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 ملخص البحث

من سورة احلجرات، رىب هللا تعاىل املؤمنني على آداب وخصال جيب  12-11هاتني اآليتني، آييت يف 
  -احلادية عشر - العمل هبا، وقد فصلُت وبينت تلك اخلصال، بدأت مبا هنى هللا تعاىل عنه يف بداية اآلية

م أيهم هنى هللا تعاىل عن السخرية واالستهزاء ابآلخرين؛ ألنه ال يعلفبينُت املعىن اإلمجايل لآلية: حيث 
تنبيهًا على أن املؤمنني  ،األفضل عند هللا، مث هنى املؤمنني عن ملز وعيب بعضهم البعض، فقال: )أنفسكم(

ينبغي أن يكون حاهلم كاجلسد الواحد، مث هنى عن نبز املؤمن ألخيه بلقب يكرهه، وقد عرفُت كل من 
النصوص الواردة بتحرمي السخرية، وبينت أحكامهما، وذكرت  ،السخرية واللمز والتنابز لغة واصطالحاً 

-وبينت أن األلقاب على ثالثة أنواع: قسم يكرهه اإلنسان، وقسم حيبه، وقسم غلب عليه االستعمال، ويف 
كل ظن ليس له ما   :وهو  تعاىل للمؤمنني ابجتناب الظنأبمر هللا :بينُت املعىن اإلمجايل -اآلية الثانية عشر

 تعاىل أن ليس كل ظن إمث ألن من الظن ما هو خري، وهنى عن التجسس واألحوال، وبني القرائنيوجبه من 
وهو: تتبع العورات، مث هنى تعاىل عن الغيبة، وليكون أبلغ يف الزجر شبهها أبكل املؤمن للحم أخيه ميتا، مث 

ظن : وهي وبينت أحكامهما، وبينت أنواع الظن ،بعد ذلك عرفُت الظن والتجسس والغيبة لغة واصطالحاً 
أن للغيبة صورًا عدة قد جيهلها بعض الناس، وعددها  تظور، ومأمور به، ومندوب إليه، ومباح، وذكر حم

أحد عشر كما ذكرها الغزايل يف اإلحياء، مث وضحت من يستثىن من الغيبة وهم: الفاسق املعلن، وصاحب 
إال هبا، وغيبة املظلوم لظامله، اهلوى، واإلمام اجلائر، واملبتدع، ولالستفتاء وللتعريف بصفات خلقية ال يعرف 

ولتحذير املسلمني من شر، وأيضا االستعانة على تغيري املنكر بذكر على ما يظن قدرته على إزالته، ويف 
أقوال العلماء يف ذلك، وقد اعتمد يف حبثي على   تهناية البحث ذكرُت كيفية التحلل من املغتاب وذكر 

 .وكالم بعض أهل العلم ،كتب التفسري

  



  
 

5 

 

التربية القرآنية للمؤمنين من خالل 

(12،11سورة الحجرات آيتي )  
 

 شكر وتقدير

احلمد هلل الذي مّن علي، ويسر يل، كتابة هذا البحث، أمحده وأشكره على نعمه اليت ال تعد، فله الفضل 
 من قبل ومن بعد.

:مث الشكر موصول إىل  

وقف عبد هللا بن أمحد اخلضريي، الذي شجعين وأاتح يل الفرصة لدراسة املاجستري، و  :زوجي الفاضل -1
  خري اجلزاء، وكتب له األجر واملثوبة.يف حبثي، فجزاه هللا معي

مساندهتا يل، وسؤاهلا، وحرصها، فجزاها هللا خرياً، و رفع قدرها يف الدنيا وأشكر أمي احلبيبة على  -2
 واآلخرة.

.يحبثى تفضله بقبوله اإلشراف على عل ،خالد نبوي سليمان حجاجد. شكر وأ   -3  

على ما تقوم به من جهود عظيمة خلدمة  –جامعة املدينة العاملية  -وكذلك أتقدم ابلشكر والتقدير جلامعيت 
 اإلسالم واملسلمني، فجزى هللا القائمني عليها، والعاملني هبا خري اجلزاء.

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 قدمةامل

حلق ابأرسله هللا  على من لسالمأنزل الكتاب على عبده ومل جيعل له عوجاً، والصالة وااحلمد هلل الذي الذي 
حسان إىل يوم تابعني هلم إببه، والوصح بشريًا ونذيراً، وداعيًا إىل هللا إبذنه وسراجًا منرياً، نبينا حممد وآله

 الدين وسلم تسليماً كثرياً.

 :أما بعد
 :تعاىل هللا قال ،ءنزل عليها الكتاب تبيااًن لكل شيأن أ ،مةفإن من فضل هللا تعاىل على هذه األ

قد بني لنا يف هذا القرآن كل علم، وكل  : ابن مسعود قال(1).﴾ءونزلنا عليك الكتاب تبياانً لكل شي﴿
 (2) .شيء

عرض عنه فقد أى ومن ه جنسك بفكتاب هللا فيه هداية األمة إىل ما ينفعها يف دينها ودنياها، من مت
 أو ،أو خرب ،تشريع ه إماسورة منفهو شامل لكل ما يصلح البشرية من أمور دينها ودنياها، ففي كل ، هلك
 مور.أغريها، وقد جتتمع يف السورة الواحدة عدة  أو أمر، أو هني و ،أو آداب، حكم

 ،وآداب ،ومن تلك السور سورة احلجرات فهي مع قصرها، وقلة عدد آايهتا جاءت شاملة ألحكام 
ال جندها جمتمعة يف سورة سواها، فهي مدرسة متكاملة، جاءت لرتيب األمة على مسو  ،ونواه ،وأوامر

  .(3)األخالق، وفضائل األعمال وعلو اهلمم

 ،ماعيةاالجت آلداباأال وهو موضوع  ، نظرًا لقصر البحث،منها فقط واحداً  وقد اخرتت موضوعاً 
 .(12 -11ييت آرات )الرتبية القرآنية للمؤمنني من خالل سورة احلج :وأمسيته ،وجعلت حبثي عليه

  هللا. استغفرمين و فإن كان صوااب فمن هللا وحده ال شريك له، وهو ما أرجوه، وإن كان خطأ ف

                                                            

 .89سورة النحل، اآلية:  -1
الرايض: دار ،)2حممد سالمة، طابن كثري، أيب الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، احملقق : سامي بن  -2

 .4/594، م(1999 -هـ 1420طيبة للنشر والتوزيع
) مكتبة موقع صيد الفوائد،    ، 2العمر، انصر بن سليمان، سورة احلجرات دراسة حتليلية وموضوعية، ص -3

 بتصرف.http://saaid.net/book/open.php?cat=101&book=3195ه(1428
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 :مشكلة البحث

أحببت أن أكتب يف  ،صرحياً، وهتاون الناس يف بعضها نظراً النتشار خصال هنى هللا تعاىل عنها هنياً  -1
لنعيش جمتمعاً مرتابطاً خالياً من و  ،هذا املوضوع بياان لعظم هذا األمر، وتنبيهاً لنفسي ولغريي لنجتنبها

 مساوئ األخالق.
واحلاجة لتطبيقها يف جمتمعنا  ،األساليب والطرق الرتبوية القرآنية الواردة يف اآليتني االفتقار لبعض -2

 املسلم.

 :أهداف البحث

 ما تضمنته اآليتني من توجيهات رابنية.توضيح  -1
 توجيه هللا تعاىل للمؤمنني، وتربيتهم ابجتناب مساوئ األخالق.  بيان -2
التحذير من أمور هتاون هبا كثري من الناس وقد هنى هللا تعاىل عنها، كالسخرية واللمز والغيبة والظن  -3

 السيئ.
واليت قد تلتبس على بعض الناس، وبيان أن لكل بيان أن هناك أنواع لبعض اخلصال الواردة يف اآلية  -4

 األلقاب والظن. :نوع حكمه، مثل

 :الدراسات السابقة

إما من انحية  ،لقد قمت ابلبحث عن دراسات سابقة لسورة احلجرات، فوجدت عدة حبوث تتعلق هبا
 :أو األسلوب، أما من انحية الرتبية فقد وجدت حبثان، وهي ،أو اآلداب ،أو األحكام ،الدعوة

 ايسني نور الدين كوريش، :)شرح سورة احلجرات من الزاوية الرتبوية( للباحث -1

 أ.د. بري قدار بريقلي، جامعة مرمرة. )مل أحصل على الرسالة(. :املشرف

 عمر أمني،عبد احلميد  :) سورة احلجرات منهج تربوي جملتمع مثايل( للباحث -2

 )مل أحصل على الرسالة( أ.د.احلسيين عبد اجمليد هاشم، جامعة أم القرى. :املشرف
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وهو أستاذ مشارك  ،رات( لـ.د. علي بن غازي التوجيري)املنهيات يف سورة احلج :وهناك حبث بعنوان -
 ابجلامعة اإلسالمية. 

 :وخمتصر أسباب اختياره هلذا البحث التايل 

كثرة ما اشتملت عليه سورة احلجرات، من األوامر والنواهي واألخبار رغم قصرها، مع احلاجة املاسة   
 ،كثرة أسباب الغفلة  :السورة وغريها، وذكر من األسباب إىل معرفة ما ورد من النهي عن احملرمات يف هذه

 مما يستدعي بذل مزيد من اجلهد يف تذكري الناس أبمر رهبم وشرعه، وردهم إليه.

  :أما خطته للبحث

فقد اشتملت على مقدمة تشتمل على أمهية البحث، وأسباب الكتابة فيه، وسبعة مباحث، يف كل 
 :وهي على النحو التايل ،مبحث مطالب

 ه، وحتته ثالثة مطالب.النهي عن التقدم بني يدي هللا ورسول :املبحث األول

 ، واجلهر له عند خماطبته، وحتته ستة مطالب.النهي عن رفع الصوت عند النيب  :املبحث الثاين

 النهي عن السخرية، وحتته ثالثة مطالب. :املبحث الثالث

 النهي عن اللمز والتنابز ابأللقاب، وحتته أربعة مطالب. :املبحث الرابع

 جسس، وحتته ثالثة مطالب.النهي عن الت :املبحث اخلامس

 النهي عن الغيبة، وحتته مخسة مطالب. :املبحث السادس

 النهي عن املن على هللا ورسوله وسائر اخللق، وحتته أربعة مطالب. :املبحث السابع

 اخلامتة.

 . من سورة احلجرات فقط 12-11ومل أجد حبث خيتص ابآليتني
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بيان لكيفية الرتبية القرآنية للمؤمنني  :فهي ،زايدة على هذا البحث ،أما اجلوانب العلمية املضافة لبحثي
 من خالل تلك اآليتني، مع بيان أنواع لبعض اخلصال الواردة يف اآلية، كأنواع األلقاب والظن.

 :منهج البحث

 :لقد سرت يف كتابة هذا البحث وفق املنهج التايل

 نص اآلية يف أول الباب. تذكر   -1
 .كالم أئمة التفسري  يرادإب إمجالياً  اآلية شرحاً  تشرح -2
 ورقم اآلية. ،اسم السورة تاآلايت القرآنية إىل سورها، وذكر  تعزو  -3
 على األحاديث الصحيحة أو احلسنة. اقتصرتاألحاديث من دواوين السنة املشهورة، و  خرجت -4
مل  ، واقتصرت على الصحيح منها، وما كان ضعيفاً هناك سبب نزول سبب النزول، إن كان تذكر  -5

 أدونه.
عند أئمة و  ،يف االصطالح بعده معناها تمعىن اخلصلة الواردة يف اآلية يف اللغة، وذكر  تذكر  -6

 التفسري أو معناها يف كالم بعض أهل العلم من غري املفسرين ليتبني املعىن الشامل للكلمة. 
 حكم اخلصلة الواردة يف اآلية ، وإن كان هلا أنواع، أذكر أنواعها مث أحكامها. تذكر  -7
 بينت يف احلاشية بعض الكلمات اليت أرى أهنا حتتاج إىل بيان. -8
 .(من خالل اآلية الرتبية القرآنية للمؤمننيفصل )أوردت يف هناية كل ابب   -9

 :هيكل البحث

 :وفق اخلطة التالية ؛لقد قمت حبمد هللا ابلكتابة يف هذا البحث
 يف بداية البحث: ملخص البحث، شكر وتقدير، فهرس املوضوعات. :أوال

تشتمل على مشكلة البحث وأهدافه، والدراسات السابقة اليت هلا صلة ابملوضوع، وبيان  :مقدمةاثنياً: 
 ملنهجي يف البحث، مع بيان خطة البحث.

