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المقدماة:

 وبعد الله رسإول على والسلما والصلةا لله الحمد

مايين السإييلماي المجتمييع وآداب ضييوابط فيييه تناولت بحث فهذا
اليييوما حياتنييا فييي الهمية عظيم ماوضوع وهو الحجرات، سإورةا خلل
ًا وعيييب تهميية كييل فيييه للسإييلما تلفييق زماان في ًا، زور وكييأن وبهتانيي

يهييدي كمييا – تهدي التي الحجرات سإورةا أماثال عن عميت قد العين
ن عقيود بعيد سإييما ل أقيوما، هيي اليتي إليى – كليه القرآن تخبيط ما

ُتّرهات والغرب الشرق نظريات بين البشرية والخلقيين الفلسإفة و
ًا أشد اليوما بالعالم فإذا الموهوماين، مانييه النظريييات هييذه بعييد تخبط

ًا وبات قبلها، هييذا كنييوز للعييالم نييبين أن المسلمين ماعشر علينا لزاما
شييقاوات مايين إليييه ويفييرون اللييه إلى يفيئون عساهم وروائعه الدين

الشيطان.

توجيهييات مان تضمنته بما المعجزةا السورةا هذه اسإترعتني ولقد
ماثييل على الجنة أهل كان : إن السلف بعض قول للذهان تعيد ربانية

ًا إنهم عليه نحن ماا البحث هذا في مانهجي طيب! وكان عيٍش لفي إذ
:" أفل وتعييالى سإييبحانه تييوجيهه حسييب للسييورةا التاما السإتقراء هو

أولهييا فييي عرضت ماباحث ثالثاة ذلك عن وتمخض ،1القرآن" يتدبرون
ًا ًا تعريفيي فييي السإييلماي المجتمييع آداب تنيياولت ثاييم بالسييورةا عامايي
التييوجيه وسإييائل الثييالث المبحييث فييي تنيياولت ثاييم ، الثيياني المبحث
وحييده تعييالى واللييه بالخاتميية، وذيلييت السييورةا، هييذه فييي الييتربوي

التكلن. وعليه المستعان

الحجرات:      بسورة     عام     : تعريف     الولا     المبحث

،2مادنية سإورةا وهي آية عشرةا ثامانية مان الحجرات سإورةا تتألف
"الحجييرات" ،واسإييمها3ذلييك على الجماع القرطبي المااما حكى وقد

النييبي أزواج بيوت بها والمراد – الجيم بسكون – حجرةا جمع بضمتين
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للنييبي تميييم بني وفد مان الرجل نداء لمكان ،4 وسإلم عليه الله صلى
كما طرق عدةا مان ورد كما الحجرات وراء مان وسإلم عليه الله صلى

تعالى. الله شاء إن سإيأتي

مايين الكييثير تتناول يجدها السورةا هذه ماضمون في المتأمال وإن
لييه يضييمن بمييا السإلماي المجتمع سإير تحكم التي والداب الضوابط
بييالمجتمع ترتقي ويجدها العظيم، الدين هذا لمارةا والنقياد النضباط
السييورةا تييأمالت ولقييد سإيياماية، ُخلقييية آفيياق إلييى وأفراده السإلماي

تحقيييق فييي سإيياهمت الييتي المميييزةا الخصييائص بعييض فاسإتخلصت
للمجتمييع الخلقييية المنظومايية وتأصيييل تييوجيه حيييث مايين ماهمتهييا

فييي الخلق سإييورةا بأنها السورةا هذه توصف أن صح حتى السإلماي
: الخصائص هذه بعض بيان يلي الكريم. وفيما القرآن

العلقييات ماحيياور كييل ِقصييرها علييى السييورةا هييذه تنيياولت)1
ّينت الجتماعييية بمصييدر المسييلم المجتمييع علقيية ضييوابط فييب
المجتمعييات، مايين بغيييره المسييلم المجتمييع وعلقيية التشييريع،
ًا البعييض ببعضييه وعلقتييه ّينييت وجماعييات أفييراد مانظومايية وب
ّينت كما ِجيده، تحلي التي الخلقية المجتمع بالنسانية علقته ب
عجزت ماا قدمات بحيث والعجاز اليجاز في آية فكانت جمعاء،

علييى مانه جزء تقديم أو تقديمه مان جمعاء النسانية الحضارات
والعشييرين الحييادي القييرن فييي اليييوما نحيين وهييا التاريخ، مادى

وتكييييف علقاتهييا ضبط في وتتناقض تتخبط تزال ل والنسانية
الخييالق به أتي ماا بمثل المخلوق يأتي أن هيهات ولكن أخلقها،

وجل. عز
فييي نزلييت قييد الكريميية السييورةا هييذه آيييات ماعظم أن يلحظ)2

نييزل ماييا إلى تنقسم القرآن آيات أن وماعلوما ماحددةا، ماناسإبات
واقعيية علييى والفصييل للحكييم نييزل وماييا البشيير هداييية لمحض
اليتي المايور طبيعية بسيبب القصوى أهميته المار ولهذا ماعينة،
أهيواء عين المتوليدةا النظريية فييالخلق السيورةا، هذه تعالجها

ّظريهييا أصييحابها كتابات في مادفونة نظريات تبقى واضعيها ومُان
فييي بهييا تصييطدما فورماييا السييليمة الفطييرةا تئييدها أن تلبييث ل

التعاماييل على القادرةا فهي السليمة الخلق أماا الواقع، ماعترك
وخطييأ انحييراف مايين فيه ماا بكل الجتماعي الواقع ماع المباشر

كييان، ماهمييا الجتميياعي الميييدان إلى النزول عن تعجز ل بحيث
سإييلوكيات إلييى الخلقييية التوجيهييات وتييترجم ماعييه فتتعاماييل

ً تييم ماييا وهييذا النحراف، وتقوما الزلل تصحح عملية واقعية فعل
والحييداث الوقييائع مان جملة على السورةا آي تنزلت خلل مان

الله. شاء إن ماعنا سإيتبين كما الحقيقية
فييي ماتحقييق وهييو – وخواتيمهييا اليييات بين ماا الدقيق التناسإب)3

هييذه فييي والهمييية الوضييوح شديد ولكنه – كله الكريم القرآن
التنفييير ماقياما تتنيياوله. ففيي الييذي المار طبيعة بسبب السورةا

ًا السييورةا ماشاهد أكثر وفي السلوكيات أبشع مان للطبييع نفييور
ًا بالتقوى التذكير يأتي السليم تييواب اللييه بييأن بالتذكير ماشفوع
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العلييم ماجيال اقتحاماهم عن العراب جفاةا رد ماقاما وفي رحيم،
بييأن بالتذكير التوبة باب يفتح هدى غير على والسلوك والعقيدةا

وهكذا. رحيم، غفور الله

ائص وصف أي أن والحقيقة ًا سإييأتي السيورةا هيذه لخص قاصير
هييذه ماعاينيية مايين للمييرء ماندوحيية ول الموصييوف، بحييق الوفيياء عيين

ًةا السورةا ًا تلو ًا وتييدبر سإييمائها فييي التحليييق يسييتطيع حييتى وتطبيقيي
الكريم. القرآن في الخلق سإورةا إنها نعم بتوجيهاتها، والتمثل

:     السإلماي     المجتمع     الثاني: آداب     المبحث

سإييبحانه اللييه بشييرع ماحكييوما ماجتمييع السإييلماي المجتمييع إن
: أقطاب ثالثاة على يعتمد المجتمع هذا تركيب أن يعني وهذا وتعالى؛
ّلييغِّ ماشّرع ّفييذ وماب ًا يفييرض الييتركيب هييذا مانقيياد. وإن ومان مايين أنواعيي

جهيية، مان التشريعية والسلطة الرعية بين ماا والسلوكيات التعامالت
أخييرى. جهيية مان المسلم المجتمع وأفراد جهة، مان والرعية والقيادةا
التعاماييل جهيية بحسب هذه الداب ماجموعة يلي فيما نتناول ولسوف

الله. شاء إن السورةا هذه في وردت كما

:     التشريعية     السلطة     ماع     التعامال     الولا: آداب     المطلب

صلى الرسإول وماع تعالى الله ماع التعامال آداب تحرير أن شك ل
فييي الولييى الخطييوةا هييو 5التشييريعي دوره باعتبييار وسإييلم عليه الله

ً به الكريمة السورةا افتتحت ماا وهو السإلماي، المجتمع تزكية تأصيل
ًا ّدماوا ل آمانييوا الييذين :" يأيهاتعالى قال المسلمين، لجماعة وتأديب تقيي

الييذين عليييم. يأيهييا سإييميع اللييه إن الله واتقوا ورسإوله الله يدي بين
بييالقول لييه تجهييروا ول النييبي صييوت فييوق أصييواتكم ترفعوا ل آمانوا
الييذين تشييعرون. إن ل وأنتم أعمالكم تحبط أن لبعض بعضكم كجهر

قلييوبهم اللييه اماتحيين الييذين أولئييك الله رسإول عند أصواتهم يغّضون
وراء مايين ينادونييك الييذين عظيييم. إن وأجيير ماغفييرةا لهييم للتقييوى

لكييان إليهييم تخرج حتى صبروا أنهم يعقلون. ولو ل أكثرهم الحجرات
ًا هييذه نزول أسإباب روايات تعددت  ولقد6"رحيم غفور والله لهم خير

ًا بعضييها ذكيير علييى أقتصيير ولكنني اليات جهيية مايين صييح ماييا مالتزمايي
ًا السييورةا لهذه التربوي المسلك إظهار بغرض يفي ماا على وماقتصر

