواق���ع والأح���داث المتعّلق���ة بالآخرين، مّما يخ���اف �سرره، اأو ُي���راد نفعه، فيجوز 

لول���ّي اأمر الم�سلمين اللجوء اإلى ه���ذا الأ�سلوب في نطاق ال�سرورة الأمنية وال�سيا�سية 

والقت�سادية، انطالقًا من قاعدة التزاحم بين المهّم والأهّم، لتغليب الم�سلحة التي 

�س، فاإّن حرمة  تقف ف���ي م�ستوى الأهمية الق�سوى على المف�سدة النا�سئ���ة من التج�سُّ

الم�سلمين تتقّدم على حرمة ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س في ذلك كله.

)1)  الأمثل، نا�سر مكارم ال�سيرازي، ج16، �س 554.
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X :للمطالعة

�س اأقرب اإلى الكفر التج�سُّ

����س ال���ذي ي�س���دق عليه عن���وان تتبُّع عث���رات الم�سلمين ه���و اأقرب اإلى  اإّن التج�سُّ

الكف���ر منه اإلى الإيمان ففيم���ا اإذا تاآخى مع اأحد من الم�سلمي���ن على الدين والإيمان 

ث���م اأح�سى عليه عثراته وزّلته حتى يجعلها م�ستم�سك���ًا عليه لُيعّنفه بها وُيعّيره عليها 

ويلوم���ه م���ن اأجلها ف���ي يوم من الأي���ام فاإّن ه���ذا العمل الدن���يء اأقرب ما يك���ون اإلى 

ِبي َجْعَفٍر 
َ
خ���ط الباط���ل والنحراف. كما جاء في الحدي���ث ال�سحيح َعْن ُزَراَرَة َع���ْن اأ

 

ُجَل  ُجُل الرَّ الباق���ر Q َقاَل: »اإِنَّ اأَْقَرَب َم���ا َيُكوُن اْلَعْبُد اإَِل���ى اْلُكْفِر اأَْن ُيَواِخ���َي الرَّ

.
(1(

ِتِه ِلُيَعنَِّفُه ِبَها َيْوماً َما«  َي َعلَْيِه َعَثَراِتِه َوَزلَّ يِن َفُيْح�شِ َعلَى الدِّ

�س؟ حكم  التج�سُّ

�س ول يج���وز الخروج عن هذا الأ�سل اإل لعناوين ثبت من  الأ�س���ل هو حرمة التج�سُّ

ال�سرع اأهميتها الق�سوى والتي تم�ّس باأمن المجتمع يقول بع�س الفقهاء: »الأ�سل وهو 

�س عليه واإذاعة عيوبه واأ�سراره نحو  ع���دم ولية اأحد على اأحد؛ فمراقبة الغير والتج�سُّ

ت�س���ّرف في �سوؤون الغي���ر والأ�سل يقت�سي عدم جوازه.  والآي���ة الكريمة تدّرجت على 

ه���ذا ال�سكل نهى اهلل تعال���ى اأّوًل: عن �سوء الظ���ّن بالموؤمنين، وثاني���اً: عن التفتي�س 

����س على دخائلهم، وثالثاً: ع���ن اإذاعتها واإ�ساعتها على فر�س الّطالع عليها،  والتج�سُّ

ه و�سخ�سيته الجتماعية،  ولع���ّل الم�ستف���اد من الآية اأّن حياة الإن�سان اإّنما ه���ي ِبِعر�سِ

.
(2(

والهتك لهما كاأنه �سلب لحياته هذه 

)1)  الكافي، الكليني، ج2، باب من طلب عثرات الموؤمنين وعوراتهم، ح6، �س 355.
)2)   نظام الحكم في الإ�سالم، ح�سين المنتظري، وجوب حفظ اأعرا�س الم�سلمين واأ�سرارهم، �س 357.
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النص القرآني 

تعال���ى:{ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  اهلل  ق���ال 

ڤ ڤڤ}.
تمهيد

اإّن حرم���ة الغيب���ة ُتعّد من بديهيات الفق���ه، وهي من المعا�سي الكبي���رة والموبقات 

المهلكة. واإّن لهذه الخطيئة الكبيرة في عالم الغيب وراء حجاب الملكوت، �سورة قبيحة 

وب�سع���ة تف�سح الإن�سان في المالأ الأعلى اأمام الأنبياء والمر�سلين والمالئكة المقّربين. 

وه���ذه ال�سورة الب�سعة التي اأ�سار اإليها الآية: { ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤڤ} واإّن لأعمالن���ا �سورًا واأ�سكاًل تنا�سبه���ا �ستظهر بتلك ال�سور والأ�سكال 
لتع���ود اإلينا في العالم الآخر،والمغتاب ي�ساهي الكالب الجارحة في افترا�سه لأعرا�س 

النا�س ولحومهم، و�سيظهر بهذه ال�سورة كلب ينه�س لحم ميت في نار جهّنم.

والغيب���ة ُتف�س���د اأجزاء المجتمع واح���دًا بعد واحد فت�سقطها ع���ن �سالحية التاأثير 

ال�سال���ح المرجو من الجتماع وهو اأن يخالط ك���لٌّ �ساحبه ويمازجه في اأمن و�سالمة 

ب���اأن يعرف���ه اإن�سانًا ع���دًل �سويًا ياأن�س به ول يكره���ه ول ي�ستقذره، واأم���ا اإذا عرفه بما 

يكره���ه ويعيبه به انقطع عنه بمقدار ذلك و�سعفت رابطة الجتماع فهي كالأكلة التي 
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تاأك���ل جثمان من ابتلي بها ع�س���وًا بعد ع�سو حتى تنتهي اإلى بطالن الحياة.  والإن�سان 

اإّنم���ا يعق���د المجتم���ع ليعي�س فيه بهوي���ة اجتماعية اأعن���ي بمنزل���ة اجتماعية �سالحة 

لأن يخالط���ه ويم���ازج فيفيد وي�ستفاد منه، وغيبته بذكر عيب���ه لغيره ت�سقطه عن هذه 

المنزل���ة وتبطل منه ه���ذه الهوية، وفيه تنقي�س واحد من ع���دد المجتمع ال�سالح ول 

يزال ينتق�س ب�سيوع الغيبة حتى ياأتي على اآخره فيتبّدل ال�سالح ف�سادًا ويذهب الأن�س 

.
(1(

والأمن والعتماد وينقلب الدواء داء 

شرح مفردات اآلية

 بكتابة اأو اإ�سارة  -
(2(

الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب على وجه يمنع الحكمة منه 

اأو ل�س���ان اأو اأيا كان. بمعنى اأن يذكر م���ن الإن�سان في ظهر الغيب ما ي�سوءه لو 

ذكر به ولذا لم يعّدوا من الغيبة ذكر المتجاهر بالف�سق بما تجاهر به.

علة تحريم الغيبة: الغيبة اإ�ساءة اإلى المغتاب اإذ تغ�سبه اإذا �سمع وتخلق فيه  -

ال�سغين���ة والعداء لمن اغتاب���ه، واإ�ساءة اإلى المجتم���ع الإ�سالمي ال�سامي، اإذ 

تخلق فيه جّو الاّلاأم���ن والفو�سى كدرًا قذرًا، اإف�ساء للفاح�سة في الذين اآمنوا 

فج���راأة جماعية على فعل الفاح�س���ة: {ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 .
(3(

خب} حب   جب   يئ   ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
.

(4(
ففيها ت�سييع لحق فردي واآخر جماعي، فما اأفح�سها فاح�سة وما اأنكاها 

المعنى التفصيلي

�س���ّور الأ�سلوب القراآن���ي رف�س هذا ال�سلوك بطريقة ت�سوي���ر تخييلية فظيعة تثير 

ف الذي  النفور في النف�س ب�سورة عفوية، باعتبارها تج�سيدًا حّيًا لوح�سية هذا الت�سرُّ

يرف�س���ه الوجدان الإن�ساني على م�ستوى الف���رد والجماعة، لإثارة النفور في الوجدان 

)1)  تف�سير الميزان، ج18، �س 324.
)2)  تف�سير مجمع البيان، الطبر�سي، ج9، �س 228.

)3)  �سورة النور، الآية 19.
)4)  الفرقان في تف�سير القراآن بالقراآن، ج 27، �س 251.



205  فلما اردلمن

ِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموهُ . فحّب الغيبة 
َ

ْن َياأُْكَل َلْحَم اأ
َ
َحُدُكْم اأ

َ
ُيِحبُّ اأ

َ
العام من ذاك ال�سلوك. اأ

تفكه���ًا ي�ساهي ح���ّب اأكل لحم اأخيك الميت، فالنيل من عر�س���ه كاأكل لحمه، وهو في 

غيابه، كاأكل لحمه ميتًا اأفال تكرهونه؟ »فكرهتموه«: ثالوث الكراهية العريقة في كل 

اأح���د واإن كان في اأدنى درج���ات الإيمان، فلم يقل »فتكرهون���ه« كفعل م�ستقبل، واإّنما 

»فكرهتم���وه«، كما�س، اإيحاء بثبات هذه الكراهية: اأن ياأكل الإن�سان لحم اأخيه ميتًا، 

 .
(1(

ثباتًا في الفطرة لكل اأحد: »فكرهتموه«: عافته اأنف�سكم واإن كنتم جائعين غرثى

{ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ}: الم���راد بالتقوى هو التجّن���ب عن هذه الذنوب التي 

كان���وا يقترفونها بالتوبة اإلى اهلل �سبحانه فالمراد بقوله: {ڦ ڦ ڄ ڄ } اأّن اهلل 

كثير القب���ول للتوبة رحيم بعباده التائبين اإليه الالئذي���ن به. فالمراد بقوله: {ڦ ڦ 

ڄ ڄ } اأّن اهلل كثي���ر الرجوع اإلى عباده المتقين بالهداية والتوفيق والحفظ عن 
الوق���وع في مهالك ال�سقوة رحيم بهم. وذل���ك اأن التوبة من اهلل توبتان: توبة قبل توبة 

 ،
(2(

العب���د بالرجوع اإليه بالتوفيق للتوبة كما ق���ال تعالى: { ٹ ٹ ٹ ڤڤ } 

وتوب���ة بعد توبة العبد بالرجوع اإليه بالمغف���رة وقبول التوبة كما في قوله: { ڦ ڦ 

.
(3(

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ} 
 بحث حول اآلية 

ب�س�عة الغيبة:

الغيب���ة من الأمرا����س الجتماعية الفّتاك���ة التي تق�سي على المجتم���ع وتحّوله اإلى 

اأح���زاب وفئات متناح���رة ياأكل بع�سها بع�س���ًا، وقد عّبرت بع�س الرواي���ات اأّنها الآكلة 

ف���ي دين الرجل كالآكلة في ج�سد الإن�سان، ولذل���ك �سّور القراآن الكريم جريمة الغيبة 

ب�سورة ب�سعة ومقّززة للنف�س لم ي�سّور غيرها من المحّرمات بهذه ال�سورة كما تقّدم.

)1)  الفرقان في تف�سير القراآن بالقراآن، ج 27، �س 251- 252.
)2)  �سورة التوبة، الآية 118.
)3)  �سورة المائدة، الآية 39.
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1. الغيبة في ال�شطالح:

الغيبة هي  ذكر الإن�سان حال غيبته بما يكره ن�سبته اإليه مّما يعد نق�سًا في العرف، 

بق�سد النتقا�س والذم.

اأو التنبي���ه على ما يك���ره ن�سبته اإليه مّما ُيعّد نق�سًا ف���ي العرف، بق�سد النتقا�س 

وال���ذم  وهو اأع���م من الأول، ل�سمول مورده الل�سان والإ�س���ارة والحكاية وغيرها لعموم 

الأدّلة ال�ساملة لل�سان وغيره وهذا التعريف قد اختاره ال�سهيد الثاني وهو الأولى.

2. ات�شاع نطاق الغيبة:

مع الأ�سف ال�سديد اإّن �سرطان الغيبة قد انت�سر في مختلف طبقات المجتمع و�سار 

يج���ري فيها كما يج���ري الدم في الع���روق، ولم ت�سل���م منه حتى بيوت بع����س العلماء 

ومجال�سه���م الخا�سة فهوؤلء لم يمار�سوا ال�سرقة اأو الزنا و�سرب الخمر ولكن البع�س 

منه���م يمار����س الغيبة بك���ل �سهولة وباأي مب���ّرر، واأق�سد من ه���وؤلء البع�س الذين قد 

تلّب�سوا بلبا�س الدين ويعي�سون على ت�سقيط الآخرين؛ هذا ال�سنف الذين اأّلف ال�سهيد 

الثان���ي زين الدين العاملي } المتوفى 965 ه���� ب�سببهم كتابه )ك�سف الريبة عن 

ه: اأحكام الغيبة( وقال حول هوؤلء في مقدمة كتابه ما ن�سّ

»فلّما راأيت اأكثر اأهل هذا الع�سر مّمن يّت�سم بالعلم ويّت�سف بالف�سل وين�سب اإلى 

العدالة ويتر�ّسح للرئا�سة يحافظون على اأداء ال�سلوات والّدوؤوب في ال�سيام وكثير من 

العب���ادات والقربات ويجتنبون جملة م���ن المحّرمات كالزناء و�سرب الخمر ونحوهما 

م���ن القبائ���ح الظاهرات ثم هم مع ذل���ك ي�سرفون كثيرًا من اأوقاته���م ويتفّكهون في 

مجال�سه���م ومحاوراته���م ويغ���ّذون نفو�سهم بتن���اول اأعرا�س اإخوانهم م���ن الموؤمنين 

ونظرائهم من الم�سلمين، ول يعّدونه من ال�سيئات ول يحذرون معه من موؤاخذة جّبار 

ال�سماوات في �سبب اإقدام النا�س على الغيبة وال�سبب المقدم لهم على ذلك دون غيره 

م���ن المعا�س���ي الوا�سحة، اإّما الغفلة عن تحريمه وم���ا ورد فيه من الوعيد والمناق�سة 



207  فلما اردلمن

ف���ي الآي���ات والروايات وهذا هو ال�سب���ب الأقل لأهل الغفالت، واإّم���ا لأّن مثل ذلك في 

المعا�س���ي ل يخ���ل عرف���ًا بمراتبه���م ومنازلهم م���ن الرئا�سات لخفاء ه���ذا النوع من 

المنكر على من يرومون المنزلة عنده من اأهل الجهالت، ولو و�سو�س اإليهم ال�سيطان 

اأن ا�سرب���وا الخم���ر اأو زنوا بالمح�سنات ما اأطاعوه لظه���ور فح�سه عند العلة و�سقوط 

محّلهم به لديهم بل عند متعاطي الرذائل الوا�سحات ولو راجعوا عقولهم وا�ست�ساوؤوا 

باأنوار ب�سائرهم لوج���دوا بين المع�سيتين فرقًا بعيدًا وتفاوتًا �سديدًا بل ل ن�سبة بين 

المعا�س���ي الم�ستلزمة لالإخالل بحّق اهلل �سبحانه عل���ى الخ�سو�س وبين ما يتعّلق مع 

ذل���ك بحّق العبي���د خ�سو�سًا اأعرا�سهم فاإّنها اأجل م���ن اأموالهم واأ�سرف ومتى �سرف 

ال�س���يء عظم الذن���ب في انتهاكه مع ما ي�ستلزمه من الف�س���اد الكّلي، كما �ستقف عليه 

اإن �ساء اهلل، اأحببت اأن اأ�سنع في هذه الر�سالة جملة من الكالم على الغيبة وبما ورد 

فيها من النهي في الكتاب وال�سنة والأثر ودللة العقل عليه و�سّميتها ك�سف الريبة عن 

 .(1(
اأحكام الغيبة«

3. اأق�شام الغيبة:

���ا عرف���ت اأنَّ المراد منه���ا ذكر اأخيك بما يكره���ه منه لو بلغ���ه اأو الإعالم به اأو  لمَّ

التنبيه عليه، كان ذلك �ساماًل لما يتعلَّق بنق�سان في بدنه اأو ن�سبه اأو ُخلقه اأو فعله اأو 

ته. قوله اأو دينه اأو ُدنياه حتى في ثوبه وداره ودابَّ

وق���د اأ�سار الإم���ام ال�سادق Q اإلى ذلك بقوله: »وجوه الغيبة تقع بذكر عيب 

. فالبدن كذكرك 
ف���ي الخل���ق والفع���ل والمعامل���ة والمذه���ب والجه���ل واأ�شباه���ه«)2)

ا الّن�سب ب���اأن يقول اأبوه فا�س���ق اأو خبيث اأو...  واأم���ا الخلق باأن  في���ه الَعَم����س و... واأمَّ

ين كقولك �سارق  ا في اأفعال���ه المتعلِّقة بالدِّ ر... واأمَّ يق���ول اإّنه �سّيئ الخلق محيل متكبِّ

)1)  ك�سف الريبة عن اأحكام الغيبة، ال�سهيد الثاني، في �سبب اقدام النا�س على الغيبة، �س 4-3.
)2)  م�ستدرك الو�سائل، ج9، �س117.
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���ق بالدنيا كقولك: قليل الأدب، متهاوٌن  ا فعله المتعلِّ اب، ُمتهاون بال�سالة،... واأمَّ ك���ذَّ

ا في ثوبه كقول���ك: اإنَّه و�سخ الثياب،... واعلم اأنَّ ذلك ل يق�سر على  بالنا����س،.... واأمَّ

م لأنَّ في���ه تفهيم الغير نق�سان اأخي���َك، وتعريفه بما  الل�س���ان بل التلّفظ ب���ه، اإنَّما ُحرِّ

يكره���ه، فالتعري�س ب���ه كالت�سريح، والفعل في���ه كالقول، والإ�س���ارة والرمز والإيماء 

والغمز واللمز والكتابة والحركة، وكّل ما ُيفهم المق�سود داخل في الغيبة م�ساٍو لل�سان 

م التلفُّظ به لأجله. ومن ذلك المحاكاة باأن يم�سي متعارجًا... في المعنى الذي ُحرِّ

وكان ر�سول اهلل P  اإذا كِرَه من اإن�ساٍن �سيئًا قال: ما بال اأقوام يفعلون كذا وكذا، 

���ن، وِمن اأ�سرِّ اأن���واع الغيبة غيب���ة المّت�سمين بالفهم والعل���م المرائين، فاإّنهم  ول ُيعيِّ

يفهم���ون المق�سود عل���ى �سفة اأهل ال�س���الح والتقوى ليظهروا م���ن اأنف�سهم التعّفف 

ياء  ع���ن الغيبة ويفهمون المق�س���ود ول يدرون بجهلهم اأنَّهم جمعوا بين فاح�ستين: الرِّ

والغيب���ة، وذل���ك مثل اأن يذكر عن���ده اإن�سان فيق���ول: الحمد هلل الذي ل���م يبتلنا بحّب 

ة اأو بقول نعوذ باهلل من قلَّة الحياء  ة الُفالنيَّ نيا، اأو بالتكّيف بالكيفيَّ الريا�سة اأو حبِّ الدُّ

د الحمد على �سيٍء  اأو م���ن �س���وء التوفيق، اأو ن�س���األ اهلل اأن يع�سمنا من كذا، بل مج���رَّ

ث عنه بما ينافيه ونحو ذلك فاإّن���ه يغتابه بلفظ الدعاء  اإذا ُعل���َم منه اّت�س���اف المحدَّ

و�سم���ت اأهل ال�سالح، واإما ق�س���ده اأن يذكر عيبه ب�سرٍب من الك���الم الم�ستمل على 

الغيبة والرياء ودعوى الخال�س من الرذائل، وهو عنوان الوقوع فيها، بل في اأفح�سها، 

وم���ن ذل���ك اأنَّه قد ُيقّدم مدح م���ن يريد غيبته فيقول: ما اأح�س���ن اأحوال فالن ما كان 

���ر في العب���ادات ولكن قد اعتراه فتوٌر وابُتلَي بما ُيبتلى ب���ه كّلنا وهو قلَّة ال�سبر،  ُيق�سّ

فيذك���ر نف�سه بالذّم ومق�سوده اأن يذّم غيره واأن يمدح نف�سه بالت�سّبه بال�سالحين في 

ذّم اأنف�سه���م فيك���ون مغتابًا مرائي���ًا مزّكيًا نف�سه فيجمع بين ث���الث فواح�س وهو يظّن 

���ه من ال�سالحين المتعّففين عن الغيبة، هك���ذا يلعب ال�سيطان باأهل الجهل  بجهله اأنَّ

اإذا ا�ستغلوا بالعلم والعمل من غير اأن يتقنوا الطريق فيتبعهم ويحبط بمكائده عملهم 

وي�سحك عليهم وي�سخر منهم.
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ب، فاإّن���ه اإّنما يظهر  ة الإ�سغاء اإلى الغيب���ة على �سبيل التعجُّ وم���ن اأق�سامه���ا الخفيَّ

ب ليزيد ن�س���اط المغتاب في الغيبة فيزيد فيها فكاأّنه ي�ستخرج منه الغيبة بهذا  التعجُّ

ا ذكرته ما كنت اأعل���م بذلك اإلى الآن ما كنت اأعرف من  الطري���ق، فيقول: عجبت ممَّ

فالن ذلك، يريد بذل���ك ت�سديق المغتاب وا�ستدعاء الزيادة منه بالّلطف والت�سديق 

.
(1(

لها غيبة بل الإ�سغاء اإليها بل ال�سكوت عند �سماعها 

4. حكم الم�شتمع للغيبة:

.
: »ال�شامع للغيبة اأحد المغتابين«)2)

 P عن ر�سول اهلل

�سا والإيثار ل على وجه الّتفاق، اأو مع القدرة على  امع عل���ى ق�سد الرِّ وم���راده ال�سَّ

الإنكار ولم يفعل. ووجه كون الم�ستمع وال�سامع على ذلك الوجه مغتابين لم�ساركتهما 

للمغت���اب في الر�سا وتكّيف ذهنهما بالت�سّورات المذموم���ة التي ل تنبغي واإن اختلفا 

في اأنَّ اأحدهما قائل والآخر قابل.