 وأنواعها، وبيان ،وبيان ألحكامها ،من تعريفات من سورة احلجرات، 12-11ما يتعلق آبييت  :اً لثاث
الرتبية القرآنية للمؤمنني، مع الزايدة لبعضها إذا رأيت أن هناك حاجة، وقد جعلتها يف اببني، ويف كل ابب 

 عدة فصول ومباحث.
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 اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات. :رابعاً 
 ذكر أهم الفهارس العلمية للبحث. خامساً:
 :خطة البحث

 املقدمة. -

 :هبا, وحتته أربعة فصول وما يتعلق ؛اآلية احلادية عشر من سورة احلجرات :الباب األول

 التفسري اإلمجايل لآلية. :الفصل األول

 :السخرية معناها وأحكامها، وحتته مبحثان :الفصل الثاين

 .تعريف السخرية :املبحث األول 

 من النهي عنها. ورد وماحكم السخرية،  :املبحث الثاين 

 :، وحتته مبحثانيهماهما، وما يتعلق مابأللقاب، وحك والتنابزمعىن اللمز  :الفصل الثالث

 ،ابأللقاب واتنابز وال ﴿ :سبب نزول قوله تعاىل :املبحث األول 

 ومعىن اللمز والتنابز ابأللقاب. 

 بيان حكم اللمز وأنواع األلقاب وأحكامها. :املبحث الثاين 

 الرتبية القرآنية للمؤمنني من خالل هذه اآلية. :الرابعالفصل 

 :هبا, وحتته مخسة فصول يتعلق ومااآلية الثانية عشر من سورة احلجرات  :الباب الثاين

 التفسري اإلمجايل لآلية. :الفصل األول

 :تعريف الظن وأحكامه وأنواعه، وحتته مبحثان :الفصل الثاين

 تعريف الظن. :املبحث األول 
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 أنواع الظن وأحكامه. :املبحث الثاين 

 تعريف التجسس، مع بيان حكمه. :الفصل الثالث

 :الغيبة وما يتعلق هبا، وحتته ثالثة مباحث :الفصل الرابع

 تعريف الغيبة، وبيان لبعض صورها. :املبحث األول 

 حكم الغيبة، وما يستثىن منها. :املبحث الثاين 

 كيفية التحلل من املغتاب.  :املبحث الثالث 

 الرتبية القرآنية للمؤمنني من خالل هذه اآلية. :الفصل اخلامس

 :وفيها, اخلامتة - 

  .أهم نتائج البحث 
 .التوصيات 

 :كالتايلوهي   الفهارس العلمية  -

 فهرس اآلايت القرآنية. -أ

 فهرس األحاديث النبوية. -ب

 فهرس املصادر واملراجع. -ج

 .املصادر واملراجع االلكرتونية فهرس -د
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  :الباب األول

 :هبا, وحتته أربعة فصول يتعلق ومااآلية احلادية عشر من سورة احلجرات 

 

 التفسري اإلمجايل لآلية. :الفصل األول

 :السخرية معناها وأحكامها, وحتته مبحثان :الفصل الثاين

 .تعريف السخرية :املبحث األول 

 من النهي عنها. ورد وماحكم السخرية,  :املبحث الثاين 

 :معىن اللمز والتنابز ابأللقاب, وحكهما, وما يتعلق هبما, وحتته مبحثان :الفصل الثالث

 ,﴾وال تنابزوا ابأللقاب﴿ :سبب نزول قوله تعاىل :املبحث األول 

 ومعىن اللمز والتنابز ابأللقاب. 

 بيان حكم اللمز وأنواع األلقاب وأحكامها. :املبحث الثاين 

 الرتبية القرآنية للمؤمنني من خالل هذه اآلية. :الفصل الرابع 

  

r 



  
 

15 

 

التربية القرآنية للمؤمنين من خالل 

(12،11سورة الحجرات آيتي )  
 

 هبا. يتعلق ومااآلية احلادية عشر من سورة احلجرات  :الباب األول

 التفسري اإلمجايل لآلية. :الفصل األول

ساء من نساء نهم وال ا منقوم عسى أن يكونوا خريً  اي أيّها اّلذين آمنوا ال يسخر قوم من﴿ :قال تعاىل
من مل عد اإلميان و لفسوق بسم اعسى أن يكّن خريًا منهّن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا ابأللقاب بئس اال

 ﴾11يتب فأولئك هم الظّاملون

ن بعض؛ فعسى عضكم مب سخريال خياطبنا هللا تعاىل بلفظ اإلميان، اي أيها الذين صدقوا هللا ورسوله 
 أن يكون املسخور به خرياً من الساخر.

بكل كالم، وقول، وفعل دال  ﴾ال يسخر قوم من قوم﴿من حقوق املؤمنني، بعضهم على بعض، أن ف    
ال تقع إال من قلب ممتلئ من مساوئ األخالق، متحل بكل خلق  فإن السخرية ،على حتقري األخ املسلم
 (2).(1)((حبسب امرئ من الشر، أن حيقر أخاه املسلم )) :ذميم، وهلذا قال النيب 

نص على ف(3).كون املسخور منه خريًا عند اللّ فعسى أن ي، ه وإن كان أرفع حااًل منه يف الدنياوأخرب أنّ 
ألن السخرية منهن أكثر،  :فقيل ،، وقد اختلف عن سبب ذكر النساءهني الرجال وعطف بنهي النساء

إال ما دل الدليل على اختصاصه  ؛الشريعة التساوي بني الرجال والنساء يف األحكاماألصل يف  :وقيل
وإذا ذكر القوم  ،ألن القوم جمموعة الرجال والنساء ؛فإذا ذكر القوم فيدخل فيه الرجال والنساء ،أبحدمها

  (4)والنساء هن اإلانث. ،فالقوم هم الرجال ،والنساء يف سياق واحد

                                                            

 .2564ودمه، رقم احلديث صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب،  ابب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره  -1
، ) الرايض: مكتبة 6السعدي، عبدالرمحن بن انصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، احملقق عبدالرمحن بن معال اللوحيق، ط -2

 صرف.، بت801(  ص م2008 -ه1429الرشد، 
-هـ 1415دار الكتب العلمية،  :، )بريوت1بدالسالم حممد شاهني، طاجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي، أحكام القرآن، احملقق: ع -3

 .3/537م( ،1994
، مكتبة موقع صيد الفوائد، )25ص تفسري سورة احلجرات، السليمان، فهد بن انصر،  -4

http://saaid.net/book/open.php?cat=101&book=2162، 1426.)هـ 

http://saaid.net/book/open.php?cat=101&book=2162
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 ينبغي فال (1)ملؤمن أن يسخر من مؤمن ال لفقره، وال لذنب ركبه، وال لغري ذلك. ال حيل :قال الطربي
ومن أقبح  ،اآلايت هلذه منه يسخر أن والضعف الفقر آاثر عليه هبا تظهر رثة حالة يف لماً مس رأى ملن

 (2) به. واستهزاؤه ،األرذل ابألكرم األفضل الدينء استخفافالقبيح 

وأسلم  معتقداً  :أي ﴾خريا منهم﴿وقيل  عند هللا. :قيل ﴾خريًا منهم﴿يف معىن  :وقد قال القرطيب
 (3) .ابطناً 

ابلفعل،  :ابلقول، واهلمز :ال يعب بعضكم على بعض، واللمز :أي ﴾وال تلمزوا أنفسكم﴿ :مث قال تعاىل   
 ومسي األخ املؤمن (4) ﴾ويل لكّل مهزة ملزة﴿ :وكالمها منهي عنه حرام، متوعد عليه ابلنار،كما قال تعاىل

نفًسا ألخيه، ألن املؤمنني ينبغي أن يكون هكذا حاهلم كاجلسد الواحد، وألنه إذا مهز غريه، أوجب للغري أن 
ال يعري أحدكم أخاه، ويلقبه بلقب ذم  :أي ﴾وال تنابزوا ابأللقاب﴿ يهمزه، فيكون هو املتسبب لذلك.

 (5) يكره أن يطلق عليه وهذا هو التنابز، وأما األلقاب غري املذمومة، فال تدخل يف هذا.

مّث اتب، ورجع إىل احلّق، فنهى أن يكون الرجل عمل السيئات  :التنابز ابأللقاب :عن ابن عباس قال
 (6) .هللا تعاىل أن يعرّي مبا سلف من عمله

فبئس  ،أو من أعماهلم ،التنابز ابأللقاب من أمساء الفسقة :يعين ﴾االسم الفسوق بعد اإلميانبئس ﴿
املعاصي يف قول هللا  :الفسوق هيو  ،أو تذكره ابللقب، هذا من الفسوق وتدعوه ،كونك تلقب أخاك  االسم
  (1)من الفسوق. فعلى املسلم أن يبتعد عن كل شيء (7)﴾ه إليكم الكفر والفسوق والعصيانوكرّ ﴿ :تعاىل

                                                            

، )بريوت: مؤسسة الرسالة 1الطربي، حممد بن جرير أبو جعفر، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط -1
 .298/  22م(، 2000 -هـ1420

م( 1995ـ-ه1415)بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر، ، ابلقرآنأضواء البيان يف إيضاح القرآن الشنقيطي، حممد املختار،  -2
 بتصرف. ،7/413
 .324/  16(، 2003-هـ1423القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )الرايض: دار عامل الكتب،  -3
 .1اآلية: رقم ، سورة اهلمزة -4
، )الرايض: مكتبة 6السعدي، عبدالرمحن بن انصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، احملقق عبدالرمحن بن معال اللوحيق، ط -5

 .801( م2008-ه1429الرشد، 
 .302-22/301الطربي، مرجع سابق،  -6
 .7اآلية: رقم سورة احلجرات،  -7
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توبوا من هذه السخرية، وتوبوا من هذا  :كأنه يقول  ،وعيد شديد ﴾ومن مل يتب فأولئك هم الظّاملون﴿
 سواء كان ظلماً  ،اعترب من الظاملني ،واستمر على ذلك ،اللمز، وتوبوا من هذا التنابز، فإذا مل يتب أحدكم

فإن املظامل فيما  ،ظلم العباد فيما بينهمأصغر وهو التعدي على حقوق العباد، و  أكرب وهو الكفر، أو ظلماً 
يعين حقوق العباد من  ((أهلها إىل احلقوق لتؤّدنّ )) :بينهم ال بد هلا من القصاص؛ كما قال النيب 

وقال يف حقوق العباد القصاص فيها ال  (2)((القيامة يوم القرانء الّشاة من اجلّماء الّشاة تقاد حّت )) بينهم
فعلى اإلنسان أن  ،حمالة فمن اغتبته أو نبذته أو عبته أو سخرت منه أو ملزته فإنه أيخذ من أعمالك، وال بد

 (3).يكون خبيال أبعماله حت ال يعطيها إىل أعدائه وحنوهم

رآه رث احلال أو ذا عاهة يف بدنه وابجلملة فينبغي أال جيرتئ أحد على االستهزاء مبن يقتحمه بعينه إذا 
ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقري  ،وأنقى قلباً  ،يف حمادثته، فلعله أخلص ضمرياً (4)أو غري لبيق

  (5) من وقره هللا، واالستهزاء مبن عظمه هللا.

 (6) .لى أنه ال جيتمع الفسوق واإلميانهذه اآلية تدل ع :قال الرماين

  

                                                                                                                                                                                                     

 ، ) مكتبة موقع صيد الفوائد،35ابن جربين، عبد هللا بن عبد الرمحن، تفسري سورة احلجرات، ص -1

http://saaid.net/book/open.php?cat=101&book=4407، 1429.)هـ 
م احلديث مسند أمحد، ابقي مسند املكثرين، لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حت يقتص للشاة اجلماء من الشاة القرانء،رق -2

7163. 

 .35ابن جربين، مرجع سابق، ص -3
 رجل لبق ولبيق: حاذق رفيق بكل عمل. -4
 .16/325 (،2003-هـ1423القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )الرايض: دار عامل الكتب،  -5
-هـ1422، )بريوت: دارا لكتب العلمية 1وآخرون، ط البحر احمليط، احملقق عادل أمحد عبداجملودأيب حيان، حممد بن يوسف،  -6

2001 )8/113. 
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 :السخرية معناها وأحكامها, وحتته مبحثان :الفصل الثاين

 .تعريف السخرية :املبحث األول 

 :أنه قال عن أيب زيد، الضَُّحكةُ  :والسَُّخَرةُ  .إذا هتزأ به، ر منه وبهسخ   :يقال :تعريف السخرية لغة
عبيدًا وإماًء  :.قال(1)﴾خرايً خذ بعضهم بعضًا سُ ليت﴿ :خرفن سخر واستهزأ، واليت يف الز م ﴾خرايًّ س  ﴿

 (2) من اهلزء. ﴾خرايًّ س  ﴿ من الّسخرة، و ﴾خرايّ سُ ﴿ :عن يونس وأجراء.

