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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 إلنسان يف سورة احلجراتلسلوكي القرآن يف البناء المنهج 

 د. محد بن حسني اجلعيدي                                                            

 املقدمة

احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد إمام اهلدى. وبعد: 
اشتملت على أصول وحقائق وقواعد يف رسم املنهج  ا القليلة يف عددها الكبرية يف مضامينهاايهتآبفسورة احلجرات 

اإلنسان الذي  ،كما يريده هللا يف األرض  إلخراج اإلنسان الصحيح ؛للعقل اإلنساين الصحيح يف العقيدة والسلوك
متخلقًا يف سلوكه  تهويعيش يف سعة شريعته ورمح ،وعمله يصدر عن إرادة هللا الشرعية ويتجه إىل هللا يف عقيدته

يحقق استخالفه يف األرض وينسجم ل ؛يف أحسن تقومي اإلنسان وأكمله ليعيش به هللا الذي أمته اإلسالم أبخالق
 مع اخلري الذي تعمر به احلياة.

 ،مع اآلخرينو   ومع رسوله مع هللا  املسلمسورة اآلداب يف مجيع اجتاهات تعامل بهذه السورة اليت تنعت 
 نسميها سورة العقل الصحيح يف مناهجه العلمية والفكرية يف العقيدة، ومناهجه السلوكيةحيق لنا أن  ،وتبني حدوده

وتوثيقها وتوظيف املشاعر واألحاسيس  ونقدها يف التعامل والتخلق ومواجهة األحداث والتثبت يف األخبار والعملية
حيسن التعامل فيما بينه ومع تماسكًا الذي يبين اجملتمع املسلم ويبقيه م واالستجاابت االنفعالية التوظيف الصحيح

 .اآلخرين

 أمهية البحث. -

أو اإلنسان يف أحسن  ،تظهر أمهية البحث يف احملاولة اليت يطرحها لبيان مقاصد القرآن يف بناء اإلنسان الصحيح 
تقومي بقيم هذا الدين العقدية والعملية السلوكية واألخالقية يف وقت يعيش فيه كثري من املسلمني يف غيبوبة الوعي 

والرتدي يف شتات اآلراء  ،والبعد عن مصدر توجيه األمة ومرجعها وحبلها الواصل هلا ابهلل الرابط بينها ،الشرعي
 واتباع األهواء. 

 :بحثأهداف ال -
 بيان منهج القرآن العقدي والسلوكي يف ضوء آايت من سورة احلجرات لبناء اإلنسان املسلم الصحيح. .1
 بيان عالقة العقل ابلنقل. .2
 التعقل يف تلقي األخبار ونقلها. .3
 أمهية رابطة األخوة واحرتام متطلباهتا. .4
 الوفاء مبقتضى الوحدة اإلميانية والوحدة اإلنسانية. .5
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 :منهج البحث -

األسس اليت يقوم عليها بعض بيان ل من سورة احلجرات لدالالت آايت والوصفي ينهج التحليلامليتبع البحث  
 يف متهيد ومبحثني. اإلنسان يف القرآن بناء

 خطة البحث.  -
 أييت البحث يف:

 ذكر:مقدمة تشتمل على  •

 خطة البحث. –منهج البحث  –أهداف البحث  -أمهية البحث 

 على:متهيد يشتمل  •

مل و ، لعقل فعاًل قائماً يف الفكر والسلوكاب القرآن يطالب ألن . وذلكمفهوم العقل يف اللغة العربية واالصطالح
لية كما يليق مضبط للتصرفات السلوكية والعاليف االجتاه الصحيح، و ضبط ملناهج التفكري ال العقلإذ  ؛يذمه قط

وتوجيهه الوجهة الصحيحة  ملنهج العقدي والسلوكي لبناء اإلنسان يف سورة احلجراتاوملا كان البحث يف  ابإلنسان.
منارات هدى للعقل يف وضعه الصحيح وألن هذا الدين دين العقل الصحيح السامل من الدخل، وهذه السورة  ،فيهما

 طلوب كمدخل للبحث.يفي ابمللعله ختصار مفهوم العقل اب رأيت أن يكون التمهيد يف بيان

 . وحتته مطلبان:املبحث األول: املنهج العقدي يف سورة احلجرات •

 ها.مطلعاألوىل فاحتة السورة و  املطلب األول: التحليل الداليل لآلية

 املطلب الثاين: الداللة العقدية وحتديد منهج التلقي.

 وحتته مطلبان: املبحث الثاين: املنهج السلوكي يف سورة احلجرات. •

 املطلب األول: التثبت يف قبول األخبار ونقلها.

 .ومتطلباهتا: مقتضى األخوة الثاين املطلب

 خامتة تشتمل على أهم نتائج البحث. •
 فق.و وهللا امل
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 متهيد

 .العقلمفهوم 

 العقل يف اللغة:  -1

، ما يترتس ويتحصن بهتطلق على واملعاقل  .وما مينع من االنفالتمدار كلمة عقل يف العربية على الضبط 
العقل نقيض و  .(2)املتمنعة( املعاقل يف حتصن شيء: ما كل  من ، )والعاقل(1)ذا حزب أمرإواملعقل ما يلجأ إليه 

  .(4)، والعقل التثبت يف األمور(3)اجلهل

ألنه مينعه من التورط يف  ؛مسي عقل اإلنسان الذي يتميز به عن احليوان عقالً ذه الدالالت اللغوية للعقل هل
 .الكماالتوحيوز به  ،هبوعما ال يليق  جر له عن الشتاتوح   ،(5)املهلكات

 العقل يف االصطالح. -2

 ته؛اختلفت عبارات الذاهبني لتحديد ماهيآاثره، و و  ممارساتهأمجع الناس على أمهية العقل ووجوده من خالل 
وال شك أن يف تركيبة اإلنسان قوة مدركة وغريزة  .نتائجهأو  ومنهم من عرفه آباثره ،فمنهم من حاول تعريفه أبنه ذات

 .ن جنس احليوانم؛ ولذلك حّد به نوع اإلنسان سائر احليواانتفطرية لتقبل العلوم وإنتاج املعرفة، وخيتص هبا عن 
مستجيبة  دركةمقوة فطرية خارجية مثرية و التفاعل بني معطيات هو أو  ؟أم العقل مثراهتا ؟فهل هذه الغريزة هي العقل

احملسوسات وإدراك  اجملردالربط بني األسباب ومسبباهتا والعلل ومعلوالهتا واالنتقال من احملسوس إىل ينتج عنها 
 أدوات حلصول العقل؟هي أو  ؟هل هذه مجيعها أو بعضها العقل ؟الغائبات بوسائط ومقدماتابملشاهدة و 

كونه ذات أو ممارسات   عن –يف اجلملة  -السابقني واملعاصرين  عندمل خترج كثرت التعريفات للعقل وتعددت و 
اإلمام  تعريفكمن السابقني   أحدمها ا ذكر يف ذلكملمبا أراه أمجع  للعقلهنا بتعريفني  سأكتفي .أو مثرات اتونشاط

ألن اسم العقل يطلق على عدة معان:  برسم واحد؛ لفظ العقل من املشرتك الذي ال حيدّ  أيب حامد الغزايل إذ عدّ 

                                                           

وىل ابن دريد، مجهرة اللغة الطبعة األ. و 1/161السنة بدون، دار ومكتبة اهلالل  ،: الفراهيدي، كتاب العني، ط بدونانظر - (1)
 .11/465، بريوت دار صادر 1414. ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة 2/939بريوت دار العلم للماليني  1987

 .1/161الفراهيدي، مرجع سابق  -(2)
 .1/159الفراهيدي، مرجع سابق  -(3)
 .1/161، بريوت دار إحياء الرتاث 2001األزهري، هتذيب اللغة، الطبعة األوىل  -(4)
 1/160انظر: املرجع سابق  -(5)

= 
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كجواز اجلائزات   على بعض العلوم الضرورية،فيطلق على الغريزة اليت يتهيأ هبا اإلنسان لدرك العلوم النظرية، ويطلق 
 .(1)، وعلى االتزان العاطفيوعلى العلوم املستفادة من التجربة واستحالة املستحيالت،

الذي يقسم العقل إىل عقل مكوّ ن )بكسر الواو( وعقل مكوَّن )بفتح  الالند تعريف من املعاصريناآلخر و 
وقد فسر الفيلسوف الفرنسي بول فوكيه العقل املكوّ ن أبنه: )امللكة اليت يستطيع هبا كل إنسان أن يستخرج  ،(2)الواو(

ن عند كوَّ أما العقل امل .(3)كلية وضرورية، وهي واحدة عند مجيع الناس(  مبادئمن إدراك العالقات بني األشياء 
. وهنا جند يف تعريف العقل عند الالند وتفسرياته (4)تهالالند فهو حصيلة فاعلية العقل املكوّ ن وحصيلة استدالال

خالل تفاعالته احلية الواعية مع معطيات خارجية؛ فتكون الغريزة شرط من املذكورة اجلمع بني كونه غريزة ونتائجه 
 يف حتصيل العلوم وإنتاج املعرفة.

 سمى عقاًل؟ أو العقل أخص من ذلك؟لكن هل كل نتاج فكري ي

ر والتدبر والنظر القرآن مل يذم العقل قط، بل يطالب به ويطالب بوسائل الوصول إليه من الربهان والتفكّ إن 
ذلك إال أبن  ، وليسواالجتماعية وميقت عوائقه من التقليد واإلعراض عن االعتبار ابلسنن الكونية ،وااللتزام به

 مل نبتعد عن الصواب، احلقيقة واالنضباط هبا احلصول علىالعقل هو  نإ :لو قلناولذا  ؛يف اإلنسان اً خري يكون العقل 
والتفاعل الفكري بني املعطيات والقدرات حماوالت للوصول إليه؛ فنواتج التفاعل الفكري قد يكون عقاًل عندما 

ذكر كل ما عليه فو  .يتصف العقل ابملوضوعية والعلمية يصيب احلقيقة وإال فهو فكر أو رأي، وعلى هذا ال بد أن
بعض  إطالقمن  وتسميتها عقالً  ،يف تعريف العقل مما يعرب عن ذاتيته أو املؤثرات فيه ما هي إال أدوات لظهوره

لتأثري  ؛عقالً  ما تنتجهكون كل يال يلزم أن ؛ فالغريزة املدركة شرط يف حتصيل العلوم وإنتاج املعرفة، و على الزمه لزومامل
ومل يرد  ،داللة على فاعليتهلللذلك عرب القرآن عنه ابلفعل ؛ املعطيات اخلارجية فيها وقد تكون حقائق أو شبهات

العقل فاعلية وليست  أن يعدّ  لفيلسوف اإلسالمي طه عبد الرمحناب امما حد هذالعل و  ؛ذكره يف القرآن ابملصدر
 .(5)ذاتً 

                                                           