 أخرى؛ جهة مان
ًا المعلوما مان 5 عليييه اللييه صلى والرسإول تعالى الله بين التشريك جواز شرع

فييي ورد فلقييد الكونييية؛ الماور في ذلك يحرما بينما الشرعية الماور في وسإلم
بييين ) فشييّرك29"(التوبة-  ورسإوله الله حرما ماا يحرماون :" ول الصريح النص

أماييا ،التحريم وهو الشرعي المار في وسإلم عليه الله صلى ورسإوله تعالى الله
ورد كمييا والقييدرةا، كالمشيئة الكونية الماور في بينهما التشريك فهو المحظور

أهييل مايين رجل لقييي أنييه النييوما فييي رأى المسييلمين مان رجل أن" الحديث في
وشيياء اللييه شيياء ماييا تقولييون تشييركون أنكم لول أنتم القوما نعم فقال الكتاب
لعرفهييا كنييت إن والله أماا فقال وسإلم عليه الله صلى للنبي ذلك وذكر ماحمد

عيين مااجيية-اللبيياني) فنهييى ابن (صحيح "ماحمد شاء ثام الله شاء ماا قولوا لكم
كوني. أمار وهي المشيئة في التشريك
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ّيييران قييال: كيياد ماليكيية أبييي ابن روى فقد بكيير أبييا يهلكييا أن الخ
عليييه اللييه صييلى النييبي عنييد أصواتهما رفعا عنهما، الله رضي وعمر
بيين بييالقرع أحييدهما فأشييار تميييم بنييي ركييب عليييه قدما حين وسإلم
أحفظ ل7 نافع قال – آخر برجٍل الخر وأشار ماجاشع بني أخي حابس
أردت : ماييا خلفييي. قييال إل أردت : ماييا لعميير بكيير أبو فقال – اسإمه

آمانييوا الييذين :"يأيها الله فأنزل ، ذلك في أصواتهما فارتفعت خلفك،
: " يأيهييا :فنزلييت جريييج ابيين رواييية وفي ،8أصواتكم" الية ترفعوا ل

أنهييم ولييو – قييوله إلييى – ورسإوله الله يدي بين تقدماوا ل آمانوا الذين
اليييات، لنييزول أخييرى أسإييباب – قلييت كمييا – وردت ولقييد ،9صبروا"

ماعييالم بيان حيث مان يكفي ماا الثابتة الصحيحة القصة هذه في ولكن
ًا المشيّرعة الجهية مايع التعامايل في الدب خصيائص وبعيض ، عموماي

ًا، وسإلم عليه الله صلى النبي شخص ماع التعامال سإيينبينه كما خصوص
ًا، قصيية فييي الظيياهرةا الماييور بعييض علييى التعليق أردت ولكني لحق

: عنهما الله رضي وعمر بكر أبي الشيخين

ٍر تعييين فيي الرأي تقديم في وكونها القصة نفس إن)1 عليى أمايي
وماييع شأن، ذات غير هينة البعض يراها قد قصة الوفود مان وفد
ًا الخذ كان ذلك الدب وقواعييد ضوابط خرق مان يد على شديد
ماين وسإيلم علييه الله صلى ورسإوله تعالى الله ماع التعامال في

المشّرع؛ جهة مان المار بيان قبل والرأي بالحديث التقدما حيث
غييير وسإييلم عليه الله صلى ورسإوله تعالى الله على الجرأةا إن

الييذي المجتمييع أفييراد مان فرد أي مان البتة واردةا وغير ماقبولة
وعلينا البلغا الرسإول وعلى المار الله : مان دأبه يكون أن يجب

والطاعة. السمع
المبشييرين الجليلييين الصييحابيين الشيييخين يييد علييى الخييذ إن)2

دليل وسإلم عليه الله صلى نبيها بعد الماة هذه خير وهما بالجنة
راوي لفظ ماعي وتأمال المبدأ؛ وأهمية المار حساسإية على آخر

ّيران : كاد الحديث عنهمييا. الله رضي وعمر بكر أبا يهلكا أن الخ
بالييك فمييا المعصييية هذه بمثل يهلكا أن الخيران كاد قلت: فإذا

والمكانة؟! المايير والسبق واليمان الفضل في دونهما هو بمن
ًا عظيم ريب. بل جلل والخطب إذ

السيينة طريق عن ل ماباشرةا المخالفات هذه بذما الوحي تكفل)3
النييبي قبييل مايين الييذما ذلييك في حرج أي هناك يكون لئل النبوية
ولربمييا لصييحابه، الحب شديد كان الذي وسإلم عليه الله صلى

الصييل هييذا ماراعاةا وردت وقد فعلهم، على يوبخهم أن اسإتحيا
ل آمانييوا الذين تعالى:" يأيها قال كما القرآن مان ماوضع غير في

إنيياه ناظرين غير طعاما إلى لكم يؤذن أن إل النبي بيوت تدخلوا
ماستئنسييين ول فانتشييروا طعمتم فإذا فادخلوا ُدعيتم إذا ولكن

ل واللييه مانكييم فيسييتحي النييبي يييؤذي كييان ذلكييم إن لحييديث
بالنتصييار تعالى الله تكفل هنا ها فكذلك ،10الحق" مان يستحي

ماليكة أبي ابن عن الحديث راوي عمر بن نافع 7
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ًا وهذا كامالً، الحق وبيان وسإلم عليه الله صلى لنبيه دليييل أيضيي
والليه والسيلوك، الدب هيذا وحساسإيية الصل هذا أهمية على

أعلم.

هييذه تفصيييل فييي للييدخول تمهييد كمقدماة الواقعة بهذه وأكتفي
اليى وأنتقيل وسإيلم، علييه اللييه صيلى ورسإوله تعالى الله ماع الداب

الله. شاء إن والضوابط الداب هذه بيان

:     والرسإول     الله     على     الفتئات     أولً: تحريم 

ّدماوا ل آمانييوا الييذين تعالى:" يأيهييا قوله هذا في والصل بييين ُتقيي
اثانييين؛ أماريين يتنيياول الدب هييذا إن والحقيقة ،11" ورسإوله الله يدي

مايين بيانهييا يييأتي حييتى الشييرعية الماييور فييي المسلم توقف أحدهما
عليييه الله صلى النبي شخص حضرةا في اللزما الدب والثاني الشرع
.  وسإلم

تقدماوا" ل :"ل بقوله ماجاهد عناه ماا فهو الول للمار بالنسبة أماا
عليى الليه يقضي حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على تفتاتوا
خييبر يسييتبقوا أن عيين كافيية للمسييلمين صييريح نهييي  فهييذا12لسانه.
داّل ذلييك لن الشييرعي، الخييبر أو التشريع جنس مان هو فيما الشرع

تعييالى اللييه علييى جييرأةا علييى وداّل النقييل علييى العقييل تقييديم على
ًا. قال ماذماوماة ماحرماة ل : أي الييية تفسير في القرطبي المااما قطع
ً تقدماوا ً ول قول سإييبيله فيمييا وفعلييه رسإوله وقول الله يدي بين فعل

13والدنيا. الدين أمار مان عنه تأخذوه أن

حضيرةا فيي الشيرعي الدب بمراعياةا المتعلق الثاني المار وأماا
لييه ولكيين البوتقيية نفييس فييي يصب فهو وسإلم عليه الله صلى النبي
عليييه اللييه صييلى النبي شخص وجود ماراعاةا حيث مان خصوصية نوع

الشييارع يدي بين بالرأي التقدما إثام يكون بحيث المجلس، في وسإلم
ماييع التشييريع فييي المطلييق الشييارع حييق عيين الغفلة لجتماع أعظم
أدعييى يكييون أن يجب الذي وسإلم عليه الله صلى النبي وجود تجاهل

الييرأي، بإبداء المبادرةا وعدما الشارع يدي بين التوقف اسإتحضار إلى
أعلم. والله

ًا: تحريم اللييه     صييلى     النبي     يدي     بين     بغّضه     والمار     الصوت     رفع     ثااني
وسإلم:     عليه

1 آية – الحجرات سإورةا 11
564/9 – العسقلني حجر ابن – الباري فتح 12
255/16القرطبي-  – الكريم القرآن لحكاما الجاماع 13
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ًا النهي هذا ورد ولقد ل آمانوا الذين تعالى:" يأيها قوله في صريح
ًا الصييحابة  وفهمه14النبي" صوت فوق أصواتكم ترفعوا ًا فهميي ظيياهر

ًا وتمثلوه ًا سإلوك ًا عملي الذين النموذجين هذين ماعي وتأمال لهم، لزما
فبعييد الشييرع، لوامايير الصييحابة واماتثييال اسإييتجابة سإييرعة يجسييدان

عميير كييان : فمييا الزبير ابن : قال جاء السابق ماليكة أبي ابن حديث
حييتى الييية هييذه بعييد وسإييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسإييول ُيسييِمع

النهييي اماتثييال فييي عنه الله رضي مانه مابالغة قلت: وهذا 15يستفهمه
النمييوذج إلييى انظيير وسإييلم. ثاييم عليييه اللييه صلى ماعه الدب والتزاما

النييبي أن عنييه اللييه رضي ماالك بن أنس : عن الحديث هذا في الخر
رسإييول : يييا رجييل فقييال قيس، بن ثاابت افتقد وسإلم عليه الله صلى
ًا فوجده فأتاه علمه، لك أعلم أنا الله ًا بيتييه في جالس رأسإييه، مانكسيي