سخرت منه وسخرت به، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وهزئت به، كل  :قال االخفش
 (3)يقال.

وقد  ،االستهانة والتحقري والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه :اصطالحاً  السخرية
 (4) .يكون ذلك ابحملاكاة يف الفعل والقول، وقد يكون ابإلشارة واإلمياء

 (5) هو سخرية الغين من الفقري. :عن السخرية قال جماهد

 من النهي عنها. ورد وماحكم السخرية,  :املبحث الثاين

  ،ورمبا فرح من أن يسخر به ؛حيرم يف حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة :حكم السخرية
ملا فيه من التحقري  ؛وإمنا احملرم استصغار يتأذى به املستهزأ به ،ت السخرية يف حقه من مجلة املزاحكان

؛  م، أو على أفعاله إذا كانت مشوشةوذلك اترة أبن يضحك على كالمه إذا ختبط فيه ومل ينتظ ،والتهاون
 ،قصريًا أو انقصًا لعيب من العيوبإذا كان  ؛وخلقته كالضحك على خطه وعلى صنعته، أو على صورته

 (6) فالضحك من مجيع ذلك داخل يف السخرية املنهي عنها.

                                                            

 .32سورة الزخرف، اآلية: -1
 بتصرف. (www.alwarraq.com ، )موقع الوراق:2/441األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد اهلروّي، هتذيب اللغة،  -2
 .16/324 (،2003-هـ1423دار عامل الكتب،  القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )الرايض: -3
  (.www.alwarraq.com ، )موقع الوراق:2/328الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين،  -4
 .16/324 القرطيب، مرجع سابق، -5
 (.www.alwarraq.com ، )موقع الوراق:2/328الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين،  -6
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 (1)﴾اي ويلتنا ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها﴿ :يف قوله تعاىل :قال ابن عباس
وهذه إشارة إىل أن الضحك على الناس  ،القهقهة بذلك :التبسم ابالستهزاء ابملؤمن، والكبرية :إن الصغرية

 (2) من مجلة الذنوب والكبائر.

ال  :قال ابن زيد(3)إلفضائها إىل العداوة والشحناء مث التقاتل. ،حرم السخرية ابملؤمنني واملؤمناتو 
 (4)يسخر من سرت هللا عليه ذنوبه ممن كشفه هللا، فلعل إظهار ذنوبه يف الدنيا خري له يف اآلخرة.

الستغفار، الواجب على العبد، أن يتوب إىل هللا تعاىل، وخيرج من حق أخيه املسلم، ابستحالله، واف
 (5) .ذمه واملدح له مقابلة على

 :النصوص الدالة على حترمي السخرية

 جهدهم اّلذين يلمزون املّطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال﴿ :تعاىل قوله -1
ففي هذه اآلية ذم هللا تعاىل فاعل السخرية وبني . (6)﴾فيسخرون منهم سخر الّل منهم وهلم عذاب أليم

 عقوبته.
وا فوقهم يوم قوالذين اتزّين للذين كفروا احلياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ﴿ :قوله تعاىل -2
 .اآلية (7) ﴾القيامة
وا هبم يتغامزون. وإذا انقلبوا ن. وإذا مر ذين آمنوا يضحكو الذين أجرموا كانوا من ال إن﴿ :قوله تعاىل -3

أرسلوا عليهم حافظني. فاليوم الذين  ون. ومالبوا فكهني. وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالإىل أهلهم انق

                                                            

 .49سورة الكهف، اآلية: -1
 .2/328الغزايل، مرجع السابق،  -2
 .4/123هـ( 1414، )املدينة املنورة: دار العلوم واحلكم، 1اجلزائري، أبو بكر جابر، أيسر التفاسري، ط -3
 .61/325 (،2003-هـ1423القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )الرايض: دار عامل الكتب،  -4
ض: مكتبة اي، )الر 6لرمحن بن معال اللوحيق، طالسعدي، عبدالرمحن بن انصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، احملقق عبدا -5

 .801(، ص م2008 -ه1429الرشد، 
 .79سورة التوبة، اآلية:  -6
 .212سورة البقرة، اآلية:  -7
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  .(1)﴾ار ما كانوا يفعلونحكون. على األرائك ينظرون. هل ثوب الكفار يضآمنوا من الكف

م ، مث بني مآهلينر افالكو نافقني السخرية من صفات املبني هللا تعاىل أن  ، واآلية السابقةاآلايت هذهيف 
 ومآل املؤمنني يف اآلخرة.

 (2)قد كفرمت بعد إميانكم﴾قل أابهلل وآايته ورسوله كنتم تستهزئون * ال تعتذروا ﴿:تعاىلقال هللا  -4
 .االستهزاء ابإلسالم أو بشيء منه كفر أكربهذه اآلية تبني أن  .اآلية

، كل حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم )): قال رسول هللا :قال  عن أيب هريرة -
 (3) ((.وعرضهاملسلم على املسلم حرام دمه وماله 

 .نأبي وجه كا أبخيه املسلم لمسلم أن يستهزئلال جيوز احلديث يدل على أنه ف

 

  

                                                            

 .36-29سورة املطففني، اآلية:  -1
 .66، 65التوبة، اآلية: سورة  -2
 . 2564صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب،  ابب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه، ورقم احلديث  -3
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التربية القرآنية للمؤمنين من خالل 

(12،11سورة الحجرات آيتي )  
 

 :نوحتته مبحثا ما,معىن اللمز والتنابز ابأللقاب, وحكهما, وما يتعلق هب :الفصل الثالث

 ب.ابأللقاتنابز مز وال اللومعىن, ﴾وال تنابزوا ابأللقاب﴿ :ه تعاىلسبب نزول قول :املبحث األول 

 :) وال تنابزوا ابأللقاب(:سبب نزول قوله تعاىل

 وله إال رجل منا وما  هللا رسول قد م سلمة، بين يف اآلية هذه نزلت فينا :الضحاك بن جبرية أبو قال
 :اآلية هذه فنزلت هذا، من يغضب إنه ،هللا رسول اي :قلنا ابالسم، الرجل دعا إذا فكان ثالثة، أو امسان

ألْلَقاب   تـََنابـَُزوا َوال﴿  (1). كلها  اآلية ﴾اب 

 معىن اللمز والتنابز ابأللقاب. 

زُُه َلْمزاً ، وقد العيب، وأصله اإلشارة ابلعني وحنوها :اللمز :اللمز لغة  :. وقرئ هبما قوله تعاىلَلَمَزُه يـَْلُمزُُه ويـَْلم 
إذا   َلَمَزُه يـَْلم زُُه َلْمزاً، :يَّاٌب. ويقال أيضاً ورجٌل َلمَّاٌز وُلَمَزٌة، أي ع(2).﴾نهم من يلمزك يف الصدقاتوم﴿

  (3) ضربه ودفعه.

 ن.الطعن أو اللع وأهو العيب  :اللمز اصطالحاً 

ال يطعن  :بن جبري قال ابن عباس وجماهد وقتادة وسعيد، بعضا ال يعب بعضكم :املعىن :قال القرطيب
 (4) ال يلعن بعضكم بعضا. :وقال الضحاك، بعضكم على بعض

 (5).مواجهة يكون أن بقيد :وقيل ،اسالن يف الوقوع :وقيل ،العيب الّلمز :وقال ابن حجر يف الفتح

ومنهم من ﴿ :وقوله تعاىل :قال. ز يف الوجه تلمزه بفيك بكالم خفيالّلمز، كالغم :قال الليث
 (2) .يعيبك يف وجهك. ورجل مهزة يعيبك ابلغيب :ورجل ملزة :أي حيّرك شفتيه (1)يلمزك﴾

                                                            

، )بريوت: مؤسسة الرسالة 1الطربي، حممد بن جرير أبو جعفر، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط -1
 .300 /22 م(2000 -هـ1420

 .58سورة التوبة، اآلية:  -2
 (.www.alwarraq.com)موقع الوراق: )، 2/148اتج اللغة وصحاح العربية،  ،اجلوهري، إمساعيل بن محاد -3
 .16/327 (،م2003-هـ1423القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )الرايض: دار عامل الكتب،  -4
 .19/389أمحد بن علي بن حممد بن أمحد، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر، أبو الفضل -5
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 :اهلمز ها وبنيبين وقد اختلف يف معىن اللمز والفرق

 ابللسان، إال يكون ال واهلمز آخر، يفهمه مما وحنوه واإلشارة ابلقول واللمز :قال أبو حيان يف البحر 
 (3).بعضاً  بعضكم يعب ال :واملعىن

 (4) اهلمزة ابليد، واللمزة ابللسان. :قال عن جماهد

وتدخل فيه  ،للمز ابللسانوا ،اهلمز يكون ابلفعل كالغمز ابلعني احتقارًا وازدراء :وقال بعض العلماء
 (5).الغيبة

نَبَزُه  :تقولاملصدر.  :اللقب، واجلمع األنباز. والنبز ابلتسكني :النبز ابلتحريك :التنابز ابأللقاب لغة
ب بعضهم أي لق:لكثرة. وتنابزوا ابأللقابلد ينّبز ابلصبيان، أي يلّقبهم، شد أي لّقبه. وفالن ،يـَْنب زُُه نـَْبزاً 

 (6)بعضاً.

 (7) .التداعي ابأللقاب وهو يكثر فيما كان ذّماً  :الّتنابز

 لقب :هنا واملراد ،اإلنسان به مسي الذي غري اسم وهو ،لقب مجع األلقاب :التنابز ابأللقاب اصطالحاً 
 (8) .بعضاً  بعضهم يلقب أن ابأللقاب والتنابز ،السوء

                                                                                                                                                                                                     

 .58سورة التوبة، اآلية:  -1
 .(www.alwarraq.com ، )موقع الوراق:4/367األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد اهلروّي، هتذيب اللغة،  -2
-هـ1422، )بريوت: دارا لكتب العلمية 1عبداجملود وآخرون، طالبحر احمليط، احملقق عادل أمحد أيب حيان، حممد بن يوسف،  -3

 .8/112( م2001
، )بريوت: مؤسسة الرسالة 1الطربي، حممد بن جرير أبو جعفر، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط -4

 .597، 24م(، 2000 -هـ1420
(، م1995 -هـ 1415بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر،، )ابلقرآنلقرآن أضواء البيان يف إيضاح االشنقيطي، حممد املختار،  -5
7/472. 
 (.www.alwarraq.com )موقع الوراق:، 2/189 اتج اللغة وصحاح العربية، ،اجلوهري، إمساعيل بن محاد -6
 .5/413، )بريوت: دار صادر(، 1لسان العرب، ط حممد بن مكرم،ابن منظور،  -7
موقع التفاسري: (، 7/15الشوكاين، حممد بن علي، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،  -8

http://www.altafsir.com) 
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وال تداعوا ابأللقاب؛ والنبز واللقب مبعىن واحد،  :يقول ﴾وال تنابزوا ابأللقاب﴿:قوله :الطربيقال 
 (1) ألقااب. :أنبازا، واللقب :جيمع النبز

  .دعي رجل ابلكفر وهو مسلم :قال ﴾وال تنابزوا ابأللقاب﴿ :عن جماهد، قوله

افق، ذاك فاسق، ذاك من :ال تقل ألخيك املسلم :يقول الرجل ﴾وال تنابزوا ابأللقاب﴿ :عن قتادة، قوله
 (2) م فيه.هنى هللا املسلم عن ذلك وقد

 اي :أسلم ملن يقول أو ،منافق اي فاسق اي :املسلم ألخيه يقول أن هو :املفسرون قال :الواحدي قال
 اي محار اي كلب  اي :كقولك  ،اإلسالم من أخاك به أخرجت شيء كل  هو:عطاء قال ،نصراين اي يهودي
 (3).خنزير

 يطلق أن يكره ذم بلقب ويلقبه أخاه، أحدكم يعري ال :أي ﴾ابأللقاب تنابزوا وال﴿ :قال السعدي
 (4).هذا يف تدخل فال املذمومة، غري األلقاب وأما التنابز، هو وهذا ،عليه