 بتصرف. 1/38بريوت املكتبة العصرية  –صيدا  2008الغزايل، املستصفى، الطبعة األوىل  -(1)
 .1/1164دار عويدات، تعريب خليل أمحد ابريس  –بريوت  2001الطبعة الثانية الالند، موسوعة الالند الفلسفية،  -(2)
نقاًل عن معجم اللغة  14-13بريوت دار الساقي ص1996طرابيش، نقد نقد العقل العريب نظرية العقل، الطبعة األوىل  -(3)

 .الفلسفية لبول فوكييه
 14املرجع السابق ص -(4)
-21 الدار البيضاء املركز الثقايف العريب ص 1998عة األوىل انظر: طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، الطب -( 5)

23. 
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 ،بعداً أبعده عن احلقيقة ومصادرهاإن مفهوم العقل قد أصابته نزعات وتوجهات خمتلفة أعطت كل منها العقل 
  .فليس إذاً كل ما يسميه الناس عقاًل يكون عقاًل يف احلقيقة .حايني كثرية يف نقيضه من اهلوىبل أسقطته يف أ

وذلك هو هدى  ؛الرشاد، ويكون فوق العقل وحميط بهمسالك وينري له  ،من نور يستضي بهإذًا ال بد للعقل 
 وحفظه للناس يف أرضه.  ،هللا ونوره وبيانه يف كتابه الذي أنزله بعلمه

 .املبحث األول: املنهج العقدي يف سورة احلجرات

 .األوىل فاحتة السورة ومطلعها املطلب األول: التحليل الداليل لآلية

 ا ا ياداي  اَّللَّ  واراُسول ه  آاماُنوا الالَّذ ينا ايا أاي ُّها  [1]احلجرات: واات َُّقوا اَّللَّا إ نَّ اَّللَّا مسا يٌع عال يمٌ   تُ قادّ ُموا بانين

بوصف ملن يسمع ويعقل وقادر على االستجابة واالمتثال موجهاً اآلية ابلنداء الذي يلزم منه أن يكون  ابتدأت
 .من مقتضياته ومتطلباتهعادة من طلب يكون  االنقياد ملا رتب عليهو املقتضي للتسليم و  اإلميان الذي يتضمن التكرمي

ولذلك كان  ؛لكل فرد من أفرادهاحيث وجد رتب عليه تكليف لألمة مبجموعها أو  وهذا النداء الشريف يف القرآن
ا الَّذ ينا آاماُنوا:هللا يقول:)إذا مسعت ره للقرآن وعنايته به أن قالوحسن تدبّ  مسعود  بن من فقه عبد هللا  ايا أاي ُّها

 . (1)فأرعها مسعك فإنه خري أيمر به، أو شر ينهى عنه(

اي أيها الذين آمنوا  إن هلذه الصيغة يف النداء بُعداً يف الداللة والتنبيه والتيقظ املستدعي مزيد العناية واالهتمام
فال ينبغي اإلخالل به فهو من  ؛اإلميان له القتضاء حتقيقه والتمثل به منهجًا يف احلياة مبا يطلب من املنادى

بناء  افظة على ما أمر به ووازع عما هني عنهوهو نداء داع إىل احمل .ومصدره مستلزمات التسليم ألصل هذه الدين
 فيمااحلكمة  وأالعلة املسلم عرف سواء  هي صفة تربط العبد بربه، وتقتضي التلقي منهف ؛على الصفة اليت اندى هبا

 .قضي حبكمه وحكمته اخلالية من العبثيعنها؛ ملا علم وعقل أبن هللا  هأم قصر فهمعنه أو هني  به أمر

 وهي اجلديدة. بصفتهم هلم آمنوا نداء للذين نداء كثرياً من التكاليف يف القرآن بدأت هبذا النداء الكرمي )إنهإن  
 وولدت تصوراهتم، وولدت أرواحهم، ولدت آخر. ميالداً  وولدوا أخرى نشأة نشئواأُ  هبا اليت صفتهم الفريدة. صفتهم
املرتبة وكل تكاليف هللا للمسلم  ،(2)التكليف( تسبق احلكيم الرتبوي املنهج ملسات من ملسة وهي .. وأهدافهم مبادئهم

على هذا النداء إبحداٍث أو كٍف مصلحة للمكلف يف الدنيا أو اآلخرة، وكل ما رتب على هذا الوصف فهو من 
يتعلق ابلعبادات فمنها ما يتعلق ابلعقيدة، ومنها ما  ؛مقتضيات اإلميان ومتطلباته، وإن كان متفاوت الدرجات

العملية، ومنها ما يتعلق ابملعامالت ومنها ما يتعلق ابألخالق والسلوك والتزكية ولكنها مجيعًا تدعو إىل تطبيقات 
هذا النداء الكرمي  وقد تكرر. عقيدة وعمالً إجيابياً مثمراً  الصراط املستقيم، وتوضح املنهج احلق للمسلم يف هذه احلياة

                                                           

 12بريوت دار الكتب العلمية ص ،السنة بدون ،ابن املبارك، الزهد والرقائق، الطبعة بدون - (1)
 .2/775جدة دار العلم 1986الطبعة الثانية عشرة سيد قطب. يف ظالل القرآن.  -(2)
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لالرتقاء ابلعقل املسلم ووضع املنهجية له يف  وتعددت التكاليف املرتبة عليه وتنوعت اتمخس مر هذه السورة يف 
التلقي وحسن التصرف  حسن يفمكرمة من مكارم األخالق واآلداب  إىل يف كل مرة يرشدهمو  ،مسالك الكمال

ا الَّذ ينا آاماُنوا ال وأوهلا وأوالها قول هللا تعاىل ،والعمل ا ياداي  اَّللَّ  واراُسول ه  ايا أاي ُّها )تقول العرب: تقدمت ، تُ قادّ ُموا بانين
وأن يتكلم كل مبا شاء  ،وقد كان من عادة العرب االشرتاك يف اآلراء، (1)يف كذا وكذا وقدمت فيه إذا قلت فيه(

ويفعل ما أحب، ويتكلم مبا يظهر له، فجرى من بعض من مل يتمرن على آداب الشريعة بعض ذلك، قال قتادة: 
على  (2)قال جماهد: معناه ال تفتاتوا لكلذ ؛فرمبا قال قوم: لو نزل كذا وكذا يف معىن كذا وكذا، وينبغي أن يكون كذا

. فاآلية تنهي عن فعل التقدم أبي أمر (3)إمنا يتكلم ابلوحي ألن النيب  ؛رسوله ا حىت يذكره على لسان هللا شيئً 
أو ترك املفعول ألن النهي عن الفعل  ،ذف املفعول ليعم القصد من النهيمن األمور يكون مصدر تلقيها الوحي، وحُ 

فال ؛ (4)أبلغ؛ إلفادته النهي عن التلبس بنفس الفعل املوجب النتفائه ابلكلية واملستلزم انتفاء تعلقه مبفعوله أايً كان
فما كان ملؤمن  ؛وال تقدمي رأي على شرع هللا وأمره فيما مل يؤذن فيه ابالجتهاد ،اقرتاح على هللا أو على رسوله 

بفتح التاء والقاف فيكون  مواال ت اقادَّ ت أا ر  ال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرّية من أمرهم. وقُ و 
الفعل الزماً، وليس ذلك مبقصور على التقدم املكاين؛ ألن العرب تقول ال تقدم بني يدي اإلمام وال تقدم بني يدي 

، قال األخفش: تقول العرب: فالن تقّدم بني يدي أبيه، (5)ع أمراً دوهنمااألب أي ال تعجل ابألمر دوهنما وال تقط
. فتكون القراءتن متفقتني على النهي عن تقدمي الرأي واالستقالل به عن (6)وأّمه، ويتقّدم إذا استبّد ابألمر دوهنما

يتصرف اإلنسان ابسم هللا يتضمن النهي عن أن يلحق بدين هللا ما ليس منه، أو أن هذا منهج الكتاب والسنة. و 
هللا. فما كان مصدره هللا وال سبيل لعلمه إال من  وليس عنده يف ذلك برهان يسمح له أبن ينسب فعله أو قوله إىل

)فال بد من وضوح  ؛الوحي يتوقف به عند مصدره املعصوم من كتاب هللا وسنة نبيه قطعية الثبوت قطعية الداللة
فما كان سبيله التوقيف ، حبفظ كتابه وبيانه يف سنة نبيه  ، وقد تكفل هللا (7)ون(املصدر الذي يتلقى عنه املؤمن

                                                           

الشايف  السالم عبد . حتقيق: عبد5/144بريوت دار الكتب العليمة.  1422/2001الوجيز. الطبعة االوىل ابن عطية، احملرر  - (1)
 حممد.

الباطل على  االختالق وقول واالفتيات هو: .6/137ه  دار طوق النجاة 1422البخاري، صحيح البخاري، الطبعة األوىل  - (2)
 .70، 2/64بريوت دار صادر  1414آخر، وافتات عليه إذا انفرد برأيه من دونه. ابن منظور. لسان العرب. الطبعة الثالثة 

شركة ه . بريوت 1416. وابن جزي الغرانطي، التسهيل لعلوم التنزيل. الطبعة األوىل 5/144انظر: ابن عطية مرجع سابق  - (3)
. 9/506 بريوت دار الفكر 1420هللا اخلالدي. وأاب حيان، البحر احمليط.  . حتقيق عبد2/294رقم أيب األ بن دار األرقم

 حتقيق: صدقي حممد مجيل.
. 8/115أاب السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي )تفسري أيب السعود( بريوت، دار إحياء الرتاث العريب  :انظر - (4)

 .5/72بريوت املكتبة العصرية  -م صيدا 1996ه /1417. الطبعة األوىل والشوكاين. فتح القدير
 5/72انظر الشوكاين، املرجع السابق  - (5)
حتقيق . 9/71م بريوت دار إحياء الرتاث العريب. 2002ه /1422يان عن تفسري القرآن، الطبعة األوىل بالثعليب، الكشف وال - (6)

 عاشور. بن حممد
 6/3340 ابقمرجع سسيد قطب،  - (7)

= 
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وال على  وقف به على دليله يف دين هللا، وما كان سبيله االجتهاد اجتهد فيه بضوابطه حىت ال يفتات على هللا 
 . رسوله 

واتقوا هللا بقدر االستطاعة يف فعل أوامره واجتناب نواهيه، وال جرأة على هللا  ابلتسليم ألمره، وحتقيق شرعه
أو ال  ،ما مل يقله أو أيت  يف شريعته يف أن ينسب إليه ما مل أيذن به ومل يقله عن نفسه، أو أن ينسب إىل رسوله 

ل التخريج عليها لبعده أو تعارضه مع أحد ، أو ال يقبومقاصدها يكون على سننها ومقتضى قواعدها وأصوهلا
نااها وأساساهاا على احل كم ومصاحل  األسس اليت قامت عليها وهي: الرمحة واحلكمة والعدل واملصلحة )فإن الشريعة ماب ن
ٌل كلُّها، ورمحةٌ كلها، ومصاحلُ كلها، وحكمٌة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل  العباد يف املعاش واملعاد، وهي عادن

إىل اجلاونر، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث؛ فليست من الشريعة وإن 
ولزوم التوقف واالقتصار على ما حقه التوقيف، واالجتهاد فيما مسح فيه ابالجتهاد على  ،(1)أُدخلت فيها ابلتأويل(

