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 احللقة األوىل

مد وعلى ، وللى هللا وسلم على ببينا حاحلمد هلل رب العاملني، بسم هللا الرمحن الرحيم
 د:هم إبحسان إىل يوم الدين أما بعآله وألحابه ومن تبع

ء، أو من سورة عند بعض العلما سور املفصل اليت تبتدىء من سورة قفإبنا ببدأ بتفسري 
 احلجرات عند آخرين.

وسنتكلم على سورة احلجرات ملا فيها من اآلداب العظيمة النافعة اليت ابتدأها هللا بقوله 
ا هللا إن هللا مسيع واتقو  تبارك وتعاىل: }اي أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله

 . عليم{

هللا  ما قال عبد{ فإبه ك...}اي أيها الذين آمنوا اعلم أن هللا تعاىل إذا ابتدأ اخلطاب بقوله:
بن مسعود رضي هللا عنه: إما خري ُتؤمر به، وإما شر تنهى عنه، فأرعه مسعك، واستمع 

ل ذلك على { د...}اي أيها الذين آمنواـــ إليه ملا فيه من اخلري، وإذا لدَّر هللا اخلطاب بـ
 .ان، وأن اخالفته بق  يف اإلميانأن التزام ما خوطب به من مقتضيات اإلمي

 تتقدموا { أي: القيل: معىن }ال تقدموا ،{موا بني يدي هللاجل: }ال تقديقول هللا عز و 
قيل: املعىن ال تقدموا عل. و بني يدي هللا ورسوله، واملراد: ال تسبقوا هللا ورسوله بقوٍل أو بف

قوا هللا ورسوله ببني يدي هللا ورسوله. وكالمها يصبان يف مصب واحد، واملعىن: ال تس اشيئ  
ال »وسلم:  ليهوقد وقع لذلك أمثلة، فمن ذلك قول النيب للى هللا ع ،بقوٍل وال فعلٍ 
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 يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومني كأبه ألن الذي «تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني
بني يدي هللا ورسوله، فبدأ ابلصوم قبل أن حيني وقته، وهلذا قال عمار بن ايسر رضي تقدم 

 . «ليه وسلمى هللا ع القاسم للمن لام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أاب»هللا عنهما: 

 يدي هللا ورسوله  م بنيومن التقدُّم بني يدي هللا ورسوله البدع جبميع أبواعها، فإهنا تقدُّ 
نة اخللفاء عليكم بسنيت وس»د التقدم  ألن النيب للى هللا عليه وسلم قال: بل هي أش

. «اللةكل بدعة ض»وأخرب أبن «. رمن بعدي، وإايكم وحداثت األمو الراشدين املهديني 
ه فإن حقيقة حال املبتدع أبه يستدرك على هللا ورسول -عليه الصالة والسالم  -ولدق 

ه من ب ، كأبه يقول: إن الشريعة مل تكمل، وأبه كملها مبا أتىما فات، مما يدعي أبه شرع
ذا الرجل فيقال هل .{ينكماليوم أكملت لكم دلقوله تعاىل: } االبدعة، وهذا معارض متام  
ي فعلته كمال يف الدين؟ إن قال: بعم، فإن قوله هذا يتضمن أو الذي ابتدع: أهذا الذ

يف الدين،  { ، وإن قال: ليس كماال  يستلزم تكذيب قوله تعاىل: }اليوم أكملت لكم دينكم
هنا فالبدعة كما أ ،{قول: }فماذا بعد احلق إال الضاللهللا ي قلنا: إذن هو بق   ألن

تدع  فهي يف احلقيقة تتضمن الطعن يف دين هللا، وأبه انق ، وأن هذا املب ،ضاللة يف بفسها
 .عى أبه من شريعة هللا عز وجلاد كمله مبا

فاملبتدعون كلهم تقدموا بني يدي هللا ورسوله، ومل يبالوا هبذا النهي حىت وإن حسن 
قصدهم  فإن فعلهم ضاللة، وقد يُثاب على حسن قصده، ولكنه يؤزر على سوء فعله، 

 وجل زع ة أن يتوب منها، ويرجع إىل هللاوهلذا جيب على كل مبتدع علم أبه على بدع
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ين املهديني من دلفاء الراشويلتزم سنة الرسول للى هللا عليه وعلى آله وسلم، وسنة اخل
 .بعده

  والبدعة أبواع كثرية: بدع يف العقيدة، وبدع يف األقوال، وبدع يف األفعال.