النييبي صييوت فييوق صييوته يرفييع كييان فقال: شييٌر، شأنك؟ فقال: ماا
النييار. فييأتى أهييل مايين وهييو عملييه حبييط فقييد وسإلم عليه الله صلى

فقييال وكييذا، كييذا قال أنه فأخبره وسإلم عليه الله صلى النبي الرجل
:" اذهييب فقييال عظيميية ببشييارةا الخرةا المرةا إليه : فرجع16 ماوسإى

وهييذه ،17الجنة" أهل مان ولكنك النار أهل مان لست إنك له فقل إليه
الظاهر الفهم هذا لزوما على تدل فإنما شيء على دلت إن المواقف

الصييحابة إن حييتى حقيقييًة، الحسييي الصوت رفع هو عنه المنهي وأن
اللييه صييلى النييبي وفاةا بعد الدب هذا على ثاابروا عليهم الله رضوان

بين عمير الميؤمانين أماير عن كثير ابن الحافظ روى فقد وسإلم، عليه
اللييه صييلى اللييه رسإييول ماسييجد في رجلين صوت سإمع أنه الخطاب

ثام أنتما؟ أين : أتدريان فقال فجاء أصواتهما، ارتفعت قد وسإلم عليه
أهل مان كنتما : لو الطائف. فقال أهل : مان قال أنتما؟ أين قال: مان

ًا. لوجعتكما المدينة 18ضرب

ل الدب هييذا إلييى التييوجيه أن إلى المقاما هذا في أشير أن وأود
عليييه اللييه صييلى النييبي حضرةا في الحسي الصوت رفع على يقتصر
التنييبيه الشرعي الخطاب أسإاليب مان أن نعلم ونحن سإيما ل وسإلم،
الحسييي الصييوت رفييع ماجرد كان إذا أنه بمعنى العلى؛ على بالدنى
ًا ًةا ماحرما يرفييع فلن النييص ظيياهر هييو كمييا العمييال لحبييوط وماييدعا

عليييه اللييه صييلى النييبي به جاء ماا على وأفكاره عقله صوت النسان
ًا حرماًة أشد وسإلم بيين عمر قول ماعي تأمال الشرع، مايزان في وقبح

ًا الخطاب السيينة، أعييداء فييإنهم الييرأي وأصييحاب : إييياكم  هؤلء ذاما
ُيسييألوا حييين واسإييتحيوا يعوها، أن مانهم وتفلتت يحفظوها أن أعيتهم

فل ،19وإييياهم فإييياكم برأيهييم، السيينن فعارضييوا نعلييم، : ل يقولوا أن
ًا الداب، مايين فوقه هو ماا على مانبٌه الحسي الدب هذا أن شك تمامايي
مايين فييوقه هييو ماييا تحريييم علييى داٌل للبييوين أٍف قول تحريم أن كما

20الية به تصرح لم وإن ماعنوي وأذى ضرب

2 آية – الحجرات سإورةا 14
 555/9العسقلني-  حجر ابن – الباري فتح15
 أنس عن الحديث راوي أنس بن ماوسإى هو 16
566/9 – العسقلني حجر ابن – الباري فتح 17
491/7 – كثير ابن – العظيم القرآن تفسير 18
79-  الشاطبي – العتصاما 19
23 آية – تنهرهما" السإراء ول أٍف لهما تقل تعالى:" فل قوله أعني 20
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فييي والنهييي المايير ماسييلك سإييلكت الكريمة السورةا أن ويلحظ
بغييض وأماييرت جهيية، مايين الصييوت رفييع عن فنهت الدب؛ هذا تقرير

ولييم أخييرى، جهيية ماين وسإييلم عليه الله صلى النبي يدي بين الصوت
الدب هييذا تحقيق أن على أكدت بل الحد هذا عند الكريمة الية تقف

:" إن تعييالى قال المرء، قلب مان التقوى لتمكن الحقيقي المعيار هو
اللييه اماتحيين الييذين أولئييك اللييه رسإييول عنييد أصواتهم يغضون الذين

الييذين أن على المخالفة بمفهوما يدل النص وهذا ،21للتقوى" قلوبهم
قلييوبهم فييي التقييوى تتمحض لم الله رسإول عند أصواتهم يغضون ل

ً تكن لم ربما بل التمحض، تماما ً ول للتقوى أهل ً ماحل والعياذ لها قابل
بالله.

ًا: تحريم :     وسإلم     عليه     الله     صلى     للنبي     بالقول     الجهر     ثاالث

،22بييه أعليين أي الكلما وجهر ظهر، ماا أي الجهرةا لغًة: مان الجهر
المطلق النهي أن إذ ضابطه، تحرير مان بد ل عنه المنهي الجهر وهذا
ًا ماتصور غير وسإلم عليه الله صلى النبي ماخاطبة عن عقلً، ول شرع

ًا تستلزما الرسإالة فطبيعة والكلما، والتحيياور التخاطب مان أدنى قدر
ًا الييية فييي النهييي جيياء ولهذا لييه تجهييروا :" ول تعييالى فقييال– ماقيييد

ُفسر23" لبعض بعضكم كجهر بالقول ُفسر كما الصوت برفع الجهر  و
قييال المجييردةا، بأسإييمائهم التنييادي مايين الناس بين المعتاد بالخطاب

نييبي : ييا ولكيين أحمد، ويا ماحمد : يا تخاطبوه ل القرطبي: أي المااما
ًا الله رسإول ويا الله عن نهى : ثام كثير ابن الحافظ وقال ، 24له توقير

ُيخيياطب بييل عييداه، مامن لمخاطبه الرجل يجهر كما بالقول له الجهر
تييوقير علييى المفسييرين كلما . قلت: فمييدار25وتعظيم ووقار بسكينة
كمييا ماعييه التخاطب وعدما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول واحتراما
الرسإييول دعاء تجعلوا :" ل تعالى قال كما وذلك الخر، أحدنا يخاطب

ًا" بعضكم كدعاء بينكم ً كان ماا كل النهي هذا في ويدخل ،26بعض ماخل
ول الصييوت يرفييع ول المجييرد باسإييمه ينييادى فل والتعظيييم، بالوقييار
فييي الصييوت رفييع إن أحييدهم قييال لييو بييل إذن، دون بييالكلما يتقييدما

أن باعتبييار الدب بهذا إخلل نوع فيه العلماء وبحضرةا العلم ماجالس
أعلم. والله الصواب عن بعد لما النبياء ورثاة هم العلماء

ًا: النهي وسإلم:     عليه     الله     صلى     إزعاجه     عن     رابع

إل قييط النيياس عيين يحتجب وسإلم عليه الله صلى النبي يكن لم
أو بيتييه أو أهلييه شييأن لصييلح أكييانت سإييواء إهمالهييا يسعه ل لحاجة
سإييوء مان – كذلك - والحال فكان وجل، عز الله وبين بينه فيما نفسه
فييي وسإييلم عليييه اللييه صييلى بإزعاجه الناس مان أحد يقوما أن الدب

علييى التطيياول الدب سإييوء مان وكان اليسيرةا، الخاصة الوقات هذه

3 آية – الحجرات سإورةا 21
- الفيروزآبادي المحيط القاماوس 22
2 آية – الحجرات سإورةا 23
260/16 – القرطبي – القرآن لحكاما الجاماع 24
491/7 – كثير ابن – العظيم القرآن تفسير 25
63 آية – النور سإورةا 26
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مايين حصل كما بال، ذي ليس لمار بأهله وسإلم عليه الله صلى خلوته
اللييه صييلى النييبي نييادى حين – تميم بني وفد مان – حابس بن القرع

: فقييال وسإييلم عليييه الله صلى أزواجه حجرات وراء مان وسإلم عليه
صلى النبي يزعج الذي هذا أمار . فأي27شين ذماي وإن زين مادحي إن

هييذا ماثييل عيين ناهييية اليييات جيياءت ولييذلك لجلييه، وسإييلم عليه الله
وسإييلم عليييه اللييه صلى النبي انتظار وهو اللئق السلوك إلى ومانبهًة

ًا يكييون حين للمسلمين يخرج حتى ًا لهييم ماسييتعد وغييير لهييم ماتفرغيي
المسلمين ماصالح لتحقيق أدعى ذلك فإن أخرى بأماور عنهم مانشغٍل

جهيية مايين وسإييلم عليييه اللييه صييلى النييبي احييتراما وماراعيياةا جهة مان
لكييان إليهييم تخييرج حتى صبروا أنهم :" ولو تعالى قال ولذلك أخرى،

ًا 28لهم" خير

ماييع المسييلم المجتمييع تعاماييل تضبط التي الداب مان جملٌة هذه
ورغييم وسإييلم، عليه الله صلى الرسإول شخص وماع المشّرعة الجهة

اللييه صييلى بييالنبي ماتعلقيية خصوصييياٍت مان الداب هذه بعض في ماا
ًا المسييلم للمجتمييع تحييدد أنهييا إل وسإييلم عليه ًا إطييار ًا أدبييي وسإييلوكي

للدوليية يحفييظ بمييا السإييلماية السييلطة رماييوز ماييع التعاماييل يضييبط
القيادةا ودور النبوةا دور اجتماع إلى نظرنا إذا فنحن هيبتها، السإلماية

وحكيياما لئميية أن لنييا تييبين وسإييلم عليييه اللييه صلى النبي شخص في
والماامايية القيادةا جهة باعتبار الداب هذه مان نصيب الشرعيين الماة
فييي النبييوةا لخلفيية – الميياوردي المااما قال كما – ماوضوعة هي التي

