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 احللقة األوىل

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى، بسم هللا الرمحن الرحيم
 د:أما بع ،هم إبحسان إىل يوم الدينآله وأصحابه ومن تبع

ء، أو من سورة عند بعض العلما سور املفصل اليت تبتدىء من سورة قفإننا نبدأ 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{ فإنه ك...}اي أيها الذين آمنوا ابتدأ اخلطاب بقوله:اعلم أن هللا تعاىل إذا 
ؤمر به، وإما شر تنهى عنه، فأرعه مسعك، واستمع ن مسعود رضي هللا عنه: إما خري تب

ل ذلك على { د...}اي أيها الذين آمنواـــ إليه ملا فيه من اخلري، وإذا صدَّر هللا اخلطاب بـ
 .ان، وأن اخالفته نق  يف اإلميانمقتضيات اإلميأن التزام ما خوطب به من 

 تتقدموا { أي: القيل: معىن }ال تقدموا ،{جل: }ال تقدموا بني يدي هللايقول هللا عز و 
قيل: املعىن ال تقدموا عل. و أو بف راد: ال تسبقوا هللا ورسوله بقولبني يدي هللا ورسوله، وامل

قوا هللا ورسوله بيف مصب واحد، واملعىن: ال تسبني يدي هللا ورسوله. وكالمها يصبان  اشيئ  
ال »وقد وقع لذلك أمثلة، فمن ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم:  ،بقول وال فعل
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 يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومني كأنه ألن الذي «تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني
عمار بن ايسر رضي  ذا قالتقدم بني يدي هللا ورسوله، فبدأ ابلصوم قبل أن حيني وقته، وهل

 . «ه وسلم القاسم صلى هللا عليمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أاب»هللا عنهما: 

 يدي هللا ورسوله  م بنيومن التقدُّم بني يدي هللا ورسوله البدع جبميع أنواعها، فإهنا تقدُّ 
سنة اخللفاء و  عليكم بسنيت»بل هي أشد التقدم  ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

. «اللةكل بدعة ض»وأخرب أبن «. من بعدي، وإايكم وحمداثت األمورالراشدين املهديني 
فإن حقيقة حال املبتدع أنه يستدرك على هللا ورسوله ما  وصدق عليه الصالة والسالم

ه من ب فات، مما يدعي أنه شرع، كأنه يقول: إن الشريعة مل تكمل، وأنه كملها مبا أتى
ذا الرجل فيقال هل {.اليوم أكملت لكم دينكملقوله تعاىل: } اوهذا معارض متام  البدعة، 

الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كمال يف الدين؟ إن قال: نعم، فإن قوله هذا يتضمن أو 
يف الدين،  { ، وإن قال: ليس كماال  يستلزم تكذيب قوله تعاىل: }اليوم أكملت لكم دينكم

هنا فالبدعة كما أ ،{قول: }فماذا بعد احلق إال الضالل يقلنا: إذن هو نق   ألن هللا
تدع  فهي يف احلقيقة تتضمن الطعن يف دين هللا، وأنه انق ، وأن هذا املب ،ضاللة يف نفسها

 .عى أنه 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 أنه على بدع
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املهديني من  لفاء الراشدينويلتزم سنة الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، وسنة اخل
 .بعده

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

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

ا بت أن هلل وجه  ن بدعة، فمثال  يثشدين، فيكو صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الرا
، وهلم جرا، وجيعلها مماثلة أليدي املللوقني ا ألوجه املللوقني، أو أن هلل يد  وجيعله مماثال  

ولقوله:  ،فهؤالء مبتدعة بال شك، وبدعتهم تكذيب لقوله تعاىل: }ليس كمثله شيء{
 .ا{مسي  لقوله تعاىل: }هل تعلم له و  ،ا أحد{}ومل يكن له كفو  

أما التعطيل فهو أن ينكر ما وصف هللا تعاىل به نفسه، فإن كان إنكار جحد وتكذيب، 
فهو كفر، وإن كان إنكار أتويل فهو حتريف وليس بكفر إذا كان اللفظ حيتمله، فإن كان 

سبحانه وتعاىل  إذا قال إنسان: إن هللا بينه وبني إنكار التكذيب، فمثال   ال حيتمله فال فرق
عمة الدين ونعمة الدنيا، أو ن نعمة :واملراد ابليدين النعمة ،}بل يداه مبسوطتان{ قال:

الدنيا ونعمة اآلخرة، فهذا حتريف  ألن النعمة ليست واحدة، وال ألف وال ماليني، }وإن 
، فيكون هذا نس وال ابلنوعفليست النعمة اثنتني ال ابجل ،تعدوا نعمة هللا ال حتصوها{

ه، نه على خالف ما تلقاه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأصحابوبدعة، أل احتريف  
 واألئمة اهلداة من بعدهم.
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أما البدعة يف األقوال: فمثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو هتليالت أو تكبريات، 
 مل ترد هبا السنة، أو يبتدعون أدعية مل ترد هبا السنة، وليست من األدعية املباحة.

، اعبد  يهزون رؤوسهم عند التالوة ت األفعال: فمثل الذين يصفقون عند الذكر، أووأما بدع 
أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، وكذلك الذين يتمسحون ابلكعبة يف غري احلجر األسود 

ربه ق حون حبجرة النيب صلى هللا عليه وسلم، حجرةلركن اليماين، وكذلك الذين يتمسوا
سلم ون ابملنرب الذي يقال إنه منرب النيب صلى هللا عليه و حالشريف، وكذلك الذين يتمس

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

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

 «.إايكم وحمداثت األمور»يقول:  والسالم

هر رجب، ى ليلة أول مجعة من شنع يف رجب، كصالة الرغائب اليت تصلَّ صومن البدع ما ي
  ألن كل ابدعة ال تزيدهم من هللا إال بعد  وهي صالة ألف ركعة يتعبدون هلل بذلك، وهذا 

 مبا مل يشرعه فإنه مبتدع ظامل، ال يقبل هللا منه تعبده، ملا ثبت يفإىل هللا  بمن تقر 
وسلم قال:   عليهالصحيحني وغريمها عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا

  .« ليس عليه أمران فهو ردمن عمل عمال  »

د هللا أو يف ني عباحُيكم به ب اىل ورسوله أن يقول اإلنسان 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 قاأو هذا مستحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بني يد
 وانتشر وعمل و شاع القول بني الناسوتبني له أنه أخطأ فيه أن يرجع إىل احلق حىت ل قوال  
لن اخالفته ع، كما أايه أن يرجع وأن يُعلن رجوعه أيض  ن عمل من الناس، فالواجب علبه م

فيها إذا كانت صادرة عن اجتهاد، فالواجب الرجوع إىل احلق، فإن  االيت قد يكون معذور  
متادى اإلنسان يف اخالفة احلق فقد تقدم بني يدي هللا تعاىل ورسوله صلى 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 هللالكن ن  عليه وقدمه ألمهيته، ومعىن }واتقوا هللا{ أي اختذ

 قرُّاب  ك النواهي، بفعل األوامر تيتحقق إال إذا قام اإلنسان بفعل األوامر وتر وهذا ال  ،وجل
ومن الناس من  ،عز وجلمن عذاب هللا  اوحمبة لثوابه، وترك النواهي خوف  إىل هللا تعاىل، 

إلمث، ا إذا قيل له اتق هللا أخذته العزة ابإلمث، وتصاعد يف نفسه وعز يف نفسه، وأوغل يف
يُقال له: اتق هللا! وما علم املسكني أن هللا خاطب من  ،، وقال: أمثليوانتفلت أوداجه

هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد هللا هلل، فأمره ابلتقوى، قال هللا تبارك وتعاىل: }اي أيها 
وقال هللا تعاىل:  ،ا{ا حكيم  ين واملنافقني إن هللا كان عليم  النيب اتق هللا وال تطع الكافر 

. ومن الذي وختشى الناس وهللا أحق أن ختشاه{ي يف نفسك ما هللا مبديه }واتق هللا وختف
 جلنَّا يستحق أن يؤمر بتقوى هللا عز و ال يستحق أن يُؤمر بتقوى هللا؟ فكل واحد م

ر ماذا من هللا، وأن يراجع نفسه، وأن ينظ اأن يزداد خوف   الواجب أنه إذا قيل له: اتق هللاو 
 .، إاما أمر أن يتقي هللا عز وجل وفالان  ي فالان  ر به، إنه مل يؤمر أن يتقأم

وحمبة لثوابه،  يهإل من عذاب هللا بفعل أوامره، تقراب  وإذا فسران التقوى أبهنا اختاذ وقاية 
د نق  من فإنه مل يتق هللا، وق اعقابه، فإن أي إنسان يرتك واجب   من اوترك نواهيه خوف  

 ،ان اخالفتها كفر  ختتلف، فقد تكو تقواه بقدر ما حصل منه من امللالفة، فالتقوى اخالفتها 
رك الصالة كافر،    ألن اتاترتفع به التقوى هنائي   وقد تكون دون ذلك، فرتك الصالة مثال  
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ال الصحابة وأقو  لم وسنة رسوله صلى هللا عليه وسعلى ذلك كتاب هللا تعاىل كما دل
افر  بة على أن اترك الصالة كرضي هللا عنهم، حىت إن بعض العلماء حكى إمجاع الصحا

كان يث قال:   بن شقيق رمحه هللا حعن امللة، ومنهم التابعي املشهور عبد هللا اا اخرج  كفر  
 كفر غري  من األعمال تركه اعليه وعلى آله وسلم ال يرون شيئ  أصحاب النيب صلى هللا 

  .الصالة

صحايب أنه قال عن اترك  وكذلك نقل إمجاعهم إسحاق بن راهويه، ومل يصح عن أي
 .نة، أو إنه مؤمن، أو ما أشبه ذلكالصالة: إن اترك الصالة يف اجل

والزاين مل يتق هللا  ألنه زان فلالف أمر هللا وعصاه، والسارق مل يتق هللا، وشارب اخلمر مل 
كثرية،   مل يتق هللا، والقاطع لرمحه مل يتق هللا، واألمثلة على هذايتق هللا، والعاق لوالديه 

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

بني يدي هللا  مأن نقع فيما هناان عنه من التقدهذه اجلملة حتذير لنا  ،}إن هللا مسيع عليم{
 .ورسوله، أو أن خنالف ما أمر به من تقواه

 .مسيع ملا تقولون :أي ،}مسيع{

عليم مبا تقولون وما تفعلون  ألن العلم أمشل وأعم، إذ إن السمع يتعلق  :أي ،}عليم{
، ال خيفى عليه ا، وهللا تعاىل حميط بكل شيء علم  ابملسموعات، والعلم يتعلق ابملعلومات

 .رض وال يف السماءشيء يف األ
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سمني: ينقسم إىل ق اتصف به ربنا عز وجل يقول العلماء رمحهم هللا: إن السمع الذي
 سمع كل صوت خفي أو ظهر، حىتمسع إدراك ومسع إجابة، فسمع اإلدراك معناه أن هللا ي

يقول لنبيه صلى هللا عليه وسلم: }قد مسع هللا قول الىت جتادلك يف زوجها  إنه عز وجل
: ة رضي هللا عنهاعائشإن هللا مسيع بصري{. قالت  اتكي إىل هللا وهللا يسمع حتاوركموتش

ى هللا حجرة النيب صل :أي ،صوات، لقد كنت يف احلجرةاحلمد هلل الذي وسع مسعه األ
  .بعض حديثها وإنه ليلفى عليَّ  ،واملرأة جتادله وهو حياورها ،عليه وسلم

ز وجل أخرب أبنه مسع كل ما جرى بني هذه املرأة وبني رسول هللا صلى هللا عليه ع وهللا
قد يراد مول، و فهذا مسع إدراك، مث إن مسع اإلدراك قد يُراد به بيان اإلحاطة والشوسلم، 

 :اد به التأييد، فهذه ثالثة أنواعر به التهديد، وقد ي

 األول: يراد به بيان اإلحاطة والشمول مثل هذه اآلية.