 .بصرية من الشريعة

بني عمل الظاهر يف عدم التقدم ابالقرتاح أو االعرتاض على هللا  التقاءويف األمر ابلتقوى مع ما هنت عنه اآلية 
املوافق للعقل  وعندئٍذ يتحقق العلم احلق، وعند التسليم هبذا يسلم للمسلم احلقُ  ،وعمل الباطن ابلتسليم والتقوى

وقد تكرر األمر ابلتقوى يف هذه السورة والتنبيه به  [.182]البقرة:واتقوا هللا ويعلمكم هللا الصحيح ويزداد علماً 
 على التزام منهجها يف عقل األفكار وعقل التصرفات، بل املوضع الوحيد من القرآن الذي أعلن فيه عن حقيقة

 [.13]احلجرات: إن أكرمك عند هللا أتقاكملتقوى يف هذه السورة التكرمي عند هللا لإلنسان إمنا يكون اب

 مسا يعٌ  إ نَّ اَّللَّا  ،ملا ابحت به ألسنتكم من مكنوانتكم ٌعال يم ضمائركم واعتقدته قلوبكم ظهر  يهمبا انطوت عل
اهلل حميط ؛ ف(2)يف أعمالكم وأقوالكم أو بقي سراً يف نفوسكم، )فال ينبغي أن خيتلف قولكم وفعلكم وضمري قلبكم(

ي ال يتقيد حبدود الزمان وقد أنزل كتابه بعلمه املطلق الذ وال يقّدم بني يديه، فال يقرتح عليه إذاً، ،بكل شيء علماً 
لقه، خبيط حمعلمه ف ؛يدل على ما يقتضي تقدمي شرعه وأمره على غريه هبذا االسم هلل تعاىلاآلية وختم  .واملكان

علمه، فُضمّ ن املطلوب يف اآلية بني صفتني صفة الداعي املطلقة من نه كتابه ضمّ ما ، و بعلمه وأوحى إىل رسوله 
وفيه علمه على ما  هللا تقتضي التسليم للعليم وتقدمي ما أنزل فصفة اإلميان ؛وصفة املدعو املتطلبة التصديق املطلق

 .ناسيرتاءى للفكر البشري القاصر وما ينتج عنه من ظنون وعقائد ال تتفق مع مضمون رسالة هللا األخرية لل

                                                           

  .3/11بريوت دار الكتب العلمية  1991الطبعة األوىل  ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، - (1)
 .28/92ه  بريوت دار إحياء الرتاث العريب 1420الطبعة الثالثة  ،مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(الرازي،  -(2)
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ويزداد املؤمن من ذلك العقل والتعقل بقدر ما يزداد استجابة  ،أول منازله التعقل إن اإلميان ابهلل واإلسالم له
 لنداءات هللا تعاىل له هبذا الوصف والقيام ابلتكليف املرتب عليه.

هذه اآلية تريب املسلم على منهج التلقي واحلكمة يف وضع األمور يف مواضعها وإعطاء كل شيء قدره، حىت إن 
 م.تسلم له املنهجية ويكون على صراط مستقي

 املطلب الثاين: الداللة العقدية وحتديد منهج التلقي.

 ها، وقداألول في األدب وههذا عن التقدمي بني يدي هللا ورسوله، و  النهيمن سورة احلجرات هذه اآلية يف جاء 
واإلهلية على  أو ما يتعلق ابلتوحيدوتقدمي ما يتعلق بتصحيح املعتقد أو بيانه  .ابإلميان والعقيدةتعلقه م ألمهيته لدّ قُ 

هبدى من هللا يف سريته الدعوية للناس إىل دين  املنهج الذي سار عليه النيب و  ،منهج القرآن الشرائع العملية هو
ت هذه املنهجية يف الكتاب الذي أنزله مس  وقد رُ  .فكان تصحيح املعتقد أوالً وتوحيد هللا فيما هو هلل قبل العمل ؛هللا

فكان أول نداء وأمر للناس يف القرآن حبسب ترتيب آي  ؛عبادههللا لعباده وختم به رساالته وأورثه من اصطفاه من 
لاقاُكمن واالَّذ ينا م ن ق ابنل ُكمن لاعالَُّكمن ايا أا املصحف الكرمي األمر بعبادة هللا وتوحيده  ي ُّهاا النَّاُس اعنُبُدوا رابَُّكُم الَّذ ي خا

ومصدرها مقدم على  ،فالعقيدة أوالً ؛ (1))اعبدوا ربكم: وحدوا ربكم( :قال ابن عباس  [21]البقرة: ت ات َُّقونا 
 .غريه

؛ فمنهما ومرجعيته هما أصال الدينف رسوله  وسنة تعاىلالسليم والعمل الصحيح كتاب هللا إن مصدر االعتقاد 
 وبيان ذلك: وذلك مقتضى الشرع والعقل، تؤخذ العقيدة والشريعة ومها معيار احلقيقة

ا ياداي  اَّللَّ  واراُسول ه  الَّذ ينا آاماُنوا الايا أاي ُّهاا يف هذه اآلية  قول هللا أواًل:  جرير الطربي روى ابن ،  تُ قادّ ُموا بانين
املشهور  ويف حديث معاذ  .(2)والسنة الكتاب خالف تقولوا يف تفسريها قال: ال  عباس ابن بسنده عن

قال: بكتاب اَّللَّ  (إىل اليمن وقال له :) مب حتكم؟ الذي أخرج أمحد وأبو داود والرتمذي وغريهم ملا أرسله النيب 
قال: أجتهد رأيي، فضرب يف صدره  (فإن مل جتد؟)، قال: قال: بسنة رسول اَّللَّ ( فإن مل جتد؟:)تعاىل، قال

( اَّللَّ  رسول   احلمد هلل الذي وّفق رسولا )وقال:  )وهذا يعين أنه أخر رأيه ونظره  ،(3)ملا يرضي رسول اَّللَّ

                                                           

 1/362مؤسسة الرسالة  2000الطربي، جامع البيان يف أتويل القرآن، الطبعة األوىل  -(1)
 22/272ابن جرير، مرجع سابق  -(2)
 . وهو حديث يضعفه22007حديث رقم  36/333بريوت مؤسسة الرسالة  2001اإلمام أمحد، املسند، الطبعة األوىل  -(3)

، ويصححه بعض العلماء كأيب بكر بن العريب واخلطيب بسبب جهالة أصحاب معاذ  بعض أهل الصنعة يف احلديث
 البغدادي وابن القيم وغريهم. انظر حكم حمقق املسند وتعليقه على احلديث.

= 
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، وإذا كان هذا يف الفقه (1)بني يدي اَّللَّ ورسوله( واجتهاده إىل ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه لكان تقدمياً 
 .ىلون أا  واإلميان لعقيدةاب ففيما يتعلق العملي

 رأيكم اهتموا الناس أيها قال:اي حنيف  بن عن سهل يهمابسند ما صحيحهومسلم يف اثنياً: روى البخاري
 الناس أيها قال: اي اخلطاب  بن أن عمر وروى الطرباين يف املعجم الكبري عن ابن عمر. (2)دينكم على

 .(3)الدين على الرأي اهتموا

أو املقحم يف ما ال  ،لكتاب والسنةلبيان اجلليالن هو املخالف اوالرأي املذموم الذي حذر منه هذان الصح
 .(4)من علم الغيب، أو الذي يعارض به نص صحيح صريح دخل للرأي فيه

الرتبوية يف حياة  تاكانت من احملكّ  وهذه القاعدة العلمية يف االتباع جاءت بعد جتربة مر به الصحابة
من صاحل وتضمني الصلح شروطاً يف ظاهرها  ،قريشاً يف صلح احلديبية األمة، وذلك فيما صاحل عليه النيب 

أن   حنيف بن هي اليت منعت سهل ذت ابلرأي وابدي العقل، وقد كانت هيبة الرسول قريش إذا ما أخ
يرد  يف بعضها وكان الرسول ه إىل مراجعتبه  ىأد من النيب  وكان قرب عمر  ،فيها يراجع الرسول 
 ،(5))إين رسول هللا ولست أعصيه وهو انصري( :هلل يف األمر وصدق الثقة ابهلل تعاىل فكان يقول له عليه ابلتسليم

فلما نزلت )إان فتحنا لك فتحاً  .ويسلم فريضى  (6)(أنت؟ وأتىب أرضى تراين) :وقد ينتهر عمر أحياانً فيقول له
وكان كما قال هللا . (7)؟ قال)نعم(أفتح هو :اي رسول هللا فقرأها عليه فقال عمر   مبيناً( دعى الرسول

ويف هذا املوقف  دعوته إىل أطراف اجلزيرة وخارجها.من قريش وامتدت  إذ تفرغ الرسول  ؛فتحاً مبيناً  ورسوله
على  ، وكان حيث عمر حىت استحق لقب الصديق املطلق يف االتباع والتسليم أيب بكر وأمثاله تربز منهجية 

 .(8)وأن يسعه ما وسعه  املتابعة للنيب لزوم

                                                           

  26/219ه  دمشق دار الفكر املعاصر 1418الزحيلي. التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج. الطبعة الثانية  -(1)
صحيح مسلم، الطبعة بدون السنة بدون  ومسلم. .7308حديث رقم 9/100 ، مرجع سابق،البخاري. صحيح البخاري -(2)

 1785حديث رقم 3/1413بريوت دار إحياء الرتاث العريب 
 82حديث رقم  1/72الطرباين. املعجم الكبري. الطبعة الثانية السنة بدون القاهرة مكتبة ابن تيمية  -(3)
-13/302القاهرة دار الراين للرتاث  1987 -1407انظر: ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح الباري، الطبعة األوىل  -(4)

 7308شرح احلديث رقم  303
 2731احلديث رقم البخاري. مرجع سابق  -(5)
 82حديث رقم  1/72الطرباين. مرجع سابق   -(6)
 5604حديث رقم  6/90الطرباين املرجع السابق  -(7)
 .2731 :حديث رقم 3/193انظر احلديث بطوله يف صحيح البخاري مرجع سابق  -(8)
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حكاية عن املشركني والكافرين يوم القيامة عندما أييت أتويل القرآن فيما وعد هللا فيه  اثلثاً: قال هللا تعاىل
ماعُ  ُكنَّا  لاون  واقااُلواوعندما تظهر احلقيقة  فلم يسلم هلم  [10]امللك: السَّع ري   أاصنحااب   يف   ُكنَّا  ماا ن اعنق لُ  أاون  ناسن
يف احلقيقة  كان  بل ؛عقل صحيح يف الدنيا الذي عارضوا به الوحيمل يكن و ، أعرضوا عنهالسمع )الوحي( ألهنم 

ًئا احلناقّ   م نا  يُ غنين   ال الظَّنَّ  إ نَّ وا الرأي أو الظن  ي ن ه ب فهم مما أخربعندما وصف موق وصدق هللا .[28النجم:] شا
بُوا  بالن :بقوله تعاىلوقدموا عليه ما يرتاء هلم أنه عقل  بعلمهيف كتابه الذي أنزله   أيانهت  من  والامَّا ب ع لنم ه   حيُ يطُوا ملان  مب اا كاذَّ