يوهم أو يتوهم لئل هذا ذكرت وإنما ،29 به الدنيا وسإياسإة الدين حماية
ولييم التيياريخي سإياقها في طويت قد والداب اليات هذه بأن البعض

ّنييا وقييد وسإييلم عليه الله صلى النبي وفاةا بعد مالزما أثاٌر لها يعد فييي بي
التكلن. وعليه الحمد فلله الوهاما هذه نقيض المتقدما الكلما ثانايا

:      الشرعية     السياسإة     : آداب     الثاني     المطلب

القيييادةا بهييا تتحلييى أن يجييب الييتي الضييوابط مايين جمليية وهنييا
الصييلة لصيييق ولكنه الشرعية السياسإة فلك في يدور ماما السإلماية
ماييع التفاعييل علييى ماداره لن الجتماعي والسلوك الخلق بمنظوماة
مايين عليييه يطييرأ وماييا أخبييار مايين عليييه يييرد ماا ماع والتعامال المجتمع

هييذه مايين التالييية الخمييس اليييات في الضوابط هذه أحداث. وتتمثل
ٌق جيياءكم إن آمانييوا الييذين  يأيها:" تعالى قال الكريمة، السورةا فاسإيي

ًا تصيبوا أن فتبينوا بنبأ نيادماين. فعلتيم مايا عليى فتصبحوا بجهالة قوما
ّتييم المايير مايين كييثير فييي يطيعكم لو الله رسإول فيكم أن واعلموا ِن َع ل

الكفيير إليكييم وكييّره قلييوبكم في وزينه اليمان إليكم حبب الله ولكن
ً هيم أولئيك والعصيان والفسوق ونعمية الليه ماين الراشيدون. فضيل

بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمانين مان طائفتان حكيم. وإن عليم والله
إلييى تفيييء حييتى تبغييي الييتي فقاتلوا الخرى على إحداهما بغت فإن
يحيب الليه إن وأقسيطوا بالعيدل بينهما فأصلحوا فاءت فإن الله أمار

 بتصرف16ما262 – القرطبي – القرآن لحكاما الجاماع 27
5 آية – الحجرات سإورةا 28
5-  الماوردي – السلطانية الحكاما 29
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اللييه واتقييوا أخييويكم بين فأصلحوا إخوةا المؤمانون المقسطين. إنما
 30"ترحمون لعلكم

عليهييا يفييرض أخلقي التزاما أمااما نفسها تجد المسلمة فالقيادةا
شييائعة كييل وراء الجييري وعدما القرارات اتخاذ قبل والتحقق التريث

العنييت إلييى المسييلم بييالمجتمع تييدفع قييد فإنها وإل وواردةا، وشاردةا
ر مان كثير في يطيعكم تعالى:" لو قال كما والمشقة، م" الما ّت ،31لعن

الخييوةا ربيياط على الحفاظ عليها يفرض أخلقي التزاما أمااما أنها كما
في السياسإي المان أركان فيه تدعم الذي الوقت نفس في اليمانية

هييذه ضييوء في المنظوماة هذه ماقوماات ولنستعرض المسلمة، الماة
الكريمات: اليات

:     الخبار     في     أولً: التثبت

المجتمع في الخبار تلقي ماركز هي السإلماية القيادةا أن شك ل
مايين أمايير جيياءهم تعييالى:" وإذا قوله في تعالى الله أمار كما المسلم

المايير أولييي وإلييى الرسإييول إلى ردوه ولو به أذاعوا الخوف أو المان
وكييان كييذلك المايير كان فلما ،32مانهم" يستنبطونه الذين لعلمه مانهم

كييان ماهميية وقييرارات عظيياما أماييوٌر الخبييار هييذه ماثييل علييى يييترتب
بنيياء تتصييرف أن قبل وتتثبت تتبين أن المسلمة القيادةا على الواجب

أن مايين بييد ول عييدول، غييير ناقلوها كان إذا سإيما ل الخبار هذه على
لنييدرك بالخبييار بييالتثبت المتعلقيية الييية هييذه نييزول سإبب في ننظر

عييدةا وردت فقييد الضييابط؛ بهييذا الخلل علييى يييترتب قد ماا خطورةا
الوليييد بسييبب نزلت الية هذه أن في – ضعفها مالحظة ماع – روايات

حبسييهم مايين المصييطلق بني على افتراه وماا ماعيط أبي بن عقبة بن
صييلى النبي أرسإل حتى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن الزكاةا

أن لييول الزكيياةا مانع على يقاتلونهم وكادوا بعثه إليهم وسإلم عليه الله
وسإييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسإول بعث اسإتقبل ضرار بن الحارث

ّين علييى وتبين المار فجل ، الزكاةا جابي اسإتبطأوا وأنهم المار لهم وب
النظير بغيض – لنيا تيبين والحادثاية ، 33 الروايات بعض سإياق في تنوع
لضابط السإلماية القيادةا ماراعاةا عدما مان يترتب قد ماا – ضعفها عن

تبعييات عليهييا تييترتب الييتي تلييك سإيييما ل الخبييار فييي والتبين التثبت
السييلوك هذا أن شك ول ، المسلم بالمجتمع تضر قد ماهمة وقرارات

ًا التزاماه الفرد على يجب ماما ًا الغييير ماييع تعاماله سإياق في أيض تجنبيي
الله. شاء إن ماوضعه في سإنبين كما الظن لسوء

خييبر في والتثبت بالتبين تعالى الله أمار أن وهي دقيقة نكتٌة وهنا
ًا الفاسإق خبر إهمال عدما على يدل الفاسإق الييوقت نفس في ماطلق

إذ له، يؤبه ل فاسإق : خبر يقال فل ،34ماطلقة بثقة عليه يعتمد ل الذي

10-6 آية – الحجرات سإورةا 30
7 آية – الحجرات سإورةا 31
84 آية – النساء سإورةا 32
– القرآن لحكاما والجاماع ،496/7-493 – كثير ابن – العظيم القرآن تفسير 33

ضعف فيها كلها والرويات  باختصار،266/16-264 – القرطبي
585-  الميداني حبنكة الرحمن عبد – الله لكتاب الماثل التدبر قواعد 34
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ّوت ربما نفييس فييي حقيقييية تكييون قييد ماييا ماصلحة الماة على ذلك ف
الوقييوع مان بالحذر وعللته التبين مان الهدف الية ضبطت وقد المار،

على يترتب وماا بجهالة المسلمين مان قوما إصابة ومانها المفاسإد في
ندما. مان ذلك

ًا: الصلح المؤمانين:     بين     ثااني

قييد الييتي البشييرية طييبيعته عيين يخييرج ل السإلماي المجتمع إن
ًا به تدفع الجييادةا، عيين بييأفراده تحيييد الييتي المواقييف بعض إلى أحيان

وشجار خصوماة مان ذلك على يترتب ماا ماع والشحناء الضغائن فتوقع
اللييه رضييي أنييس حييديث ماعييي وتأمال الحيان؛ بعض في قتال وربما

: قال عنه

 بيييُأ بيين اللييه عبييد أتيييت لييو  وسإييلم عليه الله صلى  للنبي قيل
ارا وركيب  وسإيلم علييه الليه صيلى  النبي إليه فانطلق فيانطلق ًحم

صييلى  النييبي أتيياه فلمييا  سإبخة  أرض وهي  ماعه يمشون المسلمون
لقييد واللييه عنيي  إليييكُأبي): بن الله عبد ( أي فقال  وسإلم عليه الله

رسإول لحمار والله :مانهم  النصار مان رجل فقال ،حمارك نتن آذاني
ٌرجل الله لعبد  فغضب. مانك ريحا أطيب  وسإلم عليه الله صلى  الله
بينهمييا فكييان أصييحابه مانهمييا واحييد لكييل فغضييب فشييتمه قوماه مان

مان طائفتان :" وإن أنزلت أنها فبلغنا والنعال واليدي بالجريد ضرب
فييي الثابتيية القصيية وهييذه 35" بينهمييا فأصييلحوا اقتتلييوا المييؤمانين
ً لنا تقدما الصحيحين ًا ماثال المسييلمين بين يحتدما قد ماا لطبيعة واقعي

ليه ماين كل وعلى بل – السإلماية القيادةا على يجب وكيف خلف مان
الخلف وتجيياوز الصييدع رأب علييى يعمل أن – ماؤثارةا وسإلطة وجاهة
ًا الييبين ذات إصييلح أن شييك اليمانييية. ول الخييوةا رابطة على حفاظ

أما حييديث فييي جيياء كمييا السإلماي المجتمع سإلماة ماقوماات أهم مان
 وسإلم عليه الله صلى للها رسإول قال: قال الدرداء أبي عن الدرداء

 بلييى:قييالوا  ؟والصدقة والصلةا الصياما درجة مان بأفضل أخبركم أل
36الحالقة  البين ذات  وفساد  ،البين ذات   إصلح:قال. الله رسإول يا

ًا: قتال البغاةا:     ثاالث

الخصييوماات رفييع فييي السييلمية الصييلح ماسيياعي تجييدي ل قييد
قتالييية بقييوةا وتنحيياز المسلمين مان فئة تتميز قد بل القتتال، ووقف
بأسإره السإلماي المجتمع ربما أو المسلمين مان أخرى فئًة بها تواجه

القييادةا وتجييد كلييه المجتمييع وسإييلماة بييأمان الفتنيية خطيير فيييتربص
قييوةا القييوةا؛ ماواجهيية فييي القوةا هو وحيد خيار أمااما نفسها السإلماية