قري وحنن ف راد به التهديد مثل قوله تعاىل: }لقد مسع هللا قول الذين قالوا إن هللاالثاين: ي
وانظر   .غري حق ونقول ذوقوا عذاب احلريق{أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األَنبياء ب

كيف قال: }سنكتب ما قالوا{ حني وصفوا هللا تعاىل ابلنق ، قبل أن يقول: }وقتلهم 
  على أن وصف هللا ابلنق  أعظم من قتل األنبياء. مما يدل ،األَنبياء{

 اإنىن معكم افييد، ومنه قوله تبارك وتعاىل ملوسى وهارون: }ال ختاالتأ راد بهالثالث: مسع ي
والن وما ؤيدك، يعين أمسع ما تق، فاملراد ابلسمع هنا التأييد يعين: أمسعك وأأمسع وأرى{

  قال لكما.ي
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أما مسع اإلجابة فمعناه: أن هللا يستجيب ملن دعاه، ومنه قول إبراهيم: }إن ريب لسميع 
تجاب ملن اس :يعين "مسع هللا ملن محده"الدعاء، ومنه قول املصلي:  جميب :أي ،الدعاء{

وال ندري  اه يف صالتنا أو أننا نقوله تعبد  محده فأاثبه، وال أدري أحنن ندرك معىن ما نقول
يء عز أن هللا أكرب من كل ش :يعين ،ما املعىن؟! عندما نقول: هللا أكرب، تكبرية اإلحرام

ن مل أعظم من أن حتيط به عقولنا، وعندما نقول: مسع هللا وال حنيط بذلك  ألنه ،وجل
استجاب هللا ملن محده، وليس املعىن أنه يسمعه فقط، ألن هللا يسمع من  :يعين ،محده

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

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

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

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

وهذا أعم من السمع  ألنه يشمل القول والفعل وحديث  ،وإذا آمنت أبنه بكل شيء عليم
 ا علمت ذلك هل ميكن أن تفعلإذ ،نفس حىت ما توسوس به نفسك يعلمه عز وجلال
ال يُرضيه؟ ال، ألنه ليس املقصود من إخبار هللا لنا أبنه عليم بكل شيء، أن نعلم  اشيئ  

جة اليت وهو الثمرة والنتيهذا وأن نعتقده فقط. بل املقصود هذا، واملقصود شيء آخر، 



 11ص                                                                للعالمة حممد بن صاحل العثيمني تفسري سورة احلجرات 

 

ترتتب على أنه بكل شيء عليم، فإذا علمنا أبنه بكل شيء عليم فهل نقول مبا ال يرضى؟ 
؟ ال، هل نعتقد ما ال يرضى ،ال، ألنه سوف يعلمه، وإذا علمنا أبنه على كل شيء عليم

 أنفسكم يف ألننا نعلم أنه يعلم ما يف قلوبنا، قال هللا تعاىل: }واعلموا أن هللا يعلم ما
ك وبني قلبك، ، حيول بينا أن هللا حيول بني املرء وقلبه{}واعلمو  وقال تعاىل: ،فاحذروه{

فيجب علينا إذا مر بنا اسم من أمساء هللا تعاىل، أو صفة من صفات هللا أن نؤمن هبذا 
وما  ،من اإلميان هبذا االسم، أو الصفةاالسم، وهذه الصفة، وأن نقوم مبا هو الثمرة 

 نته اآلية الكرمية من أدب عظيم وجه هللا تعاىل عباده إليه. وهذا هو األدب األول.تضم
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 احللقة الثالثة

م فوق صوت تكاأما األدب الثاين ففي قوله تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصو 
  .وا له ابلقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون{النيب وال جتهر 

ن األقوال م اآلية األوىل فيها النهي عن التقدم بني يدي هللا ورسوله يف أي شيء، سواء  
أو األفعال أو غريها، أما هذه اآلية فهي يف رفع الصوت وإن مل يكن هناك تقدم يف 

كم فوق تا: }ال ترفعوا أصو ، يقول هللا عز وجلاألحكام من حتليل أو حترمي أو إجياب
صوت النيب{ فإذا خاطبك النيب صلى هللا عليه وسلم بصوت فاخفض صوتك عن صوته، 

الة عليه الص كن البد أن يكون دون صوت الرسولل ،وإذا رفع صوته فارفع صوتك
 .تكم فوق صوت النيب{اال ترفعوا أصو وهلذا قال: } ،والسالم

فع، كما ينادي صوت مرتال تنادونه ب :لقول كجهر بعضكم لبعض{ يعين}وال جتهروا له اب
لى آله أبدب وتشريف وتعظيم، يليق به صلى هللا عليه وع اا، بل يكون جهر  بعضكم بعض  

إذا  :عيني ،ا{ء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض  وسلم، وهذا كقوله: }ال جتعلوا دعا
ئتم فال وإن ش ،لبعض، إن شئتم أجبتم دعاكم لشيء فال جتعلوا دعاءه كدعاء بعضكم

لرسول اإلجابة، كما قال تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل ول جتيبوا، بل جيب عليكم
كذلك   ،{هروا له ابلقول كجهر بعضكم لبعضوهنا قال: }وال جت ،إذا دعاكم ملا حيييكم{

هللا، اي نيب  كن قولوا: اي رسولال تنادونه مبا تتنادون به، فال تقولون: اي حممد، ول اأيض  
 هللا، وما أشبه ذلك.
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إاما هنيناكم  :}أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون{ يعين كراهة أن حتبط أعمالكم، واملعىن
أن حتبط  ةله ابلقول كجهر بعضكم لبعض كراه عن رفع الصوت فوق صوته، وعن اجلهر

أعمالكم وأنتم ال تشعرون، ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النيب 
صلى هللا عليه وسلم، أو جيهر له ابلقول كجهره لبعض الناس، قد حيبط عمله من حيث 
ال يشعر  ألن هذا قد جيعل يف قلب املرء استهانة ابلرسول صلى هللا عليه وعلى آله 

وط عليه وعلى آله وسلم ردة عن اإلسالم توجب حبرسول صلى هللا وسلم، واالستهانة ابل
 .العمل

وت، وكان جهوري الص اآلية كان اثبت بن قيس بن مشاس رضي هللا عنه وملا نزلت هذه
ر من خطباء النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، فلما نزلت هذه اآلية تغيَّب يف بيته وصا

لم وسأل ه وسلم، فافتقده الرسول صلى هللا عليه وسال حيضر جمالس النيب صلى هللا علي
 فأخربوه أنه يف بيته منذ نزلت اآلية، فأرسل إليه رسوال  يسأله، فقال: إن هللا تعاىل ،عنه

ول  تكم فوق صوت النيب وال جتهروا له ابلقايقول: }اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصو 
وإنه  وإنه قد حبط عمله،، عرون{ن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشكجهر بعضكم لبعض أ

من أهل النار، فدعاه الرسول صلى هللا عليه وسلم فحضر، وأخربه النيب صلى هللا عليه 
تدخل ا، و ا، وتُقتل شهيد  تعيش محيد   أما ترضى أن»وسلم أنه من أهل اجلنة، وقال: 

ا، يد  محا يف وقعة اليمامة، وعاش قال: بلى رضيت، فُقتل رضي هللا عنه شهيد  « اجلنة؟
 عنه ولذلك كان اثبت رضي هللا .وسيدخل اجلنة بشهادة الرسول عليه الصالة والسالم

ممن ُيشهد له أبنه من أهل اجلنة بعينه  ألن كل إنسان يشهد له النيب صلى هللا عليه وسلم 
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أبنه يف اجلنة فهو يف اجلنة، وكل إنسان يشهد له أبنه يف النار فهو يف النار، وأما من مل 
د له الرسول صلى هللا عليه وسلم فنشهد له ابلعموم، فنقول: كل مؤمن يف اجلنة، يشه

ن أو من أهل اجلنة إال م شهد لشل  معني أبنه من أهل الناروكل كافر يف النار، وال ن
 شهد له هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم.

 جيوز لنإنسان ، وأنه الففي هذه اآلية الكرمية بيان تعظيم الرسول صلى هللا عليه وسلم
وت الرسول ه أن يرفع صوته على صأن جيهر له ابلقول كجهره لسائر الناس، وأنه ال جيوز ل

 .عليه الصالة والسالم

 ةلت هذه اآلية أتدَّب الصحابة رضي هللا عنهم بذلك حىت كان بعضهم يكلمه مسار وملا نز 
 .ة أخرىه، حىت يستثبته مر من إسرار وال يفهم الرسول صلى هللا عليه وسلم ما يقول 

إن عمله ف لى أن كل من استهان أبمر الرسول عليه الصالة والسالمويف هذه اآلية دليل ع
كما قال   ،ةنة ابلرسول عليه الصالة والسالم ردة، واالستهزاء به ردحابط  ألن االستها

لم: }ولئن سهللا تعاىل يف املنافقني الذين كانوا يستهزئون برسول هللا صلى هللا عليه و 
يعنون  ،لون: ما رأينا مثل قرائنا هؤالءوكانوا يقو  ،سألتهم ليقولن إاما كنا خنوض ونلعب{

 عند اللقاء، أجنبوال  ،أوسع :يعين ،وأصحابه أرغب بطوان   الرسول صلى هللا عليه وسلم
ن ذلك ع سأهلم الرسول عليه الصالة والسالم، فأنزل هللا هذه اآلية، وملا اوال أكذب ألسن  

ء انتكلم بكالم ال نريده، ولكن لنقطع به عنا عن :قالوا: إاما كنا خنوض ونلعب، يعين
وا قد  }قل أابهلل وآايته ورسوله كنتم تستهزءون ال تعتذر : الطريق، فأنزل هللا هذه اآلية
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ان  ول عليه الصالة والسالم ك. وهلذا كان الصحيح أن من سب الرسكفرمت بعد إميانكم{
حبق رسول هللا  اذ   نرفع عنه القتل، بل نقتله أخلكننا ال ،ا، فإن اتب قبلنا توبتهتد  ا مر كافر  

 صلى هللا عليه وسلم، وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر املسلمني
 الذين يتوبون من الكفر أو من املعاصي.