يل أن يثبت إما متثيل، وإما تعطيل. فالتمث ما البدع يف العقيدة، فإهنا تدور على شيئني:أ
ىل الصفات، لكن على وجه املماثلة، فإن هذا بدعة  ألبه مل يكن من طريق النيب هلل تعا

 ابت أن هلل وجه  ن بدعة، فمثال  يثللى هللا عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين، فيكو 
، وهلم جرا، وجيعلها مماثلة أليدي املخلوقني األوجه املخلوقني، أو أن هلل يد   وجيعله مماثال  
ولقوله:  ،عة بال شك، وبدعتهم تكذيب لقوله تعاىل: }ليس كمثله شيء{فهؤالء مبتد

 .{القوله تعاىل: }هل تعلم له مسي  و  ،أحد{ ا}ومل يكن له كفو  

أما التعطيل فهو أن ينكر ما ولف هللا تعاىل به بفسه، فإن كان إبكار جحد وتكذيب، 
ه، فإن كان اللفظ حيتملفهو كفر، وإن كان إبكار أتويل فهو حتريف وليس بكفر إذا كان 

سبحابه وتعاىل  إذا قال إبسان: إن هللا مثال  بينه وبني إبكار التكذيب، ف ال حيتمله فال فرق
عمة الدين وبعمة الدبيا، أو ب بعمة :قال: }بل يداه مبسوطتان{ واملراد ابليدين النعمة

، }وإن ماليني الدبيا وبعمة اآلخرة، فهذا حتريف  ألن النعمة ليست واحدة، وال ألف وال
، فيكون هذا نس وال ابلنوعفليست النعمة اثنتني ال ابجل ،وا بعمة هللا ال حتصوها{تعد
وبدعة، ألبه على خالف ما تلقاه النيب للى هللا عليه وعلى آله وسلم وألحابه،  احتريف  

 واألئمة اهلداة من بعدهم.
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أو تكبريات،  و هتليالتأما البدعة يف األقوال: فمثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أ
 مل ترد هبا السنة، أو يبتدعون أدعية مل ترد هبا السنة، وليست من األدعية املباحة.

، اعبد  يهزون رؤوسهم عند التالوة ت وأما بدع األفعال: فمثل الذين يصفقون عند الذكر، أو
ألسود اأو ما أشبه ذلك من أبواع البدع، وكذلك الذين يتمسحون ابلكعبة يف غري احلجر 

والركن اليماين، وكذلك الذين يتمسَّحون حبجرة النيب للى هللا عليه وسلم، حجرة قربه 
الشريف، وكذلك الذين يتمسَّحون ابملنرب الذي يقال إبه منرب النيب للى هللا عليه وسلم 

 يف املسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون جبدران مقربة البقيع أو بغري ذلك.

ا عقدية والقولية والفعلية، وكلها من التقدم بني يدي هللا ورسوله، وكلهوالبدع كثرية: ال
عليه الصالة النيب { و }ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله معصية هلل ورسوله، فإن هللا يقول:

 .«إايكم وحداثت األمور»يقول:  والسالم

ب، ة الرغائب اليت ُتصلَّى ليلة أول مجعة من شهر رجومن البدع ما ُيصنع يف رجب، كصال
  ألن كل ابدعة ال تزيدهم من هللا إال بعد  وهي لالة ألف ركعة يتعبدون هلل بذلك، وهذا 

 إىل هللا مبا مل يشرعه فإبه مبتدع ظامل، ال يقبل هللا منه تعبده، ملا ثبت يف من تقرَّب
وسلم قال:   عليهن رسول هللا للى هللاالصحيحني وغريمها عن عائشة رضي هللا عنها أ

  .«ليس عليه أمران فهو رد من عمل عمال  »

ني عباد هللا أو يف حُيكم به ب اىل ورسوله أن يقول اإلبسان قوال  ومن التقدم بني يدي هللا تع
عباد هللا، وليس من شريعة هللا، مثل أن يقول: هذا حرام، أو هذا حالل، أو هذا واجب، 
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ل ي هللا ورسوله، وعلى من قاتحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بني يدأو هذا مس
وتبني له أبه أخطأ فيه أن يرجع إىل احلق حىت لو شاع القول بني الناس وابتشر وَعِمَل  قوال  
لن اخالفته ع، كما أايه أن يرجع وأن يُعلن رجوعه أيض  ن عمل من الناس، فالواجب علبه مَ 

فيها إذا كابت لادرة عن اجتهاد، فالواجب الرجوع إىل احلق، فإن  االيت قد يكون معذور  
متادى اإلبسان يف اخالفة احلق فقد تقدم بني يدي هللا تعاىل ورسوله للى هللا عليه وعلى 

 آله وسلم.
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 احللقة الثانية

}واتقوا هللا{ هذا تعميم بعد ختصي   ألن التقدم بني يدي هللا ورسوله اخالف للتقوى، 
عز  وا وقاية من عذاب هللاته، ومعىن }واتقوا هللا{ أي اختذلكن ب  عليه وقدمه ألمهي