موا للنقل لو سلّ و ، لم يسلم هلم عقل وال نقل؛ ف، فلم يبلغوا العلم احلقيقي، ومل يبلغهم أتويله[39]يونس:أتانو يُلهُ 
 .سلم هلم العقل

والتابعون هلم ، وقد كان الصحابة والتابعون األمة اليت تنتسب إىل هللا ال بد أن أتخذ من هللا وتتجه إليهرابعاً: 
 هذا منهجهم أخذ الدين ابتداء من نصوص الكتاب والسنة والبناء عليهما.  وعامتهم أئمة املسلمني إبحسان من 

ن تفرده تعاىل يف أمسائه احلسىن، وإووحده تعاىل يف إهليته، وأيقن ب من آمن ابهلل يف ربوبيته وملكه،إن خامساً: 
له اخللق واألمر: األمر الكوين الذي أسلم له الوجود، واألمر الشرعي الذي جيب أن يسلم له اإلنسان املكلف 

رضا والقبول يتلقى كل أمر صادر عن هللا تعاىل ابل ال بد له من أن املبنية على ما أعطي من اإلرادة ابالستجابة
 هللا ذو األلوهية على خلقه أمجعني. من؛ ألنه وال يقرتح عليهغريه وال  رأايً عليه  وال يقدم ،والتنفيذ

 نإإذ  ؛مل يكن له أن يتقدم عليهماصالح حاله يف الدنيا واآلخرة من جعل القرآن والسنة إمامه وقوام سادساً: 
 ق ابنل ه   وام نن :  بقوله ابه الذي أنزله على موسى هللا كت، وقد وصف كان إماماً فحقه أن يقدم ويتابعما  

ق الذي يصدّ  حلقاب الرسول ملا جاءهم  وراء ظهورهم وذم الذين نبذوه [17هود:] وارامحناةً  إ مااًما ُموساى ك تاابُ 
فضلوا عن الصراط واتبعوا ما تتلوا الشياطني؛ فاستبدلوا الذي هو أدىن ابلذي هو خري  ما جاء به موسى 

 .املستقيم

لزمه أن يصدق بكل ما أييت به؛ ألنه إذا ثبت عنده  ثبت عنده نبوة النيب وصدق رسالتهن العقل إذا إ سابعاً:
قامت احلجة بصدق و  انعقد اإلميان بنبوة النيب  فإذا ،األصل لزمه اإلميان ابلفرع، فالفرع تبع ألصله وانبع منه

 مل يبقا إال التصديق بكل ما جاء به واالنقياد له.رسالته من هللا 

معصومًا فإن  إذا كان النيب و ، اً معصوم اً ليس هناك بعد األنبياء إنسان معصوم، ولكن هناك منهج: اثمناً 
ا رايبّ   م نن  إ يلاَّ  يُوحاى ماا أاتَّب عُ  إ منَّاا ُقلن  هللا إليه أوحىما  اتباعأيضاً، ومن منهجه  املنهج الذي يبلغه معصوم  باصاائ رُ  هاذا

ُنونا  ل قاونمٍ  وارامحناةٌ  واُهًدى رابّ ُكمن  م نن   .[203]األعراف: يُ ؤنم 
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ملا فالعقل الصحيح ال يتعارض مع النقل الصحيح الصريح  ؛احلقيقة أن العقل ال يتعارض مع النقل أبداً تسعاً: 
 يلي:

، فالعقل قدم النقل بدليل العقل على الشهادة بصدق أصلهوظهر ما يوهم بذلك تعارض بدا أن مثت إذا  -1
 وبيانه يف التايل. يشهد بتقدمي النقل

اًل؛ فيقدم النقل ألن العقل اجلمع بني املدلولني مجع بني النقيضني، ورفعهما رفع للنقيضني، وهذا ممتنع عق -2
ن قدحًا يف اولو قدم العقل على النقل لك ،يقتضي تقدميه لتسليمه له ابتداًء بصدق مصدره وثبوت نبوة النيب 

وإذا أبطلنا داللة العقل مل يصلح أن يكون معارضًا للنقل، ألن ما  ،داللة العقللالعقل، وكان إبطال النقل إبطال 
سلم لنا لي (1)عدم تقدميه، فال جيوز تقدميه العقل موجباً  دليلليس بدليل ال يصلح ملعارضة شيء من األشياء، فكان 

  .وتسلم لنا داللته على احلقيقة لليالد
حيتار فيه العقل فيدله على احلق فيه؛ ألن إحاطة العقل أن الوحي ال أييت مبستحيل عقاًل، ولكنه أييت مبا  -3

؛ تشوش عليه، وإحاطة الوحي ابلعلم مطلقة وسامل من املؤثرات أحكامه املعطيات واملشبهات فابلعلم حمددة وتؤثر يف
 .فاقتضى العقل أن يقدم السامل على املدخول

ل ماُت رابّ كا وامتاَّتن كا :تعارض بني احلقيقة والظن لقول هللا تعاىل ما يسمى عقالً النقل و بني املزعوم التعارض  -4
الً  قًا واعادن دن يُع النعال يُم ال ص  ات ه  واُهوا السَّم  ث ارا مانن يف  األا واإ    ُمبادّ لا ل كال ما لُّوكا عانن ساب يل  نن ُتط عن أاكن اَّللَّ  إ نن  رنض  ُيض 

ث ارُُهمن إ ال ظانًّا إ نَّ الظَّنَّ وا وقوله تعاىل [، 116-115]األنعمام   خيانُرُصونا ُهمن إ ال ي اتَّب ُعونا إ ال الظَّنَّ واإ نن  ماا ي اتَّب ُع أاكن
عاُلونا ال ًئا إ نَّ اَّللَّا عال يٌم مب اا ي افن ي ن فيقدم احلق على الظن لنهي الوحي عن اتباع الظن  [ 36]يونس:  يُ غنين  م نا احلناقّ  شا

 وهذا مقتضى الشرع والعقل وبيانه يف التايل: ،مقابلة احلقيف 
ني فال يتعارضان يف احلقيقة وقد تقدم بيان ذلك، وإما يما أن يكوان قطعفإ بني نقلي وعقلي إذا بدا تعارض -5

 .(2)فيقدم القطعي مطلقاً  اً واآلخر ظني اً أن يكوان ظنيني فيقدم منهما الراجح، وإما أن يكون أحدمها قطعي

ك أن أول من قدم رأيه لوذ ؛عاشراً: إذا نظران إىل تريخ تقدمي الرأي على النص وجدانه بدأ من عدو اإلنسان
السجود آلدم وخالف األمر الشرعي  النص القطعي الثبوت قطعي الداللة هو إبليس عندما اعرتض على على

 وعلل تلك املخالفة )بقياس عقلي مركب من مقدمتني محليتني:

ننهُ قوله إحدامها:   ،للمفضول يسجد ال والفاضل تقديرها حمذوفة والكربى ،الصغرى فهذه هي أاانا خارينٌ م 
تاين   فقال مقدمتيه إحدى حذف محلي قياس أيضا وهو األوىل املقدمة مستند وذكر لاقن رٍ  م نن  خا تاهُ  انا لاقن  م نن  واخا

                                                           

وانظر: . 1/170سعود اإلسالمية  بن اإلمام حممدالرايض جامعة  1991ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، الطبعة الثانية  -(1)
 .1/227بريوت مؤسسة الرسالة  1997أاب العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة العاشرة 

 1/86انظر ابن تيمية درء العقل والنقل مرجع سابق  -(2)
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 ،متداخالن قياسان فهما ،طني من خلق ممن أفضل انر من خلق ومن أي معلومة كأهنا  الثانية واملقدمة .ط نيٍ 
 هو ملن يسجد ال املخلوقني وخري منه خري أان هكذا األول فالقياس ،املتداخلة األقيسة املنطقيون يسميها وهذه
 خري النار من واملخلوق ،طني من وخلقته انر من خلقتين :هكذا الثاين والقياس ،األول الشكل من وهذا ،دونه
 .(1)(له أسجد أن يل ينبغي وال األول ونتيجة ،منه خري أان العقلي القياس هذا فنتيجة ،الطني من املخلوق من

وما يظهر له  ،ومبناه الذي نشأ من تصورات عندهجماله و  أصله وهذا القياس املنطقي يف صورته وشكله خطأ يف
ألمر اإلهلي ه ما حقه االمتثال واالنقياد من اعارض برأيفمن بواعث نفسية ومهية غرته؛ من فضله وخرييته على آدم 

سار الكون أبمره الكوين وله األلوهية على خلقه أمجعني؛ فيقضي ابحلق   الذي هللا ؛لههللا  هالشرعي الذي وجه
 وامتثال وابتلي املكلف ابألمر الشرعي ليستجيب ابختياره وميتثل أمر ربه ويتأله هللا بطاعته ألنه هللا، واستجاب له

على أي . مث يف أتله اجلميع هلل ذو األلوهية على خلقه الكوين نظام اخللق املنفعل ابألمرفيسري يف خط مواٍز ل ؛أمره
اء وخيتار. لكنه الصراع القادم بني احلق اخلريية؟! إن الكل خلق هللا، وهللا خيلق ما يش إبليس أساس بىن
 .والشبهات

به، ولكن املقصود  هبه اإلنسان وكلف هللا ليس املقصود من التحجري على العقل، فالعقل كرمإن هذا الذي نقرره 
م ملن أحاط بكل شيء علماً وال ينازعه سلّ ويُ  ،جماالته فيستثمر يفوال يضل طريقه، احرتام العقل وأن ال يعدو قدره، 

ية وأثروا املكتبة لوعلى هذا سار أئمة اهلدى يف هذه األمة فاستثمروا العقل يف االجتهاد يف املسائل العميف علمه، 
وقفوا به عند الغيبيات و وأمثرت عماًل وجعل العقل فاعاًل إجيابياً، والعلوم النافعة اإلسالمية ابلفقه وأصوله وقواعده 

إليه متحيص الفلسفة عند النقاد كابن خلدون وغريه من  وهذا ما صار .م هلم املنهج وأمثرفيما جاء به الوحي فسل
ليس كل ما ؛ فع الفلسفة األخرىاضياالستقراء واملالحظة عن مو  الغربيني الذين فصلوا العلوم التجريبية والقائمة على

 ل النقاش واالستدراك عليه. يتوصل إليه اإلنسان بفكره حقًّا مسّلًما ال يقب

  مبيزتني: وقد اتسم منهج ابن خلدون يف نقد الفلسفة

أوالمها: أنه مل يقبل الفلسفة يف اإلهليات، ووقف منها موقف املعارض، واعتبارها فيما عدا ذلك من العلم القائم 
صحيح ينتج احلقيقة كالتجربة والعلوم على الظن القابلة للنقاش والقبول والرفض، إال ما كان منها قائًما على منهج 

 الرايضية.