فقال:  ،ه وسلمصلى هللا عليمث أثىن هللا تعاىل على الذين يغضون أصواهتم عند الرسول 
هتم عند رسول هللا أولئك الذين امتحن هللا قلوهبم للتقوى هلم ا}إن الذين يغضون أصو 

مغفرة وأجر عظيم{ ملا هنى عن رفع الصوت فوق صوته، وعن اجلهر له ابلقول كجهر 
بعضنا لبعض، أثىن على الذين يغضون أصواهتم عند رسول هللا، أي خيفضوهنا ويتكلمون 

دب، فال إزعاج وال صلب، وال رفع صوت، لكن يتكلمون أبدب وغض، قال هللا أب
لشأهنم  اوى{ أعاد اإلشارة }أولئك{ تعظيم  تعاىل: }أولئك الذين امتحن هللا قلوهبم للتق

زلتهم، نورفعة ملنزلتهم، ألن }أولئك{ من أمساء اإلشارة الدالة على البعد، وذلك لعلو م
 لرفعة منزلتهم وعلوها. فأتى ابسم اإلشارة بياان  

لوءة بتقوى فكانت قلوهبم ممللتقوى،  قال العلماء: معناها أخلصها ،}امتحن هللا قلوهبم{
لى وهلذا أتدَّبوا آبداب هللا تعاىل اليت وجه هلا فغضوا أصواهتم عند الرسول ص ،هللا عز وجل

 لذنوهبم، وأجر هللا ، مغفرة منن ثواهبم: }هلم مغفرة وأجر عظيم{هللا عليه وسلم، فأخرب ع
له: و عظيم على أعماهلم الصاحلة، ويف هذه اآلية إشارة إىل أن الصالح صالح القلب، لق

حلديث الصحيح: يف اوكما قال النيب عليه الصالة والسالم  ،}امتحن هللا قلوهبم للتقوى{
نا، التقوى هاه»وأشار إىل صدره الذي هو حمل القلب ثالث مرات:  ،«التقوى هاهنا»
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وال شك أن التقوى تقوى القلب، أما تقوى اجلوارح وهي  .«لتقوى هاهنا، التقوى هاهناا
إصالح ظاهر العمل، فهذا يقع حىت من املنافقني: }وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن 
يقولوا تسمع لقوهلم{ لكن الكالم على تقوى القلب اليت هي هبا الصالح، نسأل هللا تعاىل 

 أن يرزقنا ذلك. 

دخان، ية، أو شرب ال، أو حلق اللحكإسبال الثوب مثال    ،الناس يفعل املعاصي وبعض
ة فه من عقاب هللا، فيقول: التقوى هاهنا، كأنه يزكي نفسه، وهو قائم مبعصيوتنهاه وختو 
 صلى لكانت اجلوارح متقية  ألن النيب ابكل سهولة: لو كان ما هنا متقي   هللا، فنقول له

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا »هللا عليه وسلم يقول: 
 .«فسدت فسد اجلسد كله
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 احللقة الرابعة

توا هذه اآلية تشري إىل قوم أ، يعقلون{ نادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال}إن الذين ي
ن األمور فاة ال يقدرو وعلى آله وسلم، وكان معهم قوم ج عليه إىل رسول هللا صلى هللا

 ،رات نسائهحج :أي ،هللا عليه وسلم من وراء حجراته قدرها، فجعلوا ينادون النيب صلى
، لم إليهم عليه وعلى آله وسيريدون أن خيرج النيب صلى هللا ،ويرفعون أصواهتم بذلك

ل هنا ليس عندهم عقل، واملراد ابلعق :ينيع ،يقول هللا يف هؤالء: }أكثرهم ال يعقلون{
عقل الرشد  ألن العقل عقالن: عقل رشد، وعقل تكليف، فأما عقل الرشد فضده 

ضوء أن رتط لصحة الو إذا قلنا: يش عقل التكليف فضده اجلنون، فمثال   السفه، وأما
 ط للتصرف، فاملراد ابلعقل هنا عقل التكليف، وإذا قلنا: يشرت ا مميز  عاقال   ئيكون املتوض

، أي عقل رشد، حيسن التصرف، فاملراد بقوله هنا: يف املال أن يكون املتصرف عاقال  
عقل رشد  ألهنم لو كانوا ال يعقلون عقل تكليف مل يكن  :أي ،}أكثرهم ال يعقلون{

  .ال يلحقه لوم وال ذم، وهذا واضح عليهم لوم وال ذم، ألن اجملنون فاقد العقل

ع صوت، وأنه مل حيصل منه رف ،قلون{ يفهم منه أن بعضهم يعقلوقوله: }أكثرهم ال يع
 بل هو متأدب مع رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، مث قال تعاىل: }ولو أهنم

ك، يتلو أهنم صربوا حىت خترج إليهم من ب :أي ،هلم{ اصربوا حىت خترج إليهم لكان خري  
ليه يلتزمون األدب مع النيب صلى هللا ع يف أهنم ،هلم اوتكلمهم مبا يريدون لكان خري  
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حد يف صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مل أيته أ هم ستقضى  ألن رسول هللاوحاجت ،وسلم
 حاجة إال قضاها، إذا كان يدركها، وهو أحق الناس بقول الشاعر:

ــــــــط إال يف تشــــــــهده  ــــــــا قــــــــال ال ق  لــــــــوال التشــــــــهد كانــــــــت الؤه نعــــــــم  م
 

 ،ال غفر هلم ورمحهم، وهذا من كرمه جل وعإشارة إىل أن هللا يف قوله: }وهللا غفور رحيم{
أنه يغفر ويرحم، وقد أخرب هللا تعاىل يف كتابه أن هللا ال يغفر الشرك به، ويغفر ما دون 

 فإنه ،دون الشرك مهما عظم اب  سوى الشرك ملن يشاء، فكل أحد أذنب ذن :ذلك، أي
وله ه ما مل يتب، فإذا اتب فال عذاب، لقحتت مشيئة هللا، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر ل

ال ق و خر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلآا تعاىل: }والذين ال يدعون مع هللا إهل  
 إال من هاان  لد فيه ميضاعف له العذاب يوم القيامة وخي ايزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثم  

 {.اا رحيم  ر  م حسنات وكان هللا غفو  سيئاهتفأولئك يبدل هللا ا صاحل  اتب وآمن وعمل عمال  

وقلنا: إن اآلية تدل على أن هللا غفر هلم ورمحهم  ألن هللا ختم اآلية بقوله: }وهللا غفور 
وهذا يدل على أنه غفر هلم ورمحهم، ولذلك قال العلماء يف قول هللا تعاىل يف  ،رحيم{

 اربون هللاإاما جزاء الذين حي، قال: }ا ورسوله ويسعون يف األرض فساد  الذين حياربون هللا
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من  اورسوله ويسعون يف اأَلرض فساد  

 خرة عذاب عظيم إاليف الدنيا وهلم يف اآل يف أو ينفوا من اأَلرض ذلك هلم خز خال
 ،ليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم{الذين اتبوا من قبل أن تقدروا ع

رة املفسدين احملاربني هلل ورسوله، إذا اتبوا قبل القد من هذه اآلية أن هؤالءأخذ العلماء 
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فور غعليهم سقط عنهم العذاب، واستدلوا أبن هللا ختم اآلية بقوله: }فاعلموا أن هللا 
 .رحيم{ أي قد غفر هلم فرمحهم

حلكم اوهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه هلا يف اآلايت، إن ختم اآلية بعد ذكر 
دليل على ما تقتضيه هذه األمساء اليت ختمت هبا اآلية، وهلذا قرأ رجل فقال: }والسارق 

فسمعه أعرايب  ،"وهللا غفور رحيم" {من هللا وا أيديهما جزاء  مبا كسبا نكاال  والسارقة فاقطع
ا  زاء  مبوا أيديهما جفقال له: أعد اآلية، فأعادها وقال: }والسارق والسارقة فاقطع ،عنده

قال له: أعد اآلية، فأعادها فقال: }والسارق "وهللا غفور رحيم"،  { من هللاكسبا نكاال  
ن من هللا وهللا عزيز حكيم{ فقال: اآل وا أيديهما جزاء  مبا كسبا نكاال  والسارقة فاقطع
ع وال تتناسب املغفرة والرمحة م !"ألنه لو غفر ورحم ما قطع"فقال:  ،أصبت، مث علل
عز وحكم فقطع، فتأمل هذا الفهم فإنه مفيد جد ا، والشاهد من هذا أن  القطع، لكنه

حيم{ يدل على هلم وهللا غفور ر  اصربوا حىت خترج إليهم لكان خري   قوله تعاىل: }ولو أهنم
 أن هللا غفر هلم ورمحهم.

تقدم الكالم  ،: }اي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا{رك وتعاىلتبا مث قال هللا
 .ه تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا{على قول

وهو  ،الفاسق هو من احنرف يف دينه وعقيدته ومروءته، وضده العدل ،}إن جاءكم فاسق{
أنه مصر  :عىنمب ،من استقام يف دينه ومروءته، فإذا جاءان فاسق منحرف يف دينه ومروءته

ال يبايل  الكفر، أو منحرف يف مروءته على املعاصي اترك للواجبات، لكنه مل يصل إىل حد
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بنفسه ميشي بني الناس مشية اهلوجاء، ويتحدث برفع صوت، وأييت معه أبغراض بيته، 
 وما أشبه ذلك مما خيالف املروءة، فهذا عند العلماء ليس بعدل. ،يطوف هبا يف األسواق

ءان ك: جاجاءكم خبرب من األخبار، وهو فاسق، مثال ذل :أي ،}إن جاءكم فاسق بنبإ{
رجل حالق للحيته، وحالق اللحية فاسق، ألنه مصر على معصية هللا تعاىل ورسوله صلى 

وهذا مل  ،«للحىأعفوا ا»آله وسلم قال: هللا عليه وسلم، فإن النيب صلى هللا عليه وعلى 
يعف حليته، بل حلقها، فهذا الرجل من الفاسقني  ألنه مصر على معصية، جاءان خبرب فال 

 :ز وجلا، وهلذا قال هللا عوال نرده الحتمال أن يكون صادق   ا عنده من الفسق،نقبله مل
 :قراءة فاقبلوه، بل جيب علينا أن نتبني، ويف :فردوه، ومل يقل :ومل يقل ،}فتبينوا{
 ومها مبعىن متقارب، واملعىن: أن نتثبت. ،وا{ثبت}فت

رك النفس وهو أنه حي خربه فائدة،قلنا: ال بل يف ، قال قائل: إذن ال فائدة من خربه فإذا
قول: لعله كان ن ،، لكن ملا جاء ابخلربا  ألنه لوال خربه ما حركنا ساكن  حىت نسأل ونبحث