اً على اهلل  : »َمن َردَّ الخالئق عن عر�ص اأخيه بالغيب كان حقَّ
 P عن ر�سول اهلل

.
اأن َيردَّ عن عر�شه يوم القيامة«)3)

م�ستثني�ت حرمة الغيبة:

اإذا كان اهلل قد حّرم الغيبة لالأ�سرار الناجمة عنها على م�ستوى الفرد والمجتمع، 

فق���د ذكر الفقهاء بع�س ال�ستثناءات لحرم���ة الغيبة وذلك  في الموارد التي قد تكون 

الم�سلحة فيها في جانب الغيبة اأكثر من المف�سدة التي تختزنها الحرمة.

ويذك���ر الفقهاء نم���اذج من ذلك، منه���ا: الن�سيحة للنا�س، فق���د يحتاج كثير من 

الأف���راد والجماعات اإلى الن�سيحة في الق�سايا المت�سلة بالعالقات العامة والخا�سة 

)1)  ينظر: ك�سف الريبة عن اأحكام الغيبة، �س 13- 15.
)2)   م�ستدرك الو�سائل، ح�سين النوري الطبر�سي، ج9، �س 199.

)3)  )م.ن(.
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ف���ي م�سائل الزواج والم�سارك���ة والم�سوؤولية، ما قد يفر�س الحاج���ة اإلى التعرف على 

موا�سف���ات الأ�سخا����س المعنيين بالمو�س���وع في عيوبهم ال�سخ�سي���ة ونقاط �سعفهم 

العام���ة، لتف���ادي الوقوع في الم�ساك���ل الم�ستقبلية اإذا ق���ّدر للعالق���ة اأن تن�ساأ معهم، 

ليكت�سفوا العيوب بعد ذلك، فتكون الغيبة في هذه الدائرة اأ�سلوبًا وقائيًا يمنع الم�ساكل 

قبل حدوثها، ويجّنب المجتمع من الوقوع في المهالك المرتقبة.

ومنه���ا: حال���ة الظلم التي يحت���اج فيها المظلوم اإل���ى الحديث ع���ن ظالمه بعيوبه 

الخفي���ة المت�سلة بم�ساألة الظل���م، على راأي بع�س، ليرفع الظلم ع���ن نف�سه بذلك، اأو 

ف���ي مطلق عيوبه، على راأي بع�س اآخ���ر، ليملك فر�سة الدفاع عن نف�سه بالهجوم على 

ظالمه وال�سغط على �سمعته في نقاط �سعفه، ليتراجع عن ظلمه، اأو لي�سغط الآخرون 

وِء ِمَن اْلَقْوِل اإِلَّ   اْلَجْهَر ِبال�سُّ
ُ
ف���ي ذل���ك، وهذا ما ن�ستوحيه من قوله تعالى: ل ُيِحبُّ اهلل

َمْن ُظِلمَ ، في ما ا�ستثناه من كالم المظلوم بال�سوء �سد ظالمه.

ومنه���ا: الحالت التي قد يكون فيها الت�ستُّر على عيب ال�سخ�س م�سدر خطر على 

المجتم���ع، لأّن العي���ب قد يوؤّثر تاأثيرًا �سلبيًا على �سالمت���ه، كما اإذا كان هذا ال�سخ�س 

جا�سو�س���ًا خفيًا لالأع���داء الذين يكيدون لالأم���ة اأو لل�سخ�س الب���ري ء، مّما يجعل من 

اإخف���اء �سفته خطرًا محّققًا على �سالمة الف���رد اأو المجتمع، اأو لأّن اإخفاء العيب يوؤّثر 

عل���ى نف����س �ساحبه، باعتب���ار اأن ظهوره قد يدفع���ه اإلى اإ�سالحه، واإل���ى تغيير موقفه 

اأو �سخ�سيت���ه، فتك���ون الغيبة م�سدر خي���ر له، كما تكون م�س���در �سالمة وخير للفرد 

والمجتمع في الفر�سية الأولى.

فم���وارد ال�ستثن���اء ل تنح�س���ر في عدد. نع���م، الظاهر ا�ستثن���اء مو�سعين لجواز 

الغيبة من دون م�سلحة:

اأحدهم���ا: ما اإذا ك���ان المغتاب متجاهرًا بالف�سق، فاإن م���ن ل يبالي بظهور ف�سقه 

بين النا�س ل يكره ذكره بالف�سق. نعم، لو كان في مقام ذّمه كرهه من حيث المذّمة، 

لكن المذّمة على الف�سق المتجاهر به ل تحرم، كما ل يحرم لعنه.
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الثاني: تظلُّم المظلوم واإظهار ما فعل به الظالم واإن كان مت�سّترًا به - كما اإذا �سربه 

.
(1(

في الليل الما�سي و�ستمه، اأو اأخذ ماله - جاز ذكره بذلك عند من ل يعلم ذلك منه

اآث�ر الغيبة:

اإّن الآثار الو�سعية للغيبة تظهر في عالم الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، ومنها:

اإّن المغت���اب ياأكل م���ن لحمه يوم القيام���ة: روي عن الإمام عليQ:»اجتنب   .1

الغيب���ة فاإّنه���ا اإدام كالب الن���ار، ث���م ق���ال: يا ن���وف )ال�شائل( كذب م���ن زعم اأنه 

، ول منافاة بين اأن ياأكل لحم 
ُول���د من ح���الل وهو ياأكل لحوم النا�ص بالغيبة«)2)

الميتة اأو اأن ياأكل لحم ج�سده.

الف�شيحة يوم القيامة على روؤو�ص الأ�شهاد: عن ر�سول اهلل P:»... ومن م�شى   .2

في غيبة اأخيه وك�شف عورته كانت اأول خطوة خطاها و�شعها في جهّنم وك�شف 

.
اهلل عورته على روؤوؤ�ص الخالئق«)3)

ح���ال المغت���اب ف���ي عال���م البرزخ: ع���ن ر�سول اهلل P:»م���ررت ليل���ة اأ�شري بي   .3

على قوم يخم�شون وجوههم باأظافيرهم، فقلت: يا جبرئيل! من هوؤلء، قال: 

.
هوؤلء الذين يغتابون النا�ص ويقعون في اأعرا�شهم«)4)

الف�شيح���ة في الدني���ا: اإّن بع�س مراتب الغيبة يدفع ب�ساحبها اإلى الف�سيحة في   .4

عال���م الدنيا، عن اإ�سحاق بن عّم���ار، قال:»�شمعت اأبا عب���د اهلل Q يقول: يا 

مع�ش���ر من اأ�شل���م بل�شانه ولم يخل�ص الإيمان اإلى قلبه ل تذّموا الم�شلمين ول 

تتبع���وا عوراته���م فاإّن من تتّبع عوراته���م تتّبع اهلل عورته، ومن تتّبع اهلل عورته 

.
يف�شحه ولو في بيته«)5)

)1)  ينظر: كتاب المكا�سب، ال�سيخ مرت�سى الأن�ساري، الأمر الثالث: م�ستثنيات الغيبة، �س 342- 348.
)2)  و�سائل ال�سيعة، ج12، �س 283.

)3)  ك�سف الريبة، �س15.
)4)  بحار الأنوار، ج 72، �س222.

)5)  الكافي، ج2، �س354.
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عالج الغيبة)1):

اإّن ع���الج ه���ذا المر����س الأخالقي الخطير يحت���اج اإلى مجاهدة كبي���رة، ومتابعة 

دقيقة، ول بد من رعاية الأمور التالية للوقاية من الوقوع في هذا المر�س اأو عالجه: 

• اأن ُيفّكر في الآثار المفيدة التي تترّتب على معالجة هذه الموبقة، ويقارنها مع 	

الآثار ال�سيئة التي تترتب على الغيبة.

• اأن ُيفّكر ويتاأّمل في الروايات التي تحّدثت عن الآثار الغيبية لهذه المع�سية.	

• اأن ُيفّكر في الآثار الدنيوية للغيبة ك�سقوط الإن�سان من اأعين النا�س.	

•  م���ن الناحية العملية فال بد من كّف النف����س عن هذه المع�سية لبع�س الوقت 	

مهم���ا كان �سعبًا، ولجم الل�سان، والمراقبة الكامل���ة للنف�س، ومعاهدة النف�س 

بعدم اقتراف هذه الخطيئة، ومراقبتها، والحفاظ عليها ومحا�سبتها.

• معالج���ة العوامل والأ�سباب والجذور التي ت���وؤّدي بال�سخ�س اأن يرتكب الغيبة، 	

كالح�سد والحقد والأنانية وحّب النتقام والتكّبر والغرور واأمثال ذلك.

• اأن ُيفّكر وي�ستح�سر دائمًا هذه الحقيقة وهي اأّن الغيبة حّق النا�س لأنها تت�سبب 	

في هدم �سمعتهم والذهاب بماء وجوههم.

الدروس المستفادة من اآلية

الإيم���ان الحقيقي يقت�سي اأن يتجّنب الإن�سان الأفك���ار ال�سيئة تجاه الآخرين وكل . 1

م���ا من �ساأن���ه هتك حرم���ة الموؤم���ن {ٱ ٻ ٻ ٻ...} )�سوء الظّن- 

�س-الغيبة(. التج�سُّ

م���ن اأجل البتعاد وعدم الوقوع  بالمع�سية حتمًا، ينبغي البتعاد والتجنُّب عن كّل . 2

)1)  راج���ع: الأربعون حديثًا، روح اهلل الخميني، ����س 290، )بت�سّرف(، الأخالق في القراآن، نا�سر مكارم ال�سيرازي، 

ج 3، �س 91-93 )بت�سّرف(.
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م���ا ُيحتمل اأن���ه مع�سية فينبغي الجتن���اب عن الكثرة الإفرادي���ة للظّن المحتملة 

 المع�سي���ة بلح���اظ كّل الأفراد، لكي ل نق���ع في بع�س اأفراده���ا القطعي الحرمة. 

{ٻ ٻ     ... پ               پ ڀ ڀڀ   }.

في المجتمع الإيماني، الأ�سل هو الثقة والعتماد على الآخرين وبرائته حتى يثبت . 3

بالدليل القاطع خالف ذلك {پ               پ ڀ ڀڀ  }.

من اأجل البتعاد عن الغيبة ل بّد من �سّد كّل اأبواب الغيبة، اأّي كّل ما ُيمهّد الأر�سية . 4

لهذه المع�سية. {ٻ ٻ     پ پ  ... ڀ ٺ ٺ ٺ  }.

المع�سي���ة في ظاهرها قد تبدو جميلة ولذيذة ويلت���ّذ بارتكابها الإن�سان كالغيبة، . 5

ولكّنه���ا في الباطن وال�سورة الملكوتية هي من اأخب���ث ال�سور ومن اأنتن الروائح 

ومن اأب�سع الأعمال {ٹ ٹ ٹ ڤ }.

م���ن طرق الأمر بالمعروف والنهي ع���ن المنكر ال�ستفادة من الأمثلة التي ُتحّرك . 6

العواطف. {ٺ ٺ  ... ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  }.

الغيب���ة ح���رام لكّل الأفراد من غير فرق بين �سغي���ر وكبير ول بين عرق وعرق ول . 7

بين مقام ومقام فالكّل حرام. »ل َيْغَتْب ...اأََحُدُكْم« هو �سامل للجميع.

كما اأّن الميت ل يمتلك قدرة الدفاع عن نف�سه فالم�ستَغاب هكذا من هذه الناحية . 8

»َمْيتاً«.

الغيب���ة ن���وع من الفترا�س الذي هو م���ن عالمات الحيوان���ات وبالفعل الذي يقوم . 9

به���ذه المع�سية فهو ُيغّلب ق���واه الحيوانية على قواه العقلية. {ٹ ٹ ٹ 

ڤ }.
طلب التوبة والمعذرة  من اهلل يترافق دائمًا مع الرحمة الإلهية. { ڄ ڄ}.. 10

اإن قبول التوبة من اهلل تعالى هو مظهر من مظاهر الرحمة. { ڄ ڄ }.. 11
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ربط الآية )11( و )12( ب�لمحور:

ه���ذا المقطع من �سورة الحجرات يت�سّمن المنهي���ات التي ل تتنا�سب مع اأخالقية 

المجتمع الإ�سالمي فينبغي على اأف���راد المجتمع اجتناب هذه الرذائل الأخالقية من 

�س، واأخي���رًا الغيبة. ودعى اهلل  �سخري���ة، ولمز، وتناب���ز بالألقاب، و�سوء الظّن، وتج�سُّ

تعالى الموؤمنين اإلى التوبة من هذه الأعمال ال�سنيعة والموجبة لنف�سام ُعرى الأخوة 

بي���ن الموؤمني���ن وبالعمل به���ذه المنهيات يجانب التق���وى، والبتعاد عنه���ا هو التقوى 

بعينه���ا وكم���ا هو وا�سح كل ذلك ل يتم اإل من خ���الل التربية الأخالقية للمجتمع على 

�سوء �سورة الحجرات.

ر�س�لة الآية: 

اإّن واق���ع اأمتن���ا الإ�سالمية هي في اأم�ّس الحاجة له���ذه الأخالق الفا�سلة والحفاظ 

عل���ى حرمات الموؤمني���ن، لأّنه في ر�سد ب�سيط لالأف���راد المجتمع الإ�سالمي، نرى كم 

يعان���ي ه���ذا المجتمع من اأمرا�س اأ�سبح���ت ولالأ�سف من عادات���ه ال�سلوكية والتي قد 

ل ي�ستنكره���ا اأغلب اأف���راده بل يمار�سونها على اأّنها اأم���ور ماألوفة وطبيعية فال�سخرية 

وال�سته���زاء والهمز واللمز والغيبة هي مواد �سفرنا واجتماعاتنا ومحادثاتنا وهذا اإْن 

دّل عل���ى �سيء في���دّل على مدى النحطاط الأخالقي ف���ي المجتمع مّما يجعله بحاجة 

اإلى عالج ه���ذه الأمرا�س المزمنة من خالل التزامه بالمبادىء العظيمة التي جاءت 

في �سورة الحجرات.
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التربية 

الأخالقية 

للمجتمع 

الإ�شالمي 

{مئ ىئ يئجب}

{ٻ ٻ     پ پ}

{ڀ ٺ}

{ی جئ حئ}

{ائ  ەئ ەئ  وئ وئ}

{ٺ ٺ ٺ ٿٿ}
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X للمطالعة

رواية ج�معة في الغيبة

الغيبة حرام على ك���ّل م�سلم، ماأثوم �ساحبها في 
 
Q روي ع���ن الإمام ال�سادق

ك���ّل حال، و�سفة الغيب���ة: اأن تذكر اأحدًا بما لي�س هو عن���د اهلل عيب اأو تذّم ما تحمده 

اأه���ل العلم فيه، واأّم���ا الخو�س في ذكر الغائب بما هو عن���د اهلل مذموم و�ساحبه فيه 

مل���وم فلي����س بغيبة، واإن ك���ره �ساحبه اإذا �سمع ب���ه وكنت اأنت معافًا عن���ه وخاليًا منه 

ويكون في ذلك مبّينًا للحّق من الباطل ببيان اهلل تعالى ور�سوله P ولكن على �سرط 

اأن ل يك���ون للقائ���ل بذلك مراد غير بي���ان الحّق والباطل في دين اهلل ع���ّز وجّل، واأّما 

اإذا اأراد ب���ه نق�س المذكور بغير ذلك المعنى فه���و ماأخوذ بف�ساد مراده وكان �سوابًا، 

واإن اغتب���ت مبل���غ المغتاب فا�ستحّل من���ه، فاإن لم تبلغه ولم تلحق���ه فا�ستغفر اهلل له. 

 والغيب���ة تاأك���ل الح�سنات كما تاأكل الن���ار الحطب، اأوحى اهلل عّز وج���ّل اإلى مو�سى بن 

عم���ران Q المغت���اب هو اآخر م���ن يدخل الجنة، اإن تاب واإن ل���م يتب فهو اأول من 

يدخل النار، ق���ال تعال���ى: { ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ } 

ووج���وه الغيبة تقع بذكر عي���ب في الخلق والعقل والفع���ل والمعاملة والمذهب والجهل 

 واأ�سباه���ه. واأ�س���ل الغيب���ة متنّوع بع�سرة اأن���واع: 1 - �سفاء غي���ظ. 2 - وم�ساعدة قوم.

  3 - وتهمة. 4 - وت�سديق خبر بال ك�سفه. 5 - و�سوء ظن. 6 - وح�سد. 7 - و�سخرية.