واألخرى: فصل العلم التجرييب عن الفلسفة، حىت ُعّد ابن خلدون من أصحاب املنهج العلمي أكثر من كونه 
 فيلسوفًا، فهو ينزع إىل التفكري التجرييب، فيخترب احلقائق، وحيقق النتائج، وعلى هذا املنهج نقد التاريخ وبىن مقدمته.

                                                           

 3/998 ه  الرايض دار العاصمة1408ألوىل ابن القيم، الصواعق املرسلة يف الرد على على اجلهمية واملعطلة، الطبعة ا -(1)
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ا متايزت مواضيع الفلسفة وخرجت العلوم الرايضّية والفيزايئية وغريها من القائمة على التجربة واملالحظة هبذ
أهنا وجدت مرجعيتها  لفلسفةا والذي جعل هذه العلوم خترج من ء من اختصاص الفلسفة وحتررت منها.واالستقرا

ني، وبقيت الفلسفة امليتافيزيقية تفتقد املرجعية اليت ميكن أن يتحاكم إليها من اختلف فيها مبا يقطع الشك ابليق
املعصومة، أو ابألحرى مل تسّلم هلا يف أهم جوانبها، ولو سلمت للمرجعية املعصومة من اخلطأ يف اخلرب مبا ال يقع 

، ؛ ألنه ليس من حماالت العقول بل مما حتتار فيه العقولحتت احلس مع القدرة البشرية على اعتقاد ذلك وتصديقه
سلمت من التيه يف الظن، وبلغت احرتام العقل وما ابلغت يف تقديسه، ووضعت األمور يف نصاهبا وحتقق العدل ل

 .(1)القائم على وضع الشيء يف موضعه املناسب والرجوع ابلشيء إىل مصدره األساسي

 والرمحة. صحيحدين العقل الو  ،أن اإلسالم مصدر العلم واحلكمةيتبني هبذا و 

 الثاين: املنهج السلوكي يف سورة احلجرات.املبحث 

 املطلب األول: التثبت يف قبول األخبار ونقلها.

من معامل السورة اليت عنيت برتبية املسلم يف جمتمع يتصف ابلعدل واحلكمة وحتقيق املصلحة ودرء املفسدة التثبت 
أصبح اخلرب يبلغ ؛ فالتواصل االجتماعي تالتوسع فيه جماوت تتصارع فيه األفكار، يف نقل األخبار وتلقيها. ويف عامل

يف سرعة فائقة ومتتد إىل أقصى األرض  وتتخطى احلواجز ،الصوت املباشرما ينتهي إليه اآلفاق يف سرعة تسبق 
 يتأكد االلتزام بنهج اإلسالم يف التعامل مع األخبار بعقلية انقدة.وتنقل معها احلق والباطل، 

 ا اهالاٍة ف اُتصنب ُحوا عالى ماا ف اعالنتُ اي أاي ُّها يُبوا ق اونمًا ِب  ٌق ب ن اباٍإ ف ات اب اي َُّنوا أانن ُتص   من اند م نيا الَّذ ينا آماُنوا إ نن جاءاُكمن فاس 
  [6]احلجرات:

متثبتاً فيما بد أن يكون واعيًا  يف هذه اآلية متلٍق، وانقل، وخرب، ومسؤولية ترتتب على قبول اخلرب. فاملتلقي ال
خارج عن املنهج الذي كلفه مبسؤولية الكلمة اليت قد وإال فهو  ،يقبل، والناقل ال بد أن يكون متحراًي فيما ينقل

  يرتتب عليها ظلم آلخرين.

وتتأكد  ،مسؤوليةلذلك كانت الكلمة فيه و دق واحلق والعدل يف القول والعمل؛ إن من مسات هذا الدين الص
واإ ذاا قُ لنُتمن فااعند ُلواومما أمر هللا به املؤمنني  ،تعلق هبا حقوق مادية أو معنوية لآلخرين املسؤولية عنها إذا

]األنعام  

                                                           

 .54ص  2016أبريل  -فرباير  14انظر: اجلعيدي، إضاءة يف قضااي الفكر ومناهج التفكري، جملة فكر الثقافية العدد  -(1)
= 



14 
 

. وقال الشوكاين:)إذا قلتم بقول يف خرب أو شهادة أو جرح أو تعديل (2): قولوا احلق(1)قال ابن زيد [152اآلية:
 أنوضابط العدل يف القول  .(3)فإن ذلك من العدل الذي أمر هللا به(فاعدلوا فيه، وحتروا الصواب، وال تتعصبوا .. 

، فهذه مسؤولية الناقل الصدق فيما يقول أو ينقل، (4)آجالً أو عاجاًل  قائله حتمل تبعته ومسؤوليتهال يكون على 
، وذلك عندما يكون املنقول نقل إليه وخباصة إذا كان الناقل مما يتهم يف نقلهومسؤولية املتلقي التحري يف قبول ما يُ 

تبني التحري ي يكون له شأن، والالنبأ اخلرب الذيف اآلية نبأ، و  املنقولمسي اخلرب  املخرب به يرتتب عليه تبعة، وهلذا
عندما يشك  يف التثبت عنهار اخب األبتبنيتطلب لذاهتا؛ لذلك أمر هللا  واحلقيقة ،(5)والتثبت للكشف عن حقيقته

، ولكن ملا كان حال الناقل وخلفيته السلوكية ومنطلقاته الفكرية وما يعرف يف مصدرها ومل أيمر بردها جملرد انقلها
م مصاحله وهوى نفسه على قول يظهر منه أنه يقدأو  ،مراعاته ملسؤولية الكلمةعلى قلة  اً من ظاهر حاله مؤشر 

  ثبت براءته.احلقيقية والصدق اعترب نقله متهماً حىت ت

هلا بني أفراده  كانوال م ،يف جمتمع مؤمن واٍع ال تروج عليه الشائعات ل يف التعامل مع األخبارقّ عوهذا منهج ت
 تصرفاهتم على علم وردود أفعاهلم على احلكمة نيقيمو  أصبحوا ؛ فاملؤمنون؛ فال جمال للمرجفني واملفسدينومجاعاته

يف  وعلى هذا رىب القرآن الصحابة، رتق األمة وال تتبع كل انعقفال ختُ  أو كذلك ينبغي أن يكونوا؛ والتأين والتثبت
 ن سار على هنجهم إبحسان، وفيما يلي بيان ذلك:ملو منهجاً هلم  مواضع من القرآن ليكون

ا الَّذ ينا آماُنوا إ نن يف قوله تعاىل يف هذه اآلية نها يّ بيف تلقي األخبار بتإىل التثبت  املؤمنني هللاأرشد  -1 اي أاي ُّها
اهالاٍة ف اُتصنب ُحوا عالى ماا ف اعالنُتمن اند م نيا  يُبوا ق اونمًا ِب  ٌق ب ن اباٍإ ف ات اب اي َُّنوا أانن ُتص  والتبني هو قوة  [ 6]احلجرات: جاءاُكمن فاس 

ونبإ، يف سياق الشرط يفيد  ، )وتنكري فاسق(6)استجالؤه حبسب أمهيته وخطورتهابنة، واستبيان األمر واستظهاره و اإل
اق أبي فسق اتصفوا، ويف األنباء كيف كانت، كأنه قيل: أي فاسق جاءكم أبي نبأ فتوقفوا فيه العموم يف الفسّ 

 ؛ فوجب على املؤمننيوجوبالواألمر يقتضي  ،التثبتابلتبني و . ويف اآلية األمر (7)وتطلبوا بيان األمر وانكشافه(

                                                           

صاحل يف نفسه ضعيف يف احلديث، ضعفه ابن معني وأمحد بن  هو عبد الرمحن بن زيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب  - (1)
ه  . ذكره: البخاري، حممد بن إمساعيل، يف التاريخ الكبري، بريوت دار 82حنبل وعلي بن املديين، والنسائي. مات سنة 

ترمجة رقم  5/233. وابن أيب حامت، يف اجلرح والتعديل، بريوت دارالكتب العلمية 922ترمجة رقم  5/284الكتب العلمية 
 .3820ترمجة رقم  17/114م بريوت مؤسسة الرسالة 1992. واملزي، يف هتذيب الكمال، 1107

  .12/228مرجع سابق الطربي،  - (2)
 2/202 بريوت دار ابن كثري ودار الكلم الطيب  -ه  دمشق1414الطبعة األوىل الشوكاين، حممد بن علي، فتح القدير،  - (3)
 1/216م بريوت، دارا لكتب العلمية 2001 -ه  1421التفسري،  السلمي، حقائق - (4)
 1/368بريوت دار الكتاب العريب  1996انظر ابن القيم، مدارج السالكني، الطبعة الثالثة  - (5)
 26/231تونس الدرا التونسية  1984انظر ابن عاشور التحرير والتنويرالطبعة بدون،  - (6)
 26/231املرجع السابق  - (7)

= 
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 األمر ودوافعه معلل نّي وهذا التثبت والتحري وتب .طلب الثبات فيه وهو الصدقو  ،كل ظنني  قول ونقلاالحرتاز من 
الندامة من بها منه يحتمد عقباه، وما يصواإلحنراف عن منهج هللا؛ فتقع فيما ال  مبصلحة األمة وأن ال تقع يف اجلهالة

فيجعل املؤمن بني املثري واالستجابة مساحة للتفكري  ؛بسبب اجلهل سواء كان بعدم العلم أو قلة احللم والعنت واملشقة
وهذا عقل يف الفكر  .حللم والرتوي إلصدار القرار الصائبابويتحلى فيها  يتحرى فيها صدق اخلرب ليحصل العلم

 .والسلوك
الذي أشاعه املنافقون  (1)على ما بدا من بعضهم يف تلقي حديث اإلفك هللا املؤمنني يف سورة النور عاتب -2

ومن دون رجوع لقيم هذا الدين  ،من دون متحيص وحتقيقو  ،له من دون ترٍو يف ذلكعن عائشة رضي هللا عنها ونقن 
فاألصل براءة الذمة واألصل  ؛اجلديد الذي جاء لريفع مستوى التفكري ومستوى التعامل مع األحداث بعقلية انقدة

وغريها من الضوابط والقيم اليت تصنع اجملتمع اإلنساين  ،والبينة على املدعيية، حسن الظن ابملؤمن، واللسان مسؤول
ُنونا واالنمُ  يه على التعقل التفكري الناقدوترب يف أحسن تقومي اً لاونال إ ذن مسا عنُتُموُه ظانَّ النُمؤنم  ه من خارين ناُت أب ان نُفس  ، واقاُلوا ؤنم 
لشُّهاداء  فاإ ذن ملان  لاونال جاُؤ عالاينه  أب ارنب اعاة  ُشهاداءا  وحتليل قبل أن تقبل وتنقل. ،هذا ضبط للكلمة هذا إ فنٌك ُمب نيٌ  أيانتُوا اب 

، ولكن كان الواقع تنشرهذا مطالبة ابلبينة والتثبت من صدق الكلمة قبل أن  فاُأولئ كا ع نندا اَّللَّ  ُهُم النكاذ بُونا 
 ما ينقله، خطورةأن منكم من يشيعه بني مغرض توىل كربه ومسّاع له ال يدرك هذا الدين يف  املخالف ملنهج احلكمة

نات ُكمن ») ناُه أب النس  لسان يتلقى عن لسان، بال تدبر وال ترو وال فحص وال إنعام نظر. حىت لكأن القول ال « .. إ ذن ت الاقَّون
أبفواهكم ال « ..  أب افنواه ُكمن ما لاينسا لاُكمن ب ه  ع لنمٌ وات اُقوُلونا »مير على اآلذان، وال تتماله الرؤوس، وال تتدبره القلوب! 