، فنتحرك ونسأل ونبحث، فإن شهد له الواقع ابحلق قبلناه لوجود القرينة الدالة اصادق  
 .ه، وإال رددانهعلى صدق

إننا نقبل إ فتبينوا{ يفيد أنه إن جاءان عدل ف: }إن جاءكم فاسق بنبوقوله سبحانه وتعاىل
الشهادة ابلزان:  عليه القرآن والسنة، فمثال  تفصيل، دل  اخلرب، لكن هذا فيه عند العلماء
بل شهادته، فال نق ،زان مستقيم يف مروءته، وشهد أن فالان  لو جاءان رجل عدل يف دينه، 

هللا  ذا الرجل الربيء ابلزان، وقد قال، بل جنلده مثانني جلدة  ألنه قذف هوإن كان عدال  
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، فنجلده لدة {شهداء فاجلدوهم مثانني جتعاىل: }والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة 
 يتوب، وإذا حىت ا، وحنكم أبنه فاسق، وإن كان عدال  وال نقبل له شهادة أبد   ،مثانني جلدة

عة ا، وال ثالثة، فإذا كانوا أربفال نقبل شهادهتم ،شهد رجالن عدالن على زيد أنه زان
عدول فنعم  ألن هللا تعاىل قال: }والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء 

  ،ا وأولئك هم الفاسقون{انني جلدة  وال تقبلوا هلم شهادة أبد  فاجلدوهم مث
 هم هللافإذ مل أيتوا ابلشهداء فأولئك عند  عليه أبربعة شهداء اوقال تعاىل: }لوال جاءو 

حىت وإن كانوا صادقني، فلو جاءان ثالثة نعرف أهنم ثقات عدول وشهدوا  ،الكاذبون{
فهم عند هللا كاذبون غري مقبولني، جنلد كل واحد مثانني جلدة، وإذا  ،ابلزان على شل 

فال نقبل شهادته، بل البد من رجلني، وإذا  ،جاءان رجل شهد على شل  أبنه سرق
فقد  بذلك، أى هالل رمضان فنقبل شهادته، ألن السنة وردتجاءان رجل شهد أبنه ر 
، ني من شعبانيعين ليلة الثالث ،ا: تراءى الناس اهلاللرضي هللا عنهم قال عبد هللا بن عمر

، وإذا  ابلصيام ، فصامه، وأمر الناسفأخربت النيب صلى هللا عليه وسلم أين رأيته ،فرأيته
غني ا وأصابته  كان  الزكاة، وأتى بشاهد أنهجاء يسأل  مث ،مث أصيب جبائحة ،غني ا كان رجل  
فال نقبل شهادة الواحد، وال نقبل شهادة اثنني، بل البد من ثالثة، ألن  ،وافتقر ،جائحة

ا رجل أصابته وذكر منه ،«إهنا ال حتل املسألة»النيب صلى هللا عليه وسلم قال لقبيصة: 
د أصابته ق وي احلجا من قومه: إن فالان  من ذ فشهد ثالثة، اجتاحت ماله :يعين ،جائحة
  .من ذوي العقل :يعين "ثالثة من ذوي احلجا. "فحلت له املسألة ،جائحة
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وكذلك نقبل رجال  مع ميني املدعي كما لو ادعى شل  على آخر أبنه يطلبه ألف رايل، 
فقلنا للمدعي: هات بينة، قال: عندي رجل واحد، فإذا أتى برجل واحد وحلف معه، 

 .ا ال يتسع اجملال لذكرهاوهناك أشياء أيض   .منا له مبا ادعاهحك

حىت يتبني  هوخرب الفاسق يتوقف في ،فلرب العدل فيه تفصيل على ما تقدم ،وعلى هذا
ا تصيببوا قوم   فقال: }أن ،احلكمة من كوننا نتبني خبرب الفاسق األمر، مث بني هللا عز وجل

 اصيبوا قوم  ت أمرانكم أن تتثبتوا كراهة أن :يعين ،جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم اندمني{
جبهالة  ألن اإلنسان إذا تسرع ومل يتثبت فقد يعتدي على غريه بناء  على اخلرب الذي مسعه 

تبني أن خرب ن يمن الفاسق، وقد يكرهه، وقد يتحدث فيه يف اجملالس، فيصبح بعد أ
ان يل على أنه جيب على اإلنسعلى ما جرى منه، ويف هذه اآلية دل االفاسق كذب اندم  

وال سيما مع اهلوى والتعصب، فإذا جاءك خرب عن  ،أن يتثبت فيما ينقل من األخبار
مبا فيجب أن تتثبت، وأال تتسرع يف احلكم  ألنك ر  ،شل  وأنت مل تثق بقول امللرب

 ة،متتسرع وتبين على هذا اخلرب الكاذب فتندم فيما بعد، ومن مث جاء التحذير من النمي
وهي نقل كالم الناس بعضهم إىل بعض لنإفساد بينهم، حىت قال النيب صلى هللا عليه 

  .امَّام :أي، «ال يدخل اجلنة قتَّات»وعلى آله وسلم: 

ابن، وما يعذابن ذَّ إهنما ليع»ابن، فقال: عذَّ هللا عليه وسلم أنه مر بقربين ي وصح عنه صلى
أو ال  ،«مها فكان ال يسترت من البولأحد أما» ،يف أمر شاق عليهما :أي ،«يف كبري

بني الناس  ميشي ،«وأما اآلخر فكان ميشي ابلنميمة» ،يستربىء أو ال يستنزه من البول
ينّم احلديث إىل اآلخرين ليفسد بني الناس، مث أخذ جريدة رطبة فشقَّها نصفني وغرز يف  
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ا ما مل فف عنهملعله خي»فعلت هذا؟ قال:  مل فقالوا: اي رسول هللا، ،كل قرب واحدة
 . «ييبسا

، أو تكلم الفتاوى اليت مل يتكلم هبا إطالق  ومن هذا النوع ما ينسب إىل بعض العلماء من ا
 مراد ري كلمة على غفإن بعض الناس قد يفهم من العامل ما ينقل عنه خطأ، همولكن فُ 

 جييب يتصوره العامل على غري ما يف نفس هذا السائل، مث  سؤاال  ملالعامل هبا، وقد يسأل العا
على حسب ما فهمه، مث أييت هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحيح، وكم من 

نقل عن العلماء يمل يكن هلا أصل  هلذا جيب التثبت فيما نسبت إىل علماء أجالء،  أقوال  
 ،فيه األهواء، وكثر فيه التعصب أو غري العلماء، وال سيما يف هذا الزمن الذي كثرت

 وصار الناس كأهنم ميشون يف عمى.
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 احللقة اخلامسة

ر لعنتم مل هللا لو يطيعكم يف كثري من األ: }واعلموا أن فيكم رسو قول هللا تبارك وتعاىل
 وزينه يف قلوبكم{ هذه اآلية جاءت بعد قوله تعاىل: }اي ميانولكن هللا حبب إليكم اإل

أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما 
ه وسلم وسبب ما سبق أن النيب صلى هللا علي .فعلتم اندمني واعلموا أن فيكم رسول هللا{
عرف ت د من األخبار إذا جاء هبا من الابلتأك بلغه عن قوم ما ليس فيهم، فأمر هللا تعاىل

أن  أرادوا من النيب صلى هللا عليه وسلم عدالته، وكأن بعض الصحابة رضي هللا عنهم
عل بعد أن ولكن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يف ،الء الذين بلغه عنهم ما بلغهيُعاقب هؤ 

 .ظلعربة بعموم اللفولكن ا ،نزلت عليه اآلية: }إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا{

شق عليكم مر لعنتم{ أي لل هللا لو يطيعكم يف كثري من األوقوله: }واعلموا أن فيكم رسو 
منها: أن  ،ما تطلبونه من الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، وهذا له أمثلة كثرية
وقد  فانصرفوا ،النيب صلى هللا عليه وسلم قام أبصحابه يف رمضان يصلي هبم صالة القيام

طلبوا منه أن يقوم  :عيني ،ول هللا، لو نفلتنا بقية ليلتنابقي من الليل ما بقي، وقالوا: اي رس
رف  من قام مع اإلمام حىت ينص: »ولكنه صلى هللا عليه وسلم قال هلم ،هبم كل الليل

 .هم، ملا يف ذلك من العنت واملشقةومل يوافقهم على طلب ،«كتب له قيام ليلة

 ، السرله وسلم حبثوا عن أمره يفهللا عليه وعلى آ من أصحاب النيب صلى اومنها أن نفر  
 ،فكأهنم تقالُّوها ،وهو العمل الذي يفعله يف بيته من العبادات ،فيما ال يظهر للناس :يعين
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فقالوا: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر، وأما 
فقال أحدهم: أان أصوم وال أفطر، وقال الثاين: أان أقوم وال أانم، هم فلم يكن هلم ذلك، 

فقال:  ،وقال الثالث: أان ال أتزوج النساء، فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
، «أما أان فأصوم وأفطر، وأقوم وأانم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين»

 . يشق عليهممال  فحذرهم أن يعملوا ع

نه بلغ النيب أ حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه وعن أبيه اومن ذلك أيض  
صلى هللا عليه وسلم قوله: إنه ليصومن النهار، وليقومن الليل ما عاش، فدعاه النيب صلى 

 أرشده مث ،«إنك ال تطيق ذلك»نعم، قال:  قال:« أنت قلت هذا؟»هللا عليه وسلم قال: 
 .أهونملا هو أفضل و 

ليه لكن الرسول ع ،ة عاليةواحلاصل أنه يوجد من الصحابة رضي هللا عنهم من له مه
 .ألن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهمال يطيعهم يف كثري من األمر   الصالة والسالم

: ، قد يقول قائل: ما هو ارتباط قولهميان{}ولكن هللا حبب إليكم اإل مث قال عز وجل:
طيعكم يف كثري ياإِلميان{ بقوله: }واعلموا أن فيكم رسول هللا لو  }ولكن هللا حبب إليكم

يما ف والسالم الرسول عليه الصالة :أي ،واجلواب: أنكم تطيعونه ؟مر لعنتم{من األ
فيما  ه وسلمفتقدمون طاعة النيب صلى هللا علي ،ب إليكم اإلميانخيالفكم فيه  ألن هللا حب
من أبلغ ما  ،اإلميان وزينه يف قلوبكم، وهذا استدراكب إليكم خيالفكم فيه  ألن هللا حب

يكون من االستدراك، يعين: ولكن إذا خالفكم النيب صلى هللا عليه وسلم يف كثري من 
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فإنكم لن تكرهوا ذلك، ولن ختالفوه، ولن حتملوا على الرسول صلى  ،األمر الذي تريدونه
 ، يف قلوبكماب  جعله حمبو  :أي ،ان{ولكن هللا حبب إليكم اإِلميهللا عليه وسلم بسببه، }
نسان الشيء وذلك أن فعل اإل ،يث ال ترتكونه بعد أن تقوموا به}وزينه يف قلوبكم{ حب