 بيان حكم اللمز وأنواع األلقاب وأحكامها. :املبحث الثاين

والنهي يقتضي التحرمي،  ﴾أنفسكم وال تلمزوا﴿ :اللمز كما يف اآليةهنى هللا تعاىل عن  :حكم اللمز
 .اآلية (5)﴾ملزة مهزة لكل ويل﴿ :تعاىل قال كما،  ابلنار عليه وعدمت اللمازو 

 :أنواع األلقاب وأحكامها

 الفهي األلقاب احلسنة اليت  :، أما احملمودةةمذموم ما هية، ومنها حممود منها ما هي :األلقاب 

                                                            

، )بريوت: مؤسسة الرسالة 1الطربي، حممد بن جرير أبو جعفر، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط -1
 .299 /22م(، 2000 -هـ1420

 .301/  22املرجع السابق،  -2
 .7/16الشوكاين، مرجع سابق،  -3
، )الرايض: مكتبة 6م املنان، احملقق عبدالرمحن بن معال اللوحيق، طالسعدي، عبدالرمحن بن انصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كال -4

 .801 (،م2008-ه1429الرشد، 
 .1سورة اهلمزة، اآلية:  -5
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 فهذه ال ينهى عنها.الشخص، أو ما كانت تعريفاً به؛ وال يتأذى منها،  يكرهها

ها يف اآلية نهي عنرد الو فهي ما كانت مما يكرهه الشخص، فهذا منهي عنه، كما  :واأللقاب املذمومة
 .﴾وال تنابزوا ابأللقاب﴿

 من اعددً   هللا رسول وصف وقد .يكره فال ومستحسنها األلقاب مستحب فأما :املاوردي قال
 (1).األلقاب أجل من هلم صارت أبوصاف أصحابه

 جيوز ما ابب) يف، الصحيح اجلامع من( األدب كتاب) يف هللا رمحه البخاري ترجم املعىن هذا وعلى 
 ذو يقول ما )) : النيب وقال :قال( الرجل شني به يراد ال ،والقصري الطويل قوهلم حنو الناس ذكر من

 مبا تلقيبه وجيوز يكره، مبا اإلنسان تلقيب من املنع اآلية تضمنت :منداد خويز بن هللا عبد أبو قال ((اليدين
 بذي وخزمية النورين، بذي وعثمان ابلصديق، بكر وأاب ابلفاروق، عمر لقب  النيب أن ترى أال حيب،

 (2) .ذلك أشباه يف اليدين، وبذي الشمالني بذي هريرة وأاب الشهادتني،

 ينهى فال ،حسناً  كان  إذا وأما ،منهياً  كان  ،به املدعو يكرهه ما على دل إن اللقب :قال أبو حيان
 غري من ومكاتباهتم خماطباهتم يف جتري والعجم العرب من كلها  األمم يف احلسنة األلقاب زالت وما .عنه

 (3) .نكري

 

  (4) :أللقاب على ثالثة أنواعاو  

الرسولقسم يكرهه اإلنسان ويبغضه، وهو ما يعري به، فهذا حيرم التسمية به أو النداء. بل إن  -1
 هشاما، ومسى حراب سلما.  :عبد هللا، وشهااب :غري ألقاب بعض أصحابه وأمساءهم، فسمى العاص 

                                                            

 .16/330 (،2003-هـ1423القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )دار عامل الكتب،  -1
 .16/329املرجع السابق  -2
-هـ1422، )بريوت: دارا لكتب العلمية 1البحر احمليط، احملقق عادل أمحد عبداجملود وآخرون، طأيب حيان، حممد بن يوسف،  -3

 .8/112( م200
، ) مكتبة موقع صيد الفوائد، 48 دراسة حتليلية وموضوعية، العمر، انصر بن سليمان، سورة احلجرات -4
 http://saaid.net/book/open.php?cat=101&book=3195، 1428.)هـ 

http://saaid.net/book/open.php?cat=101&book=3195
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 .﴾ألميانوال تنابزوا ابأللقاب بئس االسم الفسوق بعد ا﴿ :وهذا هو املراد ابآلية

 ه. ب الرسولحيث لقبه  ؛كأيب تراب لعلي بن أيب طالب ،قسم حيبه صاحبه  -2 

 ره.  يكالفهذا  ،ما كان اسم أحب إىل علي أن يدعى به من أيب تراب :قال سهل بن سعد

منه   نفسهيفجيد  وقسم غلب عليه االستعمال، كاألعرج واألحدب، ومل يكن لصاحبه فيه كسب -3
 فجوزته األمة، واتفق على قوله أهل امللة.  :عليه، قال ابن العريب

 بشرط أال يقصد قائله التعيري واللمز وحنوه.  :(1)قلت

 

 

 

  

                                                            

 .الكالم هنا للشيخ انصر العمر -1
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 الرتبية القرآنية للمؤمنني من خالل هذه اآلية. :الفصل الرابع

ّن اء عسى أن يكء من نسنسا اي أيّها اّلذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريًا منهم وال﴿
ولئك هم من مل يتب فأميان و د اإلخريًا منهّن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا ابأللقاب بئس االسم الفسوق بع

 سورة احلجرات. ﴾11 الظّاملون

خاطبهم هللا قد ، و على مكارم األخالق ة، وتربية للمؤمننيتوجيهات رابنية عظيم الكرمية هذه اآليةيف 
ريد تطبيق يستمع من يول، فخاطبهم ابإلميان ليلفت أمساعهم ﴾أيها الذين ءامنوااي ﴿:، بقولهتهاتعاىل يف بداي

 ،فأرعها مسعك ﴾﴿اي أيّها اّلذين آمنوا :إذا مسعت هللا يقول":قال عبدهللا بن مسعود فعن، بهنداء ر 
رؤيتهم خلطأ ما، أال ، ففي هذه اآلية توجيه للمؤمنني، وتربية هلم عند (1)"ينهى عنهشر  أو ،به أيمر ما خريفإ

 .طأاخليبني و  مث يوجه لطيف، يبدأ ابلتعنيف، بل يبدأ بكالم حمبب

لبيان أن االلتزام مبا بعد النداء من  :قال أهل العلم  ﴾﴿اي أيّها اّلذين آمنوا :ومن فوائد قوله تعاىل   
بعضكم  وال ينبزيسخر بعضكم من بعض،  فمن مقتضيات اإلميان أال (2)،إن كنتم آمنتم اإلميانمقتضيات 

  .بلقب يكرهه وال يلقبهبعضاً، 

ان مر إال بعد بياأل نب جيتالالنهي، فالبعض  عن السخرية، ذكر سبب ذلك املؤمنني وملا هنى هللا تعاىل
 لسيئ.عمله ا ع عنالسبب، فكأن هللا تعاىل ينبههم إىل أن من الناس من حيتاج ذكر السبب لريتد 

يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريًا منهم وال نساء من نساء عسى أن يكّن خريًا ال ﴿ :قال تعاىل
 ،أنفسهن يف النساء ويراها ،أنفسهم يف الرجال يراها اليت الظاهرة القيم أبن ،خفي إحياء التعبري يفمنهّن﴾ 

 ويزن ،هللا يعلمها عليهم، خافية تكون قد أخرى، قيم فهناك، الناس هبا يوزن اليت ،احلقيقية القيم هي ليست
 .(3)العباد هبا

                                                            

الرايض: دار ،)2ابن كثري، أيب الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، احملقق : سامي بن حممد سالمة، ط -1
 .487 /3(، م1999 -هـ 1420والتوزيعطيبة للنشر 

، مكتبة موقع صيد الفوائد، )7صتفسري سورة احلجرات، السليمان، فهد بن انصر،  -2
http://saaid.net/book/open.php?cat=101&book=2162، 1426.)هـ 

 .6/499 ظالل القرآن، )مصر: دارا لشروق(قطب، سيد إبراهيم، يف  -3

http://saaid.net/book/open.php?cat=101&book=2162
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أبهنم كاجلسد الواحد، فإنه إن عاب أخاه، فكأمنا  هلم اً تنبيهو  ،تربية للمؤمنني ﴾أنفسكم﴿ :يف قوله
 اجلسد مثل وتعاطفهم وترامحهم همتواد يف املؤمنني مثل)) :قال  نفسه ال يعيبعاب نفسه، والعاقل 

 .(1)(( واحلّمى ابلّسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا

 أال املؤمن على املؤمن حق منيبني هللا تعاىل للمؤمنني، ويوجههم على أنه " ﴾وال تنابزوا ابأللقاب﴿
 .(2)"هذا مبثل أخاه يؤذي أال املؤمن أدب ومن ،به ويزري يكرهه بلقب يناديه

ن ا، فنستفيد مهباتصف  ية منيف هناية اآلبعد أن هنى هللا تعاىل املؤمنني عن تلك اخلصال السيئة، ذم 
ك نقص ه أن يكون ذلشى علينا خنمث نبني له أن ،هذه اآلية، أبنه عند توجيهنا ملن عليه منكر، أن ننهاه عنه

    قلبه.ان يفانه، فنربط ذلك ابلدين، وال نربطه ابلناس، فيخشى هللا، ويقوى اإلمييف إمي

 التنفري من ﴾بعد اإلميان﴿فائدة التعبري بقوله سبحانه  ﴾إلميانبعد ا بئس االسم الفسوق﴿ :قال تعاىل
بعد وصف حمبب كان  ،إذا فعلت كذا ،ألنك إذا قلت لإلنسان ستوصف بكذا وكذا، هذه األمور الثالثة

 (3)فإن ذلك تنفري له من ذلك العمل. ،متصفاً به

 يف االندماج شعور بل ،األخوة شعور استجاشة وبعد ،هللا ميزان يف احلقيقية ابلقيم اإلحياء بعد واآلية
 واالحنراف عنه والفسوق ،الكرمي الوصف هذا فقدان من املؤمنني وحتذر ،اإلميان معىن تستثري ،واحدة نفس

 (4).والتنابز واللمز ابلسخرية

ال، ذه اخلص يبتعد عن هملاملؤمنني أبن من  حذرف ﴾الظاملون هم فأولئك يتب مل ومن﴿ :مث قال تعاىل
 ه.م غري عنها، فإنه ظامل لنفسه، فعلى املؤمن أن حيذر ظلم نفسه، كما حيذر ظلويتوب 

 

                                                            

 .2586رقم احلديث ، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب -1
 .6/499قطب، سيد إبراهيم، يف ظالل القرآن، )مصر: دارا لشروق(،   -2
، موقع صيد الفوائدمكتبة ، )27ص تفسري سورة احلجرات، السليمان، فهد بن انصر،  -3

http://saaid.net/book/open.php?cat=101&book=2162، 1426.)هـ 
 .6/500قطب، مرجع سابق،  -4

http://saaid.net/book/open.php?cat=101&book=2162
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  :الباب الثاين

 :هبا, وحتته مخسة فصول يتعلق ومااآلية الثانية عشر من سورة احلجرات 

 

 التفسري اإلمجايل لآلية. :الفصل األول

 :تعريف الظن وأحكامه وأنواعه, وحتته مبحثان :الفصل الثاين

 تعريف الظن. :املبحث األول 

 أنواع الظن وأحكامه. :املبحث الثاين 

 تعريف التجسس, مع بيان حكمه. :الفصل الثالث

 :الغيبة وما يتعلق هبا, وحتته ثالثة مباحث :الفصل الرابع

 تعريف الغيبة, وبيان لبعض صورها. :املبحث األول 

 حكم الغيبة, وما يستثىن منها. :املبحث الثاين 

 كيفية التحلل من املغتاب.  :حث الثالثاملب 

 الرتبية القرآنية للمؤمنني من خالل هذه اآلية. :الفصل اخلامس

  
r 
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 هبا. يتعلق ومااآلية الثانية عشر من سورة احلجرات  :الباب الثاين

 التفسري اإلمجايل لآلية. :الفصل األول

غتب بعضكم ّسسوا وال يجتمث وال ّن إاي أيّها اّلذين آمنوا اجتنبوا كثريًا من الّظّن إّن بعض الظّ ﴿ :قال تعاىل
 ﴾12يم ّواب رحت بعًضا أحيّب أحدكم أن أيكل حلم أخيه ميًتا فكرهتموه واتّقوا الّل إّن اللّ 

ل واألقارب والناس يف يقول تعاىل انهيا عباده املؤمنني عن كثري من الظن، وهو التهمة والتخون لأله
غري حمله؛ ألن بعض ذلك يكون إمثا حمضا، فليجتنب كثري منه احتياطا، وروينا عن أمري املؤمنني عمر بن 