بوعيكم وال بعقلكم وال بقلبكم. إمنا هي كلمات تقذف هبا األفواه، قبل أن تستقر يف املدارك، وقبل أن تتلقاها 
ذا ُسبن ،(2)(العقول املغرضة حبس لإلشاعة  حاناكا هذا هُبنتاٌن عاظ يمٌ والاونال إ ذن مسا عنُتُموُه قُ لنُتمن ما ياُكوُن لانا أانن ن اتاكالَّما هب 

عا  إ نَّ  ع لنمٌ  ب ه   لاكا  لاينسا  ماا ت اقنفُ  واالأو ما ليس لإلنسان به علم املريبة أو   عاننهُ  كاانا   أُولائ كا  ُكلُّ   واالنُفؤاادا  واالنباصارا  السَّمن
ُئوال  .(3)القول ابلباطل، والقول بال علم()نوعان حمرمان: قال القامسي: [36]اإلسراء: ماسن
ناةا يف قوله تعاىل  اعنيالسمّ  هللا ذم -3 ُغوناُكُم النف ت ن اللاُكمن ي اب ن بااًل واألاونضاُعوا خ  لاون خاراُجوا ف يُكمن ما زاُدوُكمن إ الَّ خا

لظَّال م نيا  ُ عال يٌم اب  ُمن وااَّللَّ الذين يقبلون ما يقولون املرتبصني ابملؤمنني للمغرضني  مسّاعون[ 47]التوبة: واف يُكمن مساَّاُعونا هلا
 ةمدخولألن عقوهلم  أو ملضعف عقوهل بوعي أو بغري وعي نشر إرجافهم وما يفرق الصف املؤمنيف هلم  نو الطائعو 
 كال التفسريينو ينقلون لألعداء أخبار املسلمني،  عيون هلم ن مع أعداء اإلسالمهم املتعاونو  وأ ،خمرتقةإرادهتم و 

فهناك مؤامرة حتاك للمجتمع املسلم أو األمة املسلمة  ؛مهل اليت جاء فيها هذا الذم يدل عليه سياق اآلية للسماعني
ال يقبل وال ينقل من غري  وعلى كال احلالني جيب أن يكون اجملتمع املسلم جمتمعاً واعياً  ،تبتغي الفتنة هلا والوقوع هبا

                                                           

 اإلفك: قلب الشيء عن وجهه، وهو أسوأ الكذب وأقبحه. - (1)
 4/2502قطب، مرجع سابق د يس - (2)
 7/351بريوت دار الكتب التعلمية  1418القامسي، حماسن التأويل، الطبعة األوىل  - (3)

= 



16 
 

املنافقون يف  )فال يزال قال ابن القيم: لعواقباو  إدراك لعواقب األمور وإدراك املقاصد والنظر يف مآالت األقوال
 .(1)جلهلهم حبقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور كالمهم( ؛اعون هلموال يزال يف املؤمنني مسّ  ،األرض
يف قضااي األمة  وإعجاب كل ذي رأي برأية على خطورة االستبداد ابلرأي والتصرف الفردينبه هللا املؤمنني  -4

ٌر م نا األامنن  أاو  اخلناونف  أاذااُعوا  األحدث اليت تؤثر فيهاعامل مع لتا السليمة يف نهجيةإىل املوأرشدهم  واإ ذاا جااءاُهمن أامن
ُل اَّللَّ  عالاينُكمن وارامحناُتُه الاألا ب ه  والاون رادُّوُه إ ىلا الرَُّسول  واإ ىلا أُويل   ُهمن والاونال فاضن ن ن ت اننب طُوناُه م  ُه الَّذ ينا ياسن ُهمن لاعال ما ن ن ر  م  ت َّب اعنُتُم من

 ، إال قليالً (2))أفشوه وأظهروه وحتدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته( أذاعوا به: [83]النساء: الشَّينطاانا إ ال قال يالً 
 املهتدون هؤالءو  ،هلم وتوفيقعليهم يلتزمون املنهج الشرعي يف التعامل الصحيح مع األحداث فضل من هللا منهم 

ومذمومون على خمالفتهم  ،ه يف األمةعلى تعجلهم يف عدم رّد األمر ألهلولئك منبهون أو  ،ممدوحون على تعّقلهم
ب يف ئنظام حيافظ على وحدة األمة ويظهر متاسكها وعقلها لألمور وصدورها عن قرار صا وهذا .صحيحاملنهج ال

املعنني والقيادات املكلفة علماء المن  والرأي ة ما يهددها أو ينفعها إذ يرد األمر إىل أهل االختصاص والنظرهمواج
ونفعه أو  رة األمرو وخط وىاالدع صدقوالنظر يف العواقب والتحري من بشأن األمة الذين يسربون أغوار األمور 

ُهمن ويف قوله تعاىل . ضره ن ن ت اننب طُوناُه م  ُه الَّذ ينا ياسن عمق االختصاص وأمهيته، وأمهية وجود العقالء والعلماء  لاعال ما
، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، والوسائل هلا أحكام وأمهية التعقل يف تدبر األمور وتدبريها ،يف األمةواخلرباء 
فإعدادهم  ؛فإذا كان وجود املختصني والعقالء والعلماء وأهل القدرة على االستنباط وفقه األمور واجب ؛الغاايت

فاجملتمع املسلم مسؤول يف املسؤولية اجملتمعية، واحلاجة للعقل اجلمعي؛  :أمرانفيها اآلية و . واجب، وجيب الرد إليهم
صة ما أيتيه من اخلارج واليت عادة ال يدرك أبعادها وال التعامل مع األحداث املصريية أبن ال يتعجل فيها، وخبا

ليس رأي واحد بل بعقل مجعي  عنهم اآلية تأهدافها ومقاصدها، وعليه أن يرد األمر ملن يستنبطونه والذي عرب 
االستنباط ووضع األمور يف مكاهنا الصحيح عندهم القدرة على  مجع من أهل الدراية والعلم واخلربة واالختصاص

 .، ويتعامل مع األحداث بوعيوحيافظ على مقوماته ،م اجملتمع املسلملينع

 .ومتطلباهتاقتضى األخوة االلتزام مب املطلب الثاين:

 ٌواة ُنونا إ خن إ منَّاا النُمؤنم 
وهي أخوة  ،هذا هو األصل يف األمة املسلمة األخوة اليت عقدها هللا [10]احلجرات: (3)

. وقد أكدت هذه األخوة كثري قيام ابلعدل بينهمالوترك مضارهتم و  يلزم منها التعاون والنصرة واحملبة واملودة واملواالة
                                                           

 4/1405 مرجع سابقعلى اجلهمية واملعطلة، يف الرد ابن القيم، الصواعق املرسلة  - (1)
  5/188بريوت دار الكتب العلمية 1988القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، الطبعة األوىل  - (2)
 مثان؛ فقبلها تسع آايت، وبعدها تقريباً  لسورةتقع يف منتصف اهذه اآلية العاشرة يف سورة احلجرات، سورة اآلداب والعقل،  - (3)

ء األخري للناس عامة مبا يقرر أصلهم يف املنشأ من ذكر وأنثى آايت، وقبلها ثالث نداءات، وبعدها ثالث نداءات، لكن الندا
واختالف مسمياهتم للتعارف بينهم، وابب األخوة مفتوح هلم فمن دخل يف اإلسالم دخل فيها. آية يف وسط السورة تقرر 

جيهات مناهج وقواعد حقيقة العالقة بني أفراد هذه األمة الوسطية يف فكرها وسلوكها، وقد تضمنت السورة يف نداءاهتا وتو 
= 
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والذي إذا  ،يشد بعضه بعضاً الشريفة اليت جعلتها الرابطة يف اجملتمع املسلم املتماسك الذي من األحاديث النبوية 
  حباله ومتجاوب معه يف أمله.اشتكى منه عضو تداعت له مجيع األعضاء ومّسع أمله فيها إبحساس متأثر 

ال تفرق من مجعته األعراض املتغايرة  ،وال إله إال هللا هي الرابطة اجلوهرية احلقيقية إن اإلميان يوجب التآلف
. وإذا نظران إىل وتؤلف املختلف ،ة؛ فهي رابطة حقيقية جتمع املتفرقوال تكون سبباً يف االختالف والتفرق ،واملتغريه
ملا جيب أن وتقريراً جاءت تعلياًل هذه الرابطة اإلميانية جندها  اجاءت فيه هذه اآلية وذكرت فيه اليت اآلايتسياق 

ني ورأب الصدع وحسم مادة الشر ولو مواإلصالح بني املتخاصمني من املسلم به اجملتمع املسلم من حل النزاع قو ي
واإ نن طاائ فاتاان  م نا النُمؤنم ن نيا  ،ألن املؤمنني أخوة ؛ابلقوةأدى ذلك إىل أتديب الباغي النافر من العود إىل هذه الرابطة 

ن اُهما اق نت ات اُلوا  نحاز إىل إحدى الطائفتني إنه العقل اجملتمعي القائم على األخوة والرابطة اإلسالمية ال ي افاأاصنل ُحوا ب اي ن
 اخلطأ بنّي بينهما وحيكم ابلعدل وي يقوم ابإلصالح اً اعيو عاقاًل  اً اثلث اً طرفأن يكون يف مواجهة األخرى، بل ال بد 

امهُاا عالاى عنهما  ويدرأ الشر دا راى ف اقاات ُلوا الَّيت  ت ابنغ ي حاىتَّ تاف يءا إ ىلا أامنر  اَّللَّ  األُ فاإ نن ب اغاتن إ حن فاإ نن فااءاتن فاأاصنل ُحوا  خن
ط نيا  طُوا إ نَّ اَّللَّا حيُ بُّ النُمقنس  ل  واأاقنس  لنعادن ن اُهماا اب  واٌة فاأاصنل ُحوا  ب اي ن ُنونا إ خن ا أاخاواينُكمن واات َُّقوا اَّللَّا لاعالَُّكمن  إ منَّاا النُمؤنم  بانين

 . تُ رنمحاُونا 
أن  وجيمعها قطب يدور حوله اجملتمع املسلم واألمة املسلمةهنا إن مما يبني أمهية هذه الرابطة واستحضارها وأ

فلم يكن هذا العارض ليقطع هذه  ،القرآن يؤكد على األخوة ويستصحبها مع وجود البغي وهو نوع من الفسق
فهي رابطة ابقية وال بد أن تستحضر ويرد املخل مبقتضياهتا إليها ابحلكمة والرمحة والعدل  ؛أو يقضي عليها ،الرابطة