ل: ن له الشيء ثبت يف احملبة ودامت، وهلذا قاقد يكون حمبة عارضة، لكن إذا زيللمحبة 
لب، لكن إذا زين قيف ال ا القلب، }وزينه يف قلوبكم{ أيض  }حبب إليكم اإِلميان{ وهذا يف

 .الشيء احملبوب لنإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه

ه إليكم الكفر الذي هو مقابل اإلميان، ليكم الكفر والفسوق والعصيان{ كر }وكره إ
والفسوق الذي هو مقابل االستقامة، والعصيان الذي هو مقابل اإلذعان، وهذا تدرج 

فسق، والفسق أعظم من العصيان، فالكفر من األعلى إىل ما دون: فالكفر أعظم من ال
هاء يف كتب أهل العلم ذكرها الفقهو اخلروج من اإلسالم ابلكلية، وله أسباب معروفة 

ن وأما الفسق فهو دون الكفر، لكنه فعل كبرية، مثل أ .رمحهم هللا يف ابب أحكام املرتد
ة، والقذف، ، والسرقريفعل اإلنسان كبرية من الكبائر ومل يتب منها، كالزان، وشرب اخلم

 صلى ر ابألعمال الصاحلة، كما قال النيبوالعصيان: هو الصغائر اليت تكف .وما أشبه ذلك
رات كفم الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان،»هللا عليه وسلم: 

  «.ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر

وهبم، هللا إليهم اإلميان وزينه يف قلمن حبب  أولئك: املشار إليه ،}أولئك هم الراشدون{
ق الرشد، الذين سلكوا طري :يعين ،}هم الراشدون{ ،ه إليهم الكفر والفسوق والعصيانوكر 

والرشد يف األصل: حسن التصرف، وهو يف كل موضع حبسبه، فالرشد يف املال أن حيسن 
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ستقامة على دين الدين: هو ااإلنسان التصرف فيه، وال يبذله يف غري فائدة، والرشد يف ال
فر إليهم الك ههم اإلميان وزينه يف قلوهبم وكر ب هللا إليفهؤالء الذين حب ،هللا عز وجل

، وهلذا قال ىل هللاوهنا جتد هذه األفعال كلها مضافة إ .والفسوق والعصيان هم الراشدون
وليس نه، م تفضال   :أي ،أن هللا أفضل عليكم فضال   :يعين ،من هللا{ بعدها: }فضال  

ته، هللا تعاىل أعلم حيث جيعل رسال ولكي يعلم أن ،بكسبكم، ولكنه من هللا عز وجل
القصد  سنم هللا منه حسن النية، وحوأعلم حيث جيعل اإلميان يف الشل ، فمن علِ 

، ومن مل نه إليه الكفر والفسوق والعصيار ص َحب إليه اإلميان وزينه يف قلبه، وكواإلخال
: ويقول هللا عز وجل ،هللا تعاىل يقول: }فلما زاغوا أزاغ هللا قلوهبم{ نيعلم هللا منه ذلك فإ

ب للملالفة فالذنوب سب ،}فإن تولوا فاعلم أاما يريد هللا أن يصيبهم ببعض ذنوهبم{
قوا نعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفل هللا عليهم وأصيان، فهؤالء الذين تفضوالع
 .للحق

ان: نعمة منه عليهم، والنعمة نعمت اإنعام   :يعين ،{هللا ونعمةمن  قال هللا عز وجل: }فضال  
 ة يف حقهم.يف الدنيا، ونعمة يف اآلخرة، فنعمة الدنيا متصلة بنعمة اآلخر 

مون يف الدنيا، كما قال هللا تبارك وتعاىل: }كم تركوا من جنات وأما الكفار فهم منع
ليهم م، فهؤالء الكفار عتنعُّ  :أي ،وعيون وزروع ومقام كرمي ونعمة كانوا فيها فاكهني{
ن فإنه حيصل موالعياذ ابهلل، أما املؤ  ،نعمة يف الدنيا، لكن يف اآلخرة عليهم العذاب واللعنة

ا ا أو مريض  مة يف اآلخرة، حىت وإن كان فقري  ، على نعمة يف الدنيا، ونعاعلى النعمتني مجيع  
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من ذكر أو  اتعاىل: }من عمل صاحل  لقول هللا  ، أو ال نسب له، فإنه يف نعمة،اأو عقيم  
 .هم أجرهم أبحسن ما كانوا يعملون{ولنجزين ثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبةأن

أن هناك نعمتني: نعمة عامة جلميع اخللق، الكافر واملؤمن،  وخالصة الكالم يف النعمة
الدنيا، و والفاسق واملطيع، ونعمة خاصة للمؤمن، وهذه النعمة اخلاصة تتصل بنعمة الدين 

 .وأما األوىل فإهنا خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار احلجة

احلكمة، : العلم و ااء هللا يقرن هللا بينهما دائم  مسان من أمسا}وهللا عليم حكيم{ هذان 
عليم بكل شيء، قال هللا تعاىل: }لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير وأن هللا قد أحاط 

وقال تعاىل: }إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف  ،ا{بكل شيء علم  
ىل: عاوقال ت ،ا وما تدري نفس أبى أرض متوت{رحام وما تدري نفس ماذا تكسب غد  األَ 

إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال  ا}وعنده مفاتح الغيب ال يعلمه
قال تعاىل: و  ،طب وال ايبس إال يف كتاب مبني{ر يعلمها وال حبة يف ظلمات اأَلرض وال 

ط بكل شيء، . فعلم هللا تعاىل حمييه شيء يف اأَلرض وال يف السماء{خيفى عل }إن هللا ال
اف ويرهب خي واإلنسان إذا علم أن هللا حميط بكل شيء حىت ما يضمره يف قلبه، فإنه

يغضب هللا، وال   يفعل فعال   يغضب هللا، والوال يقول قوال   ،ويهرب من هللا إليه عز وجل
 .ر عقيدة تغضب هللا  ألنه يعلم أن هللا سبحانه وتعاىل يعلم ذلك، ال خيفى علييضم

وأما احلكيم فهو ذو احلكمة البالغة، واحلكمة هي أن مجيع ما حيكم به جل وعال موافق 
وتعاىل:  كومطابق للمصاحل، ما من شيء حيكم هللا به إال وهو حكمة عظيمة، قال هللا تبار 
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ل تعاىل: وقا ،ىل: }أليس هللا أبحكم احلاكمني{وقال تعا ،تغىن النذر{ }حكمة ابلغة فما
. فمعىن احلكيم، أي ذو احلكمة البالغة، وله ا لقوم يوقنون{}ومن أحسن من هللا حكم  

معىن آخر وهو: ذو احلكم التام، فإن هللا تعاىل له احلكم، كما قال تعاىل: }وما اختلفتم 
الرسول وقال تعاىل: }فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا و ، من شيء فحكمه إىل هللا{فيه 

سدت وال أحد حيكم هبواه }ولو اتبع احلق أهواءهم لف ،خر{إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآل
 .السماوات واأَلرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون{
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 احللقة السادسة

قاتلوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى ف ئفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحواا}وإن ط
ب حىت تفيء إىل أمر هللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما ابلعدل وأقسطوا إن هللا حي يالىت تبغ

 طائفتان مفردها طائفة، وهي اجلماعة من الناس، وقوله: }اقتتلوا{ مجع، وإاما .املقسطني{
ى مثىن  الضمري عل مجع ألن الطائفة تشتمل على أفراد كثريين، فلذلك صح أن يعود

، وإن طائفتان من املؤمنني اقتتال(مراعاة للمعىن، وإال لكان مقتضى اللغة أن يقول: )
 إليه ابملعىن. لكنه عاد ،ليطابق الضمري مرجعه

 واالقتتال بني املؤمنني له أسباب متعددة، والشيطان قد يئس أن يُعبد يف جزيرة العرب،
، فإذا حصل ابينهم حىت يكون بعضهم يقتل بعض   ، حيرشولكنه رضي يف التحريش بينهم

، بينهما{ ما، وهلذا قال: }فأصلحوااالقتتال فالواجب على املؤمنني اآلخرين الصلح بينه
اسعوا إىل الصلح بكل وسيلة حىت ولو كان ببذل املال، والتنازل عن احلق ألحدمها  :أي

عن اآلخر  ألن الصلح البد فيه من أن يتنازل أحد الطرفني عما يريد من كمال حقه، 
فس خري{ وقال: }وأحضرت األنوإال ملا مت الصلح، وهلذا ملا قال هللا تعاىل: }والصلح 

 .بد من التنازل فال ،أن يتم قولهألن كل إنسان يريد ، الشح{

ى ز وجل: }فإن بغت إحدامها على األخر قال هللا ع ،مث حصل بغي ،فإذا أصلحنا بينهما
األخرى  لو فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتني تقاتل :يعين ،{يفقاتلوا الىت تبغ

ليه، وأمر هللا ع إترج :أي ،فهنا ال صلح، بل نقاتل اليت تبغي }حىت تفيء إىل أمر هللا{
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لى ع دينه وشرعه، فانظر يف أول األمر اإلصالح، فإذا مت الصلح وبغت إحدامها :يعين
عليها، فنقاتل معها }فإن فاءت{ فإنه جيب الكف عن  ىاألخرى، وجب أن نساعد املبغ
 ،ا، وال أن نسلب ماال  هز على جريح، وال أن نتبع مدبر  قتاهلم، وال جيوز أن جن

 .ة، ألن هؤالء مؤمنونأن نسيب ذري وال

}فإن فاءت فأصلحوا بينهما ابلعدل وأقسطوا إن هللا حيب املقسطني{ أي: فإن فاءت 
إىل أمر هللا بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت احلرب، وجب أن نصلح بينهما ابلعدل، 
وهذا غري اإلصالح األول، اإلصالح األول لوقف القتال، وهذا اإلصالح ابلتقدير فننظر 

لفت على إذا كانت إحدى الطائفتني أت كل طائفة، مث نسوي بينهما، فمثال  لف على  ماذا ت
األخرى ما قيمته مليون رايل، والثانية أتلفت على األخرى ما قيمته مليون رايل، فحينئذ 
تعادل الطائفتان، فإن كانت إحدامها أتلفت على األخرى ما قيمته مثاامائة ألف رايل، 

ليت أتلفت حتملها على األخرى ا ،فالفرق مائتا ألف رايل ،ه مليونواألخرى أتلفت ما قيمت
 ،ما قيمته مليون، وهلذا قال: }فأصلحوا بينهما ابلعدل وأقسطوا إن هللا حيب املقسطني{

حيب العادلني، وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أن املقسطني على  :أي
 ن يعدلون يف أهليهم، وما ولوالذيمنابر من نور عن ميني هللا عز وجل، ا

 .من أمور املسلمني

 :يعين ،: }إاما املؤمنون إخوة{ هذا كالتعليل لقوله: }فأصلحوا بينهما{ قال عز وجلمث
إاما أوجب هللا علينا اإلصالح بني الطائفتني املقتتلتني  ألن املؤمنني إخوة. الطائفتان 