ً الباطل هذا كان ولو الباطل على الضاربة الحق ٍةا في ماتمثل لنييا إخييو
فقيياتلوا الخييرى علييى إحييداهما بغييت تعالى: " فييإن الدين. قال في

بالعدل بينهما فأصلحوا فاءت فإن الله أمار إلى تفيء حتى تبغي التي
هييذا تقرييير علييى المطهييرةا النبوييية السنة أكدت ولقد ،37وأقسطوا"

 الصلح كتاب – البخاري صحيح 35
4111-  اللباني – داود أبي سإنن صحيح 36
9 آية – الحجرات سإورةا 37
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أبييي فعيين الناس؛ خيار وبين حقيقًة يحصل وأنه بل الشرعي الضابط
المنييبر علييى  وسإييلم عليييه اللييه صييلى  النييبي سإييمعتقييال: " بكييرةا

هييذا  ابني:ويقول مارةا وإليه مارةا الناس إلى ينظر جنبه إلى والحسن
تين بين به يصلح أن الله ولعل سإيد ن فئ لمين ما د ،38"المس ان وق ك
وسإلم.  عليه الله صلى قال كما

ًا هنييا أن والحقيقيية ًا يصيييب لمييا مانييه بييد ل اسإييتطراد مايين كييثير
قتل حرماة رسإوخ ماع البغاةا قتال ماسألة حول التباس مان المسلمين
ًا ماتييوهمين أذهييانهم فييي المسييلم ًا النصييوص بييين تعارضيي وتضييارب
ًا هييذا ضوابط مان جملة بيان في أوجز ولسوف الشريعة، في وتناقض
عيين فأماييا المشييروع؛ غييير والقتال القتل مان غيره عن ليتميز القتال
تعييالى:" فييإن قييوله في الماوردي المااما ذكر فقد القتال هذا دواعي

فييي بالتعييدي : بغييت أحييدهما  وجهييان؛39الخييرى" عن إحداهما بغت
:"فقيياتلوا تعييالى الصييلح. وقييوله عن بالعدول : بغت والثاني القتال،

ًا بالسيف  يعني40تبغي" التي ًا البغي عن ردع  41المخالفة. عن وزجر

فييي الميياوردي قييال ، ماحييددةا غايًة القتال لهذا الشرع جعل وقد
ترجع حتى  وجهان: أحدهما42الله" أمار إلى تفيء تعالى:" حتى قوله
– جييبير بيين سإييعيد قييول وهييو – بييه تعييالى اللييه أمار الذي الصلح إلى

قييول وهييذا وعليهييم لهييم فيمييا رسإوله وسإنة الله كتاب والثاني: إلى
43قتادةا.

مايين والمرتييدين المشييركين قتييال عيين البغاةا قتال ويختلف هذا
،ول ماييدبرين عنهييم ويكييف – البغاةا أي – قتلهم يتعمد فل أوجه ثامانية
يسييبي أو أماييوالهم يغنييم ول أسإييراهم، يقتل جرحاهم،ول على يذفف

أو يهييادنهم ول ذماييي، أو بمشييرك قتييالهم علييى يسييتعين ذراريهم،ول
أو شييجرهم يقطييع ول المجييانيق عليهم ينصب ول مادةا، إلى يوادعهم

  44 ماساكنهم يحرق

السييورةا هييذه فييي الواردةا والداب الضوابط جملة خلصة فهذه
مايا التزاماهيا أن شييك ول التزاماها، المسلمة القيادةا على يتعين والتي

ماراعيياةا ماييع ماطلييوب الصييغر الجتماعييية التكتلت وفي الفراد بين
مايين التصييرف والسييلطة القيييادةا لغييير يحييق ل الييتي الحيثيات بعض

"آداب عنيوان تحييت الضيوابط هذه أفردت الخصوصية ولهذه خللها،
الشرعية". السياسإة

المسسسلمين     ماع     التعامال     وآداب     : أخلقا     الثالث     المطلب
:

-  المناقب كتاب – البخاري صحيح 38
9 آية – الحجرات سإورةا 39
9 آية – الحجرات سإورةا40
97-  الماوردي – السلطانية الحكاما 41
9 آية – الحجرات سإورةا 42
98-  الماوردي – السلطانية الحكاما 43
99-98 – الماوردي – السلطانية الحكاما مان باختصار 44
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سإييياق فييي لزما أمايير البعييض بعضييهم ماييع المسييلمين تعامال إن
والخطيياء النحرافات مان كثير ماظنة وهو اليوماية، الجتماعية الحياةا

اد نراهيا اليتي والتعديات الجماعية عقيد وتفيرط بيالمجتمع تفتيك تك
هييذه اهتمييت السإف. ولقد ماع اليمانية الخوةا ماصداقية في وتطعن

ماين ماجموعية ماين والتنفيير المفيياهيم ماين جملية بتصيحيح السيورةا
فييوق المجتمييع بأفراد لترتفع الشائعة، المنحرفة الخلقية السلوكيات

المسيلم النسياني المجتميع وسإيمو أفيق إلى الخلق انعداما فوضى
ًا يجد العظيمة السورةا هذه في المتدبر بحق. وإن ًا عرض فييي ماييوجز

ماجتمييع أي لضييبط يكفييي ماييا فيهمييا إن قلييت إذا أبييالغِّ ل اثانتين آيتين
المجتمييع سإييير فييي ماييؤثار خلييل أي عيين بييه ينأى الخلق مان بضابٍط
تأماييل هييذا؟ يكيين لييم إن العجاز وماا البعض، ببعضهم أفراده وعلقة

: المعجزةا الموجزةا الكلمات هذه

ًا يكونوا أن عسى قوما مان قومٌا يسخر ل آمانوا الذين " يأيها خييير
ٌء ول مانهييم ًا يكيين أن عسييى نسيياء مايين نسييا تلمييزوا ول مانهيين خييير

ومايين اليمييان بعييد الفسوق السإم بئس باللقاب تنابزوا ول أنفسكم
ًا اجتنبييوا آمانييوا الييذين الظالمون. يأيهييا هم فأولئك يتب لم ماين كييثير

ًا بعضكم يغتب ول تجسسوا ول إثام الظن بعض إن الظن أيحييب بعض
ًا أخيه لحم يأكل أن أحدكم تييواب اللييه إن اللييه واتقييوا فكرهتموه مايت
45"رحيم

يتصييور ل اجتماعييية خلقييية قبائييح سإييت اليات هذه أجملت فقد
ٍة باسإتقرار يرضى خلوٍق راٍق ماجتمع قياما وهييذه فيييه، لوثااتها مان لوثا

واتهيياما باللقيياب والتنييابز واللمييز : السييخرية هييي السييت القبائييح
والغيبيية المييؤمانين علييى والتجسييس الضييعيفة بييالظنون المييؤمانين
ًةا القبائح هذه اسإتعراض المتقين. وقبل للمؤمانين إلييى أشييير مانفييرد

ٍة مايين كييٍل عيين بهييا النهييي جاء التي التعبيرية اللوان في تتمثل لطيف
قواعييد كتييابه فييي الميييداني حبنكيية الرحميين عبد يقول القبائح، هذه

قييد فيه نهٍي كل أن النص هذا في الله:" ويلحظ لكتاب الماثل التدبر
للمنهيييات شييامالة تكون لن قابلة خاصة دللة ذي تعبيري بلون انفرد

"ول اللمييز قييوما" وفييي مان قوما يسخر :" ل السخرية ففي ؛ الخرى
الظيين وفييي باللقيياب" ، تنييابزوا "ول التنابز وفي أنفسكم" ، تلمزوا
الغيبة وفي تجسسوا" ، " ول التجسس وفي  " اجتنبوا"، عنه المنهي

ًا"  ويلحظ بعضكم يغتب " ول اسإييتعمال مانهييا كييٍل في يصح أنه بعض
ً فيقييال دللتهييا فيييه لتؤدي الخرى التعبيرات  ل) السييخرية فييي ماثل
تسييخروا ل – السييخرية اجتنبوا – تتساخروا ل – أنفسكم مان تسخروا

مايين قبيحة لكل اختير فقد ذلك بعض) ... وماع مان بعضكم يسخر ل –
مايين صييورةا أبييرز علييى تييدل الييتي التعييبير صيييغة الست القبائح هذه

مايين القرآنييي البييياني العجاز روائع مان الحقيقة في ،وهذا46صورها"
أسإييتعرض ،ولسييوف ماؤثار أسإلوب بأوجز المعاني كل اسإتيعاب حيث
الله. شاء إن مانها كل بيان عند والقبيحة الصيغة بين المناسإبة تلك

السخرية:     عن     أولً: النهي
12-11 آية – الحجرات سإورةا 45
517-  الميداني حبنكة الرحمن عبد – الله لكتاب الماثل التدبر قواعد 46
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المجتمييع أفييراد علييى يعكيير الشييائن الجتماعي السلوك هذا إن
العتقيياد يسييلم فل مابييادئهم؛ صييفاء ويكييدر علقتهييم صييفو المسييلم
ماييع المسييلم أخيييه ماييع الحقييوق فييي وتسيياويه المسييلم بأفضييلية
يلفييت قرآنييي تييوجيه مايين بييد ل فكييان مانييه، والسخرية به السإتهزاء

تعييالى:"يأيهييا بقيوله المشييتركة اليمانييية الرابطيية أصييل إلى النتباه
مايين قييوما يسييخر :"ل ماميز تعبيري بلون النهي يأتي " ثام آمانوا الذين
المشيياركة، فيهييا تغلييب السييخرية " لن نساء مان نساء " ول "، قوما