 .ةوحتقيق املصلح ةاملفسد ءدر لواجملادلة ابليت هي أحسن 
إن اجرتار اخلالف الذي ميزق وحدة األخوة اإلسالمية ضعف يف العقل املنهجي والفقه الشرعي، وإضعاف لألمة 

األمة مبقتضيات رابطة  عندما ختلّ لزايدة الشقة والفرقة؛ ف مرتعاً خصباً و نفوذها فيهم به يف مواجهة التحدايت اليت جتد 
 . والعود إليها تفقد القوة اليت تعينها على النهوض يف مواجهة التحدايت األخوة واستحضارها واستصحاهبا

جيب أن ال يطول فضاًل  اً ضوعار  لقد عين القرآن ابلتأكيد على هذه الرابطة واعتربها أصالً وما يفت فيها استثناء
 وفيما يلي بيان ذلك: ،عن أن يدوم

واةٌ  وأتكيده تقرير مبدأ األخوة -1 ُنونا إ خن )وهذه اآلية فيها داللة قوية قال الطاهر ابن عاشور: إ منَّاا النُمؤنم 
أو ملا ينزل  ،على تقرر وجوب األخوة بني املسلمني؛ ألن شأن إمنا أن جتيء خلرب ال جيهله املخاطب وال يدفع صحته

وعنايته ابملقاصد أن بني أن عدول القرآن عن قول أصلحوا بني الطائفتني أو ومن فقه ابن عاشور . (1)(منزلة ذلك
كما يقول بعض   ليس من وضع الظاهر موضع املضمر فأصلحوا بني أخويكمتعاىل  هإىل قول اأصلحوا بينهم

                                                           

وأصول هذه األمة؛ لتبقى على الصراط املستقيم يف املكان الالئق هبا بني األمم، يربز يف فكرها وسلوكها حقيقة اإلنسان 
 ا كانت أمة وسطاً. مبالصحيح لتكون شهيدة على الناس 

 26/243ابن عاشور،مرجع سابق  - (1)
= 
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لطائفتني وإطالق مفهوم األخوة على ا ،، بل هو وصف جديد نشأ عن تقرير حقيقة األخوة يف أول اآلية(1)املفسرين
، يقطع هذه الصلةفيه التنبيه لوجوب استصحاهبا؛ فاألمر الطارئ املتنايف مع حقيقتها جيب أن ال  والتأكيد عليه
 . فاألخوة علة موجبة لإلصالح بينهم؛ (2)وليزل بسرعة

2- ُتمن   إ ذن  عالاينُكمن  اَّللَّ   ن عنماتا  وااذنُكُروا اءً  ُكن ن ا  فاأالَّفا  أاعندا ُتمن  قُ ُلوب ُكمن  بانين ت ه   فاأاصنباحن وااانً  ب ن عنما  [103]آل عمران: إ خن
تفهة بعيدة عن حقيقة ما خلق اإلنسان له من عبادة هللا وعمارة األرض، وتتسبب لقد كنتم أعداء تفرقكم عصبيات 

وأرقاها تصل األرض ابلسماء ومتتد ، فأتكم هللا هبذا اإلسالم اجلامع لكم على أعظم املبادئ يف قتل بعضكم بعضاً 
 .هبذه النعمة أمة تربط بينها األخوة صرمتف ؛أفقاً يف األرض لنشر اخلري والقيم العليا

ُموااملنة على األمة بعد أن أمرها ابالعتصام حببله واالجتماع عليه )هذه و  األخوة نعمة النعمة ذكر هللا هذه  وااعنتاص 
ابنل   ُتمن   إ ذن  عالاينُكمن  اَّللَّ   ن عنماتا  وااذنُكُروا ت افارَُّقوا واال مجا يًعا اَّللَّ   حب  اءً  ُكن ن ا  فاأالَّفا  أاعندا ُتمن  قُ ُلوب ُكمن  بانين ت ه   فاأاصنباحن وااانً  ب ن عنما ُتمن  إ خن  واُكن ن
راةٍ  شافاا عالاى ن نهاا فاأان نقاذاُكمن  النَّار   م نا  ُحفن ُ  كاذال كا   م  ت ه   لاُكمن  اَّللَُّ  يُ بانيّ  ننُكمن  والنتاُكنن   هتانتاُدونا  لاعالَُّكمن  آايا ُعونا  أُمَّةٌ  م   إ ىلا  يادن
أيانُمُرونا  اخلنارين   لنماعنُروف   وا ل ُحونا  ُهمُ  واأُولائ كا  النُمننكار   عان   واي ان نهاوننا  اب  ت الاُفوا ت افارَُّقوا كاالَّذ ينا   تاُكونُوا واال  النُمفن  ب اعند   م نن  وااخن

اءاُهمُ  ماا ُمن  واأُولائ كا  النب ايّ نااتُ  جا جيب أن  ورمحة نعمة اإلسالمية األخوةإن  .[105-103( ]آل عمران:عاظ يمٌ  عاذاابٌ  هلا
 ،ةاليت كانوا عليها يف اجلاهلي ، فعلى األمة أن تستفيد من جتارب السابقني وال تكرر أخطاءهموالفرقة تدرأ هبا النقمة

التفرق واالختالف بعد ظهور احلق فتقع فيما وقعوا فيه من  ؛خالفة لكتب هللااملأو أخطاء أهل الكتب السابقة يف 
، ال والفساد واالختالف املذموم هنا هو االختالف اهلادم لالجتماع القاطع لألخوة املتسبب يف البغي .وبيانه

ويبني سعة الشريعة فإن هذا يثري الفقه  ؛االختالف البناء كاالختالف يف مسائل االجتهاد يف األحكام العملية
كما أقر الرسول يف كثري من الفروع  الف سائغ وهو اخت ،واستيعاهبا للحوادث مادام يف إطارها ومستند إىل أدلتها

 اختالف الصحابة  حىت أصبح ذلك بياانً ملناهج  (3)(ةظالعصر إال يف بين قري ال يصلني أحد) يف فهم حديث
 .نيمتآلفكانوا خيتلفون يف أحكام النوازل ومع ذلك   وكان الصحابة  .الفقه اإلسالمي فيما بعد

خروج عن أمر هللا الشرعي  وقتل النفس اليت حرم هللا بغري حقشرع هللا القصاص يف القتل العمد العدوان،  -3
يا  فامانن وفسق، ولكن هللا من فضله ورمحته شرع هلذه األمة العفو عن القصاص وأخذ الدية 

يه   م نن  لاهُ  ُعف  ءٌ  أاخ   شاين
لنماعنُروف   فااتّ بااعٌ  ساانٍ  إ لاينه   واأادااءٌ  اب  فكما عقد هللا بينكم األخوة يف دينه الذي  وارامحناةٌ  رابّ ُكمن  م نن  ختانف يفٌ  ذال كا  إب  حن

وأمّت عليكم به النعمة؛ فقد شرع لكم العفو عن القصاص وأخذ الدية مع أتكيد اآلية على األخوة  ،ارتضاه لكم
ال للفضل والعفو، وعلى اجلاين مقابلة اإلحسان واعتبار هذا احلادث طااًئ ميكن جمازات القاتل ابلعدل أو االنتق

                                                           

 وغريه.كما ذكر أبو السعود   - (1)
 26/245ابن عاشور، مرجع سابق  - (2)
 .4119حديث رقم:  5/112البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق  - (3)
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وما أرسلناك الرمحة امتداد ألصل هذه الدين ورسالته  وهذه وارامحناةٌ  رابّ ُكمن  م نن  ختانف يفٌ  ذال كا ابإلحسان يف الدية 
 .إال رمحة للعاملني

في آية احلجرات ف :نالحظ اقرتان األخوة ابلرمحة أو آاثرهافإننا ساملواضع اليت ذكرت فيها األخوة  وإذا أتملنا هذه
ُنونا  إ منَّاا واةٌ  النُمؤنم  ل ُحوا إ خن ا  فاأاصن ويف آية العفو عن القصاص [ 10]احلجرات: تُ رنمحاُونا  لاعالَُّكمن  اَّللَّا  واات َُّقوا أاخاواينُكمن  بانين
 يا  فامانن

يه   م نن  لاهُ  ُعف  ءٌ  أاخ  لنماعنُروف   فااتّ بااعٌ  شاين ساانٍ  إ لاينه   واأادااءٌ  اب  ، ويف آية آل وارامحناةٌ  رابّ ُكمن  م نن  ختانف يفٌ  ذال كا  إب  حن
ُتمن   إ ذن  عالاينُكمن  اَّللَّ   ن عنماتا  وااذنُكُرواعمران  اءً  ُكن ن ا  فاأالَّفا  أاعندا ُتمن  قُ ُلوب ُكمن  بانين ت ه   فاأاصنباحن وااانً  ب ن عنما والنعمة من آاثر  إ خن
واان نااواإل   لاناا اغنف رن  راب َّناا ي اُقوُلونا  ب اعند ه من  م نن  جااُءوا واالَّذ ينا  ل تعاىل:اقو  الرمحة، ب اُقوانا  الَّذ ينا  خن إل   سا  يف   جتانعالن  واال مياان  اب 
يمٌ  راُءوفٌ  إ نَّكا  راب َّناا آماُنوا ل لَّذ ينا  غ الً  قُ ُلوب ناا  ؛أن رابطة األخوة يف هذا الدين رمحةيشري إىل في خامتت اآلية ما ف راح 

 .(1)رمحة والفرقة عذابليت من لوازمها اجلماعة والوحدة فاألخوة ا

اليت ترفع مستوى العقل السلوكي والفكري يف اجملتمع ة احلجرات بيان بعض لوازم األخوة تضمنت سور  -4
 املسلم ومنها:

تنشأ عادة من رؤية زايدة  اليتوهي االستهزاء أبي نوع من أنواع السخرية  همالنهي عن السخرية من بعض •
يستحق  منمع جهله حبقيقة  هماوحنوهواحتقار بدوافع نفسية من كرب  يف نظره فضل عند الساخر على من هو دونه

أو سيؤول أمره إىل خري ويتحول احلال فيتفوق  ،عند هللافعسى أن يكون املسخور منه أفضل من الساخر  ؛الفضل
والعملية الذهنية إن االختالف يف القدرات واالستعدادات واملواهب واألعطيات الرابنية  .املسخور منه على الساخر

 جماالً و  ،ال للتفاضل والتطاول، ولتتكافأ الفرص يف اجملتمع املسلم هبا وتسهم يف بنائهجمااًل للتكامل  جيب أن تكون
 .اجملتمع املسلم وتعاضده ونشر الرمحة فيهتكافل ل

وعيب اجملتمع  ،والغض من اإلنسان والعيب فيه واللمز هو الطعن .النهي عن اللمز واهلمز والتنابز ابأللقاب •
زم العائب عيب لفي ؛املسلم بعضه بعضًا خالف املطلوب من التناصح، وعيب بعضهم لبعض الزم هلم