  إخوة هلم حىت مع القتال. ااملقتتلتان مها أخوان، وحنن أيض  



 32ص                                                                للعالمة حممد بن صاحل العثيمني تفسري سورة احلجرات 

 

وق، وقتاله  سباب املسلم فس»فإذا قال قائل: أليس النيب صلى هللا عليه وسلم قد قال: 
  للمؤمن؟ اوالكافر ليس أخ  ، «كفر

فاجلواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النيب عليه الصالة والسالم هو كفر دون كفر، 
أبن هاتني  فهنا صرح هللا عز وجل (1)،افر  لق الشرع عليه أنه كفر يكون كفليس كل ما أط

قال مع أن قتال املؤمن كفر. فيقال: هذا كفر دون كفر، و  ،الطائفتني املقتتلتني إخوة لنا
النسب، والنياحة  اثنتان يف الناس مها هبما كفر: الطعن يف»النيب صلى هللا عليه وسلم: 

أكرب، فدل  امليت ال يكفر كفر  ب والنائح على اومعلوم أن الطاعن يف النس ،«على امليت
ذلك على أن الكفر يف شريعة هللا يف الكتاب ويف السنة كفران: كفر اخرج عن امللة، وكفر 

 .ال خيرج عن امللة

 ويف هذا من احلمل على العطف على هاتني ،}إاما املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم{
الطائفتني املقتتلتني ما هو ظاهر يف قوله: }فأصلحوا بني أخويكم{ كما أنك تصلح بني 

 .أخويك األشقاء من النسب، فأصلح بني أخويك يف اإلميان

اكم كوا ما هناتقوا هللا تعاىل أبن تفعلوا ما أمركم به وترت  :يعين ،}واتقوا هللا لعلكم ترمحون{
عنه  ألنكم إذا قمتم هبذا فقد اختذمت وقاية من عذاب هللا، وهذه هي التقوى، وعلى هذا  

                                                 

أطلق الشرع عليه أنه كفر أراد الشيخ رمحه هللا كما هو واضح من السياق: ليس كل ما ( 1)
 يكون كفر ا أكرب اخرج من امللة.
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كلما مسعت كلمة تقوى يف القرآن فاملعىن أهنا اختاذ الوقاية من عذاب هللا بفعل أوامره 
 .واجتناب نواهيه

 إذا اتقيتموه. للريمحكم هللا عز وج :أي ،}لعلكم ترمحون{
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 احللقة السابعة

ين  لعباده من اآلداب واألخالق الفاضلة: }اي أيها الذمث قال هللا عز وجل يف مجلة ما بنيَّ 
ال نساء من نساء عسى أن يكن منهم و  ار قوم من قوم عسى أن يكونوا خري  آمنوا ال يسل

 . ا منهن{خري  

االستهزاء واالزدراء، ومن املعلوم أن هللا تعاىل جعل الناس يف هذه احلياة السلرية: هي 
الدنيا طبقات، فقال هللا تبارك وتعاىل: }أهم يقسمون رمحة ربك حنن قسمنا بينهم معيشتهم 

 :أي ،{سلراي   افوق بعض درجات ليتلذ بعضهم بعض   يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم
ر بعضهم بعض    .صاحل، وليس املراد هنا االستهزاءيف امل اليسلِّ

كرب درجات خرة أظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلوقال هللا تبارك وتعاىل: }ان
م أعلم إذا ثبت هذا التفضيل بني الناس فهم يتفاضلون يف العلم، فبعضه ،{وأكرب تفضيال  

عربية من لكعلوم اللغة ا  ،من بعض يف علوم الشريعة، وعلوم الوسيلة إىل علوم الشريعة
ه، ومنهم من بسط له يف رزق النحو والبالغة وغريها، وهم يتفاضلون يف الرزق، فمنهم من

عليه يف رزقه، وهم يتفاضلون يف األخالق، فمنهم ذوو األخالق الفاضلة العالية،  قدر
ومنهم دون ذلك، وهم يتفاضلون يف اخللقة، منهم السوي اخللقة، ومنهم من دون ذلك، 

لك يف احلسب، منهم من هو ذو حسب ونسب، ومنهم دون ذلك، فهل ويتفاضلون كذ
يسلر  ا ال: }اي أيها الذين آمنو -عز وجل  -جيوز ألحد أن يسلر ممن دونه؟ يقول هللا 

بوصف اإلميان، وينهاان أن يسلر بعضنا من بعض  ألن  قوم من قوم{ فيلاطبنا جل وعال
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ل هو هللا عز وجل هو  لشل  الذيم من سلريتك هبذا اوإذا كان هو هللا لز  ،املفضِّ
  .ا بتقدير هللا عز وجلدونك أن تكون ساخر  

 «.لدهرال تسبوا الدهر، فإن هللا هو ا: »والسالم عليه الصالة وإىل هذا يوحي قول الرسول

لب األمر، أق يؤذيين ابن آدم يسب الدهر وأان الدهر، بيدي»ويف احلديث القدسي: 
 . «الليل والنهار

، أو يف قالعلم أو يف املال، أو يف اخلل تسلر من هذا الرجل الذي هو دونك يففلماذا 
ل هو ذي أعطاك الفضاخللقة، أو يف احلسب، أو يف النسب، ملاذا تسلر منه؟ أليس ال

 ؟هللا الذي حرم هذا يف تصورك فلماذا

غد، لمنهم{ رب ساخر اليوم مسلور منه يف ا اوهلذا قال عز وجل: }عسى أن يكونوا خري  
ى: هد، ويف بعض اآلاثر يرو يف الغد، وهذا شيء مشا ورب مفضول اليوم يكون فاضال  

أبخيك ة ال تظهر الشمات: »اويف اآلاثر أيض  «. خاه بذنب مل ميت حىت يعمله أريمن ع»
 . «فيعافيه هللا ويبتليك

كون  يسلر من غريه عسى أن يإذن جيب على اإلنسان أن يتأدب مبا أدبه هللا به، فال
منهن{ ون  على النساء والرجال  اال نساء من نساء عسى أن يكن خري  منه، }و  اخري  

 ابلتفصيل، حىت ال يقول أحد: إن هذا خاص ابلرجال، لو ذكر الرجال وحدهم، أو خاص
 .ابلنساء وحدهن
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وهبذا نعرف الفرق بني القوم والنساء. إذا مجع بني القوم والنساء فالقوم هم الرجال 
إلانث، وإن ذكر القوم وحدهم مشل الرجال والنساء، مثل ما يذكر يف الرسل والنساء هن ا

فهو يشمل الذكور واإلانث، لكن إذا  ،عليهم الصالة والسالم أهنم أرسلوا إىل قومهم
 ذكر القوم والنساء صار النساء هن اإلانث، والقوم هم الذكور.

كون أول من ميتثل أمر أن ي وهذا األدب عام جلميع األمة، وجيب على كل طالب علم
 وجيتنب هنيه  ألنه مسؤول عن ذلك من وجهني: هللا عز وجل

 الوجه األول: أنه كغريه من املكلفني.

عمل يعمله فسوف يقتدي به الناس، وحيتجون به،  :والثاين: أن طالب العلم قدوة، أي
فإذا كان طالب العلم هو الذي يسلر من العلماء أو من دون العلماء فهذه بلية يف 
الواقع، فالواجب على اإلنسان إذا خالف غريه أن يلتمس له العذر، مث يتصل هبذا 

ام وهدوء، رت امللالف ويبحث معه، فرمبا يكون احلق مع من خالفه ويناقشه أبدب واح
 .خالف رأيه أو رأي شيله فهذا غلط حىت يتبني احلق، وأما سلريته مبا

ذا هفإن الواجب عليك أن حتمله على أحسن احملامل وأن  ،وكل إنسان خيالفك يف قولك
سيأجره على اجتهاده إذا أخطأ، وإن أصاب فله أجران، مث  اجتهاده، وأن هللا عز وجل

ا الرجل، فرمبا تبني أن احلق معك فتكون لك منة على هذ تتصل به وتناقشه، وال تستحي،
 .فيكون له منة عليك ،ورمبا يتبني لك أن احلق معه
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 آداب طالب العلم، بل وال من آداب املؤمن مع أخيه. وأما السلرية فهذا ليس من

}وال تلمزوا أنفسكم{ اللمز: العيب، أبن تقول: فالن بليد، فالن طويل، فالن قصري، 
ر سوقوله: }وال تلمزوا أنفسكم{ ف ،اأمحر، وما أشبه ذلك مما يعد عيب  ود، فالن فالن أس
 مبعنيني:

ة ، ألن كل واحد منا مبنزلة نفس اإلنسان، أخوك مبنزلاملعىن األول: ال يلمز بعضكم بعض  ا
 نفسك، فإذا ملزته فكأاما ملزت نفسك.

كونه ملزك، فلمزك إايه سبب لواملعىن الثاين: إن املعىن ال تلمز أخاك، ألنك إذا ملزته 
لعن »يلمزك، وحينئذ تكون كأنك ملزت نفسك، وعليه قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

يسب أاب »كيف يلعن الرجل والديه؟ قال:   !فقالوا: اي رسول هللا« هللا من لعن والديه
 .«الرجل فيسب أابه، ويسب أمه فيسب أمه

عيب أخاك فال جيوز لك أن ت، اني بعضهم بعض  حترمي عيب املؤمن وعلى كل حال يف اآلية
يبك إايه يف فإن ع ،ل قية اليت تعود إىل اخللقةلقية، أما الصفة اخلقية أو صفة خُ بصفة خل  

فالذي خلق اإلنسان هو هللا عز وجل، والذي جعله على  ،احلقيقة عيب خلالقه عز وجل
ا، صري  قته فيكون الطويل قهذه الصفة هو هللا عز وجل، واإلنسان ال ميكن أن يكمل ِخل

وعبته يف  ا؟ فأنت إذا ملزت إنساان  ، أو اجلميل قبيح  ، أو القبيح مجيال  أو القصري طويال  
بنا اجلدار فعيبنا عو  ا مبني ا مائال  يف الواقع، وهلذا لو وجدان جدار  خلقته فقد عبت اخلالق 

 .املسألة خطريةف ،اخلالق عز وجلته فكأاما عبت يف خلق إذن إذا عبت إنساان   .لباين اجلدار
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ق أبن يكون هذا الرجل سريع الغضب، شديد االنتقام، بذيء اللسان، فال أما عيبه ابخلُل
ال تظهر الشماتة »تعبه  ألنه رمبا إذا عبته ابتالك هللا بنفس العيب، وهلذا جاء يف األثر: 

النصيحة، أن  اجبفالو  ،قلكن إذا وجدت فيه سوء خل، «أبخيك فيعافيه هللا ويبتليك
: له كتااب   به من عيب، أو أن تكتب تتصل به إن كان ميكن االتصال به، وتبني له ما كان