8  - وتعّجب. 9 - وتبّرم.. 10 - وتزّين. فاإْن اأردت الإ�سالم فاذكر الخالق ل المخلوق 

.
(1(

في�سير لك مكان الغيبة عبرة ومكان الإثم ثوابًا 

)1)  م�سباح ال�سريعة ومفتاح الحقيقة، المن�سوب لالإمام ال�سادق Q، في الغيبة، �س 204- 205.
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النص القرآني

ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   } تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ }.
تمهيد

ق���ال تعال���ى: { ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ }، والآي���ة ا�ستئن���اف مبّي���ن لم���ا فيه 

الكرامة عند اهلل �سبحانه، وذلك اأّنه نّبههم في �سدر الآية على اأّن النا�س بما هم نا�س 

ي�ساوي بع�سه���م بع�سًا ل اختالف بينهم ول ف�سل لأحدهم على غيره، واأّن الختالف 

ل به اإلى تعارفهم ليقوم  المترائي في الخلقة من حيث ال�سعوب والقبائل اإّنما هو للتو�سّ

به الجتماع المنعقد بينهم اإذ ل يتمُّ ائتالف ول تعاون وتعا�سد من غير تعّرف، فهذا 

هو غر�س الخلقة من الختالف المجعول، ل اأن تتفاخروا بالأن�ساب وتتفا�سلوا باأمثال 

البيا����س وال�سواد، في�ستعبد بذلك بع�سهم بع�س���ًا، وي�ستخدم اإن�سان اإن�سانًا، وي�ستعلي 

ق���وم على ق���وم، فينجّر اإلى ظه���ور الف�ساد في الب���ر والبحر وهالك الح���رث والن�سل 

ه �سبحانه في ذيل الآية بهذه الجملة اأعني قوله:{ ڇ  ڍ  فينقلب الدواء داء. نبَّ

ڍ ڌ ڌڎ } على ما فيه الكرامة عنده، وهي حقيقة الكرامة.
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شرح مفردات اآلية

النَّا����ُص: ا�س���م للجمع من بني اآدم، واح���ده: اإِْن�َساٌن من غي���ر لفظه، وقد يراد  -

 ب���ه الُف�سالء دون غيره���م، مراعاًة لمعن���ى الإِن�سانّية، وف���ي التنزيل العزيز: 

. اإذا راجعنا المعاجم اللغوية نجدها 
(1(

{ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ }
ذكرت ا�ستعمالت ومعاني متعّددة لكلمة »النا�ص«. فمن معاني النا�س في اللغة 

الحرك���ة. كقول اأم زرع »اأنا�َص من حلي اأذني« يعن���ي: اأّن زوجها اأكرمها بحلي 

حتى اأّن هذه الحلي قد مالأت اأذنيها فاأ�سبحت هناك حركة لهذه الحلي قالت: 

اأنا�س يعني: ظهرت حركة من هذه الحلي. ومنها: الن�سيان. ومنها: الأن�س لأّن 

بع�سن���ا ياأن�س ببع�س. منها: الظهور والبروز لأّنن���ا نبرز ونظهر، قال عّز وجّل 

.
(3(

 يعني اأب�سرت وراأيت نارًا قد ظهرت 
(2(

عن مو�سى: { ۆ ۆ ۈ }

َخلَْقَناُكْم: هو اإيجاد �سيء على كيفّية مخ�سو�سة وبما اأوجبته اإرادته واقت�سته  -

الحكم���ة. والفرق بين الخلق والإيج���اد والأحداث والإب���داع والتقدير والجعل 

والخت���راع والتكوي���ن: اأّن النظر ف���ي الإيجاد اإل���ى جهة اإب���داع الوجود فقط، 

وف���ي الأحداث اإلى الإيج���اد من جهة الحدوث وكونه حادث���ًا، وفي الإبداع اإلى 

الإيجاد على كيفّية لم ي�سبقها غيرها، وفي الخلق اإلى كون الإيجاد على كيفّية 

مخ�سو�س���ة، وفي الختراع اإلى جهة ال�ستقاق ب�سهولة، وفي التقدير اإلى جهة 

التحديد وتعيين الحدود فقط، وفي التكوين اإلى الإيجاد ومن جهة حالة الكون 

.
(4(

والبقاء اإجماًل، وفي الجعل اإلى جهة اإحداث تعلُّق وارتباط 

َجَعْلَناُك����ْم: اإ�سف���اء حالة وهيئة وتقدير و�سيرورة معّينة على الخلق. ثانيًا: تحويل  -

ل من الجعل هو ما يقرب من التقدير  المخلوق من هيئة لأخرى. فالمعنى المح�سّ

)1)  �سورة البقرة، الآية 13.
)2)  �سورة النمل، الآية 31.

)3)  التحقيق في كلمات القراآن، ج1، اأن�س، �س 158، 163.
)4)  التحقيق في كلمات القراآن، ج3، خلق، �س 115.
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.
(1(

والتقرير والتدبير )ويجمعها ت�سيير ال�سيء على حالة( بعد الخلق والتكوين

�ُشُعوًب���ا وَقَباِئ���َل:  ال�سع���وب هو م���ا ين�سعب من اأ�س���ل نوع الإن�س���ان، كالأ�سود  -

والأحمر والأبي�س والأ�سفر. ال�سعوب باعتبار المتيازات الطبيعّية الخارجّية، 

والقبائ���ل باعتبار الخ�سو�سّيات الحا�سلة بالن�سب، وهذه المتيازات ل توجب 

.
(2(

ف�سيلة ول �سرفًا في مقاماتهم المعنوّية -.{ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ}

اأَْكَرَمُك���ْم: الأ�سل في الكرم هو ما يقابل الهوان، كما اأّن العّزة ما يقابل الذلَّة،  -

والكب���ر ما يقابله ال�سغر. والذلَّة هو هوان ب���اإذلل من هو اأعلى منه، بخالف 

.
(3(

الهوان، فيعتبر في العّزة مفهوم ال�ستعالء والتفّوق، بخالف الإكرام

اأَْتَقاُك���ْم: وق���ى: كلم���ة واح���دة تدّل عل���ى دفع �سيء ع���ن �سيء بغي���ره، ووقيته  -

اأقي���ه وقي���ًا، والوقاية: ما يقي ال�س���يء. واّتق اهلل: توّق���ه، اأي اجعل بينك وبينه 

.
(4(

كالوقاية

المعنى التفصيلي

نفي التف�خر:

 التف�شير الأول: الآية م�سوقة لنفي التفاخر بالأن�ساب، وعليه فالمراد بقوله: »من 

ذكر واأُنثى« اآدم وحّواء.

ّم ت�ستركون جميعًا فيهما 
ُ
ا خلقناكم م���ن اأب واأ نَّ

َ
عل���ى التف�سير الأول معن���ى الآية: اأ

من غير فرق بين الأبي�س والأ�سود والعربي والعجمي وجعلناكم �سعوبًا وقبائل مختلفة 

ل لكرام���ة لبع�سكم على بع�س ب���ل لأن تتعارفوا فيعرف بع�سكم بع�سًا ويتم بذلك اأمر 

اجتماعك���م في�ستقي���م موا�سالتكم ومعامالتكم فل���و فر�س ارتف���اع المعرفة من بين 

)1)  التحقيق في كلمات القراآن، ج2، جعل، �س 89.
)2)  التحقيق في كلمات القراآن، ج6، �سعب، �س 68.

)3)  التحقيق في كلمات القراآن، ج10، كرم،  �س 47.
)4)  التحقيق في كلمات القراآن، ج13، وقى، �س 184.
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اأف���راد المجتمع انف�سم عق���د الجتماع وبادت الإِن�سانية، فه���ذا هو الغر�س من جعل 

ال�سعوب والقبائل ل اأن تتفاخروا بالأن�ساب وتتباهوا بالآباء والأمهات.

التف�سير الثاني: وقيل: المراد بالذكر والأنثى مطلق الرجل والمراأة، والآية م�سوقة 

لإِلغ���اء مطلق التفا�سل بالطبقات كالأبي�س والأ�س���ود والعرب والعجم والغني والفقير 

والمولى والعبد والرجل والمراأة. 

وعل���ى الثاني معنى الآية: ي���ا اأيها النا�س اإنا خلقناكم من رج���ل وامراأة فكل واحد 

منك���م اإن�سان مول���ود من اإن�سانين ل تفترق���ون من هذه الجه���ة، والختالف الحا�سل 

بال�سع���وب والقبائل - وهو اخت���الف راجع اإلى الجعل الإِلهي - لي����س لكرامة وف�سيلة 

(1(
واإّنما هو لأن تتعارفوا فيتّم بذلك اجتماعكم.

1. قوله: { ڎ ڈ ڈ ژ }:

 في���ه تاأكي���د لم�سمون الآية وتلويح اإل���ى اأّن الذي اختاره اهلل كرام���ة للنا�س كرامة 

حقيقي���ة اختارها اهلل بعلمه وخبرته بخالف ما اختاره النا�س كرامة و�سرفًا لأنف�سهم 

فاإّنها وهمية باطلة فاإّنه���ا جميعًا من زينة الحياة الدنيا قال تعالى:{ٱ ٻ ٻ 

. وف���ي 
(2(

ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ   ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ }
الآي���ة دلل���ة على اأن من الواج���ب على النا����س اأن يتَّبعوا في غايات الحي���اة اأمر رّبهم 

ويخت���اروا ما يختاره ويهدي اإليه وق���د اختار لهم التقوى كما اأّن من الواجب عليهم اأن 

.
(3(

يختاروا من �سنن الحياة ما يختاره لهم من الدين 

2 . قوله: { ڄ ڃ}:

 الن���داءات التي تكّررت في الآيات ال�سابقة كانت بلفظ {ڭ ڭ ۇ} وفي 

هذه الآية الكريمة جاء الخطاب بلفظ )اأيها النا�س(. وال�سبب في تبديل الخطاب هو:

)1)  تف�سير الميزان، ج18، �س 226.
)2)  �سورة العنكبوت، الآية 64.

)3)  تف�سير الميزان، ج18، �س 227.
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اأّوًل: ه���و تعقي���ب عام على هذه الأحك���ام وتلك الآداب، التي كان���ت خطابًا للذين 

اآمن���وا، ليرّتلوه���ا، وياأخذوا اأنف�سهم بها.. ولي�س ه���ذا فح�سب، بل اإّن عليهم اأن 

يراع���وا ه���ذه الأحكام وتلك الآداب مع غير الموؤمني���ن.. مع النا�س جميعًا، من 

ك���ّل اأّم���ة، ومن كّل دين.. اإّنه���ا اأخالق اإن�سانية، يجب اأن تك���ون طبعًا وجبّلة فى 

الموؤم���ن، يعي�س بها فى الحياة كّلها، وم���ع النا�س جميعًا، فال تكون ثوابًا يلب�سه 

م���ع الموؤمنين، حتى اإذا كان مع غير الموؤمنين نزعه فاإّنه بهذا اإنما ينزع كماًل 

(1(
خلعه اهلل عليه، و يتعّرى من جالل ك�ساه اهلل اإياه..

ثاني���اً: الخط���اب هو لالإن�سانية جمع���اء، فاإّن كّل النا�س له���م مرجعية واحدة وهم 

خلق���وا من ذكر واأنثى ول تفا�سل بينهم م���ن هذه الجهة اأ�ساًل، وهذا يدّل على 

الوح���دة الإن�سانية وهي قاعدة مهمة في فهم ك���ل الت�سريعات الإ�سالمية فاأنتم 

اأّيه���ا النا�س- موؤمنين وغير موؤمنين- اإخوة ف���ى الإن�سانية. كما كان الموؤمنون 

اإخوة في الإيم���ان. بناء على هذه القاعدة فاإّن عالقة الموؤمنين بغيرهم ينبغي 

اأن تق���وم عل���ى اأ�سا�س هذه الوحدة الإن�سانية، فال يج���وز اأن يتعالى العرب على 

العج���م منهم بلغتهم اأو عن�سرهم، لأن هذه العقيدة الجاهلية �سُت�سّكل حاجزًا 

دون دخول �سائر ال�سعوب في دين اهلل.

تنفي العن�سرية: 

هذه الآية الكريمة تهدينا اإلى الأمور التالية:

اأّوًل: اإل���ى م�سروعية هذه التق�سيمات الطبيعية واأّنها- في الأ�سا�س- نافعة، وعلينا 

اأن ُنعيده���ا الى طهرها، بعيدًا عن كل األ���وان الع�سبية والتعالي لنجني ثمارها 

الطيبة. وهذا ما يدعو اليه الإ�سالم كما جاء في الن�سو�س الدينية من �سرورة 

�سلة الرحم والتوا�سل مع الع�سيرة وما �سابه ذلك.

)1)  التف�سير القراآني للقراآن، ج13، �س 454.
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ثانياً: اأّن التعارف بين النا�س واحد من اأهم مقا�سد ال�سريعة الغّراء، لماذا؟. لأّنه 

ل���ول معرف���ة النا�س لما اكتملت حكمة البتالء في الخلق؟ اأو لأّن البتالء ل يتم 

اإل بالحرية والم�سوؤولي���ة فلو اختلط النا�س ببع�سهم كيف يميز ال�سالح فيثاب 

ن من اأن  ع���ن المج���رم فيعاقب؟ اأم كيف تتراك���م مكا�سب المح�سني���ن وتح�سّ

ي�سرقه���ا الك�سالى والمجرمون؟ كال. ل ب���ّد اأن ُيميَّز النا�س عن بع�سهم تمييزًا 

كافي���ًا لياأخذ كّل ذي حقٍّ حّقه، في�سجعه ذل���ك على المزيد من العطاء، وياأخذ 

التناف�س دوره في دفع عجلة الحياة قدمًا الى المام.

ثالثاً: اإّن حكمة الختالف هو التكامل- بعد التناف�س على الخيرات- ولي�س ال�سراع 

ومن دون 
(1(

والتطاحن، وقد قال ربن���ا �سبحانه: { ەئ وئ وئ ۇئۇئ }

التعارف كيف يتّم التعاون، اإّن على النا�س اأن يكت�سفوا اإمكانات بع�سهم ليتبادلوا 

الخيرات، اأما اإذا تقوقعت كّل طائفة في حدودها الجغرافية اأو الجتماعية ولم 

يتعارفوا فكيف يمكن التعاون بينهم؟.

قيمة الت�س�بق على العمل ال�س�لح:

ونفه���م من هذه الآي���ة: اإّن التناف�س على العمل ال�سال���ح والت�سابق في الخيرات هو 

هدف اختالف ال�سعوب، واإن لكلٍّ منهم �سرعة ومنهاجًا، بل اإّن هذا الختالف والتنّوع 

مطل���وب اإذا ك���ان و�سيلة للتناف�س البّن���اء، والتعارف والتعاون، كم���ا اأّن الختالف بين 

النا�س في مجتمع واحد هدفه الت�سارع الى الخيرات، والتعاون فيها، كذلك التفرع بين 

ال�سعوب والمجتمعات المتنّوعة األي����س يقول رّبنا �سبحانه: { ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
. واإذا ك���ان اله���دف م���ن ه���ذا 

(2(
ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ }

التن���ّوع الت�سارع في الخيرات، فاإّن اأكرم الخلق عند اهلل من ا�ستبق اإليها، فالأقرب اإلى 

)1)  �سورة المائدة، الآية 2.
)2)  �سورة الزخرف، الآية 32.
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ال�سراط الم�ستقيم، والأ�سبق في ال�سالحات هو الأكرم، لأّنه الذي ُيحّقق الهدف دون 

غيره، واإلى هذه ت�سير كلمة التقوى.. األي�ست  التقوى هي المعرفة باهلل والعلم ب�سريعته، 

ن �سّد اأ�سباب الهالك  والجتهاد ف���ي تنفيذها؟. واأ�سل الكلمة من الوقاية، اأي التح�سّ

ول تح�س���ل ه���ذه الوقاية من دون معرف���ة الطريق وال�ستقامة علي���ه، بعيدًا عن اأمواج 

الفت���ن، و�سغوط اله���وى ورياح ال�سهوات، لذلك كانت التق���وى اأرفع درجة من الإيمان، 

كما اإّن الإيمان اأرفع درجة من الإ�سالم كما �سياأتي. واإّنما رفع الإ�سالم قواعد المجتمع 

الفا�سل على اأ�سا�س التقوى، لأّنه من دونها ُتمّزق الع�سبيات الجاهلية التجّمع الب�سري، 

ول تدعه يتكامل، بل في كثير من الأوقات يتقابل مع بع�سه، وي�سير في طريق الهدم.

گ گ گ               گ      ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   } �سبحان���ه:  اهلل  ق���ال 

ۀ ۀ ہ  ڻ ڻ ڻ  ڱ ں ں ڻ  ڱ  ڱ 
.

(1(
ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے }

اإّن كلمة التقوى هي �سبغة التجّمع الإيماني ومحوره، وعماد تما�سكه، ومبعث قّوته، 

بينم���ا الع�سبيات الجاهلية هي �سبغة �سائر المجتمعات غير الإيمانية.. وحين حارب 

الإ�س���الم هذه الع�سبيات ا�ستطاع اأن ي�سهر المجتم���ع الجاهلي المت�سرذم في بوتقة 

.
(2(

التوحيد، ويبني منه تلك الح�سارة التي لم ي�سهد التاريخ لها مثياًل

وظيفة التقوى في الإ�سالم:

1. حقيقة التقوى:التقوى من الوقاية بمعنى: التوّقي. وفي عرف المت�سّرعة 

يق�س���د به���ا: التوّقي من عذاب الآخرة، اأو من غ�سب الرحمن، اأو من البتعاد عن 

اهلل تعال���ى اأو م���ا اإل���ى ذل���ك.

د  وي�ستفاد من مجموع الآيات القرانية اأّن التقوى هي الإح�سا�س بالم�سوؤولية والتعهُّ

)1)  �سورة الفتح، الآية 26.
)2)  ينظر: من هدى القراآن، ج13، �س 436 - 437 – 438.
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الذي يحكم وجود الإن�سان وذلك نتيجة لر�سوخ اإيمانه في قلبه حيث ي�سّده عن الفجور 

والذن���ب ويدعوه اإلى العمل ال�سالح والب���ّر ويغ�سل اأعمال الإن�سان من التلّوثات ويجعل 

فكره ونيته في خلو�س من اأية �سائبة. وحين نعود اإلى الجذر اللغوي لهذه الكلمة ن�سل 

اإلى هذه النتيجة اأي�سًا لأّن »التقوى« م�ستقة من »الوقاية« ومعناها المواظبة وال�سعي 

عل���ى حفظ ال�سيء، والم���راد في هذه الموارد حف���ظ النف�س من التل���ّوث ب�سكل عام، 

وجعل القوى تتمركز في اأمور يكون ر�سا اهلل فيها.

 اإلى ثالث مراتب: 
)ر�س( 

2. مراتب التقوى: وقد ق�ّسمها العالمة المجل�سي 

- حفظ النف�س من »العذاب الخالد« عن طريق تح�سيل العتقادات ال�سحيحة.

- تجنُّب كّل اإثم وهو اأعّم من اأن يكون تركًا لواجب اأو فعاًل لمع�سية.

- التجلُّ���د وال�سطب���ار عن ك���ّل ما ي�سغل القل���ب وي�سرفه عن الح���ّق، وهذه تقوى 

الخوا�س بل خا�س الخا�س. 

وا�ستظه���ر اأن يك���ون المق�سود بالتق���وى في الرواي���ات التي جعلتها ف���وق الإيمان 

وجعل���ت اليقي���ن اأعلى منه���ا: المعنى الثاني؛ اإذ لو ك���ان المق�سود ه���و الأّول لّما �سّح 

جعله���ا فوق الإيمان، ولو ك���ان المق�سود الثالث لأ�سكل الفرق عن اليقين وكون اليقين 

فوق���ه. ثّم قال: لكن درجات المرتبة الأخيرة � اأي�سًا � كثيرة، فيمكن حمل اليقين على 

اأعلى درجاتها، فيجتمع مع تف�سير التقوى بالمعنى الثالث اأي�سًا.

نم�ذج من موارد التقوى في القراآن:

اإّن القراآن جعل التمايز الأكبر بين الب�سر هو للتقوى، وعّدها معيارًا لمعرفة القيم 

الإن�سانية فح�سب!.والعناوين التي تحّدثت عنها الآيات عن التقوى كثيرة منها: 

خير الزاد: عدها خير الزاد اإذ يقول: { ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   .1

.
(1(

ڦ ڦ}

)1)  �سورة البقرة، الآية 197.
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اللبا����ص:  فقد عّبر عنها باللبا�س: { ڇ ڇ ڇڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   .2

 .
(1(

ڎ ڈ }
اأ�ش�ص الدعوة: كما اأّنه عّبر عنها في اآيات اآخرى باأّنها واحدة من اأول اأ�س�س دعوة   .3

الأنبياء.