 قرُّاب  ك النواهي، بفعل األوامر توهذا ال يتحقق إال إذا قام اإلبسان بفعل األوامر وتر  ،وجل
ومن الناس من  ،عز وجلمن عذاب هللا  اوحبة لثوابه، وترك النواهي خوف  إىل هللا تعاىل، 

إلمث، ا ذته العزة ابإلمث، وتصاعد يف بفسه وعز يف بفسه، وأوغل يفإذا قيل له اتق هللا أخ
يُقال له: اتق هللا! وما علم املسكني أن هللا خاطب من  ،وابتفخت أوداجه، وقال: أمثلي
يها قى عباد هللا هلل، فأمره ابلتقوى، قال هللا تبارك وتعاىل: }اي أهو أشرف منه ومن هو أت

وقال هللا تعاىل:  ،{احكيم   اين واملنافقني إن هللا كان عليم  النيب اتق هللا وال تطع الكافر 
. ومن الذي وختشى الناس وهللا أحق أن ختشاه{}واتق هللا وختفي يف بفسك ما هللا مبديه 

 ز وجلعنَّا يستحق أن يؤمر بتقوى هللا قوى هللا؟ فكل واحد مال يستحق أن يُؤمر بت
ر ماذا من هللا، وأن يراجع بفسه، وأن ينظ اأن يزداد خوف   الواجب أبه إذا قيل له: اتق هللاو 
 .، إمنا أمر أن يتقي هللا عز وجلوفالان   ر به، إبه مل يؤمر أن يتقي فالان  أم

وحبة لثوابه،  يهإل من عذاب هللا بفعل أوامره، تقراب  ية وإذا فسران التقوى أبهنا اختاذ وقا
د بق  من فإبه مل يتق هللا، وق اابه، فإن أي إبسان يرتك واجب  عق من اوترك بواهيه خوف  

 ،ان اخالفتها كفر  ختتلف، فقد تكو تقواه بقدر ما حصل منه من املخالفة، فالتقوى اخالفتها 
رك الصالة كافر،    ألن اتاترتفع به التقوى هنائي   وقد تكون دون ذلك، فرتك الصالة مثال  
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وال الصحابة وأق م وسنة رسوله للى هللا عليه وسلكما دلَّ على ذلك كتاب هللا تعاىل
افر  بة على أن اترك الصالة كرضي هللا عنهم، حىت إن بعض العلماء حكى إمجاع الصحا

كان "حيث قال:  رمحه هللا  بن شقيقعن امللة، ومنهم التابعي املشهور عبد هللا ااخرج   اكفر  
كفر غري   من األعمال تركه اعليه وعلى آله وسلم ال يرون شيئ  ألحاب النيب للى هللا 

عن  لحايب أبه قال وكذلك بقل إمجاعهم إسحاق بن راهويه، ومل يصح عن أي ".الصالة
 .نة، أو إبه مؤمن، أو ما أشبه ذلكاترك الصالة: إن اترك الصالة يف اجل

والزاين مل يتق هللا  ألبه زان فخالف أمر هللا وعصاه، والسارق مل يتق هللا، وشارب اخلمر مل 
كثرية،   ايتق هللا، والعاق لوالديه مل يتق هللا، والقاطع لرمحه مل يتق هللا، واألمثلة على هذ

 .فقوله تعاىل: }واتقوا هللا{ كلمة عامة شاملة تشمل كل الشريعة

}إن هللا مسيع عليم{ هذه اجلملة حتذير لنا أن بقع فيما هناان عنه من التقدُّم بني يدي هللا 
ورسوله، أو أن خنالف ما أمر به من تقواه }مسيع{ أي مسيع ملا تقولون }عليم{ أي عليم 

ن  ألن العلم أمشل وأعم، إذ إن السمع يتعلق ابملسموعات، والعلم مبا تقولون وما تفعلو 
رض وال  األ، ال خيفى عليه شيء يفا، وهللا تعاىل حيط بكل شيء علم  يتعلق ابملعلومات

 .يف السماء

سمني: ينقسم إىل ق عز وجل لسمع الذي اتصف به ربنا: إن ارمحهم هللا يقول العلماء
 سمع كل لوت خفي أو ظهر، حىت، فسمع اإلدراك معناه أن هللا يمسع إدراك ومسع إجابة

يقول لنبيه للى هللا عليه وسلم: }قد مسع هللا قول الىت جتادلك يف زوجها  عز وجل إبه
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: ضي هللا عنهار . قالت عائشة إن هللا مسيع بصري{ اتكي إىل هللا وهللا يسمع حتاوركموتش
لى هللا حجرة النيب ل :أي _لوات، لقد كنت يف احلجرة احلمد هلل الذي وسع مسعه األ"

ز ع وهللا ".وإبه ليخفى عليَّ بعض حديثها ،واملرأة جتادله وهو حياورها ، _ عليه وسلم
فهذا  ،أخرب أببه مسع كل ما جرى بني هذه املرأة وبني رسول هللا للى هللا عليه وسلموجل 

مسع إدراك، مث إن مسع اإلدراك قد يُراد به بيان اإلحاطة والشمول، وقد يراد به التهديد، 
 :به التأييد، فهذه ثالثة أبواعاد وقد يُر 

 األول: يراد به بيان اإلحاطة والشمول مثل هذه اآلية.