 .رسالة ابمسك أو ابسم انصح مثال  

: اي فاسق، اي ثال  ابللقب، فتقول له م اال ينبز بعضكم بعض   :يعين ،}وال تنابزوا ابألَلقاب{
ب  زاين، ال تفعل هذا  ألنك إذا نبزته ابللقفاجر، اي كافر، اي شارب اخلمر، اي سارق، اي

لنهي، ا فإما أن يكون اللقب فيه، وإما أن ال يكون فيه، فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا
 .اوإن مل يكن فيه فقد هبته وارتكبت النهي أيض  

ا من بئس لكم أن تنقلو  :يعين ،: }بئس االسم الفسوق بعد اإِلميان{وجل عز مث قال
 وصف الفسوق، فإذا ارتكبتم ما هنى هللا عنه صرمت فسقة، فاإلنسان وصف اإلميان إىل
ا ا، وإذا ارتكب صغرية وكررها وأصر عليهبرية واحدة من الكبائر صار فاسق  إذا ارتكب ك
ه: }بئس ، هذا معىن قولاميان وكمال اإلميان فاسق  ، فال جتعل نفسك بعد اإلاصار فاسق  

اد الذم فإنه أف ألن هذه اجلملة مجلة إنشائية تفيد الذم، وما ،االسم الفسوق بعد اإِلميان{
 .منهي عنه بال شك

ابأللقاب،  حترمي السلرية، وحترمي ملز الغري، وحترمي التنابز :فاستفدان من هذه اآلية الكرمية
ان فقط، على اللس اا، والفسق ليس وصف  فاسق بعد أن كان مؤمن   وأن من صنع ذلك فهو
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ه، قال العلماء: الفاسق ال يصح أن يكون ولي ا على ابنت حكام، فمثال  يرتتب عليه أ بل
يها إن أقارب أو خافوا من أب فيزوجها من يصح أن يكون ولي ا من أقارهبا، فإن مل يكن هلا

جها القاضي، والفاسق ال تقبل شهادته  ألن هللا تعاىل قال: }اي أيها الذين جها فيزو زوَّ 
نقبلك   فيشهد عند القاضي حبق، فيقول القاضي: ال ،إ فتبينوا{آمنوا إن جاءكم فاسق بنب

ر ابلناس يف الصالة، والفاسق الذي يظه ا، والفاسق ال يصلح أن يكون إمام  ألنك فاسق
 فسقه ال يصح أذانه، كل هذا قال به العلماء رمحهم هللا، وإن

هلني حىت ر اكان يف بعض هذه املسائل خالف، لكين أقول: إن كلمة فاسق ليست ابألم
 وهلذا ذمه هللا، فقال: }بئس االسم الفسوق بعد اإِلميان ،}بئس االسم{، يقوهلا اإلنسان

 ،بمن كان يفعل هذه األشياء الثالثة، ومل يت :يعين ،ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون{
 .ااملون، فالذي ال يتوب يكون ظامل  فأولئك هم الظ

نون ، وإذا كان املؤم«ظلمات يوم القيامة»لسالم والظلم كما قال النيب عليه الصالة وا
ور، فيجب احلذر ن يوم القيامة يسعى نورهم بني أيديهم وأبمياهنم، فهؤالء الظلمة ليس هلم

 ألنك أيها العبد، عبد هلل أتمتر أبمره، وتنتهي عن هنيه. ،مما هنى هللا عز وجل
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 احللقة الثامنة

اعته، فنقول: التوبة من العبد أن ينتقل من معصية هللا إىل ط فإن قال قائل: ما معىن التوبة؟
 والتوبة من هللا أن يقبل هللا من العبد فيبدل سيئاته حسنات.

الىت حرم  خر وال يقتلون النفسآا مع هللا إهل  قال هللا تبارك وتعاىل: }والذين ال يدعون 
م فأولئك يبدل هللا سيئاهت ا صاحل  قال: }إال من اتب وآمن وعمل عمال  هللا{ إىل أن 
د ، وقد تطلق التوبة من هللا على توفيقه العبد إىل التوبة، فلله تعاىل على العبحسنات{

دليل على هذا قول هللا التوبة. والتوبتان: توبة مبعىن التوفيق للتوبة، وتوبة مبعىن قبول 
ا رحبت رض مبين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األتبارك وتعاىل: }وعلى الثالثة الذ

مث اتب . }من هللا إال إليه مث اتب عليهم{ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ
 .ليتوبوا{ أي وفقهم للتوبة فتابواعليهم 

قبل التوبة عن الذي يأما التوبة األخرى وهي قبول توبة العبد، فمثل قوله تعاىل: }وهو 
وليس   وتوبة العبد حتتاج إىل شروط، إذ ليس كل توبة مقبولة،. عن السيئات{ عباده ويعفو
 ، بل البد من شروط:ال: أان اتئب إىل هللا يكون اتئب  كل من قا

ف من أبيه، ال حيمله على التوبة أنه خائ :لتوبة، أيالشرط األول: أن خيل  هلل تعاىل يف ا
أو خائف من أخيه األكرب، أو خائف من السلطات، أو اتب ألجل أن يقال: فالن 
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 هللا عز وجل اكون احلامل له على التوبة طلب رضمستقيم، واإلخالص هلل يف التوبة أن ي
 والوصول إىل كرامته، واإلخالص شرط يف كل عبادة.

: الندم على ما فعل، ومعىن يندم أي: يتحسر، ويتكدر أنه وقع منه هذا الشرط الثاين
 الشيء. وخيجل من هللا عز وجل.

اركه، أييت ابلواجب إن أمكن تد وذلك أبن ،ثالث: أن يقلع عن الذنب يف احلالالشرط ال
 .ا حمرم  لع عن احملرم إذا كان الذنب فعال  أو بدله إذا مل يكن تداركه، وأن يق

م، ، والسرقة حراون شل  سرق من إنسان ماال  الذنب يف حق اإلنسان أبن يك فإذا كان
ال ميكن و واتب الرجل وندم وعزم على أال يعود، فالبد أن يوصل هذا املال إىل صاحبه، 

 . أن تتم التوبة إال هبذا

ي، املال أن يرتتب على ذلك ضرر علفإذا قال: أخشى إن ذهبت إىل هذا الرجل وأعطيته 
ت إىل هللا قبل د تبحبس، ورمبا يدعي أن املبلغ املسروق أكثر، وأان قعيت، ورمبا أوعلى مس

  فكيف تكون احلال؟ فهل جيوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ ،أن يقدر علي

م كما لو سرق من أانس نسيه  ،صاحبه معلوم، أما لو كان جمهوال   واجلواب: ال جيوز، ألن
بد أن ال امعلوم  مبا سرق عنهم، لكن إذا كان أو جهلهم وال يدري أين هم، فهنا يتصدق 

، يثق به، ويقول: اي فالن، إين سرقت هذا املال من فالن ايوصله، وميكن أن يعطي شلص  
وقد ندمت وتبت إىل هللا، ومن فضلك أعطه إايه، وقل له: هذه دراهم من إنسان تستحقها 
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م وكله أن يوصل الدراهعليه، وهو اآلن يبذهلا، ولكن البد أن يكون هذا الرجل الذي 
ل: أنت الهتمه صاحب املال، وقا األنه لو مل يكن موثوق    اا عند صاحب املال وأمين  موثوق  

السارق واملسروق أكثر، فالبد أن يكون ثقة، وإذا مل ميكن فيمكن أن ترسل ابلربيد، 
 تكتب املعلوم أنك لنويقال: هذه دراهم من شل  تستحقها عليه، ويف هذه احلال من 

من  انه رمبا مير عليه ويعرف خطك يوم  حيسن أن ال تكتبها بقلمك، أل اامسك، وأيض  
 .الدهر

، أما إذا كان احلق غري مايل، مثل أن يكون شل  اغتبته، يف اكان احلق مالي    هذا إذا
جملس أو جمالس، فكيف تكون التوبة من هذا؟ قال كثري من العلماء: البد أن تذهب 

 فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة، فاذهب إليه وقل له: اي فالن إليه، وتستحله، وإال
 ساحمين.

 وقال بعض العلماء: ال جيب أن تستحله، وإاما تستغفر له وتثين عليه يف اجملالس اليت كنت
ن اغتبته أن ارة مكف»تغتابه فيها، واحلسنات يذهنب السيئات، وقد جاء يف احلديث: 

 .«تستغفر له

قول وسط، ولعله الصواب: إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم القول الثالث: وهو 
بذلك فالبد من أن تذهب إليه وتستحله، ألنه لن يزول ما يف قلبه حىت تستحله، أما إذا 

تغتابه فيها، وهللا غفور  نتمل يعلم فيكفي أن تستغفر له، وأن تثين عليه يف اجملالس اليت ك
 .رحيم
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الذي  ار منه أن يساحمه، وال ينبغي أن يناقش ويرى موينبغي ملن جاء إليه أخوه يعتذ
رة فتعجز نفس صاحبه عن أن حيلله، ألن النفس أما اا كبري  حصل، ألنه رمبا يذكر شيئ  

، ومن امن هللا، ويقول: هذا جاء معتذر   ابلسوء، فاألوىل أن ال يسأل، وأن حيتسب األجر
 .اه الغيبة ثناء حسن  بل أن تعود هذعفا فأجره على هللا، ويرجى يف املستق

 نه إن كانوهو احلق، وهو أ ،و اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللاوهذا التفصيل ه
فالبد أن تستحله حىت يزول ما يف قلبه، وإن كان غري عامل فال حاجة إىل استحالله،  اعامل  

رى أن فالذي ن ،هذا ابلنسبة للذي اغتاب غريه، أما الذي اغتيب وطُلب منه السماح
حلله  فليحلله. وثقوا أنه إذا اا اندم  له، ألنه أخوه جاءه معتذر  األفضل واألكمل أن حيل

ستكون كبرية وعظيمة على الشل  الذي استحله، سريى أنه أهدى إليه أكرب هدية، 
سلمني أن ملفتنقلب الكراهية اليت كانت من قبل إىل حمبة وألفة، وهذا هو املطلوب من ا

 حمب ا واد ا. اضهم لبعض إلف  يكون بع

ة عازمة جازمة يكون يف نفسه ني :الشرط الرابع: أن يعزم على أن ال يعود يف املستقبل، أي
أن ال يعود هلذا الذنب يف املستقبل، فإن اتب وهو يقول: رمبا أنه يطرأ علي أن أفعل 

  املستقبل.د يفالذنب، فهذا التائب ال تصح توبته، ألنه البد أن يعزم على أن ال يعو 

الشرط اخلامس: أن تكون التوبة يف وقت قبوهلا، ألنه أييت وقت يسد ابب التوبة، وال 
 :الذي يغلق عن التائبني عام وخاص تقبل من اإلنسان، والباب
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الذي مس من املغرب، و أما العام: فهو طلوع الشمس من مغرهبا، فسيأيت زمن خترج الش
ها هللا عز لكن يرد الئق كلها على أن تردها ما ردهتا،لو اجتمعت اخل يردها هللا عز وجل
ا ترجع هذه الشمس العظيمة إذ ،أن يقول له كن فيكون{ اأراد شيئ   اوجل الذي أمره }إذ