ن�شبه���ا اهلل ال���ى نف�شه: وي�سمو بها في بع����س الآيات اإلى اأن ُيعّبر عن اهلل باأنه اأهل   .4

 .
(2(

التقوى فيقول: { ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  }

التق���وى ب���اب العل���م: والقراآن يعّد التق���وى نورًا من اهلل، فحيثم���ا ر�سخت التقوى   .5

كان العل���م والمعرفة اإذ يق���ول: { ېئ     ىئىئ ىئ یی ی ی جئ 

 .
(3(

حئ}
التق���وى والب���ر: ويقرن التق���وى بالبر في بع�س اآيات���ه فيقول: { ەئ وئ وئ   .6

.
(4(

ۇئۇئ }. اأو يقرن العدالة بالتقوى فيقول: { ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ }
يع���ّد القراآن كّل عم���ل ينبع من روح الإيم���ان والإخال�س والني���ة ال�سادقة اأ�سا�سه 

التق���وى، كما جاء في و�سفه في �ساأن »م�شجد قبا« ف���ي المدينة حيث بنى المنافقون 

في قباله »م�سجد �سرار« فيقول: { ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ ڃ چ 

 .
(5(

چچ }

تالزم العمل والتقوى:

ْعَماَل َفُقْلُت: 
َ
ِبي َعْبِد اهلل Q َفَذَكْرَن���ا الأ

َ
���ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل ُكْنُت ِعْن���َد اأ ع���ْن ُمَف�سَّ

َعَف َعَمِل���ي َفَقاَل: »َمه ا�ْشَتْغِفِر اهلل ُثمَّ َقاَل ِلي اإِنَّ َقِلي���َل اْلَعَمِل َمَع التَّْقَوى  �سْ
َ
َن���ا َما اأ

َ
اأ

)1)  �سورة الأعراف، الآية 26.
)2)  �سورة المدثر، الآية 56.

)3)  �سورة البقرة، الآية 282.
)4)  �سورة المائدة، الآية 8.

)5)  �سورة التوبة، الآية 108.
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َخْي���ٌر ِم���ْن َكِثيِر اْلَعَمِل ِباَل َتْقَوى، ُقْلُت: َكْيَف َيُك���وُن َكِثيٌر ِباَل َتْقَوى؟ َقاَل: َنَعْم ِمْثُل 

ُئ َرْحلَه« كناية عن كثرة ال�سيافة وق�ساء  ُجِل ُيْطِعُم َطَعاَمه وَيْرُفُق ِجيَراَنه وُيَوطِّ الرَّ

حوائ���ج الموؤمنين بكثرة الواردي���ن اإلى منزله »َفاإَِذا اْرَتَفَع َله اْلَباُب ِم���َن اْلَحَراِم َدَخَل 

ِفيه َفَهَذا اْلَعَمُل ِباَل َتْقَوى وَيُكوُن الآَخُر َلْي�َص ِعْنَده َفاإَِذا اْرَتَفَع َله اْلَباُب ِمَن اْلَحَراِم 

.
َلْم َيْدُخْل ِفيه«)1)

وقد بّين القراآن الكريم هذه الحقيقة وهي اأّن العمل ُيتقّبل من المتقين، ومن ي�سلب 

�سفة التقوى ل ُيقبل عمله قّل اأم كثر فال عبرة بذلك قال تعالى: { ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڳ  ڳڳ  گ  گ    گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
.

(2(
ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ }

واعل���م اأّن ال�س���ادق Q �ُسئل عن تف�سير التقوى فقال Q: اأن ل يفقدك اهلل 

حيث اأمرك ول يراك حيث نهاك. وهذا هو بعينه قوله Q في اأول الباب: ولكن ذكر 

اهلل عندما اأحّل وحّرم، فاإن كان طاعة عمل بها، واإن كان مع�سية تركها. وهذا هو حّد 

التقوى وهي العّدة الكافية في قطع الطريق اإلى الجنة، بل هي الجنة الواقية من متالف 

فة لكّل اإن�سان، ولقد �ُسحن بمدحها  الدنيا والآخرة، وهي الممدوحة بكل ل�سان. والم�سرِّ

الق���راآن، وكفاه���ا �سرف���ًا قول���ه تعال���ى: { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ       ۀ ہ 

 ول���و كان في العالم خ�سلة اأ�سلح للعبد واأجمع للخير واأعظم 
(3(

ہ ہ ہ ھھ }
ف���ي القدر، واأنج���ح لالآمال من هذه الخ�سلة التي هي التقوى لكان اهلل �سبحانه اأو�سى 

به���ا عباده لمكان حكمت���ه ورحمته، فلما اأو�س���ى بهذه الخ�سلة الواح���دة جمع الأولين 

واآخرين واقت�سر عليها علم اأنها الغاية التي ل يتجاوز عنها ول مقت�سر دونها. 

)1)  الكافي، ج2، باب الطاعة والتقوى، ح 7، �س 76.
)2)  �سورة المائدة،الآية27.

)3) �سورة الن�ساء، الآية 131.
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الدروس المستفادة من اآلية

1. الذك���ورة والأنوثة والأع���راق والقبائل وما �سابه ذلك لي�ست م���ورد افتخار وتفا�سل 

بين النا�س »خلقنا، جعلنا«.

2. اإّن الحكم���ة م���ن خلق الب�سر مختلفين في الأجنا�س والأع���راق والألوان واللغات هو 

التعارف ل التفاخر. { ڇڇ }.

3. اإّن الكرامة الظاهرية التي يكت�سبها الإن�سان في المجتمع من خالل بع�س العناوين 

الجتماعي���ة هي زائلة ل محالة ول ثبات لها، اإّنما العبرة بالكرامة الحقيقية التي 

يكت�سبها الإن�سان عند اهلل تعالى ومدى قربه منه. { ڍ ڍ ڌ }.

4. القراآن الكريم ل يعترف باأي تميُّز عن�سري اأو قبلي اأو اقت�سادي اأو ثقافي اأو اجتماعي 

اأو فكري اأو �سيا�سي بل يعتبر كل هذه الأمور وغيرها لي�ست موردًا للتمايز والتفا�سل، 

اإّنما مالك التمايز والتفا�سل عنده هو التقوى. { ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ }.

5. اإّن التماي���ز موجود في الفطرة الإن�سانية والقراآن الكريم حّدد الم�سار الت�ساعدي 

لهذا التمايز الفطري بالتقوى. { ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ }.

6. ل يمكن ادعاء التقوى لأّنه حالة باطنية تتج�ّسد بالأعمال ال�سالحة، لأّن اهلل { ڈ 

ژ }.
ربط اآية التقوى ب�لمحور:

اإّن المقطع ال�سابق ت�سّمن المنهيات التي ل تتنا�سب مع اأخالقية الموؤمن والمجتمع 

الإيمان���ي، وهذه الآية الكريمة دعت اإلى التقوى وجعلته المعيار الأ�سا�س للتفا�سل بين 

الب�س���ر، وبّينت اأّن اأ�سل الب�سر واحد وه���و الإن�سانية، فترك المنهيات ال�سابقة والعمل 

يم���ا يوجب التقوى هو الذي ُيج�ّسد الأخ���الق في مجتمعنا الإ�سالمي وهذا ما دعت له 

�سورة الحجرات في كّل اآياتها. 
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ر�س�لة اآية التقوى:

اإّن على النا�س اأن يتقّربوا اإلى اهلل تعالى كما يريد وذلك من خالل  العمل ال�سالح 

ف���ي المجتمع واأن ي�سارعوا اإلى عمل م���ا ُيقّربهم من اهلل تعالى واأن يعلموا اأّن الأ�سا�س 

ف���ي عالقتهم م���ع بع�سهم بع�سًا هو تق���وى اهلل واأن ل يتفاخ���روا ويتفا�سلوا بالأعراق 

والأجنا�س والألوان والتي ل قيمة لها عند اهلل تعالى لأن {ڍ ڍ ڌ ڌڎ}.

التربية الأخالقية 

للمجتمع.

{ڇ  ڍ ڍ

 ڌ ڌڎ}
{ڃ ڃ چ 

چ}
{چ چ 

ڇ ڇڇ}
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X :للمطالعة

اأهمية التقوى

ق���د لحظت من خ���الل التدّبر في القراآن والروايات اأخي���رًا اأّن المعيار الذي توؤّكد 

علي���ه الآيات والروايات اأكثر م���ن اأّي �سيء اآخر-حّتى من الإ�س���الم نف�سه-هو م�ساألة 

التقوى، فالتقوى هي التي ُتر�سد النا�س- منذ بداية تديُّن الفرد اأو المجتمع-اإلى قبول 

دي���ن الح���ّق وال�ستجابة لالأوامر الإلهية؛ ولذا ي�سف الباري ع���ّز وجّل القراآن الكريم 

باأّنه { ڀ ڀ }.

وم���ن البديهي اأّن الإن�س���ان عندما يريد الجتناب عن �سيء ما ف���اإّن اجتنابه ذلك 

م�ستن���د على اأ�سول ومعايير معيَّنة ومرتكز عل���ى مبنى فكريًا يوؤمن به؛ ولهذا قد تجد 

اإن�سان���ًا اآخر-وا�ستن���ادًا اإل���ى مبنى فك���ري اآخ���ر-ل يكتفي بعدم الجتن���اب عن ذلك 

ال�س���يء بل يمار�سه وينجذب اإليه، اإذن فالمبنى الذي ت�ستند اإليه التقوى عند الإن�سان 

المتدّي���ن هو الدي���ن. والتقوى الدينية تعني اأّن الإن�سان اأينم���ا حّل يجب عليه اأن يكون 

مراقب���ًا لنف�س���ه لكي ي�سونها من النح���راف عن الطريق ال�سحي���ح، ويجب اأن تكون 

تل���ك المراقبة �ساملة لجميع الأعمال التي يمار�سها الإن�سان ول �سّيما الأعمال المهمة 

والأمور التي تعتبر معاِلَم في حياة النا�س، وبالإخ�س لم�سوؤولي الدولة فيما يمار�سونه 

من اأمور ترتبط باإدارة �سوؤون البالد.

فيجب على الإن�سان رعاية الموازين الدينية في جميع تلك ال�سوؤون، اأن يرى ما هي 

الأم���ور التي تن�سجم مع الأ�س����س الدينية وتجلب ر�سا اهلل �سبحانه وتعالى، فياأخذ بها 

م���ن دون اأي مجاملة، ويالحظ الأم���ور المخالفة لر�سا الباري عّز وجّل فيتركها، هذا 

.(1(
هو المعيار الأ�سا�س

)1)  من كلمة لالإمام الخامنئي {، األقاها بتاريخ 22 ربيع الأول 1415ه�.ق.
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النص القرآني

ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  تعال���ى:{  اهلل  ق���ال 

ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀہ ہ    ہ ہ ھ ھ 
ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ }.
تمهيد

ك���ان الكالم في الآية المتقّدم���ة عن معيار القيم الإن�ساني���ة اأي التقوى، وحيث اإّن 

التقوى ثمرة ل�سجرة الإيمان، الإيمان النافذ في اأعماق القلوب، ففي الآيتين الآنفتين 

بي���ان لحقيقة الإيم���ان اإذ تقول الآية الأول���ى: { ڑ ک کک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ } .
وطبق���ًا لمنطوق الآية ف���اإّن الفرق بين »الإ�ش���الم« و»الإيمان« ف���ي اأّن: الإ�سالم له 

�سكل ظاهري قانوني، فمن ت�سّهد بال�سهادتين بل�سانه فهو في زمرة الم�سلمين وتجري 

عليه اأحكام الم�سلمين. اأّما الإيمان فهو اأمر واقعي وباطني، ومكانه قلب الإن�سان ل ما 

يج���ري على الل�سان اأو ما يب���دو ظاهرًا! الإ�سالم رّبما كان عن دوافع متعّددة ومختلفة 

بما فيها الدوافع المادّية والمنافع ال�سخ�سية، اإّل اأّن الإيمان ينطلق من دافع معنوي، 
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وي�سترف���د من منب���ع العلم، وهو الذي تظهر ثمرة التق���وى اليانعة على غ�سن �سجرته 

البا�سقة!.

{ ڑ ک کک ک گ گ } اإذ الإيمان ت�سديق مع ثقة وطماأنينة قلب، ولم 
يح�س���ل لك���م واإل لّما مننتم على الر�سول بالإ�سالم وت���رك المقاتلة كما دّل عليه اآخر 

���ذي هو انقياد - دخ���ول في ال�سلم  ال�س���ورة { گ گ ڳ } ف���اإن الإ�سالم - الَّ

واإظهار ال�سهادة. وترك المحاربة ي�سعر به.

شرح مفردات اآلية

اْلأَْع���َراُب: الع���رب: ا�س���م جن����س كالعج���م، واإذا ن�سب اليه بي���اء الن�سبة يقال  -

عرب���ّي كالعجمّي والأعجم���ّي، فيدّل على الإفراد. والأع���راب: في الأ�سل جمع 

ع���رب، ث���ّم يطلق على البدوّيين، ف���اإّن الجمع فيه دللة عل���ى التكثير والأفراد 

المختلف���ة المجتمع���ة، وه���ذا ي���الزم تحقي���رًا وتعميمًا ف���ي قب���ال الت�سّخ�س 

والتع���ّزز والخت�سا�س. وفي الواحد يلحقه ياء الن�سبة، فيقال اأعرابّي، اأي من 

 ين�س���ب اإلى الأعراب. فالمراد هنا من الأفراد معن���اه اللغوي ل ال�سطالحّي. 

.(2(
ڱ} ڱ  ڳ  .{ڳ 

(1(
ڇ} ڇ  ڇ   {چ 

.{ھ ھ ھ ھ 
(3(

ڍ} ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  {چ چ 

. يراد الأف���راد العاّمة الَّتى ل امتياز لهم ول خ�سو�سّية ول 
(4(

ے ے ۓ }
.

(5(
�سخ�سّية، ولي�س مخ�سو�سًا بالبدوّيين

)1)  �سورة التوبة، الآية 9.
)2)  �سورة التوبة، الآية 97.
)3)  �سورة التوبة، الآية 98.

)4)  �سورة التوبة، الآية 120.
)5)  التحقيق في كلمات القراآن، ج8، عرب، �س 75.



237األىلاب واراادقون

���ا: الأ�س���ل الواح���د في م���ادة »اأمن« ف���ي اأي معنى ا�ستخدم���ت هو»الأمن  - اآََمنَّ

وال�شك���ون ورف���ع الخوف والوح�شة وال�شطراب. يق���ال: اأمن ياأمن اأمنا، اأي 

اطم���اأّن وزال عن���ه الخوف، فه���و اآمن، وذاك ماأمون، وماأم���ون منه، والأمانة 

م�ش���در ويطلق على العي���ن الخارجّي الَّذى يتعلَّق ب���ه الأمن كالوديعة فهي 

م���ورد الأمن والماأمون عليه���ا. والآمن هو المطمئّن وبلدة اآمنة اإذا لم تكن 

.
فيها خوف ول وح�شة.«)1)

اأَ�ْشلَْمَنا: الإ�سالم عبارة عن جعل �سيء �سلًما اأي موافقًا متالئمًا ل يبقى خالف  -

ول ت���رى جهة مغاي���رة ومنافرة. ولالإ�سالم مرات���ب: الأّول اإ�سالم في الأعمال 

الظاهرّي���ة وفي الأركان البدنّي���ة والجوارح والأع�س���اء الج�سمانّية، كما في:. 
 

.
(2(

{ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ }
ُقُلوِبُك���ْم: قلب: اأ�سالن �سحيح���ان، يدّل اأحدهما على خال�س �سيء و�سريفه،  -

والآخر على رّد �سيء من جهة اإلى جهة، فالأّول - القلب، قلب الإن�سان وغيره، 

لأّن���ه اأخل�س �سيء فيه واأرفعه، وخال�س كّل �سيء واأ�سرفه قلبه. والأ�سل الآخر 

 .
(3(

- قلب���ت الثوب قلبا. والقلب: انقالب ال�سفة، وهي قلب���اء، و�ساحبها اأقلب 

الأ�س���ل الواحد في الماّدة: هو التحّول المطلق في م���اّدّي اأو معنوّي، زمانّي اأو 

.
(4(

مكانّي اأو في حالة اأو في �سفة اأو في مو�سوع 

َل َيِلْتُك���ْم: لي���ت يق���ال: َلَته عن كذا َيِليُته: �سرفه عن���ه، ونق�سه حّقًا له، َلْيتًا.  -

ق���ال تعال���ى: { ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀہ } اأي: ل ينق�سكم من اأعمالكم، لت 

.
(5(

َلَت بمعنى نق�س، واأ�سله: رّد اللَّْيِت، اأي: �سفحة العنق 
َ
واأ

)1)  راجع: التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي،ج1، �س 151.
)2)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي،ج5، �سلم،  �س 187- 188.

)3)  معجم مقايي�س اللغة، اأحمد بن فار�س بن زكريا )ابن فار�س(،ج5، �س 17.
)4)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ج9، قلب،  �س 303.

)5)  مفردات األفاظ القراآن، الراغب الأ�سفهاني، ليت، �س 749.
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. الف���رق بين ال�سّك  -
(1(

َيْرَتاُب���وا: ري���ب: اأ�سي���ل يدّل على �س���ّك، اأو �سّك وخوف 

والرتياب: اأّن الرتياب �سّك مع تهمة، وال�ساهد اأّنك تقول اإّنى �ساّك اليوم في 

 .
(2(

المطر، ول يج���وز اأن تقول اإّنى مرتاب بفالن: اإذا �سككت في اأمره واّتهمته

الأ�س���ل الواح���د في هذه الم���اّدة: هو التوّهم م���ع ال�سّك، والتوّه���م هو التخّيل 

والت�س���ّور والتمّثل ماأخوذًا من اأمور م�ساهدة مح�سو�سة اأو معقولة، وهو يالزم 

ال�س���ّك اأو الظّن، وعلى هذا فه���و ل يقبل العتماد وال�ستناد اإليه. ومن يطمئّن 

علي���ه: يذّم عند العقالء. والتوّهم في مقابل اليقين والت�سديق والتحقيق، ول 

ينت���ج من الحّق �سيئًا. وبناء على ه���ذا، فال توجد الريبة في اهلل عّز وجّل وفي 

اأ�سمائ���ه و�سفات���ه واأفعاله، ول في مراتب تكوينه وخلق���ه، ول في ما يظهر من 

.(3(
جانبه كالوحي والإلهام والر�سالة والأحكام اللهّية والكتب المنزلة

َوَجاَه���ُدوا: هو بذل الطاقة وال�سعي البليغ اإلى اأن ينتهي النهاية الممكنة ويبلغ  -

غاية و�سعه. ثّم اإّن الجتهاد اإّما بالمال اأو بالبدن والأع�ساء اأو بالفكر، وكّل منها 

اإّم���ا في �سبيل اهلل تعالى اأو في طرق دنيوّي���ة واأغرا�س �سخ�سّية. فالمجاهدة 

ه���و اإدامة الجهد، والجتهاد هو الجه���د بالطوع والرغبة. { ۓ ۓ  ڭ 

 ،
(6(

{ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ   }،
(5(

{ ک ک ک   }،
(4(

{  ڭ 
.

(8 (7(
{ ڇ ڇ ڇ }

)1)  معجم مقايي�س اللغة، اأحمد بن فار�س بن زكريا )ابن فار�س(،ج2، �س 463.
)2)  الفروق، اأبو هالل الع�سكري، الفرق بين ال�سّك والرتياب ، ج1، �س 107.

)3)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ج4، ريب، �س 292. )بت�سرف(.
)4) �سورة المائدة، الآية 54.

)5) �سورة التوبة، الآية 24.
)6)  �سورة الن�ساء، الآية 95.
)7) �سورة الأنفال، الآية 72.