 (1).، وأنت جتد هلا يف اخلري حممالاوال تظنن بكلمة خرجت من أخيك املسلم إال خريً :أنه قال اخلطاب

وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة  ﴾وال جتسسوا﴿ :ودليل كون الظن هنا مبعىن التهمة قول تعاىل
 (2) .ويبحث عنه، ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة ،ويريد أن يتجسس خرب ذلك ،ابتداء

 يظن أن للمؤمنني أذن قد كان  إذ كله،  الظنّ  :يقل ومل ﴾الّظن من كثريًا  اجتنبوا﴿ :ثناؤه جلّ  وقال
 إفك هذا وقالوا خريًا أبنفسهم واملؤمنات املؤمنون ظنّ  مسعتموه إذ لوال﴿:فقال اخلري، ببعض بعضهم

 فيهم قيله من يكونوا مل وإن يقولوه، وأن اخلري ببعض بعضهم يظن أن للمؤمنني ثناؤه جلّ  هللا فأذن (3)﴾مبني
 (4).يقني على

 الظهور ، يبتغي بذلكوال يتتبع بعضكم عورة بعض، وال يبحث عن سرائره :أي ﴾وال جتّسسوا﴿قوله 
 (5) ال على ما ال تعلمونه من سرائره. ،من أمره، وبه فحمدوا أو ذموا ولكن اقنعوا مبا ظهر لكم ،على عيوبه

 تعاىل قال كما  اخلري، يف غالبا فيكون التحسس وأما. اجلاسوس ومنه الشر، يف يطلق غالبا والتجسس
                                                            

الرايض: دار ،)2ي بن حممد سالمة، طابن كثري، أيب الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، احملقق : سام -1
 .377/ 7 م(1999 -هـ 1420طيبة للنشر والتوزيع

 .16/331 (،2003-هـ1423القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )الرايض: دار عامل الكتب،  -2
 .12سورة النور، اآلية  -3
، )بريوت: مؤسسة الرسالة 1أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط الطربي، حممد بن جرير أبو جعفر، جامع البيان يف -4

 .304 -303/  22م(، 2000 -هـ1420
 .22/304، املرجع السابق -5
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 (1)﴾اللّ  روح من تيأسوا وال وأخيه يوسف من فتحّسسوا اذهبوا بينّ  اي﴿ :قال أنه  يعقوب عن إخبارا
 وال سسوا،حت ال))و  :قال  هللا رسول أن الصحيح يف ثبت كما  الشر، يف منهما كل  يستعمل وقد

 (3).(2)((إخواان هللا عباد وكونوا تدابروا، وال تباغضوا، وال سسوا،جت

 املقول يكره ما الغيب بظهر بعض يف بعضكم يقل وال :يقول ﴾بعًضا بعضكم يغتب وال﴿:تعاىل قوله
 (4).وجهه يف له يقال أن ذلك فيه

 حلم عليكم عرض فكما ،إذاً  .قطعاً  ،ال واجلواب ؟﴾ميتا أخيه حلم أيكل أن أحدكم أحيب﴿ وقوله
 :وقوله ،اجلسم من وأغلى أعز والعرض ،عرضه وهو ؛حّياً  حلمه أكل إذاً  فاكرهوا ،فكرهتموه ميتا أخيكم

 هللا إن﴿ :وقوله ،املسلمني بني والفساد الدمار عوامل من الغيبة فإن ،بعضاً  بعضكم غيبة يف ﴾هللا واتقوا﴿
 ومن ،ابملؤمنني رحيم وأنه ،التائبني توبة يقبل هأن تعاىل فأخرب ،ابلتوبة لألمر تعليلية مجلة ﴾رحيم تواب

 (5) .وأذى ضرر من هبا له حيصل ملا للمؤمن الغيبة حرم انه ذلك مظاهر

 

  

                                                            

 .87سورة يوسف، اآلية:  -1
 .5143رقم احلديث  –ابب ال خيطب على خطبة أخيه حت ينكح أو يدعصحيح البخاري، كتاب النكاح،  -2
الرايض: دار ،)2الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، احملقق : سامي بن حممد سالمة، طابن كثري، أيب  -3

 .379/  7 م(1999 -هـ 1420طيبة للنشر والتوزيع
 -هـ1420، )مؤسسة الرسالة 1الطربي، حممد بن جرير أبو جعفر، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط -4

 .306 -305/  22م(، 2000
 .4/124هـ( 1414، )املدينة املنورة: دار العلوم واحلكم، 1اجلزائري، أبو بكر جابر، أيسر التفاسري، ط -5
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 :تعريف الظن وأحكامه وأنواعه :الثاينالفصل 

 تعريف الظن. :املبحث األول

 (1) هم.أي مت :وفالن ظنني ،الّتهمة :لظنةا. واظن يظن ظنّ  :الّظن :الظن لغة

 (2) القليل اخلري ال يوثق مبا عنده. :. وهو أيضاً السيئ الظن :والظّنون

يقني  ،(3) ﴾اّل إليهوظّنوا أن ال ملجأ من هللا إ﴿ :وقوله عّز وجل ،ىن الّشك واليقنييف مع :نالظوأييت   
 وظّنه يب حسن. وهو موضع ظّنيت وظيّن. .اً وظننته ظن .وعلم

 (4).واملالبسات املقتضية له ،واألحوال ،كل ظن ليس له ما يوجبه من القرائنهو   :اصطالحاً  الظن

 أنواع الظن وأحكامه. :املبحث الثاين

 على بنيةم الشريعة أحكام وأكثر هبا، احلكم فيجوز األدلة وجوه من بوجه وتقوى تعرف حالة :حالتان للظن
 .تاجلنااي وأرش ،املتلفات قيم من ذلك وغري ،الواحد وخرب ،كالقياس  الظن، غلبة

 شك،ال هو فهذا ضده، نم أوىل ذلك يكون فال داللة غري من شيء النفس يف يقع أن :الثانية واحلالة
 .عنه املنهي وهو به، احلكم جيوز فال

 ظاهره مبن القبيح الظن يف حرج ال وأنه جيوز، ال اخلري ظاهره مبن القبيح الظن أن على العلماء وأكثر
 (5) .املهدوي قاله القبح،

 
                                                            

 (www.alwarraq.com ، )موقع الوراق:1/54مجهرة اللغة حممد بن احلسن األزدي، ابن دريد،  -1
 (www.alwarraq.com ، )موقع الوراق:2/387يف اللغة،  ، احمليطأاب القاسم إمساعيلالصاحب بن عباد،  -2
 .118سورة التوبة، اآلية:  -3
 .4/1234هـ( 1414، )املدينة املنورة: دار العلوم واحلكم، 1اجلزائري، أبو بكر جابر، أيسر التفاسري، ط -4
 .332-16/331 ،م(2003-هـ1423لكتب، ض: دار عامل االقرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )الراي -5

 بتصرف.
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 .ومباح ،ومندوب إليه ،ومأمور به، حمظور :(1)على أربعة أضرب  لّظنوا

قبل موته اللّ مسعت رسول  :قال جابرعن  تعاىلالّظّن ابلّل  هو سوء :احملظور الّظن -1 
 .(2)((لّظن ابلّل عز وجل وهو حيسن اال ميوتن أحدكم إال )) :بثالث يقول

ين ظاهرهم  اّلذابملسلمني وكذلك سوء الّظن ،وسوء الّظن ابهلل حمظور منهي ،فرض ابللّ  الّظن فحسن
 .عنه وهو من الّظن احملظور املنهي ،ور مزجور عنهالعدالة حمظ

 ،وقمت فانقلبت ،فحّدثته ،معتكًفا فأتيته أزوره لياًل  ان رسول الّل ك ((: قالت ة صفيعن 
  فلما رأاي الّنيب ،فمر رجالن من األنصار -وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد -، فقام معي ليقلبين

إن  :اي رسول الّل قال ،سبحان اللّ  :قاال ((ا صفية بنت حييلكما إهنعلى رس))  : فقال الّنيبأسرعا 
 .(3)((اً شيئ أو قال ،سوءاً خشيت أن يقذف يف قلوبكما إين  ،مالشيطان جيري من اإلنسان جمري الد

و وه ،احملظور فهذا من الّظن (4)((أكذب احلديث  إاّيكم والّظن فإن الّظن )) :قال رسول الّل  و
وكل ظن فيما له سبيل إىل معرفته مما تعبد بعلمه فهو حمظور؛ ألنّه  ،لم سوًءا من غري سبب يوجبهه ابملسظن

  .ن اترًكا للمأمور بهكا  ونصب له الدليل عليه فلم يتبع الدليل وحصل على الّظن ،د بعلمهملّا كان متعبًدا تعب

ذ احلكم فيه بتنفي د تعّبدما مل ينصب له عليه دليل يوّصله إىل العلم به، وق هو :الظن املأمور -2
 عدول،ال شهادة قبول من به تعبدان ما حنو ، وذلكاحلكم عليه واجب فاالقتصار على غالب الّظن، وإجراء

 نظائرها من كان  ماو  فهذه، وقيفت مبقاديرها يرد مل اّليت اجلناايت شوأرو  املستهلكات، وتقومي القبلة، وحتري
 الّظن. غالب أحكام بتنفيذ فيها تعّبدان قد

فلو  ،ظنهوالعمل على ما يغلب يف  ؛يابلتحر   نيبأمره ال ،فالشكاك يف الصالة :املباح الّظن -2
 .لى اليقني كان جائزًاوإن عدل عنه إىل البناء ع ،ه كان مباًحاغلب ظن

                                                            

هـ 1415دار الكتب العلمية،  -، )بريوت1اجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي، أحكام القرآن، احملقق: عبدالسالم حممد شاهني، ط -1
 .540-3/539م( ،1994-
  .2877املوت، رقم احلديثصحيح مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، ابب األمر حبسن الظن ابهلل تعاىل عند  -2
 .3107رقم احلديث أو قال: جنح الليل فكفوا صبيانكم،  -صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، ابب إذا استنجح الليل -3
 .5143رقم احلديث ، ال خيطب على خطبة أخيه حت ينكح أو يدعابب صحيح البخاري، كتاب النكاح،  -4
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 .عليه مثاب إليه مندوب هو ،املسلم ابألخ الظن حسن فهو :إليه املندوب الظن -4

 ؛ ذلك جيب ال :له لقي ،واجًبا الظن حسن يكون أن فواجب ،حمظورًا الظن سوء كان  إذا :قيل فإن
  انتهى. .إليه وابً مند فعل فقد ؛به الظن أحسن فإذا شيًئا به يظن ال أن وهو ،واسطة بينهما ألن
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 تعريف التجسس, مع بيان حكمه. :الفصل الثالث

 الذي وموضعه .وملسه مّسه أي واجتّسه ،بيده جّسه وقد ،كاالجتساس  ؛ابليد املس :اجلس :لغة التجسس
 .كاجملسّ   اجملّسة :جّسه إذا يداه عليه تقع

 ،البحث عن العورات :ابجليم :وقيل ،أن يطلبه لنفسه :وابحلاء ،أن يطلبه لغريه :التجسس ابجليم :قيل
 (1).ب معرفة األخبارومعنامها واحد يف تطل ،االستماع :وابحلاء

 ،وراألمن جل جاسوس إذا كان يبحث عر  :هو البحث، ومنه قيل ابجليم إن التجسس :وقيل

أنه ابحلاء تطلبه لنفسه، وابجليم أن يكون رسوال  :وقيل، ببعض حواسه اإلنسانما أدركه هو  :وابحلاء
 (2) لغريه، قاله ثعلب.