 كرجل  املؤمنني ألن ؛نفسه المزاً  أخاه الالمز فجعلل ابن جريري الطربي:)، قاوخباصة عند من يرتبص هبم(2)املعيب
تنابز القوم )والتنابزوا ابأللقاب(  .(3)(اخلري وحمبته صالحه، وطلب أمره، حتسني من لبعض بعضهم يلزم فيما واحد

 ، وهو من عادات اجلاهلية اليت تتناىف مع مايُعد ذماً للملقبمبا  وأ سوءمن ألقاب الكره مبا يُ   بعضهم بعضاً إذا عرّي 
 سفاسف األمور.وى العقل وترفع عن ويف هذا رفع من مست ،جاء به اإلسالم من تكرمي اإلنسان واحرتام آدميته

                                                           

 ،هللا يشكر مل الناس يشكر مل ومن ،الكثري يشكر مل القليل يشكر مل منجاء يف حديث رواه اإلمام أمحد وغريه مرفوعًا ) -( 1)
( وقال: األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب حسن عذاب والفرقة رمحة واجلماعة ،كفر  وتركها شكر هللا بنعمة والتحدث

 976حديث رقم: 1/573م الرايض مكتبة املعارف 2000صحيح. األلباين، صحيح الرتغيب والرتهيب الطبعة األوىل 
 5/36بريوت دار عامل الكتب  1988انظر: الزجاج معاين القرآن وإعرابه، الطبعة األوىل  -( 2)

 22/298الطربي، مرجع سابق  -( 3)

= 
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إن من مقتضيات اإلميان االلتزام هبذه التوجيهات ولوازم األخوة؛ فال خترجوا عليها )بئس االسم الفسوق بعد اإلميان( 
 قال  ، ويف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مسعودأو عنها فبئس االسم الفسوق بعد اإلميان

 .(1)(كفر  وقتاله فسوق، املسلم سباب) : النيب
عن   منطقة رمادية تشتد ظلمة وبعًدافكرية ونفسية قلقة يف حالةالظن  .األمر ابجتناب كثري من الظن •

اجتنبوا )لذلك جاء يف القرآن  ؛ووضوحًا عندما تقرتب من اليقني إشراقاً وتشتد ، احلقيقة عندما تقرب من الشك
 عندما ينحدر حنو الوهم ويقع به اإلنسان يف اخلطأ والظلم؛ (إن بعض الظن إمث)ومل يقل الظن كله،  (كثرياً من الظن

وخباصة الذي ال تعضده أمارات  احتياطًا للموضوعية يف احلياة االجتماعية جاء األمر ابجتناب كثري من الظنف
 يبتغي سرائره، عن يبحث وال بعض، عورة بعضكم يتتبع ال)وال جتسسوا( قال ابن جرير:) .مرجحة أو ظاهر حال

فتنشأ عنده حالة من الكره أو احلقد وما يؤثر على  ؛هؤ له من حاله ما يسو فرمبا ظهر  (2)(عيوبه على الظهور بذلك
. )وال يغتب (3)أما إذا كان التجسس ملصلحة شرعية راجحةكحفظ أمن اجملتمع فهذا جائز .عالقة األخوة اإلسالمية

وقد وصف القرآن هذا  .، وليس حاضرًا ليكون له فرصة الدفاع والردبعضكم بعضاً( الغيبة ذكرك أخاك مبا يكره
 ن املغتاب أبكل حلم األخ ميتاً للتنفري والتحذير من الغيبة ومغبتها.اخللق م

يف هذه اآلية اجملتمع القائم على األخوة املقتضية التعاضد والتآزر والتناصح  ااألخالق اليت حذر هللا منهإن هذه 
؛ فالظن ابلسوء يدفع إىل أحياانً يؤدي سابقها لالحقها  متوالياتاجتناب الظن والتجسس والغيبة هي: واليت 

قد حيمل  لآلخرينلكراهيته ظهوره منه التجسس والتأكد واستطالع األمر، واالطالع على ما خيفيه املتجسس عليه 
 .ويقع يف عرض أخيه ،فيقع منه االغتياب ؛املتجسس على ذكره يف غيبته

نااُكمن  إ انَّ  النَّاسُ  أاي ُّهاا ايا ) • لاقن رٍ  م نن  خا هذا آخر  [13]احلجرات: (ل ت اعااراُفوا واق اباائ لا  ُشُعوابً  واجاعالننااُكمن  واأُن نثاى ذاكا
ابسم الناس عامة، وآخر نداء أيضاً ابسم الناس عامة حبسب ترتيب آي املصحف، وهو نداء  نداء يف هذه السورة

هو النداء للناس  حبسب ترتيب آي املصحف ق وأول أمروقد تقدم معنا يف هذا البحث أن أول نداء على االطال
 يف سورة احلجرات ويف هذا النداء األخري للناس .ويدخلوا يف اإلسالم كافة فدعوا إىل أن يوحدوا رهبم، ابلتوحيد رواألم

فإن املقصود  واسبتنا يٍ ألو  من ذكر وأنثى، ومنشأهم واحد فأصلهم واحد ؛تقرير احلقيقة اليت يتساوون فيها مجيعاً 
األخوة اليت كان عليها أصل البشر؛  ؛األخوةو  اإلسالم وبدخوهلم يف التوحيد دخول يف ،ال التفاخرمنه التعارف 

م أبناء آدم وزوجه اللذين كاان هابالتفاق يف الدين واالجتماع عليه واألخوة فيه إىل أصل النسب الذي جيمع وافرجع
على اإلسالم والفطرة؛ فهذه األخوة اإلسالمية هي االمتداد احلقيقي لإلنسان واألصل فيه مادام على دين  ولدمهاو 

راماُكمن  إ نَّ والكرمي عند هللا من اتقاه ) ،هللا الذي ارتضاه لعباده قال رسول هللا  .(خاب ريٌ  عال يمٌ  اَّللَّا  إ نَّ  أات نقااُكمن  اَّللَّ   ع نندا  أاكن

                                                           

 116. مسلم صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم:7076البخاري، صحيح البخاري مرجع سابق حديث رقم: -( 1)

 22/304ابن جرير، مرجع سابق  -( 2)

 26/254انظر: ابن عاشور، مرجع سابق  -( 3)
= 
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  إن أال !الناس أيها اي)أتكيداً هلذا املبدأ: حقوق اإلنسان يف اإلسالم  كد فيها على أصولأيف حجة الوداع اليت 
 وال أسود، على أمحر وال عريب، على لعجمي وال عجمي، على لعريب فضل ال أال واحد، أابكم وإن واحد، ربكم
 هذه هي اإلنسانية احلقيقية ومناهجها الرابنية. .(1)(ابلتقوى إال أمحر، على أسود

  

                                                           

 23489حديث رقم: 38/474بريوت مؤسسة الرسالة  2001اإلمام أمحد، الطبعة األوىل اإلمام أمحد، مسند  -( 1)
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 اخلامتة
 فيما يلي:والتوصيات يف خامتة البحث نضع بعض أهم نتائجه 

 أواًل: النتائج
 أنه حجى ومنعة وكمال يف التلقي والتصرفات. تبنيدالالت العقل يف العربية واستعماالته  -
 ،مفهوم العقل نزعات وتوجهات خمتلفة أعطت كل منها العقل بعدًا أبعده عن احلقيقة ومصادرهاأصاب  -

 .بل أسقطته يف أحايني كثرية يف نقيضه من اهلوى
 يف احلقيقة.ليس كل ما يسميه الناس عقاًل يكون عقاًل  -
 الربهان واحلجةمن الوصول إليه أدوات ويطالب إبعمال  ،ما ذم القرآن العقل أبداً، بل يطالب به فعالً واقعاً  -

 والنظر والتفكر والتدبر وغريها، وميقت من يعرض عنه تقليداً أو رضًى ابجلهل وإيثاره عليه.
ملا ميكن أن يتوصل إليه العقل لو أمكنه أن العقيدة اإلسالمية من مصادرها القطعية هي النتيجة احلتمية  -

، أو ُمّكن من التنيجة النهائية اليت يصل إليها قطعاً ويقيناً لو سار مبنهجية معصومة حييط بكل شيء علماً 
 من اخلطأ.

 القطعيان من النقل والعقل أبداً.الدليالن ال يتعارض  -
وعهد به إىل  هو الذي سار عليه النيب  اً معصوم اً بشر معصوم، ولكن هناك منهج ليس بعد النيب  -

 . أصحابه
النهج الصحيح يف العقل العقدي العلمي، والعقل السلوكي لضبط  عنيت سورة احلجرات بوضع املسلم على -

 واالنفعاالت. التصرفات
بط للتعامل معها ووعيها وتقدير املصلحة جيب أن يكون املسلم واعياً يف تلقي األخبار ونشرها، فهناك ضوا -

 واملفسدة املرتتبة عليها.
. فاألخوة فقد كانت األسرة األوىل على اإلسالم والفطرة ؛أصل يف اإلسالم واألصل يف نشأة البشراألخوة  -

 اإلسالمية امتداد ألخوة البشر يدخل فيها من دخل يف اإلسالم. 
دأت السورة بتوحيد منهج التلقي، وأمرت ابإلصالح بوالوحدة للمحافظة على رابطة األخوة واالجتماع  -

للمسلم والتحقري والنقص سوء الظن البغي و من  األخوة روعدم استمرار االختالف والتفرق، وحرمت ما يكدّ 
 غ يف عرضه.و والول

للناس عامة أبن يوحدوا هللا ويعبدوه، وآخر نداء للناس  حبسب ترتيب آايته يف املصحف نداء يف القرآن لأو  -
يف سورة احلجرات بتذكريهم بوحدة أصلهم فال جمال لتفاضل بعضهم على بعض أبعراض زائلة،  يف القرآن

 وأكرمهم عند هللا أتقاهم.
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 اثنياً: التوصيات:

، ووضعه يف موضعه الصحيح، فال يقبل والعقدية التنبه ملا يسميه كثري من الناس عقليات يف األمور الفكرية -
 .ستقيمفهو امليزان والقسطاس امل يعرض على الوحي املعصوم قطعي الثبوت قطعي الداللة حىت

تفضيل التسمية اليت درج عليها سلف هذه األمة ملا يفرزه فكر البشر ابلرأي فال يسمونه عقاًل، ويف هذا  -
 دقة يف طرح املصطلح.

 احلرص على الوحدة اإلسالمية واألخوة الرابنية؛ فهذه األمة أمة واحدة كما يريدها هلل. -
لتكون خري أمة أخرجت للناس؛ فال تدنس دين هللا  هذه األمة أمة أراد هللا صناعتها بكتابه وسنة نبيه  -

بتصرفاهتا املنبعثة من أهوائها اليت تصد عن دين هللا، وعليها أن تلتزم آداب دينها وقيمه لرتى الناس فيها 
 خري هذا الدين. 

 فى ابملرء كذابً أن حيدث بكل ما مسع.احلرص على احلكمة يف تلقي األخبار ونقدها؛ فك -
 األخذ ابالعتبار الوحدة اإلنسانية يف التعايش، واحلرص على تقدمي اخلري للغري. -

 
 واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وأصحابه أمجعني.
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 قائمة املراجع
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