)8)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ج2، جهد، �س 128.
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�َشِبيِل: �شبل: هو اإر�سال �سيء بالتطويل، كما في اإ�سبال المراأة ذيلها، واإ�سبال  -

الث���وب، واإ�سب���ال ال�سعر، واإ�سب���ال الماء، واإ�سب���ال ال�ستر، واإ�سب���ال ال�سحاب، 

واإ�سب���ال المط���ر. وال�سبيل هو ما يمتّد وير�سل وي�سبل م���ن نقطة، فهو الطريق 

.
(1(

ال�سهل الطبيعّي الممتّد المو�سل اإلى نقطة مق�سودة، مادّية اأو معنوّية

اِدُقوَن: �شدق: اأ�سل يدّل على قّوة في �سيء قوًل وغيره. من ذلك ال�سدق:  - ال�شَّ

خالف الكذب، �سّمي لقّوته في نف�سه، ولأّن الكذب ل قّوة له، هو باطل، واأ�سل 

ه���ذا م���ن قولهم - �سيء �سدق اأي �سلب ورمح �س���دق. الأ�سل الواحد في هذه 

.
(2(

الماّدة: هو التمامّية وال�سّحة من الخالف والكون على حّق

المعنى التفصيلي

الإيم�ن:

1. الإيم���ان والإ�ش���الم: الآي���ة الكريم���ة نفت الإيم���ان عنهم واأو�سح���ت باأّنه لم يدخل 

ف���ي قلوبه���م بعد واأثبت لهم الإ�س���الم، ويظهر من خالل ه���ذه المقارنة اأّنه هناك 

فرق بي���ن الإيمان والإ�سالم، ب���اأّن الإيمان معنى قائم بالقلب م���ن قبيل العتقاد، 

والإ�سالم اأمر قائم بالل�سان والجوارح، فاإّنه ال�ست�سالم والخ�سوع ل�سانًا بال�سهادة 

عل���ى التوحيد والنبوة وعماًل بالمتابع���ة العملية ظاهرًا �سواء قارن العتقاد بحقية 

ما �سهد عليه وعمل به اأو لم يقارن، وبظاهر ال�سهادتين ُتحقن الدماء وعليه تجري 

المناكح والمواريث، و�سياأتي تف�سيل البحث حول الإيمان والإ�سالم.

2 .  اإطاع���ة اهلل ور�شول���ه ق���وام حقيق���ة الإيم���ان: الم���راد بالإطاع���ة الإخال�س فيها 

بموافق���ة الباط���ن للظاهر من غي���ر نفاق، وطاع���ة اهلل ا�ستجابة ما دع���ا اإليه من 

اعتق���اد وعمل، وطاعة ر�سوله ت�سديقه واتباع���ه فيما ياأمر به فيما له الولية عليه 

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ج5، �سبل، �س 44.
)2)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ج6، �سدق، �س 215.
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م���ن اأمور الأمة، والمراد بالأعمال جزاوؤها المراد بنق�س الأعمال نق�س جزائها. 

والمعنى: واإن تطيعوا اهلل فيما ياأمركم به من اتباع دينه اعتقادًا، وتطيعوا الر�سول 

فيما ياأمركم به ل ينق�س من اأجور اأعمالكم �سيئًا، وقوله: { ڻ ۀ ۀ ہ  } 

.
(1(

تعليل لعدم نق�سه تعالى اأعمالهم اإن اأطاعوه ور�سوله

{ھ  ھ ے ے ۓ  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  الإي����م����ان:  ���ش��ادق��ي  ���ش��ف��ات   .3

ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
الذين  باأّنهم  اإجماًل  بعد ما عرفوا  للموؤمنين  تعريف تف�سيلي  ۋ}  

دخل الإيمان في قلوبهم كما هو لزم قوله: { گ گ } و { ڳ ڳ ڳ 

ق�سر  فيه  ھ  ھ ے ے ۓ ۓ  }   } فقوله:  ڱ ڱڱ  }. 
الموؤمنين في الذين اآمنوا باهلل ور�سوله اإلخ، فتفيد تعريفهم بما ذكر من الأو�ساف 

منها  �سيئًا  فقد  من  اأّن  كما  حقًا،  موؤمن  بها  ات�سف  فمن  مانعًا  جامعًا  تعريفًا 

لي�س بموؤمن حقاً. والإيمان باهلل ور�سوله عقد القلب على توحيده تعالى وحقية 

وقوله:  به.  ياأمر  فيما  الر�سول  واتباع  الر�سالة  �سحة  وعلى  ر�سوله  به  اأر�سل   ما 

ثابتًا  اإيمانهم  وك��ان  به  اآم��ن��وا  ما  حقية  في  ي�سكوا  لم  اأي   { ڭ ڭ ڭ    }
انتفاء  الواو- كما قيل- للدللة على  م�ستقرًا ل يزلزله �سك، والتعبير بثم دون 

الإيمان  ثبوت  فيفيد  دائمًا،  جديد  طري  كاأّنه  حين  بعد  حينًا  الريب  عرو�س 

مع  ي�سدق  اأن  الجائز  من  كان  يرتابوا  ولم  قيل:  ولو  الأّول��ي  ا�ستحكامه  على 

ڭ   } وقوله:  بعد.  عما  ال�سكوت  مع  الرتياب  لعدم  مقارنًا  اأوًل  الإيمان 

اهلل  و�سبيل  والطاقة  الجهد  بذل  المجاهدة  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ } 
ال�ستطاعة  ت�سعه  بما  العمل  والأنف�س  ب��الأم��وال  بالمجاهدة  وال��م��راد  دينه، 

وتبلغه الطاقة في التكاليف المالية كالزكاة وغير ذلك من الإنفاقات الواجبة، 

)1)  تف�سير الميزان، ج18، �س 328 - 329.
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ويجدون  والمعنى:  ذلك.  وغير  والحج  وال�سوم  كال�سالة  البدنية  والتكاليف 

اأو حال كون عملهم في دين اهلل  والبدنية حال كونهم  المالية  التكاليف  باإتيان 

كانوا  اإذا  اإيمانهم  في  ت�سديق  ٴۇ ۋ ۋ  }   } وقوله:  و�سبيله. 

.
(1(

على ال�سفات المذكورة 

4. الإيمان �شرط قبول الأعمال: الآية ت�سير اإلى  اأ�سل قراآني م�سّلم به وهو اأّن �سرط 

قبول الأعمال »الإيمان«، اإذ م�سمون الآية اأّنه اإذ كنتم موؤمنين باهلل ور�سوله اإيمانًا 

قلبي���ًا وعالمته طاعتكم هلل والّر�سول فاإّن اأعمالكم مقبولة، ول ينق�س من اأجركم 

�سي ء، ويثيبكم اهلل، وببركة هذه الأعمال يغفر ذنوبكم لأّن اهلل غفور رحيم. وحيث 

اإّن الح�س���ول على ه���ذا الأمر الباطن���ي اأي الإيمان لي�س �سهاًل، ف���اإّن الآية التالية 

تتح���ّدث عن عالئم���ه، العالئم التي تمّيز الموؤمن حّقا ع���ن الم�سلم وال�سادق  عن 

الكاذب، واأولئك الذين ا�ستجابوا هلل وللر�سول رغبة و�سوقا منهم عن اأولئك الذين 

ا�ستجابوا طمعًا اأو للو�سول اإلى المال والدنيا فتقول:{ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ}! اأج���ل، اإّن 
اأّول عالم���ة لالإيمان هي عدم الت���رّدد في م�سير الإ�سالم، والعالمة الثانية الجهاد 

بالأم���وال، والعالمة الثالثة التي ه���ي اأهم من الجميع الجهاد بالنف�س. وهكذا فاإّن 

الإ�سالم ي�سته���دف في الإن�سان اأجلى العالئم »ثبات القدم وع���دم ال�شك والترّدد 

م���ن جه���ة، والإيثار بالمال والنف�ص من جهة اأخرى«. فكيف ل ير�سخ الإيمان في 

ر عن بذل المال والروح في �سبيل المحبوب!؟ ولذلك فاإّن  القل���ب والإن�سان ل يق�سّ

.  
(2(

الآية تختتم بالقول موؤّكدة:{ٴۇ ۋ ۋ}

)1)  تف�سير الميزان، ج18، �س 328 - 329.
)2)  الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل، ج16، �س 573.
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حقيقة الإيم�ن والإ�سالم:

تطل���ق كلمة »الإ�ش���الم« تارة ويراد منه���ا المعنى الم�س���دري، اأي اعتناق الإ�سالم 

والدخ���ول فيه، ومنه قوله تعالى: { ٹ ٹ ٹ       }، وقولهم: اإ�سالم الكافر 

يتحّقق باإظهار ال�سهادتين. 

ق  وتطل���ق تارة اأخ���رى ويراد منها ا�س���م الم�سدر، وهي الحال���ة الحا�سلة من تحقُّ

الم�س���در، فيقال مثاًل: الإ�سالم يحق���ن به الدم والمال، اأي حالة كون الإن�سان م�سلمًا 

تجع���ل لدم���ه ومال���ه حرمة تمنع م���ن التعّر�س لهم���ا اإل ب�سبب مبي���ح، اأو الخروج عن 

الإ�سالم موجب للكفر وهدر الدم اإجماًل، اأو يقال: الإ�سالم �سرط في �سحة العبادات. 

 وتطل���ق ثالث���ة وي���راد منه���ا الدي���ن وال�سريع���ة ال�سماوي���ة الت���ي ج���اء به���ا النب���ي

}، ومنه   محمد P، ومنه قوله تعال���ى: { ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ 

قولهم: »الإ�شالم يعلو ول ُيعلى عليه«. والإ�سالم بكل هذه المعاني تترّتب عليه اأحكام 

فقهية. 

وق���د يطلق الإ�سالم اأو م�ستقاته على الأديان ال�سماوية ال�سابقة كما في قوله تعالى 

- حكاي���ة ع���ن اإبراهي���م Q { ڱ ڱ ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ڭ  ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ 
ڭ }.

الفرق بين الإ�سالم والإيم�ن: 

الإ�سالم - بالمعنى الثاني من المعاني ال�سطالحية المتقّدمة - غير الإيمان.  -

وي�سهد لذلك قوله تعالى: {ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}.
ق - من الإيمان. - الإ�سالم اأ�سبق - من حيث التحقُّ
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الإ�س���الم يتحّقق بمجّرد الإقرار بالل�س���ان، واإن لم يقترن بالعمل. لكن الإيمان  -

هو اإقرار بالل�سان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.

بع����س الأعمال تتوّقف �سحتها - من حيث اإ�سقاط التكليف ل الثواب الأخروي  -

- على الإ�سالم، وبع�سها الآخر على الإيمان. 

ات�س���ح من خالل م���ا تقّدم: اأّن الإيمان قد ُيطلق عل���ى العتقاد بالإ�سالم بالمعنى 

الثالث، وهو اإرادة مجموعة الدين الذي جاء به النبي محمد P من عقيدة و�سريعة. 

الإيمان العام: العتقاد بالإ�سالم بالمعنى الثالث.

 P الإيم���ان الخا�س: العتقاد بما تعتقده الإمامية، وهو مجموع ما جاء به النبي

بما فيه الإمامة.

والآي���ة الكريمة تتحّدث عن الإ�س���الم الظاهري لالأعراب فالإ�سالم ح�سب المعنى 

القراآن���ي كما يذهب بع�س المحققين يقول: »الإ�س���الم عبارة عن جعل �سيء �سلمًا اأي 

موافقًا متالئمًا ل يبقى خالف ول ترى جهة مغايرة ومنافرة. 

وال���ذي ي�ستف���اد من  الروايات  الواردة  عن  الأئّم���ة  الأطهار R هو وجود  نوع 

من  الختالف المفهومي والم�سداقي بين الإيمان والإ�سالم؛ فالإيمان هو: الت�سديق  

القلب���ي  ال���ذي  ينعق���د  في  قرارة  النف����س، وهو اأعلى  رتبة  م���ن  الإ�سالم، في  حين  

اأّن  الإ�س���الم  ه���و: الت�سّه���د  بال�سهادتي���ن  ل�سان���ًا  والعمل  بال�سرع  ظاه���رًا. وبالتالي 

�ستختل���ف ال�سروط وال�سفات لكل واحد منهم���ا ف�سفات الم�سلم، مختلفة الى حد ما 

عن �سفات الموؤمن؛ واإن كانت تتداخل معها في الرتبة المحّققة لالأدنى منهما وتفترق 

ف���ي الرتب���ة المخت�سة باأحدهم���ا. واإّن العالقة بينهما قد تلحظ باعتب���ار ال�سدق اأي 

النطب���اق على الم�سداق فالعالقة بينهما ه���ي العموم والخ�سو�س المطلق ح�سب ما 

يق���ال في علم المنط���ق اأي اأّن اأحدهما اأع���م مطلقًا من الآخر والثان���ي اأخ�ّس مطلقًا 

منه. فالإ�سالم اأعم مطلقًا من الإيمان وهو اأخ�ّس مطلقًا من الإ�سالم؛ فكّل موؤمن هو 
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م�سل���م ولي�س ك���ل م�سلم هو موؤمن، وقد تلحظ بلحاظات اأخ���رى. يقول ال�سيخ المفيد: 

»واتفق���ت الإمامي���ة على اأّن الإ�سالم غير الإيمان، واأّن ك���ل موؤمن فهو م�سلم ولي�س كل 

م�سلم موؤمنًا، واأّن الفرق بين هذين المعنيين في الدين كما كان في الل�سان، ووافقهم 

عل���ى هذا القول المرجئ���ة واأ�سحاب الحديث. واأجمعت المعتزل���ة وكثير من الخوارج 

والزيدي���ة عل���ى خالف ذلك، وزعم���وا اأّن كل م�سل���م موؤمن واأّنه ل ف���رق بين الإ�سالم 

.
(1(

والإيمان في الدين«

ْي���ِل ْب���ِن َي�َشاٍر َع���ْن اأَِب���ي َعْبِد  وه���ذا م���ا اأ�سارت له  بع����س الرواي���ات كرواية، »ُف�شَ

.
اهلل Q َقاَل الإيمان ُي�َشاِرُك الإ�شالم والإ�شالم َل ُي�َشاِرُك الإيمان«)2)

َبا َعْبِد اهلل Q َيُق���وُل: »اإِنَّ الإيمان ُي�َشاِرُك 
َ
ْي���ِل ْبِن َي�َساٍر َقاَل �َسِمْعُت اأ وع���ن ُف�سَ

الإ�ش���الم وَل ُي�َشاِرُك���ه الإ�ش���الم اإِنَّ الإيم���ان َم���ا َوَق���َر ِفي اْلُقُل���وِب والإ�شالم َم���ا َعلَْيه 

َماِء والإيم���ان َي�ْشَرُك الإ�شالم والإ�ش���الم َل َي�ْشَرُك  اْلَمَناِك���ُح واْلَمَواِري���ُث وَحْق���ُن الدِّ

 .
الإيمان«)3)

حول مراتب الإ�سالم والإيم�ن:
 )ر�س( 

تحقيق العالمة الطب�طب�ئي

الإ�س���الم والت�سليم وال�ست�سالم بمعنى واحد، من ال�سل���م، واأحد ال�سيئين اإذا كان 

بالن�سبة اإلى الآخر بحال ل يع�سيه ول يدفعه فقد اأ�سلم  وا�ست�سلم له، قال تعالى {ی 

، وقال تعالى: { ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
(4(

ی ی ی جئ }
، ووج���ه ال�س���يء م���ا يواجه���ك به، وهو 

(5(
ھ ھھ ے ے ۓ ۓ}

بالن�سب���ة اإليه تعال���ى تمام وجود ال�سيء فاإ�سالم الإن�سان ل���ه تعالى هو و�سف النقياد 

)1)  اأوائل المقالت، ال�سيخ المفيد، القول في التوبة وقبولها، 48.
نَّ الإيمان َي�ْسَرُك الإ�سالم والإ�سالم َل َي�ْسَرُك الإيمان، ح2، �س 25.

َ
)2)  الكافي،الكليني،ج2، َباُب اأ

نَّ الإيمان َي�ْسَرُك الإ�سالم والإ�سالم َل َي�ْسَرُك الإيمان، ح3، �س 25.
َ
)3)  الكافي،الكليني،ج2، َباُب اأ

)4)  �سورة البقرة، الآية 122.
)5)  �سورة الأنعام، الآية 79.
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والقب���ول من���ه لما ي���رد عليه من اهلل �سبحانه م���ن حكم تكويني، من ق���در وق�ساء، اأو 

ت�سريع���ي من اأمر اأو نهي اأو غير ذلك، ومن هنا كان له مراتب بح�سب ترّتب الواردات 

بمراتبها. وهي تق�سم اإلى اأربعة مراتب:

المرتبة الأولى من مراتب الإ�شالم: 

القب���ول لظواهر الأوامر والنواهي بتلّق���ي ال�سهادتين ل�سانًا، �سواء وافقه القلب، اأو 

خالفه، قال تعالى: {ڑ ک کک..}. 

المرتبة الأولى من الإيمان بعدالمرتبة الأولى من الإ�شالم:

ويتعّقب الإ�س���الم بهذا المعنى اأول مراتب الإيمان وه���و الإذعان القلبي بم�سمون 

ال�سهادتين اإجماًل ويلزمه العمل في غالب الفروع.

المرتبة الثانية من الإ�شالم ما يلي المرتبة الأولى من الإيمان:

ما يل���ي الإيمان بالمرتبة الأول���ى، وهو الت�سليم والنقياد القلب���ي لجل العتقادات 

الحق���ة التف�سيلي���ة وما يتبعه���ا من الأعم���ال ال�سالحة واإن اأمك���ن التخّطي في بع�س 

المتقي���ن: { ھ ے ے ۓ  و�س���ف  ف���ي  تعال���ى  اهلل  ق���ال  الم���وارد، 

،
(2(

، وقال اأي�سًا: { ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ}
(1(

ۓ}
المرتبة الثالثة من الإ�شالم ما يلي المرتبة الثانية من الإيمان:

م���ا يلي الإيمان بالمرتبة الثانية فاإّن النف����س اإذا اأن�ست بالإيمان المذكور وتخّلقت 

باأخالق���ه تمّكنت منها وانقادت لها �سائر القوى البهيمي���ة وال�سبعية، وبالجملة القوى 

المائل���ة اإلى هو�سات الدنيا وزخارفها الفانية الداث���رة، و�سار الإن�سان يعبد اهلل كاأّنه 

ي���راه فاإن لم يكن ي���راه فاإّن اهلل يراه، ولم يجد في باطنه و�س���ّره ما ل ينقاد اإلى اأمره 

ونهي���ه اأو ي�سخ���ط م���ن ق�سائه وق���دره، ق���ال اهلل �سبحان���ه: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ    

)1)  �سورة الزخرف، الآية 69.
)2)  �سورة البقرة، الآية 208.
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ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې     ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
، ويتعّقب هذه المرتبة من الإ�سالم المرتبة الثالثة من الإيمان، 

(1(
ەئ وئ}

ق���ال اهلل تعال���ى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

، ومنه قوله تعال���ى: { ڱ ڱ ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ ڻ 
(2(

ڀ ٺ    ٺ}
 اإل���ى غي���ر ذلك، وربما ع���دت المرتبتان الثانية والثالث���ة مرتبة واحدة. 

(3(
ۀ}

والأخ���الق الفا�سل���ة من الر�سا والت�سلي���م، والح�سبة وال�سبر ف���ي اهلل، وتمام الزهد 

والورع، والحب والبغ�س في اهلل من لوازم هذه المرتبة.