 ليها.م، لإلطالع عتتبع عورات اآلخرين، والبحث عن أسرارههو  :التجسس اصطالحاً 
 على املسلم واتركوا تتبعوها، وال املسلمني، عورات عن تفتشوا ال :﴾وال جتسسوا﴿ :قال السعدي 
 (3) .ينبغي ال ما منها ظهر فتشت، إذا اليت أحواله عن التغافل واستعملوا حاله،

 ،سرّه لىع لتطلع أخيك عيب تبتغي أو تتبع، أن هو التجسيس؟ أو التجسس :قال الطربيو 

 :عن جماهد، قولهو  ، املؤمن أن يتتبع عورات املؤمنهنى هللا :يقول﴾وال جتّسسوا﴿ :عن ابن عباس، قوله
 (4) خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما سرت هللا. :قال﴾وال جتّسسوا﴿

                                                            

 )موقع الوراق:، 1/3879اتج العروس من جواهر القاموس، بد الرزّاق احلسيين، حمّمد بن حمّمد بن عمرتضى الزبيدي،  -1

www.alwarraq.com) 
 .333-16/332 (،2003-هـ1423: دار عامل الكتب، ضايالر القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، ) -2
، ) الرايض: مكتبة 6تفسري كالم املنان، احملقق عبدالرمحن بن معال اللوحيق، طالسعدي، عبدالرمحن بن انصر، تيسري الكرمي الرمحن يف  -3

 .801(  ص 2008-1429الرشد، 
، )بريوت: مؤسسة الرسالة 1الطربي، حممد بن جرير أبو جعفر، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط -4
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نص يف ذلك، وقد ورد  ﴾وال جتسسوا﴿وآية احلجرات  ،وتتبع العورات ،حرمة التجسس :التجسس حكم
 .(1)(( جتّسسوا وال حتّسسوا وال)) : النيب قوليف الصحيح 

 .(2)ال جتّسسوا خذوا مبا ظهر لكم ودعوا ما سرت اللّ  :عن جماهد

 خبرب أيتيين من)) : النيب الق(3).همونقل ما يضر  ،اركفس يف بالد الجيوز التجسو  :قال ابن حجر
 لكل إن : الّنيب فقال ،أان :بريالز  قال ،القوم خبرب أيتيين من :قال مث ،أان :بريالز  قال ،األحزاب يوم القوم

 .س يف اجلهاداستعمال التجس يف احلديث جواز ،(4) ((بريالز  وحواري حوارايً  نيب

؛  س ما لو تعنّي طريًقا إىل إنقاذ نفس من اهلالك مثاًل ويستثىن من الّنهي عن الّتجس :وقال ابن حجر
فيشرع يف هذه الّصورة الّتجّسس  ،أو ابمرأة ليزين هبا ،فالاًن خال بشخص ليقتله ظلًما أبن كأن خيرب ثقة

 (5) .والبحث عن ذلك حذرًا من فوات استدراكه

 

  

                                                            

 .5143رقم احلديث  –ال خيطب على خطبة أخيه حت ينكح أو يدعكتاب النكاح، ابب صحيح البخاري،   -1
-هـ 1415دار الكتب العلمية،  :، )بريوت1بدالسالم حممد شاهني، طاجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي، أحكام القرآن، احملقق: ع -2

 .3/540م( ،1994
)موقع اإلسالم:  .17/215 فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد،  -3
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 .2691صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، ابب فضل الطليعة، رقم احلديث  -4
 .17/231مرجع سابق، ابن حجر،  -5
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 الغيبة وما يتعلق هبا. :الفصل الرابع

 تعريف الغيبة, وبيان لبعض صورها. :املبحث األول 

 (1). يف الغيبة تكون إالا اليدل على أهن ؛اشتقاقها من الغيب :الغيبة لغة

أن تذكر من أخيك ما تعلم فيه من مساوئ أعماله،  :ن احلسن أنه قال يف الغيبةع :الغيبة اصطالحاً 
 (2)فإذا ذكرته مبا ليس فيه فذلك البهتان.

وقد فسرها الشارع  (3)الغيبة أن تتكلم خلف اإلنسان مبا يكرهه لو مسعه؛ وكان صدقاً. :قال الكرماين
 ((يكره مبا أخاك ذكرك)) :قال ،أعلم ورسوله اللّ  :قالوا ؟((الغيبة ما أتدرون )) :الرسولعن كما جاء 

 فقد فيه يكن مل وإن اغتبته فقد تقول ما فيه كان  إن)) :قال ،أقول ما أخي يف كان  إن أفرأيت :قيل
ه بنقص يف بدنه أو نسبه أو يف خلقه أو سواء ذكر  ،مبا يكرهه لو بلغه هكر أخايذ أن  :حد الغيبةو  (4).((ههبت

 (5). دينه حت يف ثوبه وداره ودابتهيف فعله أو يف قوله أو يف

 .البهتانو  واالفك الغيبة :تعاىل هللا كتاب  يف كلها  أوجه ثالثة الغيبة :احلسن قال

 .فيه هو ما أخيك يف تقول أن فهو :الغيبة فأما

 .عنه بلغك ما فيه تقول فأن :االفك وأما

 .فيه ليس ما فيه تقول فأن :البهتان وأما

 .غيبة كان  أقطع هذا فقلت أقطع، رجل بك مر لو :- قرة ابن يعين - معاوية يل قال :قال شعبة وعن
                                                            

 (www.al-islam.com، )موقع اإلسالم: 7/168الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري اليمين، سبل السالم،  -1
، )بريوت: مؤسسة الرسالة 1الطربي، حممد بن جرير أبو جعفر، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط -2

 .22/306م(، 2000 -هـ1420
)موقع اإلسالم:  .17/207 ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد، فتح الباري شرح صحيح البخاري، -3
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 .2589صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الغيبة، رقم احلديث -4
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 (1) .صدق فقال إسحاق أليب فذكرته :شعبة قال

 :صور الغيبة

 مثانية يف العامة وثالثة يف اخلاصة ،(2)ذكرها الغزايلعددها أحد عشر،  عدة للغيبة وأسباب هناك صور
 :وهي

ر فى بذكبه يشته إذا هاج غضوذلك إذا جرى سبب غضب به عليه، فإن :أن يشفى الغيظ :األول
فيحتقن  ؛بند الغضيظ عإن مل يكن مث دين وازع، وقد ميتنع الغ ؛فيسبق اللسان إليه ابلطبع ه،مساوي

 ب من البواعثد والغضاحلقفيكون سببًا دائمًا لذكر املساوي، ف ؛الغضب يف الباطن فيصري حقدًا اثبتاً 
 العظيمة على الغيبة. 

 ؛عراضفكهون بذكر األنوا يتذا كافإهنم إ :موافقة األقران وجماملة الرفقاء ومساعدهتم على الكالم :الثاين
 ،سن املعاشرةلك من حذرى فيساعدهم وي ،استثقلوه ونفروا عنه ،أو قطع اجمللس ،فريى أنه لو أنكر عليهم

سامهة يف رًا للمظهاإ ؛فيحتاج إىل أن يغضب لغضبهم ،ويظن أنه جماملة يف الصحبة، وقد يغضب رفقاؤه
 فيخوض معه يف ذكر العيوب واملساوي. ،السراء والضراء

و يشهد أتشم، حمه عند أو يقبح حال ،لسانه عليه ويطول ،أن يستشعر من إنسان أن سيقصده :الثالث
قاً ر ما فيه صادتدئ بذكو يبأويطعن فيه ليسقط أثر شهادته،  ،فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ،عليه بشهادة

خربتكم أ، فإين لكذبما من عاديت ا :ويستشهد ويقول ؛فريوج كذبه ابلصدق األول ،ليكذب عليه بعده
 كما قلت.  بكذا وكذا من أحواله فكان

وال  ،فسهنيربئ  قه أنحوكان من  :أن ينسب إىل شيء فرييد أن يتربأ منه فيذكر الذي فعله :الرابع
هد بذلك عذر ليم ،علالف ينسب غريه إليه، أو يذكر غريه أبنه كان مشاركًا له يف نيذكر الذي فعل فال

 نفسه يف فعله.

 ،وفهمه ركيك ،فالن جاهل :فيقول ؛وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غريه :إرادة التصنع واملباهاة :اخلامس
                                                            

 .16/335 (،م2003-هـ1423ألحكام القرآن، )الرايض: دار عامل الكتب، القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع  -1
 (.www.alwarraq.com ، )موقع الوراق:342-2/340الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين،  -2
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ويريهم أنه أعلم منه، أو حيذر أن يعظم مثل  ،وغرضه أن يثبت يف ضمن ذلك فضل نفسه ،وكالمه ضعيف
 تعظيمه فيقدح فيه لذلك.

وهو أنه رمبا حيسد من يثين الناس عليه وحيبونه ويكرمونه، فرييد زوال تلك النعمة عنه  :احلسد :السادس
حت يكفوا عن كرامته والثناء  ؛فال جيد سبياًل إليه إال ابلقدح فيه، فرييد أن يسقط ماء وجهه عند الناس

 احلسد وهو غري ألنه يثقل عليه أن يسمع كالم الناس وثناءهم عليه وإكرامهم له، وهذا هو عني ،عليه
الغضب واحلقد، فإن ذلك يستدعي جناية من املغضوب عليه، واحلسد قد يكون مع الصديق احملسن 

 والرفيق املوافق.

ا يضحك الناس على فيذكر عيوب غريه مب :وتزجية الوقت ابلضحك ،واملطايبة ،واهلزل ،اللعب :السابع
 التكرب والعجب. :ومنشؤه، سبيل احملاكاة

 ،وجيري أيضًا يف الغيبة ،فإن ذلك قد جيري يف احلضور :السخرية واالستهزاء استحقارًا له :الثامن
 التكرب واستصغار املستهزأ به. :ومنشؤه

 ،ر خبأها الشيطان يف معرض اخلرياتهي أغمضها وأدقها، ألهنا شرو يف اخلاصة صور أخرى وهناك 

فيقول ما أعجب ما  :ناملنكر واخلطأ يف الديأن تنبعث من الدين داعية التعجب يف إنكار  :األول
وال يذكر  ؛فإنه قد يكون به صادقًا ويكون تعجبه من املنكر، ولكن كان حقه أن يتعجب ؛نرأيت من فال

 فيسهل الشطيان عليه ذكر امسه يف إظهار تعجبه، فصار به مغتاابً وآمثاً من حيث ال يدري.  ،امسه

وما ابتلي به،  ،مسكني فالن قد غمين أمره :وهو أن يغتم بسبب ما يبتلي به فيقول :الرمحة :الثاين
فيكون  ،فيصريه به مغتاابً  ،فيذكره ؛ويليه الغم عن احلذر من ذكر امسه ،فيكون صادقًا يف دعوى االغتمام

تمام ممكن غمه ورمحته خرياً، وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إىل شر من حيث ال يدري، والرتحم واالغ
 فيهيجه الشيطان على ذكر امسه ليبطل به ثواب اغتمامه وترمحه.  ،دون ذكر امسه

فيظهر غضبه  ،فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو مسعه :الغضب هلل تعاىل :الثالث
على غريه، وال يظهره  ؛ويذكر امسه، وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 .أو يسرت امسه وال يذكره ابلسوء
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ب والرمحة التعج ون أنفهذه الثالثة مما يغمض دركها على العلماء فضاًل عن العوام، فإهنم يظن 
 .خمصوصة ة حاجاتلغيباوالغضب إذا كان هلل تعاىل كان عذرًا يف ذكر االسم وهو خطأ، بل املرخص يف 

 انتهى.