ذا النهي يأتي أن فناسإب ون به ا ،47الل ب كم راد ناسإ اء إف ن النس ع
فكييان مانهيين ذلييك وقييوع كييثرةا أحييدهما لمارييين؛ النهييي في الرجال

ً فيهم داخلت كن وإن – القوما على عطفهن عطييف بيياب مان – أصل
السييلوك، هييذا عيين بنهيهيين الهتميياما شييدةا لبيييان العاما على الخاص
إلييى إشارةا فيه أن – الماثل التدبر قواعد صاحب إليه أشار – والثاني

تذكير فناسإب الجتماعية المجالس في الرجال يخالطن ل النساء أن
48حدةا. على كٍل ونهي

ًء فيهييا لن المسلم لخلق مانافية والسخرية الحييق، بغييير اسإييتعل
ًا يكونوا أن :"عسى ذلك على الكريمة الية نبهت ولذلك مانهييم"، خير

يكيون قيد دنييوي لماير مانيه تسخر الذي فذلك الشرعية، الخيرية أي
ًا لمايير تقييديم عليييه اسإييتعلؤاك فيكون الشرعي المعيار في مانك خير
الشيرع ماعيييار عليى النفيس لهيوى وتقييديم الخيرةا، أماير على الدنيا

فييي غييٍل مايين السخرية هذه تحدثاه ماا إلى بالضافة هذا بالله، والعياذ
ٍر النفوس وسإلم عليه الله صلى نبيه علم الله إن حتى الناس بين وش

شر :" ومان سإبحانه قال ؛ الشر هذا مان به يستعيذوا أن والمسلمين
ٍد 49حسد" إذا حاسإ

ًا ًا: النهي     ثااني باللقاب:     التنابز     وعن     اللمز     عن     وثاالث

فييي والمعنى ،50 ونحوها بالعين والشارةا العيب اللغة في واللمز
ًا، بعضكم يلمز ل  أي51أنفسكم" تلمزوا تعالى:" ول قوله وذلييك بعضيي

ًا بعضكم يقتل ل  أي52أنفسكم" تقتلوا تعالى:"ول كقوله . وفي53بعض
المسيلم أخياه وعاب لمز مان أن إلى يشير ماا التعبيري السإلوب هذا

ّفع فوجب عنه، مارغوٌب قبيح وهذا نفسه، وعاب لمز فكأنما المييرء تر
ًا عنه كييانت وإن للنيياس وعيييوبه ماسيياويه كشييف عن يترفع كما تماما
هيذه قيارف لمين الشييديد الوعيييد ورد الماير. ولقييد نفييس فييي فيييه

تعييالى:"ويييٌل قييال حيييث الكريييم القرآن مان آخر ماوضٍع في القبيحة

السابق المرجع 47
،بتصرف السابق المرجع 48
5 آية – الفلق سإورةا 49
الفيروزآبادي – المحيط القاماوس 50
11 آية – الحجرات سإورةا 51
29 آية – النساء سإورةا 52
278/16 – القرطبي – القرآن لحكاما الجاماع 53
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ّد ،54ُلمزةا" ُهمزةا لكل الذمايميية الخصييال جمليية مايين الخصلة هذه وع
55بنميم" ماشاء :"هماز قال حيث

ّبييزه ، اللمييز لغييًة النييبز أماييا ّبييزه ون : التعيياير والتنييابز : يلقبييه، ين
إلييى يشييير وهييو تفاعييل، وزن "تنييابز" علييى . و56باللقيياب والتداعي

نييبز مايين لن  المشاركة فيه تغلب فعل فهو جانبين، بين الفعل تبادل
ًا، آخيير بلقب المنبز عليه رد بلقب غيره فييي التعييبير جيياء ولهييذا غالبيي
الواقع. حكاية إلى أقرب باللقاب" لنه تنابزوا :" ول بصيغة النهي

ّفرت ولقد القبيحييتين الخصييلتين هيياتين مايين الكريميية السييورةا ن
عليه الله ماّن بمن يليق ل أنه وبينت بالفسوق، بهما تلبس مان بوصف
تعالى:" بئس فقال الفسوق وصف إلى عنه يعدل أن اليمان بوصف
57اليمان" بعد الفسوق السإم

ًا: النهي بالمؤمانين:     السيء     الظن     عن     رابع

ّونه، المسلم أخاه المسلم يتهم أن الثام مان إن إل ذليك ومايا ويخ
كييثرةا كييانت ولمييا عنييه، ويييترفع يجتنبييه أن بالمسلم حري ماحض إثاٌم

المييؤمانين لتأمار الرباني بالتوجيه السورةا جاءت إليه مافضيًة الظنون
ًا الظن باجتناب ذلييك وماييا ماحلهييا، غييير فييي التهميية لحتمييال احتياط
الرذيليية؛ هييذه قبح وشدةا المسلم حرماة لعظم إل والحتياط التحفظ

ًا اجتنبييوا آمانييوا الييذين  يأيهاتعالى:" فقال بعييض إن الظيين مايين كييثير
أتي أن  فناسإب58"إثام الظن لوب ي بير أسإ اب التع ي بالجتن لن الكل

عقبيياه يحمييد ل ماييا إلييى أوصلته ماعها واسإترسإل ظنونه ماع جرى مان
ًا، به يأثام ماما هييذا لتؤكييد المطهييرةا النبوييية السيينة جيياءت ولقييد حتم

الظيين فييإن والظيين وسإييلم:" إييياكم عليه الله صلى قال حيث النهي
ذب ديث" أك ان ،59الح ذا فك غِّ ه ا أبل ون ما ي يك ر ف ع تطهي المجتم

القبيحة. هذه مان المسلم

ًا: النهي التجسس:     عن     خاماس

ًا كثير: والتجسس ابن الحافظ قال ومانييه الشر، على يطلق غالب
ًا فيكون التحسس وأماا الجاسإوس، كييل يستعمل وقد الخير، في غالب

الذي باللفظ  الية في جاء قد النهي أن والشاهد ،60الشر. في مانهما
نكتيية تجسسييوا". وهنييا تعييالى:" ول فقييال الشر في اسإتعماله يغلب

ًةا غيييره على بالتجسس يقوما ل المرء أن وهي لطيفة عنييدماا إل عيياد
فييي الترتيب يكون أن كذلك والحال فناسإب به، الظن ويسيء يتهمه
ً الظن سإوء عن الية هذه في النهي هييذا وماييا التجسييس، عن ثام أول

1 آية – الهمزةا سإورةا 54
11 آية – القلم سإورةا 55
الفيروزآبادي – المحيط القاماوس 56
11 آية – الحجرات سإورةا 57
12 آية – الحجرات سإورةا 58
5606-  الدب كتاب – البخاري صحيح 59
504/7 – كثير ابن – العظيم القرآن تفسير 60

14



السإلماي المجتمع وضوابط آداب

الشرعية التوجيهات ماوافقة على الكثيرةا الدلة مان دليل إل التناسإب
اللطيييف وهييو خلييق مايين يعلييم تعييالى:" أل قييال البشييرية، للطبييائع
61الخبير"

ًا: النهي الغيبة:     عن     سإادسإ

ن ولقيد الغيبية، تحرييم عليى الجمياع كيثير ابين الحافظ ذكر بي
هريييرةا أبييي عن الحديث في جاء حيث  الغيبة ضابط الحكيم الشارع

قييال:" ذكييرك الغيبيية؟ ماييا اللييه، ل رسإييو يا قال: قيل عنه الله رضي
:" إن قال أقول؟ ماا أخي في كان إن يكره". قيل: أفرأيت بما أخاك
ّتييه"  فقد تقول ماا فيه يكن لم وإن اغتبته، فقد تقول ماا فيه كان ،62به
والقبيحيية الرذيلة هذه مان التنفير شديدةا بصورةا السورةا جاءت ولقد

ًا لحميه بأكيل أخياه الرجيل غيبة فشبهت الجتماعية؛ قيال حييث مايتي
م يأكل أن أحدكم تعالى:" أيحب ه لح ًا أخي وه" مايت ذا ،63فكرهتم وه

ًا وأشييدها القرآنييية السإيياليب أروع مايين التمييثيلي التشبيه فييي تييأثاير
بييه؛ والمشييبه المشييبه بييين عييدةا أوجٌه التشبيه ولهذا المكلف، نفس
ًا يغتييابه أخيياه أن يعلم ل ُيغتاب الذي أن أولها ل الميييت أن كمييا تمامايي
هتييك قييد الحييي أخيياه َيغتيياب الييذي أن وثاانيهييا لحمييه، يأكل مان يعلم

ًا أخيه حرماة ًا أخيه لحم آكل أن كما تماما وثاالثهييا حرماتييه، هتك قد مايت
ًا السليمة الطبائع في ماستقذٌر أمار الغيبة أن لحييم أكييل أن كمييا تماما

ًا ماسييتقذٌر أمار الميت تنفييير حييول دائييرةا المعيياني هييذه وكييل ، طبعيي
هييي كمييا نفسييه فييي وتبشيييعها المرذوليية الخصييلة هذه مان المكلف

المار. نفس في بشعة

السييورةا، عنهييا نهييت التي الجتماعية القبائح جملة تكتمل وبهذا
وأفييراده نفسه تخليص يستطيع الذي المجتمع أن ليدرك المتدبر وإن
ٌع الرذائييل هييذه مايين الرقييي ماراتييب أسإييمى بارتقيياء قمييٌن ماجتميي