المرتبة الرابعة من الإ�شالم ما يلي المرتبة الثالثة من الإيمان:

 الرابع���ة ما يل���ي: المرتبة الثالثة من الإيم���ان فاإّن حال الإن�س���ان وهو في المرتبة 

ال�سابق���ة م���ع ربه ح���ال العبد المملوك مع م���وله، اإذ كان قائمًا بوظيف���ة عبوديته حّق 

القي���ام، وهو الت�سلي���م ال�سرف لما يريده المولى اأو ُيحّب���ه ويرت�سيه، والأمر في ملك 

رّب العالمين لخلقة اأعظم من ذلك واأعظم واإنه حقيقة الملك الذي ل ا�ستقالل دونه 

ل�س���يء من الأ�سي���اء ل ذاتًا ول �سفة، ول فع���اًل على ما يليق بكبريائ���ه جّلت كبريائه. 

فالإن�س���ان - وه���و في المرتب���ة ال�سابقة من الت�سلي���م - ربما اأخذته العناي���ة الربانية 

فاأ�سه���دت له اأّن المل���ك هلل وحده ل يملك �سيء �سواه لنف�سه �سيئ���ًا اإل به ل رب �سواه، 

وهذا معنى وهبي، واإفا�سة اإلهية ل تاأثير لإرادة الن�سان فيه، ولعل قوله تعالى: { ٺ 

 .
(5 (4(

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}

)1)  �سورة الن�ساء، الآية 65.
)2)  �سورة الموؤمنون، الآيات  1 - 3.

)3)  �سورة البقرة، الآية 131.

)4)  �سورة البقرة، الآية 128.
)5)  تف�سير الميزان، ج1، معنى الإ�سالم - مراتب الإ�سالم والإيمان، )بحث قراآني(، �س 301- 303.



247األىلاب واراادقون

ونحاول اأن نو�سح هذه المراتب الثمانية لالإ�سالم والإيمان في الجدول التالي:

المرتبة الرابعة: من الإيمان.

المرتب���ة الرابع���ة م���ن الإيمان تل���ي الرابعة من 

الإ�س���الم وه���و ا�ستيع���اب ه���ذا الح���ال لجمي���ع 

الأح���وال والأفعال، ق���ال تعال���ى: {األ اإن اأولياء 

اهلل ل خوف عليهم ول هم يحزنون، الذين اآمنوا 

وكانوا يتقون }.

المرتبة الثالثة: من الإ�شالم.

يل���ي الإيم���ان بالمرتب���ة الثانية تعب���د اهلل كاأنك 

ت���راه، ول يجد في باطنه و�سّره م���ا ل ينقاد اإلى 

اأم���ره ونهي���ه اأو ي�سخط من ق�سائ���ه وقدره: فال 

وربك ل يوؤمنون حتى يحكموك فيما �سجر بينهم 

ث���م ل يجدوا ف���ي اأنف�سه���م حرجا مم���ا ق�سيت 

وي�سلموا ت�سليمًا.

المرتبة الثانية: من الإيمان.

ويتعقب الإ�سالم بالمرتبة الثانية المرتبة الثانية 

من الإيمان وهي العتق���اد التف�سيلي بالحقائق 

الدينية، قال تعالى:{اإنما الموؤمنون الذين اآمنوا 

باهلل ور�سوله ثم لم يرتاب���وا وجاهدوا باأموالهم 

واأنف�سهم في �سبيل اهلل اأولئك هم ال�سادقون}. 

المرتبة الأولى: من الإ�شالم.

بتلق���ي  والنواه���ي  الأوام���ر  لظواه���ر  القب���ول 

ال�سهادتين ل�سانًا،�سواء وافقه القلب، اأو خالفه، 

قال تعالى:  قالت العراب اآمنا

المرتبة الرابعة: من الإ�شالم.

تلي المرتب���ة الثالثة من الإيم���ان التي كان فيها 

الإن�س���ان في حالة العبد المملوك مع موله وعند 

ا�ست���داد تلك الحال���ة قد تاأخذه العناي���ة الإلهية 

وت�سه���ده اأن الملك هلل وحده وهي حالة اإفا�سية: 

ربنا واجعلنا م�سلمين لك...واأرنا منا�سكنا.

المرتبة الثالثة: من الإيمان.

ويتعّق���ب ه���ذه المرتب���ة الثالث���ة م���ن الإ�س���الم 

المرتبة الثالثة من الإيمان، قال اهلل تعالى {قد 

اأفلح الموؤمنون}اإل���ى اأن قال: {والذين هم عن 

اللغو معر�سون}. حال العبودية مع اهلل.

المرتبة الثانية: من الإ�شالم.

م���ا يلي الإيم���ان بالمرتبة الأولى، وه���و الت�سليم 

الحّق���ة  العتق���ادات  لج���ّل  القلب���ي  والنقي���اد 

التف�سيلي���ة وم���ا يتبعها من الأعم���ال ال�سالحة 

واإن اأمك���ن التخطي في بع����س الموارد، قال اهلل 

تعال���ى في و�سف المتقين: {الذين اآمنوا باآياتنا 

وكانوا م�سلمين}.

المرتبة الأولى: من الإيمان.

الإذع���ان القلبي بم�سم���ون ال�سهادتي���ن اإجماًل 

ويلزمه العمل في غالب الفروع.
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بحث حول اآلية

 من هم الأعراب؟ 

الأعراب:هي مجموعة اأ�سلمت في الظاهر ولكّنها لم توؤمن في الواقع وفي باطنها، 

اأي ل���م يوافق ظاهرها باطنها. والآية ل تري���د اأن تقول باأّن الأعراب هم مجموعة من 

البادي���ة اأو�سافهم ك���ذا وكذا وينتهي الأمر، ب���ل اإّنها تريد اأن ُتح���ّذر النبي والمجتمع 

الإيمان���ي من خطر هوؤلء الأعراب المنافقين كما ذكرتهم الآية ال�سابقة بل و�سفتهم 

باأنه���م اأ�سد كفرًا ونفاقًا مم���ا يوؤّكد خطورة هذه المجموعة عل���ى الإ�سالم، ولذا الآية 

م���ن الموارد الت���ي ف�سحهم اهلل ور�سوله وبّين نفاقهم واأّنهم ل���م يوؤمنوا واإن كانوا من 

الم�سلمي���ن بمعنى اإظهار ال�سهادتين. وباقي الآيات تو�س���ح حقيقة هوؤلء واأّنهم نخبة 

المنافقي���ن اأو اأنهم مجموعة اأخرى اأ�سّد خطرًا م���ن غيرهم على كيان الإ�سالم وعلى 

 .P ر�سول اهلل

والأعراب���ي، العرب: جيل من النا�س، والن�سبة اإليهم عربي بين العروبة، وهم اأهل 

الأم�سار. والأعراب منهم �سكان البادية خا�سة. وجاء في ال�سعر الف�سيح: الأعاريب. 

والن�سب���ة اإلى الأعراب اأعرابي، لأّنه ل واحد له. ولي�س الأعراب جمع العرب، كما كان 

الأنباط جمعًا لنبط، واإّنما العرب ا�سم جن�س.

ان  الأعرابي بقوله:»وهو المن�سوب اإل���ى الأعراب �سكَّ
)ر����س( 

ويعّرف���ه ال�سهي���د الثاني 

البادية، لنق�سه بذلك عن مك���ارم الأخالق ومحا�سن ال�سيم الم�ستفادة من الح�سر. 

ان  وقد يطل���ق الأعرابي على من ل يعرف محا�سن الإ�سالم وتفا�سيل الأحكام من �سكَّ

تعال���ى:{ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں     بقول���ه  المعن���ّي  الب���وادي 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ } وعل���ى من عرف ذلك منهم ولك���ن ترك المهاجرة مع 
.

(1(
وجوبها«

)1)  الفوائد الملية ل�سرح الر�سالة النفلية، ال�سهيد الثاني، عدم كون الإمام اأعرابيًا، �س 295.
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وقول���ه تعالى: { ۋ ۋ} وم���ن منافقي الأعراب »َم���ْن َيتَِّخُذ« يعّد»ما 

ُيْنِف���ُق« ي�سرفه ف���ي �سبيل اهلل ويت�سّدق ب���ه »َمْغَرماً« غرامة وخ�سران���ًا، ول يحت�سبه 

عن���د اهلل تعال���ى، ول يرجو عليه ثواًب���ا، واإّنما ينفق رياء اأو تقّية م���ن اأهل الإ�سالم، ل 

واِئ���َر« دوائر الزمان وحوادث الأّيام وعواقب الأمور من  لوج���ه اهلل »وَيَتَربَّ�ُص ِبُكُم الدَّ

 ن���وب ال�سدائ���د، لينقلب الأمر عليكم، وتذه���ب غلبتكم عليه، فيتخلَّ����س من الإنفاق.

{ ڭ ۇ ۇ} اعترا����س بالدع���اء عليهم بنح���و ما يترّب�س���ون، من قبيل: 
{ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ}. اأو بالإخب���ار ع���ن وق���وع م���ا يترّب�سون 

عليه���م. والدائ���رة ف���ي الأ�سل م�سدر، اأو ا�س���م فاعل من: دار ي���دور. و�سّمي به عقبة 

الزم���ان. وال�ّسوء بالفتح م�سدر اأ�سيف اإلي���ه للمبالغة، كقولك: رجل �سدق. وقراأ ابن 

كثي���ر واأبو عمرو: ال�ّسوء، هن���ا وفي الفتح ب�سّم ال�سين، وهو العذاب.»َواهلل �َشِميٌع« لما 

يقول���ون عن���د الإنفاق »َعِلي���ٌم« بما ي�سم���رون. قيل: هم اأعراب اأ�س���د وغطفان وتميم. 

ث���ّم بّين �سبحانه م���ن الأع���راب الموؤمنين المخل�سين، فق���ال: { ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى} �سب���ب قرب���ات. وهي ثاني 
�ُشوِل« و�سبب  لَ���واِت الرَّ مفعول���ي »يّتخذ«»ِعْن���َد اهلل« �سفتها، اأو ظرف ل  »يّتخ���ذ« »و�شَ

�سلواته، لأّنه كان يدعو للمت�سّدقين بالخير والبركة وي�ستغفر لهم، كقوله P: اللهّم 

�س���ّل على اآل اأبي اأوفى، لّما اأتاه اأب���و اأوفى ب�سدقته.»اأَل اإِنَّها ُقْرَب���ٌة َلُهْم« تقّربهم اإلى 

ث���واب اهلل. وه���ذا �سهادة من اهلل تعال���ى ب�سّحة معتقدهم، وت�سدي���ق لرجائهم على 

ال�ستئن���اف، م���ع حرف التنبي���ه، و »اإّن« المحّقق���ة للن�سبة، وال�سمي���ر لنفقتهم. وقراأ 

ور����س: قرب���ة ب�سّم ال���راء. { ۆئ ۈئ ۈئ ېئ} وعد له���م باإحاطة الرحمة 

عليهم. وال�سي���ن لتحقيقه. وقوله: { ېئ    ىئ ىئ  ىئ} لتقريره. وهذه الآية في عبد 

.
(1(

اهلل ذي البجادين ورهطه

)1)   زبدة التفا�سير، فتح اهلل الكا�ساني، ج3، �س 154- 155.
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العتق���اد  اأ�سح���اب  ه���م  العتق���اد:  م�شت���وى 

الكام���ل واليقين المطلق، لم ي�سك���وا ولم يرتابوا 

فيما يعتق���دوا. {ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڍ ڌڍ ڌ ڎ  ڎ}. 

م�شتوى الأعم���ال: هم من كانت اأعمالهم كاملة 

ل نق�س فيها وتابعة لما يعتقدون به. { ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ}.

م�شت���وى الأخ���الق: م���ن كانت اأخالقه���م نابعة 

م���ن معتقداته���م الكاملة الحّق���ة. {ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ  ڭ}.

ا�ست���وت  م���ن  ال�سادق���ون 

ظواهره���م وبواطنهم.اأي من 

�سّدق قوله فعل���ه و�سّدق فعله 

قوله و�س���دق اعتقاده فعله في 

كل الأحوال وعل���ى حّد �سواء. 

في الم�ستويات الثالثة:

قيمة العالقة ب�ل�س�دقين:

بع���د اأن بّينت الآي���ات القراآنية ال�سريفة اأو�ساف ال�سادقي���ن ب�سكل ل يقبل اللب�س 

طلبت م���ن الموؤمنين والمتقين الكون معهم اأي الكون مع ال�سادقين عندما تتوّفر في 

النا����س موا�سف���ات خا�سة تن�سجم مع الذين �سدق���وا، فقال تعالى: { ڄ ڄ 

. والآية تدل على عّدة اأمور:
(1(

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ }
1. المتق���ون ه���م طائفة غير طائف���ة ال�سادقي���ن لأّن اهلل اأمر المتقي���ن اأن يكونوا مع 

ال�سادقين.

2. اإّن ا�ستخ���دام لفظ»َم���َع« ُيدّلل على اأّن المتقين ل يمكنهم اأن يكونوا من ال�سادقين 

وفي عر�س واحد معهم بل ينبغي على المتقين اللتحاق بال�سادقين.

3. معنى اأن يكون المتقي مع ال�سادقين هي المعية القتدائية اأي اأن يكون تابع لهم في 

اأقوالهم ومعتقداتهم و�سلوكياتهم.

)1)  �سورة التوبة، الآية 119.



251األىلاب واراادقون

4. الطل���ب من المتقين اأن يلتحقوا بال�سادقين ويكونوا معهم يعني اأّن ال�سادقين هم 

.
(1(

الأ�سل الذي يجب اللتحاق والقتداء بهم

ت�أمالت حول الآية الكريمة:

- .Rروي في الأخبار المتواترة اأّن المراد بال�سادقين هم الأئمة المع�سومون

ْوِقْفِني  -
َ
 اأ

:
Q ِبي َعْبِد اهلل

َ
اِلٍح، َقاَل: ُقْل���ُت لأ ِبي �سَ

َ
ف���ي الكافي، َعْن َعْجاَلَن اأ

داً َر�ُشوُل اهلل  ْن َل اإَِل���ه اإِلَّ اهلل واأَنَّ ُمَحمَّ َعَل���ى ُح���ُدوِد الإيمان، َفَقاَل: »�َشَه���اَدُة اأَ

ْوُم �َشْهِر  َكاِة و�شَ لََواُت اْلَخْم�ِص واأََداُء الزَّ والإقرار ِبَما َجاَء ِبه ِمْن ِعْنِد اهلل و�شَ

 .
اِدِقيَن«)2) ُخوُل َمَع ال�شَّ َنا والدُّ اَن وِحجُّ اْلَبْيِت وَوَلَيُة َوِليَِّنا وَعَداَوُة َعُدوِّ َرَم�شَ

ولع���ّل المراد بالدخول مع ال�سادقين متابع���ة اأهل بيت الع�سمة والطهارة في 

 .{ اأقوالهم واأفعالهم وهو ناظر اإلى قوله �سبحانه { ڃ ڃ ڃ 

معن���ى ال�سادقين لي����س المراد بال�سادقين ال�سادقين ف���ي الجملة اإذ ما من  -

اأح���د اإّل وهو �سادق ف���ي الجملة حّتى الكاف���ر، واهلل �سبحان���ه ل ياأمر بالكون 

مع���ه بل المراد بهم ال�سادق���ون في اأيمانهم وعهوده���م وق�سودهم واأقوالهم 

ئّمة 
َ
واأخباره���م واأعماله���م و�سرايعهم في جمي���ع اأحوالهم واأزمانهم وه���م الأ

نَّ كلَّ من �سواه���م ل يخلو عن الكذب في 
َ
المع�سوم���ون م���ن العترة الطاهرة لأ

 .
(3(

الجملة 

اإّن الماأموري���ن باتب���اع ال�سادقي���ن هم بع����س الأمة بمعنى م���ن توّفرت فيهم  -

�سف���ات الإيمان والتق���وى فللتقوى دور مهم واأ�سا�س ف���ي الكون مع ال�سادقين 

يق���ول ال�سي���خ المفيد }:»قد ثب���ت اأّن المنادي به غير المن���ادي اإليه، واأّن 

)1)  ينظر: في ظالل العقيدة والأخالق، كمال الحيدري، مناهج بحث الإمامة، �س 171- 184.
)2)  الكافي، الكليني، ج2، باب دعائم الإ�سالم، ح2، �س 18.

)3)  �سرح اأ�سول الكافي، محمد �سالح المازندراني، ج5، �س 263.
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الماأم���ور بالّتباع غير المدعّو اإلى اّتباعه. فدّل ذلك على اأّن الماأمورين باّتباع 

ال�سادقي���ن لي�سوا هم الأّم���ة باأجمعها، واإّنما هم طوائف منه���ا، واأّن الماأمور 

باّتباع���ه غير الماأمور بالّتب���اع، ول بّد من تمييز الفريقي���ن بالن�ّس، واإّل وقع 

اللتبا�س وكان فيه تكليف ما ل يطاق. فلّما بحثنا عن الماأمور باّتباعه، وجدنا 

 ث���م ا�ستعر����س الآي���ات التي اأ�سرن���ا اإليها الدال���ة على من هم 
(1(

الق���راآن داًل«

ال�سادقون.

اتب�ع ال�س�دقين وبن�ء المجتمع الف��سل:

مّر في الرواية ال�سابقة اأّن من حدود الإيمان »الدخول مع ال�شادقين« ح�سب تعبير 

وفي بع�س 
 

مع ال�سادقين يك���ون بطاعتهم المطلقة
 

 والدخول
  
Q الإم���ام ال�سادق

ٍر َعْن اأَِبي اْلَح�َشِن  ٍد َعِن اْبِن اأَِبي َن�شْ ُد ْبُن َيْحَيى َعْن اأَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ الروايات: »ُمَحمَّ

ْلُته َعْن َقْوِل اهلل ع���ّز وجّل { ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
َ
�َش���ا Q« َق���اَل: �َساأ الرِّ

. اأي 
(2(

يُقوَن ِبَطاَعِتِهْم دِّ ���ُة وال�سِّ ِئمَّ
َ
اِدُقوَن ُهُم الأ ڃ ڃ ڃ} َق���اَل: ال�سَّ

مر بالكون معهم باعتبار اأّنهم 
َ
ق قوله بالعمل، والأ ديق اّلذي ُي�سدِّ ئّمة وال�سِّ

َ
بطاعة الأ

ئّمة.
َ
مع الأ

والآي���ة ا�سترط���ت ب�سكل وا�سح التق���وى كمقدم���ة اإلزامية للكون م���ع ال�سادقين، 

يُق���وَن ل ب���ّد اأن تتوّفر فيه �سف���ات خا�سة تجمعها �سفة التق���وى، فللتقوى دور  دِّ فال�سِّ

اأ�سا����س ف���ي الكون م���ع ال�سادقين. وقد ثبت من خ���الل الآيات والرواي���ات اأّن المراد 

بال�سادقي���ن ه���م اأه���ل البي���ت R. واإذا راجعن���ا كّل المقاط���ع المتقّدم���ة ل�سورة 

الحجرات �سن�سل اإلى النتيجة التالية: اإّن الو�سول اإلى المجتمع الفا�سل الذي اأرادت 

�سورة الحجرات بناءه، طريقه الوحيد والح�سري هو الكون مع ال�سادقين.