 حكم الغيبة, وما يستثىن منها. :املبحث الثاين

 :فنقل القرطيب ،غائر أو الكبائرمن الص ياختلف العلماء هل ه، و حمرمة يف الشرع، متفق عليها :حكم الغيبة
 عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن)) :ابتواستدل لكربها ابحلديث الث، ا من الكبائراإلمجاع على أهن

مل أر من  :قال األوزاعي، غائرا من الصوصاحب العمدة من الشافعية إىل أهن ،وذهب الغزايل ،(1)((حرام
 (2).غائر غريمهاا من الصأهن حصر 

 يب عرج ملا)) : اللّ  رسول قال :قال مالك بن أنس عن ،ة على حترمي الغيبةمن األحاديث الدالو 
 اّلذين هؤالء قال جربيل اي هؤالء من فقلت وصدورهم وجوههم خيمشون حناس من أظفار هلم بقوم مررت

أن حلم  :أحدها :جر عنه من وجوهوالز  :قال اجلصاص، (3)(( أعراضهم يف ويقعون الّناس حلوم أيكلون
فلتكن  ،بعتعاف أكل حلم اإلنسان من جهة الطفوس أن الن :والثّاين.، فكذلك الغيبةاإلنسان حمرم األكل

 عا ابإلتبإذ كانت دواعي العقل أحق  ،جهة موجب العقل ولزوم اجتنابه من ؛الغيبة عنكم مبنزلته يف الكراهة
 (4).بعمن دواعي الط

وتتضاعف إمثًا وعقوبة كلما ترتب  ،الغيبة من كبائر الذنوب مطلقاً  :رمحه هللا- قال الشيخ ابن عثيمني
ليست  وغيبة اجلار  .وقطع رحم ،ألن غيبة القريب غيبة فغيبة القريب ليست كغيبة البعيد، عليها سوء أكثر

 (5)(()من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره):ألن غيبة اجلار منافية لقوله  كغيبة بعيد الدار
 ال ذيال :قال ،اللّ  رسول اي ومن :قيل ،يؤمن ال واللّ  ،يؤمن ال واللّ  ،يؤمن ال واللّ  )) :ووقوع يف قوله 

                                                            

 .1652صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب اخلطبة أايم مىن، رقم احلديث  -1
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 .فإن غيبة اجلار من البوائق (2)(((1)قهبوائ جاره أيمن

اهلم ام ما يليق حباالحرت دير و ألن العلماء هلم من الفضل والتق وغيبة العلماء ليست كغيبة عامة الناس 
عة قولون من شرييقار ما احت وألن غيبة العلماء تؤدي إىل احتقارهم وسقوطهم من أعني الناس وابلتايل إىل

كم و ، ون بغري علمهال يفتىل جيعة بسبب غيبة العلماء ويلجأ الناس إهللا وعدم اعتبارها وحينئذ تضيع الشر 
ذب ا نسب إليه كميه وأن ب إلمن عامل اغتيب وذكر مبا يكره فإذا نوقش هذا العامل تبني أنه مل يقل ما نس

من الناس  لى كثريعفى ختابطل يقصد به التشويه والتشويش واحلسد ورمبا يكون حقًا ولكن له وجهة نظر 
 .ا نوقش وبني وجهة نظره ارتفع احملظورفإذ

ألن  وكذلك غيبة األمراء ووالة األمور الذين جعل هللا هلم الوالية على اخللق فإن غيبتهم تتضاعف 
غيبتهم توجب احتقارهم عند الناس وسقوط هيبتهم وإذا سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان وحلت 

ن السلطان يف قلوب الناس متردوا عليه ومل يعبئوا مبخالفته كلما هان شأ  و .الفوضى والفنت والشر والفساد
 (3).وال مبنابذته

 :ها قالت عنضي اللّ ر عن عائشة وهناك من الناس من يتهاون بسب األموات، وهي تدخل يف الغيبة ف 

 (4) ((مواال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما قد )) : قال الّنيب

وقد تكون منه  -فإن كان أغلب أحوال املرء اخلري  ،األموات جيري جمرى الغيبة سب :قال ابن بطال
وحيتمل أن يكون الّنهي  .فكذلك املّيت ،وإن كان فاسًقا معلًنا فال غيبة له ،فاالغتياب له ممنوع -ةالفلت

فإذا صار  ،ألحياءواملباح ذكر الّرجل مبا فيه قبل الّدفن ليّتعظ بذلك فّساق ا ،على عمومه فيما بعد الّدفن
 (5).إىل قربه أمسك عنه إلفضائه إىل ما قّدم

                                                            

 بوائقه: قال ابن حجر يف الفتح: هي الداهية، والشيء املهلك، واألمر الشديد الذي يوايف بغتة. -1
 .6016قه، رقم احلديث ئمن ال أيمن جاره بوا إمث كتاب اآلداب، ابب  صحيح البخاري، -2
العثيمني، حممد بن صاحل، فتاوى نور على الدرب )نصية(، )موقع فضيلة الشيخ العالمة: حممد بن صاحل العثيمني، -3

.shtmlhttp://www.ibnothaimeen.com/index، .مكتبة الفتاوى(، بتصرف 
 .1393صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، ابب ما ينهى من سب األموات، رقم احلديث  -4
 (.islam.com-www.al)موقع اإلسالم:  .4/478 ، فتح الباري شرح صحيح البخاري،لفضل أمحد بن عليابن حجر، أبو ا -5

http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml
http://www.al-islam.com/
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 فعلى اإلنسان أن ينظر إىل السبب الباعث على الغيبة لديه، فيبتعد عنه.

 :ما يستثىن من الغيبة

 :ثالثة ليست هلم حرمة :روي عن احلسن أنه قال :واإلمام اجلائراملعلن وصاحب اهلوى الفاسق  -1
 (1) اجلائر. واإلمامصاحب اهلوى، والفاسق املعلن، 

 (2).ومن حيتاج الّناس إىل الّتحذير منه ،واز غيبة الفاسق املعلن فسقهج :وقال النووي
 (3) البدع غيبة. ألهلليس  :عن احلسن قال :املبتدع -2
ولكن إذا كان ذكره لذلك  ،فالن ظلمين وأخذ مايل أو أنّه ظامل :فيجوز أن يقول املظلوم :املظلوم -3

 (4).شكايًة على من له قدرة على إزالتها أو ختفيفها
 سرًا ماله من آخذ أن جناح علي فهل شحيح رجل سفيان أاب إن كقول هند للنيب :االستفتاء -4

ألن موقف كهذا   النيبفلم ينكر عليها  .(5)((ابملعروف يكفيك ما وبنوك أنت خذي)) :قال
 طلبها األخذ من ماله.بيان حيتاج التوضيح، و 

ه خطبها معاوية بن أيب تستأذنه وتستشريه وتذكر أن جاءت إىل النيب   فاطمة بنت قيسكقصة و 
 ال فصعلوك معاوية وأّما عاتقه عن عصاه يضع فال جهم أبو اأم))  :وخطبها أبو جهم فقال ،سفيان

 صفاهتما لكي ال تغرت هبما.فهنا بني هلا النيب  (6).((.زيد بن أسامة انكحي له مال

وصف اإلنسان أبوصافه  :-رمحه هللا –قال ابن عثيمني  :لقية ال يعرف إال هبابصفات خ تعريفال -5
وهلذا  ،فال أبس ك وال يكرهفإن كان ال يغضب بذل ؛اخللقية كاألعور واألعرج واألعمش وما أشبه ذلك

فال  ؛فإذا أريد بذلك تعيني املسمى دون القدح فيه ،األعمش واألعرج وما أشبهه ،جتد يف كالم العلماء
فإننا ال نلقبه به لعموم قول النيب  ؛أبنه يكره أن يلقب هبذا خاصاً  إال إذا علمنا علماً  ؛حرج يف هذا

                                                            

 .16/339 (،م2003-هـ1423القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )دار عامل الكتب،  -1
 (www.al-islam.com، )موقع اإلسالم: 403/  8النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري، املنهاج شرح صحيح مسلم،  - 2
 .16/339القرطيب، مرجع سابق،  -3
 (www.al-islam.com، )موقع اإلسالم: 7/168الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري اليمين، سبل السالم،  -4
 .5364، رقم احلديثابب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن أتخذ بغري علمه ووَلَدها ابملعروف ،صحيح البخاري، كتاب النفقات -5

  .1480نفقة هلا، رقم احلديث  صحيح مسلم، كتاب الطالق، ابب املطلقة ثالاث ال -6
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وإن  ،ىذكر العيب يف الوجه حرام ملا فيه من األذو  (2).(1)(ذكرك أخاك مبا يكره) :يف تعريف الغيبة
 (3).مل يكن غيبةً 

، واملصّنفني ،هودوالش ،منها جرح اجملروحني من الرواة :جوهوذلك من و  ،رحتذير املسلمني من الش -6
ومنها  ،ومنها اإلخبار بعيبه عند املشاورة يف مواصلته ،ريعةبل واجب صواًن للش ،وذلك جائز ابإلمجاع

إذا رأيت من يشرتي شيًئا معيًبا أو عبًدا سارقًا أو زانًيا أو شاراًب أو حنو ذلك تذكره للمشرتي إذا مل 
د إىل فاسق أو مبتدع أيخذ ومنها إذا رأيت متفّقًها يرتد ،ال بقصد اإليذاء واإلفساد ،يعلمه نصيحة

، ومنها أن يكون له والية صيحةالنفعليك نصيحته ببيان حاله قاصًدا  ،وخفت عليه ضرره ،عنه علًما
فال  ،فيذكره ملن له عليه والية ليستدل به على حاله ،ته أو لفسقهال يقوم هبا على وجهها لعدم أهلي

 (4).ويلزم االستقامة ،به يغرت
من مل  فالن فعل كذا يف حق :فيقول قدرته على إزالته املنكر بذكره ملن يظن االستعانة على تغيري -7

 (5) .يكن جماهرًا ابملعصية

 كيفية التحلل من املغتاب.  :املبحث الثالث
لسخط هللا تعاىل بغيبته وأن يعلم أهنا حمبطة حلسناته يوم  ههو أن يعلم تعرض :عالج كف اللسان عن الغيبة

مل تكن له حسنات ، فإن هالقيامة، فإهنا تنقل حسناته يوم القيامة إىل من اغتابه بداًل عما استباحه من عرض
  (6).نقل إليه من سيئات خصمه، وهو مع ذلك متعرض ملقت هللا عز وجل ومشبه عنده آبكل امليتة

 طيئةخ هي وإمنا الله،استح عليه ليس :فرقة فقالت فيه، اختلف ؟ املغتاب يستحل هل :قال القرطيب
 تحلهايس مبظلمة ذلك ليسف ينقصه، ما بدنه من أصاب وال ،ماله من أيخذ مل أبنه واحتجت، ربه وبني بينه

 .والبدن املال يف والعوض البدل منه يكون ما املظلمة وإمنا منه،

                                                            

 . 2589صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الغيبة، رقم احلديث -1

العثيمني، حممد بن صاحل، فتاوى نور على الدرب )نصية(، )موقع فضيلة الشيخ العالمة: حممد بن صاحل العثيمني،  -2
http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml، .)مكتبة الفتاوى 

 (www.al-islam.com، )موقع اإلسالم: 7/168الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري اليمين، سبل السالم،  -3
 (www.al-islam.com، )موقع اإلسالم: 400/  8النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري، املنهاج شرح صحيح مسلم،  -4
 .7/168الصنعاين، مرجع سابق،  -5
 (.www.alwarraq.com ، )موقع الوراق:2/342زايل، أبو حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، الغ -6
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 عن يروى حبديث واحتجت، اغتابه الذي لصاحبها االستغفار وكفارهتا مظلمة، هي :فرقة وقالت
 .للحسنوهذا ليس حبديث وإمنا هو قول  (1).اغتبته ملن تستغفر أن الغيبة كفارة  :قال احلسن

 مظلمة له كانت  من ))واحتجت بقول النيب.منها االستحالل وعليه مظلمة هي :فرقة وقالت
 صاحل عمل له كان  إن ،درهم وال دينار يكون ال أن قبل ،اليوم منه لهفليتحل ؛شيء أو عرضه من ألخيه
 :، قال القرطيب(2)((عليه فحمل صاحبه ئاتسي من أخذ ،حسنات له تكن مل وإن ،مظلمته بقدر منه أخذ

 (3).استحالهلا املغتاب على جيب مظلمة أهنا النيب عن اآلاثر فدلت

 :مها روايتان عن أمحد ،ن قذفه أو اغتابه ومل يبلغه ففيه قوالن للعلماءفم :شيخ اإلسالم ابن تيميةوقال 
ته. كما قال كما أساء إليه يف غيب  ،بل حيسن إليه يف غيبته :وقد قيل ،اغتبتك أصحهما أنه ال يعلمه أين

 (4) .ارة الغيبة أن تستغفر ملن اغتبتهكف  :احلسن البصري

حبيث يتكلم يف عرضه أمام الناس فإهنا  ؛لو كان قد ظلمه بغيبة :-رمحه هللا –وقال الشيخ ابن عثيمني 
إال أنه إذا كان مل يعلم أنه قد اغتابه فإن من أهل العلم من  ؛ال تصح توبته حت يستحله من تلك الغيبة

يقول يف هذه احلال ال حيتاج إىل أن يستحله بل يثين عليه يف األماكن اليت كان يغتابه فيها مبا هو موصوف 
 (5)به من صفات املدح ويستغفر هللا له ويغين ذلك عن استحالله.

 :غتابونستفيد من هذه األقوال يف التحلل من امل

 .بذلك أن يستحله كما قال الرسول -1

                                                            

 (.52وهذا ليس حبديث وإمنا هو قول للحسن، )احلجرات دراسة حتليلية وموضوعية ص قال الشيخ انصر العمر: -1
 .2317م احلديث هل يبني مظلمته، رق صحيح البخاري، كتاب املظامل، ابب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له -2
-16/337 (،2003-هـ1423القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )الرايض: دار عامل الكتب، انظر:  -3

338-339. 
-www.al، )موقع اإلسالم: 1/270ابن تيمية، أمحد بن عبدالسالم احلراين، جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع: عبدالرمحن بن قاسم،  -4

islam.com.) 
العثيمني، حممد بن صاحل، فتاوى نور على الدرب )نصية(، )موقع فضيلة الشيخ العالمة: حممد بن صاحل العثيمني،  -5

http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml، .)مكتبة الفتاوى 
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ه، تغفر ل، ويسيدعو لهإذا خشي غضبه، ووقوع شيء يف نفسه، وقطع العالقة معه، فإنه  -2
 ويثين عليه يف األماكن اليت اغتابه فيها، مبا هو فيه.