ّفييه يييؤطر عنييدماا والتعبييدي بييل والنسيياني الجتميياعي هييذه عيين ك
وجل. عز الله لمار النقياد إطار في المنهيات

آداب     تقريسسر     فسسي     السسسورة     : مانهسسج     الثسسالث     المبحسسث
السإلماي:     المجتمع     وضوابط

قصييرها علييى السييورةا عرضييتها التي الداب مانظوماة أن شك ل
ًا تشكل وإيجازها ًا توجيهيي ًا تربوييي حقيقيية أن إل ذاتييه، حييد فييي ماعجييز
مايين السييورةا قررت التي السإاليب في تتمثل – نظري في – العجاز
الضييمير فييي ماسييتقرةا ثاابتيية حقييائق لتترسإييخ الداب هييذه خللهييا

ٍة نتيجيية إل انخراماهييا يكييون ل بحيييث السإييلماي ٍةا أو  زليي عييابرةا، كبييو
السييورةا هييذه في القرآني المنهج ماعالم بعض هاهنا أعرض ولسوف

الييتربوي العجيياز مانظومايية لتكتمييل التييوجيه هييذا خللها مان تم التي
العظيمة. السورةا لهذه

14 آية – الملك سإورةا 61
2589-  ماسلم صحيح 62
12 آية – الحجرات سإورةا 63
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التربويسسة     التوجيهسسات     تعزيسسز     الولا: وسإسسائل     المطلسسب
:     والخلقاية

الكريميية، السييورةا هييذه في التربوي التوجيه وسإائل تعددت لقد
التوافييق غاييية وإنمييا التنويييع، لغرض تنويع ماجرد التعدد هذا يكن ولم
عييابرةا إشييارات يلييي وفيميا البشيرية والطبيعيية التربويية الغاييية بين

: الوسإائل تلك مان لجملة

والترهيب:     أولً: الترغيب

المتقدمايية والضوابط الداب ضمت التي اليات ماجموع تأمالنا إذا
تلييك تييذيل التي والترغيب الترهيب إشارات مان ماجموعة لنا ظهرت
الييدوافع مايين ماتزنة مانظوماة تحقيق على ماجتمعًة تعمل بحيث اليات

المرغييوب السييلوك نحو والمجتمع المسلم الفرد تدفع التي والموانع
عنه. المرغوب السلوك عن وتحجزه فيه

وأنتم أعمالكم تحبط " أن تعالى قوله تجد الترهيب صعيد فعلى
اللييه علييى الفتئييات عييواقب مايين وترهيييب  تحييذير64تشييعرون" ل

ًا تعييالى قوله ذلك ماقابل وفي ورسإوله، الملييتزماين حييال فييي ترغيبيي
ماغفييرةا :"لهم  وسإلم عليه الله صلى الرسإول يدي بين التوقف بأدب
فتح  يقابله66يعقلون" ل " أكثرهم وصف تجد . وكذلك65عظيم" وأجر
التييوازن يتحقييق .وبهييذا67رحيييم" غفييور " والله والمغفرةا التوبة باب
ًا والترهيب الترغيب بين النفييس فييي المييزدوج السإييتعداد ماييع توافق

وماييا ومافسييدتها، شييرها فيييه ماا ودرء خيرها فيه ماا لتحصيل البشرية
ٌد إل هذا وماصييدريته الدين هذا فطرية على الكثيرةا الشواهد مان شاه
الخبير. اللطيف وهو خلق مان يعلم أل عليم، حكيم لدن مان

ًا: التذكير وفضله:     الله     بنعمة     ثااني

والوقييوف اللهييي بالهييدي اللييتزاما مادعاةا بالفضل التذكير وهذا
حبب الله تعالى: " ولكن قوله المثال سإبيل على تأمال توجيهاته، عند

والفسييوق الكفيير إليكييم وكييره قلييوبكم فييي وزينييه اليمييان إليكييم
والكفيير والفسييوق العصيييان الراشدون" فجعل هم أولئك والعصيان

عن قلبه في اليمان اسإتقر مان يرغب بحيث اليمان نعمة ماقابل في
ُا يكون ماا النقائض مان إليه يجمع أن وجل. عز الله بنعمة كفر

2 آية – الحجرات سإورةا 64
3 آية – الحجرات سإورةا 65
4 آية – الحجرات سإورةا 66
5 آية – الحجرات سإورةا 67
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تعالى:" قوله السياق هذا في القرآنية العبارات أصرح مان ولعل
ّنييوا ل قييل أسإييلموا أن عليك يمنون يميين اللييه بييل إسإييلماكم علييّي تم
وهييي دقيقة نكتة وهنا ،68صادقين" كنتم إن لليمان هداكم أن عليكم

اللييه صييلى الرسإييول لييدعوةا بالسإييتجابة العراب اماتنان ذكر لما أنه
الكمال ماراتب بلوغهم عدما على ليدل السإلما بلفظ جاء وسإلم عليه
اليمييان بلفييظ جاء الدين بهذا عليهم الله اماتنان ذكر لما أنه حين في

عبيياده قصييور وظهيير اللييه فضييل فتم 69الهداية نعمة تماما على الدال
أعلم. والله زعموا، كما الشكر حق أداء عن

ًا: بيان الداب:      هذه     التزاما     عدما     عواقب     ثاالث

علييى التنبيهييات مايين بجمليية السييورةا هذه في اليات جاءت لقد
القرآنييية الخلق مانظوماة التزاما ترك على المترتبة العواقب خطورةا

مايين التحييذير جيياء الخبييار فييي بالتثبت المار سإياق ففي المعروضة،
ّبييت علييم بغييير التصرف على المترتبة الندما عاقبة ّين وتث فقييال ، وتييب
عيين النهييي سإييياق وفييي ،70نادماين" فعلتم ماا على :"فتصبحوا تعالى

مايين التحييذير جيياء – واللمييز والتنييابز كالسخرية – الجتماعية القبائح
عليه والفتراء بالغير السإتهزاء نتيجة المجتمع أفراد بين الظلم وقوع

تعييالى فقييال والفتراءات، السخرية تلك على الرد في الغير ومابالغة
 وهكذا.71الظالمون" هم فأولئك يتب لم :"ومان

ًا: تنمية الخلق:     بهذه     لللتزاما     النفسي     الوازع     رابع

ًا إن ًا أو المبييادئ مايين مابدأ التزاما يفرض أن يستطيع ل أحد خلقيي
ٍةا الخلق مان اليييوما الييدول هيي فهييا قييانون، سإيلطة أو خارجييية بقيو

وقييوات وشييرطة قضييائية ونظييم وضييعية قوانين سإلطة تحت تعيش
ًا تستطع لم لكنها عسكرية ٍما أي تحقق أن أبد – بالخلق حقيقي التزا

ًا عندهم ماا يسمى أن صح إن هييذه حييل مايين بييد ل كان ولهذا – أخلق
مايين ذلك على أقدر وليس السإلماية، الخلق مانظوماة في الشكالية

السييماوات غيييب يعلييم اللييه السورةا:" إن هذه ختاما في تعالى قوله
الرقابيية هييذه اسإتشييعار أن  إذ72تعملييون" بمييا بصييير واللييه والرض
ٍد كييل فييي النفسييي الوازع بتنمية كفيٌل وجل عز الله مان الدائمة فيير

الناس مان خلوةا في كان ولو والداب الخلق بهذه التزاماه يحقق بما
فقييط وبهييذا والقييانون، السلطة وقهر السلطان بطش عن ماعزل أو

عنصيير اكتمييال لنا يتبين المجتمع. وبهذا في الخلق مانظوماة تنضبط
المباركة. السورةا هذه في العجاز عناصر مان آخر

17 آية – الحجرات سإورةا 68
فييي اتفقييا الموضييع في افترقا إذا واليمان السإلما لفظي أن المعروف مان 69

ً كان أي – المعنى ًا مانهمييا كل الموضييع فييي اجتمعييا إن وأنهمييا – للخيير مارادفيي
الخر. مان أخص ماعنى مانهما لكل كان أي – المعنى في افترقا

6 آية – الحجرات سإورةا 70
11 آية – الحجرات سإورةا 71
18 آية – الحجرات سإورةا 72
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والثسسوابت     المبسسادئ     ماسسن     جملسسة     : تقرير     الثاني     المطلب
العاماة:

على فهمها يعين التي المبادئ بعض الحجرات سإورةا قررت لقد
المبييادئ هييذه وبعييض السييورةا، فييي الواردةا الخلق مانظوماة التزاما
طبيعيية مايين المشييترك القييدر بحسييب النيياس بييين المسيياواةا يؤصل
مايين الدنييى المشييترك للقييدر يؤصييل الخيير وبعضها البشري، الخلق

ُيفّصييل لدين ا لهذا ينتسبون مان بين السإلما ماسمى ماقييدماات فييي و
ًا العلييى اليمييان درجات في الترقي علييى ذليك تحقيييق تقريير تاركي

إنيا النيياس يأيهياالييات:"  هيذه فلنتأمايل وجييل، عز الله إلى الحقيقة
ًا وجعلناكم وأنثى ذكر مان خلقناكم أكرماكم إن لتعارفوا وقبائل شعوب

تؤمانييوا لم قل آمانا العراب خبير. قالت عليم الله إن أتقاكم الله عند
اللييه تطيعييوا وإن قلييوبكم في اليمان يدخل ولما أسإلمنا قولوا ولكن