 فقري و ن هللاالثاين: يُراد به التهديد مثل قوله تعاىل: }لقد مسع هللا قول الذين قالوا إن 
وابظر   .غري حق وبقول ذوقوا عذاب احلريق{أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األَببياء ب

كيف قال: }سنكتب ما قالوا{ حني ولفوا هللا تعاىل ابلنق ، قبل أن يقول: }وقتلهم 
  مما يدّل على أن ولف هللا ابلنق  أعظم من قتل األببياء. ،األَببياء{

 اإبىن معكم فااملوسى وهارون: }ال خت تبارك وتعاىل التأييد، ومنه قوله الثالث: مسع يُراد به
، فاملراد ابلسمع هنا التأييد يعين: أمسعك وأؤيدك، يعين أمسع ما تقوالن وما أمسع وأرى{
  يُقال لكما.

أما مسع اإلجابة فمعناه: أن هللا يستجيب ملن دعاه، ومنه قول إبراهيم: }إن ريب لسميع 
تجاب ملن اس :يعين "مسع هللا ملن محده"ملصلي: جميب الدعاء، ومنه قول ا :أي ،الدعاء{

وال بدري  اه يف لالتنا أو أبنا بقوله تعبد  محده فأاثبه، وال أدري أ ن بدرك معىن ما بقول
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عز  يءأن هللا أكرب من كل ش :يعين ،ما املعىن؟! عندما بقول: هللا أكرب، تكبرية اإلحرام
ن مل بذلك  ألبه أعظم من أن حتيط به عقولنا، وعندما بقول: مسع هللاوال  يط  ،وجل
استجاب هللا ملن محده، وليس املعىن أبه يسمعه فقط، ألن هللا يسمع من  :يعين ،محده

محده ومن ال حيمده إذا تكلم، لكن املراد أبه يستجيب ملن محده ابلثواب، فهذا السمع 
 يقتضي االستجابة ملن دعاه.

  فاملراد أبه ذو علم واسع، قال هللا تعاىل: }لتعلموا أن هللا على ،عاىل: }عليم{أما قوله ت
 ا{ . فعندما تؤمن أبن هللا مسيع، وأن هللاكل شيء قدير وأن هللا قد أحاط بكل شيء علم  

عليم، هل ميكن وأبت يف عقلك الراشد أن تقول ما ال يرضيه؟ ال، ألبه يسمع، فال ينبغي 
حق ا أبن هللا  اُه ما حيبه ويرضاه إذا كنت مؤمن  ال يرضاه منك، أمِسع   لك أن ُتسِمع هللا ما

مسيع، وأعتقد لو أن أابك هناك عن قول من األقوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما ال يرضاه 
 .منك  يرضاهسمع هللا ما الأو أن تسمعه ما هناك عنه؟ فاهلل أعظم وأجّل، فاحذر أن ت

ذا أعم من السمع  ألبه يشمل القول والفعل وحديث وه ،وإذا آمنت أببه بكل شيء عليم
 ا علمت ذلك هل ميكن أن تفعلإذ ،عز وجل ما توسوس به بفسك يعلمه نفس حىتال
ال يُرضيه؟ ال، ألبه ليس املقصود من إخبار هللا لنا أببه عليم بكل شيء، أن بعلم  اشيئ  

جة اليت وهو الثمرة والنتيهذا وأن بعتقده فقط. بل املقصود هذا، واملقصود شيء آخر، 
ترتتب على أبه بكل شيء عليم، فإذا علمنا أببه بكل شيء عليم فهل بقول مبا ال يرضى؟ 

؟ ال، هل بعتقد ما ال يرضى ،ال، ألبه سوف يعلمه، وإذا علمنا أببه على كل شيء عليم
 أبفسكم يفألبنا بعلم أبه يعلم ما يف قلوبنا، قال هللا تعاىل: }واعلموا أن هللا يعلم ما 
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ك وبني قلبك، ، حيول بين حيول بني املرء وقلبه{ا أن هللا}واعلمو  وقال تعاىل: ،فاحذروه{
فيجب علينا إذا مر بنا اسم من أمساء هللا تعاىل، أو لفة من لفات هللا أن بؤمن هبذا 

وما  ،من اإلميان هبذا االسم، أو الصفةاالسم، وهذه الصفة، وأن بقوم مبا هو الثمرة 
 منته اآلية الكرمية من أدب عظيم وجه هللا تعاىل عباده إليه. وهذا هو األدب األول.تض