   الّدرداء رضي الّل عنه عن النيبعن أيب :قال الصنعاين ماذا يفعل من حضر جملسًا فيه غيبة؟ -
 ورد يف احلديث أن،  (1)((ار يوم القيامة عن وجهه الن اللّ  من رد عن عرض أخيه ابلغيب رد(( :قال

 :فمن حضره الغيبة وجب عليه أحد أمور ،املستمع للغيبة أحد املغتابني

 .عن عرض أخيه ولو إبخراج من اغتاب إىل حديث آخر الرد -

 .أو القيام عن موقف الغيبة -

 .أو اإلنكار ابلقلب -

 .أو الكراهة للقول -

ه وألن  املنكر؛ن مل يغريولدخوله يف وعيد م ؛لورود هذا الوعيد ،كوت كبريةً لماء السوقد عّد بعض الع 
 (2).ن مغتااًب لغًة وشرًعاوإن مل يك ،أحد املغتابني حكًما

 

                                                            

 .1931عن عرض املسلم، رقم احلديث سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة، ابب ما جاء يف الذب  -1
 (www.al-islam.com، )موقع اإلسالم: 7/168الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري اليمين، سبل السالم،  -2
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 :الرتبية القرآنية للمؤمنني من خالل هذه اآلية :الفصل اخلامس

غتب بعضكم ّسسوا وال ي وال جتّن إمثاي أيّها اّلذين آمنوا اجتنبوا كثريًا من الّظّن إّن بعض الظّ ﴿ :تعاىلقال 
 حلجرات.اسورة  ﴾11 يمّواب رحت قوا الّل إّن اللّ بعًضا أحيّب أحدكم أن أيكل حلم أخيه ميًتا فكرهتموه واتّ 

دة ع هذه السورة يفتكرر  كما  ﴾اأيها الذين ءامنو  اي﴿ :تكرر النداء للمؤمنني يف هذه اآلية بقوله تعاىل
ا دعوة الجتناهبو ؤمنني، امل مرات، وذلك لتنبيه املؤمنني، ولفت أنظارهم إىل أن هذه اخلصال ليس من صفات

 والبعد عنها.

 حرمات حول ،الكرمي الفاضل اجملتمع هذا يف آخر سياجاً  تقيم اآلية هذه :يقول سيد قطب
 مؤثر أسلوب يف ،وضمائرهم مشاعرهم ينظفون كيف  الناس تعلم هي بينما ،وحرايهتم وكراماهتم األشخاص،

 (1) .عجيب

كما قال   والقاعدة ،إمثبعض الظن  أبن ؛النهيبني سبب ذلك ، هنى هللا تعاىل املؤمنني عن الظنوملا 
 ال ألنه ،أصالً  السّيئ الظن اجتناب هو للضمري التعبري هذا إحياء فإن ،إمث الظن بعض أن :سيد قطب

 يف يعيشون الذين الناس حقوق حول وسياجاً  ،التعامل يف مبدأ يقيم النص هذاو  ،إمثاً  تكون ظنونه أي يدري
 أن يصلح ال بل ،حملاكمتهم أساساً  الظن يصبح وال بريبة؛ حياكمون وال ،بظنه يؤخذون فال ،النظيف جمتمعه
  .(2)حوهلم للتحقيق وال ،معهم للتحقيق أساساً  يكون

 عن :اثنياً  هنى مث الظن، وهو ،العلم إىل تؤدي ال اليت الطريق ابجتناب :أوالً  األمر جاء ويف هذه اآلية،
 فهذه ،علم إذا ذلك ذكر عن اثلثاً  هنى مث ،﴾جتسسوا وال﴿ :بقوله علماً  فيصري ،الظن ذلك حتقق طلب
 (3).فاغتياب ابلتجسس فعلم ظن ،مرتتبة ثالثة أمور

 .الّصيانة غاية لماملس ضعر  نبصو  راألم على ،يةاآل سياق فدل

                                                            

 .6/500 : دارا لشروق(قطب، سيد إبراهيم، يف ظالل القرآن، )مصر -1
 بتصرف. 6/500قطب، املرجع السابق،  -2
-هـ1422، )بريوت: دارا لكتب العلمية 1البحر احمليط، احملقق عادل أمحد عبداجملود وآخرون، طأيب حيان، حممد بن يوسف،  -3

2001 )8/114. 
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 مل يقتصر على ذكر اإلنسان امليت حت ﴾أحيب أحدكم أن أيكل حلم أخيه ميتًا فكرهتموه﴿ :قوله تعاىل
عبري عنه ابألخ جذب للمغتاب عن غيبته ملن يف التو (1) ،جروهذا أبلغ ما يكون يف التقبيح والز  ،أخاهجعله 

 (2) .ل ملعايبه ال نشرها بذكرهاأخاه فاألوىل احلنو عليه وطي مساويه والتأو نّه إذا كان يغتاب ؛ أل

يقول أهل  اب رحيم﴾الّل تو  قوا الّل إن﴿وات، قوى، تذكرياً للمؤمنني ابلتزامهاختم هللا تعاىل اآلية ابلتمث 
حث ملن وقع يف شيء  (الرحيمالتواب )ـ " وهذا اخلتام من هللا سبحانه وتعاىل هبذين االمسني العظيمني :العلم

إذا وقعتم يف ذنب فال  ،فانظروا إىل عموم رمحة هللا سبحانه وتعاىل ،أبن يتوب من ذلك ،من هذه األمور
 وهذا من ،فإنه تواب رحيم ،وتوبوا إليه مما وقعتم فيه من املعاصي ،ولكن ارجعوا إليه سبحانه وتعاىل ،تيأسوا

 .(3)"فائدة التأمل يف خوامت اآلايت

لكن ملا  ،وتعطفًا عليهم ،رمحة بعباده ،إنه تعاىل ختم كاًل من اآليتني بذكر التوبة :وقال ابن حجر
 ﴾اجتنبوا﴿وملا بدئت الثانية ابألمر يف  ،لتقارهبما ﴾ يتبومن مل﴿ختمت ابلنفي يف  ،بدئت األوىل ابلنهي

 ومن مل﴿ :بقوله تعاىل ؛وكان حكمة ذكر التهديد الشديد يف األوىل فقط ﴾فاتقوا هللا﴿ختمت به يف 
فإنه أمر  ؛خبالفه يف اآلية الثانية ،رية أو اللمز أو النبزخسا أفحش ألنه إيذاء يف احلضرة ابلأن ما فيه ﴾يتب
 (4) .العلم به غالباً  وعدم ،إذ كل من الظن والتجسس والغيبة يقتضي اإلخفاء ،خفي

 

                                                            

هـ 1415دار الكتب العلمية،  :، )بريوت1شاهني، طبدالسالم حممد اجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي، أحكام القرآن، احملقق: ع -1
 .3/542م( ،1994-

 .(islam.com-www.al، )موقع اإلسالم: 7/168الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري اليمين، سبل السالم،  -2
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 اخلامتة

احلمد هلل الذي تفضل علي ويسر يل عمل هذا البحث، فهو وإن كان يسرياً إال أن فيه أموراً مهمة 
 للمجتمع املسلم، حتث على الرتابط والتآلف، والبعد عما يسبب الشحناء والبغضاء والتفرقة بني املسلمني.

 :أما أهم النتائج

 واملناصب بل ابإلميان واملعتقد. ابملظاهر اخلري بني املسلمني ال يقاسبني هللا تعاىل أن  -1
 لبعض.ااملؤمنون كاجلسد الواحد، فمن حقوقهم على بعضهم، عدم ايذاء بعضهم  -2
 منها.االحرتاز و للغيبة عدة صور، فيجب على املسلم االبتعاد عنها،  -3

 :أما التوصيات
من األوامر والنواهي،  على املسلمني اإللتزام مبا يف كتاب هللا تعاىل، وسنة رسوله -1

 ،متحاابً  ،وااللتزام ابآلداب واألخالق اإلسالمية، فإن يف التزامها سيصبح اجملتمع جمتمعاً مرتابطاً 
 متعاوانً على اخلري، وأيضا يف التزامها دعوة إىل دخول غري املسلمني يف اإلسالم.  

اخلري أوصي الرتبويني من آابء، وأمهات، ودعاة، ومعلمني ومجيع من حيب  -2
للمسلمني، أن يبني عظم وحرمة السخرية، واللمز، والتنابز ابأللقاب السيئة، والظن السيئ، 

وأن يلتزموا منهج هللا تعاىل يف طريقة التوجيه  والتجسس، والغيبة، ملن هم حتت يديه، أو حوله،
فهناك من يتهاون هبذه األمور ويظنها أمور اثنوية، ال داعي إىل ليكون أدعى للقبول،  والرتبية

 للتآلف والرتابط بني املسلمني.التنبيه عليها، مع أهنا هي من األسباب األساسية 
ما مسح به الوقت، فما كان من صواب فمن فضل هللا تعاىل ومنته، وما كان من خطأ  هذا 

 .نسانفمن نفسي والشيطان، وهي سنة هللا يف بين اإل
 أسأل هللا تعاىل أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، وأن يتقبل منا هذا العمل. 

قدير، وصلى هللا وسلم  شيءوأسأل هللا تعاىل أن ينفعين به، وينفع املسلمني، إنه على كل 
 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 القرآنية فهرس اآلايت

 19 ........................................اّلذين آمنوا يضحكونإّن اّلذين أجرموا كانوا من 
 18 ........................................اّلذين يلمزون املّطّوعني من املؤمنني يف الّصدقات

 18 ..........................................................زّين لّلذين كفروا احلياة الّدنيا
 19 ..................................................أابهلل وآايته ورسوله كنتم تستهزئونقل 
 28 .................................................واملؤمنات املؤمنون ظنّ  مسعتموه إذ لوال

 17 ...........................................................ليّتخذ بعضهم بعضاً سخرايً 
 30 ......................................................وظّنوا أن ال ملجأ من هللا إالّ إليه

 16 وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان .................................................
 21-20 .......................................................ومنهم من يلمزك يف الصدقات 

 7 ..................................................ونزلنا عليك الكتاب تبياانً لكل شيء
 23-15 ....................................................................ويل لكّل مهزة ملزة

 28 ...............................................ذين آمنوا اجتنبوا كثريًا من الّظنّ اي أيّها الّ 
 14 ...............................................اي أيّها اّلذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم

 29 .....................................................يوسف من فتحّسسوا اذهبوا بينّ  اي
 18 ............................اي ويلتنا ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها

  



  
 

49 

 

التربية القرآنية للمؤمنين من خالل 

(12،11سورة الحجرات آيتي )  
 

 فهرس األحاديث النبوية

 41-35 ..........يكره.............. مبا أخاك ذكرك قال أعلم ورسوله اللّ  قالوا الغيبة ما أتدرون 
 40 ....................................معاوية وأّما عاتقه عن عصاه يضع فال جهم أبو أّما

 31 ...............................................إاّيكم والّظّن فإّن الّظّن أكذب احلديث
 19-14 ...........................................حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم

 40 ...............................................ابملعروف يكفيك ما وبنوك أنت خذي
 38 .........................................حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإنّ 

 39 .........................................ال تسّبوا األموات فإهّنم قد أفضوا إىل ما قّدموا
 31 ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل عز وجل ....................................

 16 ........................................اجلّماء الّشاة تقاد حّت  أهلها إىل احلقوق لتؤّدنّ 
 38 ...................................خيمشون حناس من أظفار هلم بقوم مررت يب عرج ملّا

 26 ............................................وتعاطفهم وترامحهم تواّدهم يف املؤمنني مثل
 43 .......................................................أخيه ابلغيبمن رّد عن عرض 

 38 ..........................................من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره
 43 ................................فليتحّلله شيء أو عرضه من ألخيه مظلمة له كانت  من
 34 أان...................................... :الزّبري قال األحزاب، يوم القوم خبرب أيتيين من
 39 .........................اللّ  رسول اي ومن قيل يؤمن ال واللّ  يؤمن ال واللّ  يؤمن ال واللّ 
 34-29 .............................................................جتّسسوا وال حتّسسوا وال

 31 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ...............................
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