ًا أعمييالكم مايين يلتكييم ل ورسإييوله رحيييم. إنمييا غفييور اللييه إن شيييئ
بييأماوالهم وجاهييدوا يرتابوا لم ثام ورسإوله بالله آمانوا الذين المؤمانون
تعييداد  ويمكيين73"الصييادقون هييم أولئييك اللييه سإييبيل فييي وأنفسييهم

يلي: فيما اليات هذه مان المستخلصة المبادئ

الخلق:     طبيعة     في     التفاضل     أولً: عدما

ًا يرفييع ول تراب، مان وآدما لدما فكلنا شيييئ إنسييان فييوق إنسييان
فالب والجنس؛ والعرق كاللون البشري الخلق بطبيعة علقة له ماما

نظييير وأنثى" وهذا ذكر مان خلقناكم :"إنا قال كما واحدةا والما واحد
واحييدةا نفييٍس مان خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس :" يأيها تعالى قوله

ً مانهما وبث زوجها مانها وخلق ًا رجال ًء كييثير الييذي اللييه واتقييوا ونسييا
ًا" عليكم كان الله إن والرحاما به تساءلون ابيين الحييافظ  قييال74رقيب

بالنسييبة الشييرف فييي النيياس :" فجميييع الييية هييذه تفسير في كثير
وهييي الدينييية بييالماور يتفاضلون وإنما سإواء، وحواء آدما إلى الطينية
 قلييت:75" وسإييلم عليييه اللييه صييلى رسإوله وماتابعة تعالى الله طاعة

دواعييي مايين داٍع أي المكلييف ذهيين فييي ينتفييي المبييدأ هييذا وبتقرييير
فينهييدما البشييرية، ونسبته خلقه صورةا حيث مان الغير على السإتعلء

اسإيتحلل للبعيض يسيوغا قيد الذي الموهوما التفاضل أركان مان ركن
ولمييز تنييابز أو سإييخرية أو تجسييس أو نميميية أو بغيبيية أخيييه عييرض
ونحوه.

ًا: ماعيار بالتقوى:     التفاضل     ثااني

علييى التفاضييل ونقييض الطينييية النسييبة في التساوي تقرير بعد
المعتييبر التفاضييل ماعيار على الية تنبه أن الطبيعي مان كان أسإاسإها

ًا فييي جيياء  وقييد76أتقيياكم" اللييه عند أكرماكم تعالى:" إن فقال شرع
الله رسإول قال: قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن الصحيح الحديث

15-13 آية – الحجرات سإورةا 73
1 آية – النساء سإورةا 74
513/7 – كثير ابن – العظيم القرآن تفسير 75
13 آية – الحجرات سإورةا 76
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ولكن وأماوالكم صوركم إلى ينظر ل الله :" إن وسإلم عليه الله صلى
  77وأعمالكم" قلوبكم إلى ينظر

ًا ماهم أمار وهنا المعتييبر التفاضييل ماعيييار كييان لمييا أنييه وهييو جييد
ًا 78خييبير"  عليييم اللييه تعييالى:"إن بقوله الية ختمت التقوى هو شرع

فقطعييت غيرهييم، مان المتقين يعلم الذي هو تعالى الله أن إلى لتنبه
هييذا فييي ولييو غيره على يتفاضل أن يريد فرد أي على الطريق بذلك

ًا التقوى تحديد مان المقصود ليس إذ المعيار، يهزأ أن للتفاضل ماعيار
لنهييم ذلك نحو أو لمزهم أو غيبتهم يستبيحوا أو ببعض بعضهم الناس
البعييض بعضييهم عيين النيياس كييف المقصود وإنما التقوى، في دونهم
الييذي وحده سإبحانه هو لنه تعالى الله علم إلى التفاضل في وردهم

فييي تيياما بوضوح ذلك جاء ولقد غيره، مان الحقيقة على المتقي يعلم
بميين أعلييم هييو أنفسييكم تزكييوا تعييالى:" فل قييال حيث النجم سإورةا
79اتقى"

ًا: تحرير الدين:     أسإماء     ثاالث

ادعاء المشاهد مان وكان التقوى ماعيار إلى الناس الية ردت لما
هم الناس بعض ن كيان الحقيقية عليى لهيم ليسيت ماراتيب لنفس ما
واليمييان السإييلما بين الفرق على والتنبيه اليمان ماراتب بيان اللزما

باسإييتكمال وإنمييا والدعوى بالتمني يكون ل السإماء هذه تحقيق وأن
قل آمانا العراب تعالى:"قالت قوله ماعي تأمال والعمال، المقدماات

 قييال80قلوبكم" في اليمان يدخل ولما أسإلمنا قولوا ولكن تؤمانوا لم
اليمييان ماقيياما لنفسهم ادعوا قوما أنهم :"والصحيح كثير ابن الحافظ

ُأدبوا بعد لهم يحصل ولم ُأعلموا ف ،81بعييد" إليييه يصييلوا لييم ذلييك أن و
فقييال اليمييان مارتبيية لتحقيييق يلييزما ماييا السييورةا بينييت قلييت: ثاييم

يرتيابوا ليم ثاييم ورسإيوله بيالله آمانييوا الييذين المؤمانييون تعيالى:"إنميا
82الصييادقون" هييم أولئييك الله سإبيل في وأنفسهم بأماوالهم وجاهدوا

هييم مايين لتحييدد 83 الحصيير أسإاليب مان "إنما" وهو بلفظ الية فبدأت
ُكّمل المؤمانون مارتبيية لنفسييه يييدعي فل حييده عند فرد كل وليقف ال

له. ليست

أي مايين المجتمييع أفييراد تجريييد الخلق بمسألة ذلك كل وعلقة
كييل فيعييود المسلمين، إخوانهم على للسإتعلء وهمية ذريعة أو حجة
تتبييع عيين بيذلك فينشييغل وقصييوره وأخطائه عيوبه مالحظة إلى فرد

والنميميية السييخرية بألفيياظ سإييترهم وهتييك الخرييين وأخطاء عيوب
مايين ثامييرةا السييورةا في الشمولي البيان وهذا ونحوه، واللمز والغيبة

الفريد. القرآني العجاز ثامار
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الخاتمة: 

وجز اسإيتعراض ماين انتهييت قيد أكون بهذا الخلق لمنظوماية ما
إنها يقال أن يصح التي العظيمة السورةا هذه في الجتماعية والداب
الخلقييي التعاماييل ماحيياور اسإييتيفاء ماعنييا تييبين ولقييد الخلق، سإورةا
المجتمييع فييي التفاعييل أركييان تؤلييف التي المحاور شتى على وآدابه

بعييض المجتمييع. واسإييتطردنا وأفييراد والقيييادةا المشييرع ؛ المسييلم
المجتمييع ماسيييرةا ضييبط فييي ودورها الداب هذه تفصيل في الشيء
إلييى ماسييتقل مابحث في تطرقنا ثام وجل عز الله يرضي بما المسلم

الداب. بهذه اللتزاما خللها مان السورةا عززت التي الدوات بعض

التالية: النقاط في البحث هذا نتائج أهم إلى الشارةا ويمكن

مايين بهييا تنضييبط السإلما عقيدةا مان مانبثقة السإلما في الخلق)1
وليسييت أخرى، جهة مان العقيدةا حراسإة بوتقة في وتصب جهة

كمييا أصييحابها فيها يتيه وفلسفات نظريات السإلما في الخلق
بها. الفتتان فريسة تقع التي المجتمعات فيها تتيه

السييورةا هييذه إن السإييلماية: بييل الخلقييية المنظوماة شمولية)2
فييي والثبييات الفلح ماقوماييات جمعت قد وإيجازها قصرها على

النظم بشتى البتة تحقيقه يمكن ل بما السإلماي المجتمع ضبط
الكريييم القييرآن اسإتقرأ أنه لو المرء بال فما ماجتمعة، الوضعية

ًا كله الخلقية. التوجيهات لباقي سإبر
ماييع تييدور السإلماية السإلماية: فالخلق الخلق مانظوماة ثابات)3

ً الشرع حدود المصييلحية الوضييعية الخلق بخلف وحرماييًة، ِحل
الغييد ماثييالب اليييوما فييأخلق المصييالح ماييع وتييدور تتبييدل الييتي

بالعكس. والعكس
ّيز)4 لها تضمن شرعية ذاتية برقابة السإلماية الخلق مانظوماة تم

الييوازع هييذا بغييير تحقيقهييا يمكيين ل الفييردي اللتزاما مان درجة
قهرية. بشرية سإلطة بأي ول اليماني

فييي بتقصيييري أشييعر البحث هذا مان انتهائي بعد أنني والحقيقة
ًا أو يييوفقني اللييه ولعييل السييورةا، هذه تناول إلييى إخييواني مايين أحييد

ًا دراسإة السورةا هذه اسإتيفاء ًا وتدبر عناصيير كافيية علييى لنقييف وبحث
تحقيييق مان نتمكن بحيث المسلم للمجتمع الخلقي البناء وماقوماات

ًا السورةا هذه ًا واقع العجيياز روعيية يحكييي بالنبييان إليه يشار ماشاهد
عييز اللييه كتاب تطبيق في التقصير تبعات كواهلنا عن ويرفع القرآني

وجل.

ًا، وأن علمت بما للعمل يوفقني أن تعالى الله أسإأل فإني واخير
ماييأماول خير إنه قلمي، به زل عما ويغفر مانه الصواب وافق ماا يتقبل
وسإلم. وصحبه آله وعلى ماحمد على الله وصلى ماسؤول، وأكرما

الله فتح د.وسإيم
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هذه تنسزيل تم
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