)1)  تف�سير القراآن المجيد، ال�سيخ المفيد، �س 157.
)2)  الكافي، الكليني، ج1، باب ما فر�س اهلل عّز وجّل ور�سولهP من الكون مع الأئمة R، ح2، �س 208.
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X للمطالعة

نداءات �سورة الحجرات للموؤمنين

�س���ورة الحجرات وّجهت خم�س نداءات للموؤمنين وبعد كّل نداء بّينت مجموعة من 

الآداب وبّين���ت اأي�سًا اأّن اللتزام به���ذه الآداب من �ساأن المتقين والهدف من اللتزام 

بهذه الآداب هو الو�سول اإلى حقيقة الإيمان، ثم بّينت اأّن الذين ج�ّسدوا حقيقة الإيمان 

ه���م ال�سادق���ون، واإذا �سممن���ا هذه النتيجة اإل���ى الآية مورد البحث والت���ي قالت باأّن 

المّتق���ي ل بّد اأن يكون م���ع ال�سادقين، فالو�سول اإلى كّل تلك الأمور المتقّدمة متوّقف 

ك بال�سادقي���ن، فلكي ن�سل اإل���ى مجتمع ُتحّقق في���ه العدالة الجتماعية  عل���ى التم�سُّ

وتحكم���ه الأخ���الق الإيمانية وي�س���وده الوئام والوفاق بي���ن اأفراده ب���اأن ي�سبح اأفراده 

متوافقون م���ع اأنف�سهم في العقي���دة والقول والعمل ول يكون���وا كالمنافقين والأعراب 

ك بفكر  الذين ل تتوافق ظواهرهم مع بواطنهم، للو�سول اإلى كل ذلك ل بّد من التم�سُّ

ونه���ج واأخالق ال�سادقين وهم  من ا�ستوت ظواهره���م وبواطنهم.اأي من �سّدق قوله 

فعله و�سّدق فعله قوله و�سّدق اعتقاده فعله في كل الأحوال وعلى حّد �سواء. ولتو�سيح 

ذلك نبينه من خالل اآيات ال�سورة: 

الن���داء الأول: { ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ   ڱ ڱ 

ں}. 
ۇ ۆ ۆ  ہ  ھ...  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ...   } الثان���ي:  الن���داء 

ۈ... ۅ ۉ ۉ ېې}. 
ڇ ڇ    ڍ  ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ...   } ال��ث��ال��ث:  ال��ن��داء 

ڱ  ڱ  ڱ  ژژ.{ڳ  ڈ  ڈ  ڎ        ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ ں... ۈ ٴۇ ۋ     ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې} .

...ی جئ حئ مئ ىئ يئ}جب. النداء الراب���ع: {ى ى ائ ائ  ەئ 
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النداء الخام�ص:{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ...ڀ ٺ ٺ ٺ..}.

مالك التفا�شل:..{. ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ}ڎ.

ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  الإيم���ان:{  بي���ان حقيق���ة 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ}.
النتيج���ة: اإّن تحقي���ق المجتم���ع الفا�سل الذي دع���ت اإليه �س���ورة الحجرات يكون 

باتباع ال�سادقين وهذا التباع ل يتحّقق ال من خالل التقوى.



1

مفاهيم محورية:

مظلة األسوار
 علم اهلل تعالى

13

X .ة إلهية
ّ
اإليمان أعظم من

X  .الله تعالى بصير بعباده

X .اسم الله البصير وعالقته ببصيرة المؤمن

X .البصير في اللغة واالصطالح





النص القرآني

قال اهلل تعالى: {ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ 

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
يئ جب حب               خب مب ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث }.

تمهيد

اإّنه من العجيب بالفعل اأن يمّن الآخذ على المعطي، والتلميذ على الأ�ستاذ، ويطلب 

المري����س الجزاء من الطبيب ال���ذي طّببه لمر�سه، و�سفاه من عّلت���ه!! ولكن قاتَل اهلل 

الجه���ل هك���ذا يفع���ل باأهله. واهلل تعالى ف���ي القراآن ذّكره���م باأن عائدة ه���ذا الإيمان 

وثمراته راجعة اإليهم، لأّنهم خرجوا بهذا الإيمان من ال�سالل اإلى الهدى، ومن الظالم 

اإلى النور، ومن البالء والهالك والعذاب الأليم في الآخرة، اإلى العافية، وال�سالم، و.. 

وتل���ك نعم���ة اأو نعم ل يقدر اأن يق���وم ب�سكرها اإن�سان. وهو قول���ه تعالى: {... ڃ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ        چ  چ  چ  ڃ 
.

(1(
ڈ ڈ ژ    ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ    }

{ ېئ ىئ ىئ ىئ یی } اأي: باإ�سالمك���م. فن�س���ب بنزع الخاف����س، اأو ت�سمين 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 103.
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الفع���ل معنى العت���داد. {ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ } ب���ل اهلل يعتّد عليكم اأن 

اأمّدك���م بتوفيقه حي���ث هداكم لالإيمان على م���ا زعمتم، واّدعيتم اأّنك���م اأر�سدتم اإليه 

ووّفقت���م ل���ه {جب حب               خب} في اّدعاء الإيمان، اإلَّ اأّنك���م تزعمون وتّدعون ما اهلل 

عليم بخالفه. وجواب ال�سرط محذوف يدّل عليه ما قبله، اأي: فللَّه المّنة عليكم.

شرح مفردات اآلية 

َيْعلَ����ُم: ه���و الح�سور والإحاط���ة على �سيء، والإحاطة يختل���ف باختالف القوى  -

والحدود، ففي كّل بح�سبه. واإن كان العلم مقارنًا بالتمييز واإدراك الخ�سو�سّيات: 

.
(1(

فمعرفة. واإذا و�سل العلم اإلى حّد الطماأنينة وال�سكون: فيقين

���وَن: ه���و ورود النعمة المعّين���ة المقطوعة المخ�سو�سة. وبه���ذه المنا�سبة  - َيُمنُّ

تطل���ق على معنى القطع. قال في الفروق: الفرق بي���ن النعمة والمّنة: اأّن المّنة 

ه���ي النعم���ة المقطوعة من جوانبها كاأّنها قطعة منها. ث���ّم اإّن المّن له مراتب: 

الأّول - مّن فعلّي خارجّي كما في قولنا - مننت عليه به: اأي اأنعمت عليه ب�سيء 

مخ�سو�س مقطوع بارز. الثاني - اإظهار مّن واإبرازه واّدعاء اأّنه يمّن عليه كما في 

اأي باإبراز المّن واإظهاره 
(2(

قوله تعال���ى: { ې ې ې ې ى } 

والقول باأّنه مّن عليه اأو منعم عليه باعتبار اإنعامه ال�سابق. وكما في قوله تعالى 

اأي  ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ}   }
ينعم���ون عليك باإ�سالمهم اأو يظه���رون الإنعام باإ�سالمهم عليك. وكما في قوله 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   } تعال���ى: 

.
(4(

 اأي ل ياأتون بعد الإنفاق بمّن واإظهار اإنعام واإعادته قوًل
(3(

ۀہ }
ن من الو�س���ول اإلى ال�سيء، اأي  - َهَداُك���ْم: ه���دى  هو بيان طري���ق الر�سد والتمكُّ

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، علم، ج8، �س 0209
)2)  �سورة البقرة، الآية 264.
)3)  �سورة البقرة، الآية 262.

)4)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، علم، ج11، �س183.
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دلل���ة اإليه. فالهداية يقابل���ه ال�ساللة. والر�ساد يقابله الغ���ّي وهو الدللة اإلى 

 .
(1(

ال�سّر والف�ساد، كما اأّن الر�ساد هو الهتداء اإلى الخير وال�سالح

َغْي���َب: يدّل على ت�سّتر ال�سيء عن العيون، ثّم ُيقا�س، من ذلك الغيب: ما غاب  -

مّما ل يعلمه اإلَّ اهلل. والغيبة: الوقيعة في النا�س من هذا، لأّنها ل تقال الَّ في 

.
(3(

. واهلل تعالى: ل غيب عنده فهو { ىئ ىئ یی }
(2(

غيبة

يٌر: ب�سر هو العلم بنظر العين اأو بنظر القلب. واإذا اأطلق ب�سير على اهلل  - َب�شِ

.
(4(

تعالى معناه اأّنه ناظر وعالم ل يخفى عليه �سيء

المعنى التفصيلي

{ۅ ۉ ۉ ې} : اإّن الإن�س���ان اإذا عرف مدى �سعة علم اهلل  -

عّز وجّل تهَيّبه و�سار عنده نوع من الرقابة الذاتية والتي هي الأ�سا�س في حركة 

الإن�س���ان تجاه اهلل تعالى. فاهلل تعالى هو الخال���ق والرازق والعالم الذي يعلم 

غيب ال�سموات والأر�س وهو الذي خلقني ولم اأكن �سيئًا مذكورًا وهو الذي مَنّ 

عل���ي بنعمة الإم���داد، وبنعمة الهدى، والإيمان، وبكل �س���يء فهو يعلم اإذا كنت 

م�سلمًا اأم موؤمن���ًا اأم مح�سنًا، يعرف م�ستوى اإيماني واإ�سالمي واإح�ساني. {ىب 

يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث }.
اإّن الإن�س���ان اإذا تحّقق هذا العلم في قلبه و�سعر بوجود اهلل وعلمه في كل �سيء 

واأّن اهلل ب�سي���ر ب���ه، �سيتحّول ه���ذا العلم اإلى دافعية للعم���ل ويبداأ بقطف ثمار 

الإيم���ان الحقيقي وعند ذل���ك �سي�سعر بعظيم المّنة الإلهي���ة والمنحة الربانية 

وي���زداد �سكرًا اأمام عظم���ة المنة الإلهي���ة، فالموؤمن كّلم���ا ازداد توفيقًا ازداد 

�سكرًا هلل تعالى ل اأّنه يمّن على اهلل بعمله، اأّما من لم ي�سل اإلى مرتبة الإيمان 

)1)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، هدى، ج11، �س 249.
)2)  معجم مقايي�س اللغة، اأحمد بن فار�س بن زكريا )ابن فار�س(، غيب، ج4، �س 403.

)3)  �سورة الأنعام، الآية 73.
)4)  التحقيق في كلمات القراآن الكريم، ح�سن الم�سطفوي، ب�سر، ج1، �س 281.
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فاإّنه من جهله وغروره �سيمّن على اهلل كما ُت�سّور لنا الآية �سواء كانت ت�ستهدف 

المناقفي���ن اأم الأع���راب اأم الم�سلمين ل فرق من هذه الجهة لأّن الكّل لم ي�سل 

اإلى مرتبة الإيمان.

وبع���د اأن رّكزت الآية عل���م اهلل تعالى واإحاطته بكّل �س���يء والذي و�سفته بع�س 

الآي���ات باأّنه اأقرب اإليكم م���ن حبل الوريد، ويحول بين الم���رء وقلبه، فمع هذه 

الح���ال ل حاج���ة لدعائكم، وهو يع���رف ال�سادقين م���ن الكاذبين ومطلع على 

اأعماق اأنف�سهم حتى درجات اإيمانهم المتفاوتة �سعفًا وقوة، وقد تنطلي عليهم 

اأنف�سهم، اإل اأّنه يعرفها بجالء، فعالم ت�سّرون اأن ُتعّلموا اهلل بدينكم.

وب�سياغة علمية الآية تقول: كيف تعلِّمون اهلل بدينكم؟ { ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  } ل يخف���ى علي���ه خافي���ة. وفيه تجهيل لهم، 
لأّنه العالم بال���ذات، فيعلم المعلومات كلَّها بنف�سه، فال يحتاج اإلى معلِّم يعلِّمه، 

كما اأّنه كان قديمًا موجودًا في الأزل بالذات، وا�ستغنى عن موجد اأوجده.

ثم يعود القراآن لكلمات الأعراب من اأهل البادية الذين يمّنون على النبّي باأّنهم 

اأ�سلموا واأنهم اأذعنوا لدينه في الوقت الذي حاربته القبائل العربية الأخرى.

ىئ  - مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  {ۆئ 

يئ جب حب               خب }: الم���ّن: هو القطع باإي�سال النفع الموجب للحّق، ومنه 
قول���ه { ڤ ڤ ڦ ڦ} اأي غير مقطوع، ومنه قوله���م: المنة ُتكّدر ال�سنيعة 

.
(1(

وقيل: اإذا كفرت النعمة ح�سنت المنة

{ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ } يع���ّدون اإ�سالمهم عليك مّنة. وه���ي: النعمة الَّتي ل  -
ي�ستثي���ب م�سديها مّمن يزلُّها اإليه. من المّن بمعن���ى القطع، لأّنه اإّنما ي�سديها 

اإلي���ه ليقطع بها حاجت���ه ل غير، من غير اأن يعمد لطل���ب مثوبة. ثم يقال: مّن 

عليه �سنعه، اإذا اعتّده عليه مّنة واإنعاما.

)1)  التبيان في تف�سير القراآن، ال�سيخ الطو�سي، ج9، �س 355.
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ويمك���ن تعريف المّن باخت�ش���ار: الإدلل بالإح�سان على من اأح�سن اإليه.. وهو 

مم���ا يذهب بث���واب الإح�سان، ويف�س���د مغار�سه.. واهلل �سبحان���ه وتعالى يقول: 

ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  {ڳ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
.

(1(
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ} 

�سّرك���م  - ف���ي   :{ {  ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث 
وعالنيتك���م، فكيف يخفى عليه ما في �سمائركم؟ وفي هذه الآية بيان لكونهم 

غي���ر �سادقين في دعواهم. وتو�سيح المعنى: اأّنه عّز وجّل يعلم كّل م�ستتر في 

العال���م، ويب�س���ر كّل عمل تعملونه ف���ي �سّركم وعالنيتك���م، ل يخفى عليه منه 

�سيء، فكيف يخفى علي���ه ما في �سمائركم، ول يظهر على �سدقكم وكذبكم؟ 

.
(2(

وذلك اأّن حاله مع كّل معلوم واحدة ل تختلف 

اأي يمّن���ون عليك باأن اأ�سلموا وقد اأخطاأوا في مّنهم هذا من وجهين، اأحدهما: 

اأّن حقيق���ة النعم���ة التي فيها المّن ه���و الإيمان الذي هو مفت���اح �سعادة الدنيا 

والآخ���رة دون الإ�سالم الذي له فوائد �سورية من حقن الدماء وجواز المناكح 

والمواري���ث، وثانيهما: اأن لي�س للنبي P من اأم���ر الدين اإل اأّنه ر�سول ماأمور 

بالتبلي���غ فال مّن عليه لأح���د مّمن اأ�سلم. فلو كان هناك منٌّ لكان لهم على اهلل 

�سبحان���ه لأّن الدي���ن دين���ه لكن ل مّن لأح���د على اهلل لأّن المنتف���ع بالدين في 

الدني���ا والآخ���رة هم الموؤمنون دون اهلل الغني عل���ى الإطالق فالمّن هلل عليهم 

.
(3(

اأن هداهم له

{ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث }: ه���و تاأكي���د ُيعّلل  -

)1)  �سورة البقرة، الآيتان 262- 263.
)2)  زبدة التفا�سير، فتح اهلل الكا�ساني، ج6، �س 438.

)3)  تف�سير الميزان، محمد ح�سين الطباطبائي، ج18، �س 330.
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ويوؤّك���د ب���ه جمي���ع ما تقّدم ف���ي ال�سورة م���ن النواه���ي والأوامر وم���ا بّين فيها 

م���ن الحقائق وما اأخبر فيها ع���ن اإيمان قوم وعدم اإيم���ان اآخرين فالآية ُتعّلل 

.
(1(

بم�سمونها جميع ذلك

 الإيم�ن اأعظم مّنة اإلهية:

الإيمان نعمة كبرى ل ت�ساويها نعمة، وحين يزّكي الإن�سان نف�سه ويرّو�سها بالتقوى، 

وي�سع���ى لروؤي���ة الحقائق، حينئذ يتجّلى اهلل لقلبه، في���رى اهلل بنور الإيمان ويرى بنور 

اهلل ك���ّل �س���ي ء. الإيمان ه���و كبرى المنن الت���ي ينعم بها اهلل على عب���د من عباده في 

الأر�س. اإّنه اأكبر من مّنة الوجود الذي يمنحه اهلل ابتداء لهذا العبد؛ و�سائر ما يتعّلق 

بالوجود من اآلء الرزق وال�سحة والحياة والمتاع.

واأّول م���ا ي�سنع���ه الإيمان في الكائ���ن الب�سري، حين ت�ستقّر حقيقت���ه في قلبه، هو 

�سع���ة ت�سّوره لهذا الوجود، ولرتباطاته هو به، ولدوره ه���و فيه؛ و�سحة ت�سّوره للقيم 

والأ�سي���اء والأ�سخا����س والأحداث م���ن حوله؛ وطماأنينته في رحلت���ه على هذا الكوكب 

الأر�س���ي حتى يلق���ى اهلل، واأن�سه بكل ما في الوجود حول���ه، واأن�سه باهلل خالقه وخالق 

ه���ذا الوج���ود؛ و�سعوره بقيمته وكرامت���ه؛ واإح�سا�سه باأنه يمل���ك اأن يقوم بدور مرموق 

ير�سى عنه اهلل، وُيحّقق الخير لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه.

فمن �سعة ت�سّوره اأن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان، ال�سغيرة 

الكيان، ال�سئيلة القوة. اإلى محيط هذا الوجود كله، بما فيه من قوى مذخورة، واأ�سرار 

مكنونة؛ وانطالق ل تقف دونه حدود ول قيود في نهاية المطاف.

فالموؤم���ن يعرف - بقلب مطمئ���ن، و�سمير م�ستريح، وروح م�ستب�س���رة- اأّنه يلب�س 

ث���وب العمر بقدر اهلل الذي ي�س���رف الوجود كله ت�سريف الحكي���م الخيبر. واأن اليد 

التي األب�سته اإياه اأحكم منه واأرحم به، فال �سرورة ل�ست�سارته لأّنه لم يكن لي�سير كما 

)1)  )م.ن(، �س 331.
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ي�سي���ر �ساحب ه���ذه اليد العليم الب�سير. واأنه يلب�س���ه لأداء دور معين في هذا الكون، 

يتاأّث���ر بكل ما في���ه، ويوؤّثر في كل ما فيه. واأّن هذا الدور يتنا�سق مع جميع الأدوار التي 

يقوم بها كل كائن من الأ�سياء والأحياء منذ البدء حتى الم�سير.

ذلك �سّر قوة العقيدة في النف�س، و�سّر قوة النف�س بالعقيدة. �سّر تلك الخوارق التي 

�سنعته���ا العقيدة ف���ي الأر�س وما تزال في كل يوم ت�سنعها. الخ���وارق التي ُتغّير وجه 

الحي���اة من يوم اإلى يوم، وتدفع بالف���رد وتدفع بالجماعة اإلى الت�سحية بالعمر الفاني 

المح���دود في �سبيل الحي���اة الكبرى التي ل تفنى؛ وتقف بالف���رد القليل ال�سئيل اأمام 

ق���وى ال�سلطان وق���وى المال وقوى الحديد والنار، فاإذا هي كله���ا تنهزم اأمام العقيدة 

الدافعة في روح فرد موؤمن.

تلك الخوارق التي تاأتي بها العقيدة الدينية في حياة الأفراد وفي حياة الجماعات 

ل تق���وم على خرافة غام�سة، ول تعتمد عل���ى التهاويل والروؤى. اإّنها تقوم على اأ�سباب 

مدرك���ة وعلى قواعد ثابتة. اإّن العقيدة الدينية فك���رة كلية تربط الإن�سان بقوى الكون 

الظاهرة والخفية، وتثبت روحه بالثقة والطماأنينة، وتمنحه القدرة على مواجهة القوى 

. وهي ُتف�ّسر 
ّ

الزائل���ة والأو�س���اع الباطلة، بقوة اليقين في الن�سر، وقوة الثق���ة في اهلل

للف���رد عالقاته بما حول���ه من النا�س والأحداث والأ�سي���اء، وتو�سح له غايته واتجاهه 

وطريق���ه، وتجمع طاقاته وقواه كّلها، وتدفعها في اتجاه واحد. ومن هنا كذلك قوتها. 

قوة تجميع القوى والطاقات حول محور واحد، وتوجيهها في اتجاه واحد، تم�سي اإليه 

.
(1(

م�ستنيرة الهدف، في قوة،  في ثقة، وفي يقين

اأن يقول لالإمام الح�سين 
)ر�س( 

وهذه القّوة الإيمانية هي التي دفعت  زهير بن القين 

Q فق���ال: قد �سمعنا - ه���داك اهلل يا بن ر�سول اهلل - مقالت���ك، ولو كانت الدنيا 

لنا باقية، وكنا فيها مخّلدين، لآثرنا النهو�س معك على الإقامة فيها. ومثله هالل بن 

)1)  في ظالل القراآن، ج6، 3353.
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، فقال: واهلل ما كرهن���ا لقاء ربنا، واإنا على نياتنا وب�سائرنا، نوالي 
)ر�س( 

ناف���ع البجلي

: واهلل يا بن ر�سول اهلل لقد 
)ر�س(

م���ن والك ونعادي من ع���اداك. وقال برير بن خ�سير

م���ّن اهلل بك علينا اأن نقاتل بين يديك فيقطع  فيك اأع�ساوؤنا، ثم يكون جّدك �سفيعنا 

يوم القيامة وغيرهما من عظماء واقعة الطف.

بحث حول اآلية

 اهلل ب�سير بعب�ده:

ُختمت �سورة الحجرات بقوله تعالى: {يت جث مث ىث} ونحن نختم الأبحاث 

حول هذه ال�س���ورة المباركة با�سم اهلل تعالى الب�سير وعالقت���ه ب�سلوكيات الموؤمن، وقد 

قلن���ا فيما �سب���ق اأّن علم اهلل تعالى هو مظلة اأ�سوار الأمان الت���ي تحّدثنا عنها في تف�سير 

ال�سورة ولذا كان من المنا�سب ت�سليط ال�سوء على هذا البحث ولو ب�سكل مخت�سر.

كثي���رة هي الآيات التي تحّدثت عن علم اهلل تعالى واإحاطته المطلقة بالموجودات 

واأن���ه ل يخف���ى عليه �سيء، واإلى غي���ر ذلك من التعابير التي �سنق���ف على بع�سها من 

خ���الل الآي���ات التالي���ة:  ق���ال اهلل تعال���ى: { ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ    ڻۀ ۀ ہ 

.
(1(

ہہ ہ ھ ھ }
الل�����ه تعال�����ى: { ىئ ی ی ی ی جئ حئ   مئ ىئ يئجب حب خب مب    وق���ال 

.
(2(

ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مث }
اهلل تب���ارك وتعال���ى ه���و العليم بك���ل �سيء، ال���ذي يعلم بك���ل �سيء ف���ي ال�سموات 

والأر�س، وفي الدنيا والآخرة، وفي الظاهر والباطن وهو�سبحانه العالم بكل �سيء في 

ال�سم���وات والأر�س من الأ�سياء والأ�سخا�س، والنيات والأعمال، والخواطر والحركات 

وهو �سبحانه العليم الخبير، الذي ل يخفى عليه �سيء في الأر�س ول في ال�سماء، يعلم 

)1)  �سورة الح�سر، الآية 22.
)2)  �سورة اآل عمران، الآية 29.
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مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد ذرات الرمال.. وعدد 

ورق الأ�سج���ار.. وم���ا اأظلم عليه الليل.. وم���ا اأ�سرق عليه النهار. ل ت���واري منه �سماء 

�سماًء، ول اأر�س اأر�سًا، ول جبل ما في وعره.. ول بحر ما في قعره.

وه���و �سبحانه اللطيف الخبير الذي يعلم القليل والكثي���ر، ويعلم ال�سغير والكبير، 

ويعل���م القريب والبعي���د { ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  

.
(1(

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }

ف�سبحان اللطيف الخبير، المطلع على البواطن والأ�سرار، الذي يعلم خفايا القفار 

والبحار والجبال والظالم.

واهلل ج���ل جالله ع���اّلم الغي���وب، وعلمه محيط بك���ل �سيء، ل ينّد عن���ه �سيء في 

الزمان ول في المكان، في الأر�س ول في ال�سماء، في الليل ول في النهار.

يعلم ما في البر والبحر، وما في جوف الأر�س، وما في طباق الجو، من حي وميت، 

ورطب وياب�س، يعلم ذلك ويراه، في الليل اأو النهار، في النور اأو الظالم: { ڱ ں 

.
(2(

ں ڻ ڻ    ڻ  }
وه���و �سبحانه ال���ذي يعلم اأ�ستار الغي���وب المختومة في العالم العل���وي وفي العالم 

ال�سفل���ي، ويعلم مجاهل الب���ر الوا�سعة، وغيابات البحر العميق���ة، ويعلم عدد الأوراق 

ال�ساقط���ة من اأ�سجار الأر�س، وكل حبة مخبوءة في ظلمات الأر�س، وكل رطب وياب�س 

في هذا الكون العظيم، ل يند منه �سيء عن علم اهلل المحيط بكّل �سيء.

ا�سم اهلل الب�سير وعالقته بب�سيرة الموؤمن:

يُر كما هو معروف من اأ�سماء اهلل الح�سنى وهذه الأ�سماء المطلوب اأوًل معرفة  اْلَب�سِ

معانيها، وثانيًا معرفة كيفية تجلياتها في قلوب الموؤمنين الموّحدين المخل�سين.

)1)  �سورة لقمان، الآية 16.
)2)  �سورة ال�سجدة، الآية 6.



أسوار األمان266

اإذا راجعنا اآيات القراآن الكريم فنجد اأن ا�سم»الب�شير« ورد في اأكثر من خم�سين 

اآية، ورد معّرفًا باأل وورد منّونًا، ورد مقترنًا با�سم ال�سميع والخبير، وورد غير مقترن، 

 فمن الآيات التي ورد فيها ا�سم »الب�شير« معّرفًا قوله تعالى في مطلع �سورة الإ�سراء:

ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

.
(1(

ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ }

وورد ه���ذا ال�سم اأي�س���ًا منّونًا في قوله تعال���ى: {چ چ ڇ ڇ    

. وق���د ورد في الق���راآن الكريم اآيات 
(2(

ڇ ڇ ڍڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ} 
 اأو { ڌ ڎ ڎ 

(3(
كثي���رة ت�س���ف اهلل تعال���ى باأن���ه { ۉ ې ې}

، { ڀ ٺ ٺ   
(5(

 وت�سف���ه اأي�سًا بقولها { ۈئ ۈئ }
(4(

ڈ}
 اإلى غيرها من التعابير القراآنية.

(6(
ٺ ٺ}

الب�سير في اللغة وال�سطالح:

الب�سي���ر عل���ى وزن فعيل وهو من اأبنية و�سيغ المبالغة والتي تعني المبالغة في النوع 

وفي الكم، فاإذا قلنا اهلل تعالى ب�سير يعني يب�سر في كل التجاهات، يب�سر كل الأ�سياء، 

يب�سر كل الأنواع، ول يمكن حد هذه ال�سفة في حقه تعالى فهو ب�سير ويب�سر كل �سيء 

على الإطالق هذا من جهة. ومن جهة اأخرى قد قلنا فيما �سبق اأّن الب�سر ل يمكنه روؤية 

الأ�سياء من دون ال�ستعانة بو�سائل اإر�سادية اأخرى، �سحيح اأّننا نرى الأ�سياء الخارجية 

بوا�سط���ة الب�سر، ولكن من دون اأن يتو�سط النور بين الب�سر وال�سيء الُمب�سر ل ُتحّقق 

الروؤي���ة وي�ست���وي في غرفة مظلمة الب�سير وغير الب�سي���ر )الكفيف(، اذًا ل بد من نور 

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية1.
)2)  �سورة الحج، الآية 75.

)3)  �سورة البقرة، الآيات 110 - 233 - 237 وغيرها.
)4) �سورة البقرة، الآية 96.

)5) �سورة اآل عمران، الآيتان 15 - 20 غيرها.
)6)  �سورة فاطر، الآية 31.
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يتو�ّسط بين العين وبين المرئيات كنور الكهرباء اأو نور ال�سم�س.

وم���ا نريد قوله اأّن عق���ل الإن�سان مهما و�سل اإلى درجات عالية من الكمال والذكاء 

والفطن���ة وكذلك قلبه الذي يب�سر به الموج���ودات الباطنية والالمرئية ل يتمّكن من 

الهت���داء والو�سول اإلى الغاي���ات المن�سودة منه اإل بوا�سطة ن���ور الوحي، فنور الوحي 

المتمّثل بنور المع�سوم Q هو الوا�سطة بينه وبين عقله وقلبه. فالإن�سان من دون 

Q ونور القراآن الكريم هو اأعمى ول 
 

ونور الإمام المع�سوم
 P نور النبي الأعظم

يهتدي اإلى �سواء ال�سبيل فهذه الأنوار هي التي ُتحّقق له الهداية والو�سول اإلى مق�سده 

ال���ذي خلق م���ن اأجله فال ب�سيرة بال نور ال�سريع���ة قال تعالى: {ھ ھ ھ 

.
(1(

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  } 
يُر: هو الذي يعلم بما ُينظر له، اأو يب�سر ما ُيب�سر وما ل ُيب�سر لنا، ويطلق  اْلَب�شِ

على من يعلم بما ي�سلحه اأو لأ�سياء معينه اأو عامة وما تحتاجه خلقًا وتكاماًل وهدى.

واهلل تعالى هو الب�سير: لأنه تعالى محيط بكل الأ�سياء ما ُيب�سر وما ل ُيرى، وهو 

الخال���ق والممد للكائنات بال�سك���ل وال�سورة وما تتحرك به وتنتق���ل، �سواء ل نب�سره 

بو�س���وح لكبره كالكون والمجّرات وما يبعد عن���ا، اأو ل�سغره كالذرة واأجزائها ولطيف 

الخل���ق، اأو نب�سره علمًا ك�س���ور خيالنا واأوهامنا ونياتن���ا اأو م�ساهدة حين ينتقل لنا، 

فه���و ب�سير بها قبل وحين وبعد وجودها، وباأي �سورة وحال وزمان ومكان كانت، ولأي 

موج���ود كان �سغر اأو كبر �سكله، لطف اأو عظ���م حجمه، ثقل اأو خّف وزنه، وهو ب�سير 

بها وبما ت�ستحقه من نور اأ�سمائه الح�سنى ح�سب �ساأنها عطاء اأو منعًا.

 وم���ن تجّلى عليه الب�سير بالتجّلي الخا�س: يقوى ب�سره، بل يجعل ب�سره الفكري 

والعقل���ي حدي���د، ويكون على ب�سيرة من اأم���ره واأمر دينه وهداه، ب���ل يجعله معلمًا له 

ودلي���اًل عليه، وي���رى اهلل متجليًا في كل �س���يء عظمة وقدرة وعلمًا، ق���د اأتقن �سنعه، 

)1)  �سورة الحديد،الآية28.
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واأن���ه خلقه لي�سير لغاية حّقة ونهاي���ة نورانية منعمة ماجدة، وهو كما خ�س به الأنبياء 

.P
 

وبالخ�سو�س نبينا

وكل من اأب�سر في دين اهلل بحق: كان ب�سيرًا بهداه اإلى ال�سراط الم�ستقيم، وهذا 

المهم في معنى الب�سير، كما اأّن الب�سر لالأ�سياء له اأهمية للمعرفة العلمية بالأ�سياء، 

لكن الجزاء والثواب على الب�سيرة بالهدى الحق والعمل به وهذا ما خ�س به اأولياءه. 

ْب�شاُر« َقاَل  ِبي َعْبِد اهلل Q ِف���ي َقْوِله »ل ُتْدِرُك���ه الأَ
َ
َع���ْن َعْب���ِد اهلل ْبِن �ِسَناٍن َع���ْن اأ

»اإَِحاَط���ُة اْلَوْهِم اأَل َتَرى اإَِلى َقْوِل���ه: { ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ })1) َلْي�َص َيْعِني َب�َشَر 

اْلُعُي���وِن: { ڃ ڃ ڃڃ} َلْي�َص َيْعِني ِمَن اْلَب�َشِر ِبَعْيِنه: { چ چ چچ} 

ْعِر  ي���ٌر ِبال�شِّ َم���ا َعَنى اإَِحاَط���َة اْلَوْهِم َكَما ُيَق���اُل ُفاَلٌن َب�شِ َلْي����َص َيْعِن���ي َعَم���ى اْلُعُيوِن اإِنَّ

ْعَظُم ِمْن  يٌر ِبالثَِّياِب اهلل اأَ َراِهِم وُف���اَلٌن َب�شِ يٌر ِبالدَّ ي���ٌر ِباْلِفْقه وُفاَلٌن َب�شِ وُف���اَلٌن َب�شِ

.
اأَْن ُيَرى ِباْلَعْيِن«)2)

والب�سي���ر فهو اإن ج���اء مفردًا كان لروؤي���ة اأعمال الخلق ليثيب ويج���ازي المح�سن 

والعم���ل ال�سالح وغيره، واإن ج���اء مع ال�سميع اأو غيره فهو اأو�س���ع في بيان عظمة اهلل 

تعالى.

والموؤمن: ب�سيرًا وم�ستب�سرًا ومذعنًا بعظمة اهلل �سبحانه الب�سير به وبكل �سيء، 

وه���و يقر ل���ه ت�سليمًا واإيمانًا، وتهف���و روحه للتوّجه لعظمة اهلل حب���ًا ويقينًا، وي�سكن له 

قلب���ه ت�سليمًا واطمئنانًا، وه���و على ب�سيرة من اأمره في دينه وم���ا يجب عليه ليتقّرب 

لن���ور رحم���ة اهلل وثوابه الجزيل، ول���ذا تراه ل يب�س���ر اإل للحق ليعمل ب���ه ويذعن له، 

ويغ����س ب�س���ره عن الباطل ول ينظر به اإل لنق�سه اأو لهدمه اإن ا�ستوجب ذلك، ويغ�س 

ب�س���ره ع���ن الحرام ول ينظر نظرًا مريبًا لمراأة اأو مال ل حّق له به ول حا�سدًا ولئيمًا 

)1)  �سورة الأنعام، الآية 104.
)2)   الكافي، الكليني، ج1، باب في اإبطال الروؤية، �س 48.
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لموؤمن ليخيفه، بل ينظر في كل عبادة تقربه هلل كالنظر في الم�سحف ولنبينا ولأئمة 

الحّق ومعّلمه ولالأب ولالأم ولالبن ولالإخوان وللزوجة ولالأ�سدقاء الموؤمنين، ولكل ما 

يو�سل لالإيمان باهلل تعالى ويقّرب اإليه، وينظر لالأ�سياء للعبرة ولالتعاظ بها ولدللتها 

على عظمة اهلل، وفي العلم ليكون ب�سير بدينه عالمًا وعاماًل به، وعن يقين وب�سيرة 

وه���دى ل �سالل في���ه، وللعلم المادي لي�ساعده في الطاع���ة وللك�سب الحالل الذي هو 

اأهم اأجزاء العبادة.

الدروس المستفادة من اآلية 

1. اإّن الهداي���ة اإلى الإيمان والإ�سالم وقبولهما هي نعمة اإلهية كبرى وهي مّنة من اهلل 

تعالى على عباده. { ی ی جئ }.

2 .اإّن اهلل تعالى غني مطلق فهو غير محتاج اأو منتفع باإ�سالمكم واإيمانكم. { ىئ ىئ 

ىئ }.
ل عليهم  3 .اإّن عالمة �سدق الإيمان هو العتقاد باأّن اهلل تعالى يمّن على عباده ويتف�سّ

 َيُمنُ ... اإِْن ُكْنُتْم �ساِدِقينَ .
ُ
ل اأّنهم هم يمّنون عليه. ل َتُمنُّوا... َبِل اهلل

4 .اإّن المّن���ة على ر�سول اهلل هي ف���ي الحقيقة مّنة على اهلل تعالى. َيُمنُّوَن َعَلْيَك ... َبِل 

 َيُمنُ ...
ُ
اهلل

الإيم���ان. حقيق���ة  اإل���ى  و�سول���ه  ه���و  الإن�س���ان  لتكام���ل  الأ�سا����س  المق�س���د   5.اإّن 

{ ىئ يئ }.
6 .اإّن ك���ل الأ�سياء في ال�سموات والأر�س حا�سرة ومنك�سف���ة انك�سافًا مطلقًا لدى اهلل 

تعالى. { ىب يب جت حت خت متىت }.
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X :للمطالعة

الب�سير والب�سيرة

1 . على الموؤمن اأن ي�ستح�سر دائمًا اأّن اهلل تعالى ب�سير بعباده اأي اأّن اهلل تعالى يراه 

ومّطلع على باطن اأعماله، وعليه اأن يقوم بتربية نف�سه واأبنائه على مراقبة اهلل له، 

وهذا ي�ستدعي منه مراقبته ومحا�سبته لنف�سه.

ره عيوب نف�سه ليعمد  2 . عل���ى الموؤم���ن اأن يطلب من اهلل الب�سير في دعائ���ه اأن ُيَب�سّ

ره اأمور  اإل���ى اإ�سالحها لكي ل تكون حاجبًا وحاجزًا بينه وبين اهلل تعالى واأن ُيب�سّ

ِبي َعْبِد اهلل Q َقاَل: »ُكْنُت 
َ
دين���ه كما ورد في الدعاء عقب �سالة المغرب عْن اأ

�ْشَتِكي َعْيِن���ي َف�َشَكْوُت َذِلَك اإَِلى اأَِبي َعْب���ِد اهلل Q َفَقاَل: اأَل اأَُعلُِّمَك  َكِثي���راً َم���ا اأَ

ُدَع���اًء ِلُدْنَي���اَك واآِخَرِت���َك وَباَلغ���اً ِلَوَج���ِع َعْيَنْي���َك ُقْلُت: َبلَى َق���اَل: َتُق���وُل ِفي ُدُبِر 

لِّ  ���ٍد َعلَْيَك �شَ ٍد واآِل ُمَحمَّ ���ي اأَ�ْشاأَُلَك ِبَح���قِّ ُمَحمَّ اْلَفْج���ِر وُدُب���ِر اْلَمْغ���ِرِب - اللُهمَّ اإِنِّ

يَرَة ِف���ي ِديِني واْلَيِقيَن  ���وَر ِفي َب�َشِري واْلَب�شِ ٍد واْجَعِل النُّ ���ٍد واآِل ُمَحمَّ َعلَ���ى ُمَحمَّ

ْكَر  َعَة ِفي ِرْزِقي وال�شُّ اَلَمَة ِفي َنْف�ِشي وال�شَّ ِف���ي َقْلِبي والإِْخاَل�َص ِفي َعَمِل���ي وال�شَّ

. ومعنى الدعاء ال�سريف: »كنت كثيراً م���ا اأ�شتكي عيني« 
َل���َك اأََبداً َم���ا اأَْبَقْيَتِن���ي«)1)

كان ال�ستكاء من ال�سكوى وهي المر�س.

3. اأن يتفقه في دين اهلل تعالى لأن الفقه مفتاح الب�سيرة.

4. اأن يح�س���ن ويقوي عالقت���ه بالقراآن والمع�س���وم وهم ال�سادقون كم���ا تقدم فاأهل 

الق���راآن العاملون المتدبرون واأه���ل الولية المتم�ّسك���ون بال�سادقين المع�سومين 

يرزقهم اهلل الب�سيرة.

ْدَباِر 
َ
َعاِء ِف���ي اأ )1)  م�سب���اح المتهج���د، ال�سي���خ الطو�س���ي، �سالة ال�سبح، ����س 215. الكاف���ي، الكليني، ج2، َب���اُب الدُّ

َلَواِت، ح11، �س 550. ال�سَّ
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5 .  اإّن الدواف���ع الخفي���ة ف���ي نف����س الإن�سان هي اأعق���د بدرجات من غي���ب ال�سموات 

والأر����س ولعله له���ذا ا�ستخدمت الآية مف���ردة »يعلم« لل�سم���وات والأر�س ومفردة 

»ب�شير« لالأعمال التي يقوم بها الب�سر.

6 . اإذا اعتق���د الإن�س���ان حقيق���ة ب���اأن اهلل علي���م ب�سي���ر �سينعك�س ذلك عل���ى اأعماله 

و�سلوكياته.