غربت من مغرهبا، وإذا طلعت الشمس من مغرهبا آمن كل من على األرض، اليهودي، 
ة يف الدالل ااضح  ا و م يرون شيئ  يؤمنون  ألهن والنصراين، والبوذي، والشيوعي، وغريهم كلهم

لكن ال ينفعهم اإلميان، لقوله تعاىل: }هل ينظرون إال أن أتتيهم  ،على الرب عز وجل
املالئكة أو أييت ربك أو أييت بعض آايت ربك يوم أييت بعض آايت ربك ال ينفع نفس ا 

 عليه وسلم هللار النيب صلى ن قبل أو كسبت يف إمياهنا خري ا{، وفسإمياهنا مل تكن آمنت م
نئذ ال تنفع وحي .بك{ أنه خروج الشمس من مغرهباقوله تعاىل: }يوم أييت بعض آايت ر 

يف يدخل ك  د تنفع، ألنه انسد الباب، وإذا سالتوبة، مع أن الناس كلهم يؤمنون، لكن ال
 الناس؟

فهو أن حيضر اإلنسان أجله، فإذا حضر اإلنسان األجل فال تنفع التوبة،  :أما اخلاص
ضر أحدهم حلقول هللا تبارك وتعاىل: }وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا 

ا ميوت ، رمباهل أحد منا يعلم مىت ميوت؟! أبد   :، وإين أسألن{املوت قال إين تبت اآل
اإلنسان وهو على مكتبه، أو وهو على فراشه، أو وهو يف صالته، يف أي حلظة، وإذا كنا 

 .الباب نا املوت، فينسدئجاالواجب أن نبادر ابلتوبة لئال يفنعلم هذا ونوقن به، ف

}وليست التوبة  :لفور، فلنبادر ابلتوبة إىل هللا عز وجلوهلذا كانت التوبة مما جيب على ا
خلرب من ن{، هذا احضر أحدهم املوت قال إين تبت اآلللذين يعملون السيئات حىت إذا 
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له أمر واقع يدل عليه ملا أغرق هللا تعاىل فرعون وقومه، قال فرعون حني  ،هللا عز وجل
 ،عز وجل هللا: يعين ،يل{ائإله إال الذي آمنت به بنوا إسر  الغرق: }آمنت أنه الأدركه 

ن وقد آلآاآلن تتوب؟ ملاذا مل تتب قبل؟ }أي:  ؟ن{آلآفقيل له: } ،}وأان من املسلمني{
 .والعياذ ابهلل ،فلم تقبل توبته ،عصيت قبل وكنت من املفسدين{

ى هللا لال يتصوره إنسان، قال النيب ص اا عظيم  فإن هللا يفرح هبذا فرح   ،وإذا اتب العبد
 ،«تهبتوبة عبده من أحدكم براحل»أو قال « بتوبة أحدكم اهلل أشد فرح  »عليه وسلم: 
فطلبها » ،ت عنهضاع :يعين ،«كان عليها طعامه وشرابه فأضلها» ،هي البعري :الراحلة

نتظر واضطجع ي ،ضعفت قواه وخارت ،«فلم جيدها، فنام حتت شجرة ينتظر املوت
قال: اللهم ف ،فأخذ الزمام ،زمامها ابلشجرة ابينما هو كذلك إذا بناقته متعلق  ف» ،املوت

شدة  أخطأ من»لكنه  ،يريد أن يقول: اللهم أنت ريب وأان عبدك« أنت عبدي وأان ربك
 .«الفرح

ت، ة بعد اإلشراف على املو أعظم من هذا؟ ال، ألنه ال فرح أشد من حيا اجتدون فرح  وهل 
 يفرح بتوبة أحدان أشد من فرحة هذا الرجل بناقته. فالرب عز وجل
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 احللقة التاسعة

 يغتب ال جتسسوا والالظن إن بعض الظن إمث و من  اأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثري   }اي
 .{ابعض   بعضكم

سعود اية به، وهلذا روي عن ابن م}اي أيها الذين آمنوا{ يدل على العنـــتصدير اخلطاب بـ
عك: فإما خري رعها مسأ يقول }اي أيها الذين آمنوا{ فأنه قال: إذا مسعت هللا رضي هللا عنه

اىل: عويعين: وإما خري حتصل به العربة واالتعاظ، كما قال ت ،تؤمر به، وإما شر تنهى عنه
 .باب{لاأل }لقد كان يف قصصهم عربة ألويل

كون ، الظن: هو أن يمن الظن{ ااجتنبوا كثري   : }اي أيها الذين آمنواوهنا يقول عز وجل
من  اري  نا عرب هللا تعاىل بقوله: }كثلدى اإلنسان احتماالن يرتجح أحدمها على اآلخر، وه

 الظن{ ومل يقل: اجتنبوا الظن كله، ألن الظن ينقسم إىل قسمني:

 داموا أهال   ما اوهذا مطلوب أن تظن إبخوانك خري   القسم األول: ظن خري ابإلنسان،
ا ظهر لنا ثىن عليه مبا، ويم الذي ظاهره العدالة، فإن هذا يظن به خري  لذلك، وهو املسل
 من إسالمه وأعماله.

ن السوء، وهذا حيرم ابلنسبة ملسلم ظاهره العدالة، فإنه ال حيل أن يظن القسم الثاين: ظ
ظاهره  : حيرم ظن السوء مبسلمكما صرح بذلك العلماء، فقالوا رمحهم هللا  به ظن السوء،
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العدالة. أما ظن السوء مبن قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا ال حرج على اإلنسان 
 .أن يظن السوء به

يس ، ولكن هذا ل"اس بسوء الظناحرتسوا من الن"مثال املضروبة السائرة: ا من األوهلذ
على إطالقه، كما هو معلوم، وإاما املراد: احرتسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء 
فال تثقوا هبم، واإلنسان البد أن يقع يف قلبه شيء من الظن أبحد من الناس لقرائن حتتف 

 هه، حبيث يظهر من وجهه العبوس والكراهية يف مقابلتكبذلك، إما لظهور عالمة يف وج
وما أشبه ذلك، أو من أحواله اليت يعرفها اإلنسان منه أو من أقواله اليت تصدر منه فيظن 
به ظن السوء، فهذه إذا قامت القرينة على وجوده فال حرج على اإلنسان أن يظن به 

  ظن السوء.

 الظن املنهي عنه أم الظن املباح؟ ؟فإذا قال قائل: أيهما أكثر

مل  الظن، وهو ظن اخلري، ويشمن أنواع  ا كامال  أكثر  ألنه يشمل نوع  قلنا: الظن املباح 
من ظن السوء الذي قامت القرينة على وجوده  ألنه إذا مل يكن هناك قرينة تدل  اكثري  

 ا: }كثري  ذا قالتصف هبذا الظن، وهلعلى هذا الظن السيء، فإنه ال جيوز لنإنسان أن ي
ل: }إن مث قا، من الظن{ ال الظن، بل قال: }كثري  من الظن{ ومل يقل: أكثر الظن، وال ك

على  االظن ليس إبمث، وهو منطبق متام   بعض الظن إمث{ وقد توحي هذه اجلملة أن أكثر
ما بيناه وقسمناه، أن الظن نوعان: ظن خري، وظن سوء، مث ظن السوء ال جيوز إال إذا 

 .ت القرينة على وجوده، وهلذا قال: }إن بعض الظن إمث{قام



 48ص                                                                للعالمة حممد بن صاحل العثيمني تفسري سورة احلجرات 

 

 ،فما هو الظن الذي ليس إبمث؟ نقول: هو ظن اخلري، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة
 اض  الذي قامت عليه القرينة هذا أيألن ظن اخلري هو األصل، وظن السوء   هذا ليس إبمث
 أيدته القرينة. 

 يب من الغري، أي أن اإلنسان ينظر ويتصنت ويتسمع}وال جتسسوا{ التجسس طلب املعا
عرض من أخيه، والذي ينبغي لنإنسان أن ي ار ا من أخيه، أو لعله ينظر سوء  لعله يسمع ش

عن معايب الناس، وأن ال حيرص على االطالع عليها، وهلذا روي عن النيب صلى هللا 
ة والسالم: قال عليه الصالأنه  ،وسلم من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهعليه 
 أحب أن فإين» ،مما يوجب ظن السوء به اشيئ   :، يعين«ايئ  ال خيربين أحد عن أحد ش»

 فال ينبغي لنإنسان أن يتجسس، بل أيخذ الناس على. «أخرج إليكم وأان سليم الصدر
 .ك قرينة تدل على خالف ذلك الظاهرظاهرهم، ما مل يكن هنا

قراءة أخرى )وال حتسسوا( فقيل: معنامها واحد، وقيل: بل لكل ويف هذه اجلملة من اآلية 
أن التجسس أن حياول اإلنسان االطالع على العيب  :واحدة منهما معىن، والفرق هو

بنفسه، والتحسس أن يلتمسه من غريه، فيقول للناس مثال : ما تقولون يف فالن، ما تقولون 
ه، ملا يف هذا عنيني كالمها مما هنى هللا عنيف فالن؟ وعلى هذا فتكون القراءاتن مبينتني مل

 .يبس له هم إال أن يطلع على املعامن إشغال النفس مبعايب اآلخرين، وكون اإلنسان لي

  حياته، وينشغليف اا دائم  أو ابلتحسس جتده يف احلقيقة قلق  وهلذا من ابتلي ابلتجسس 
س الذين أيتون من بعض النا اوال يهتم بنفسه، وهذا يوجد كثري   بعيوب الناس عن عيوبه،
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إىل فالن وإىل فالن، ما تقول يف كذا؟ ما تقول يف كذا؟ فتجد أوقاهتم ضائعة بال فائدة، 
ن هللا عز هل أنت وكيل ع ،ألن ما وقعوا فيه فهو معصية هلل عز وجلبل ضائعة مبضرة  

 ؟!تبحث عن معايب عباده ،وجل

ر يف يب نفسه ليصلحها، ال أن ينظوالعاقل هو الذي يتحسس معايب نفسه، وينظر معا
ون أن تشيع : }إن الذين حيبوهلذا قال هللا عز وجل ،والعياذ ابهلل ،ليشيعهامعايب الغري 

 .الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم{

أخالق و  هذه آداب وتوجيه من هللا عز وجل إىل أخالق فاضلة مأمور هبا ،فعلى كل حال
 منهي عنها.

ذكرك أخاك » الغيبة فسرها النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله: ،{ابعض   }وال يغتب بعضكم
وهذا تفسري من الرسول عليه الصالة والسالم وهو أعلم الناس مبراد هللا تبارك  ،«مبا يكره

، سواء كان ذلك يف خلقته، أو خلقه، أو يف «ذكرك أخاك مبا يكره»وتعاىل يف كالمه: 
ه، أو يف غري ذلك، مثل أن تقول: فالن قبيح املنظر، أحواله، أو يف عقله، أو يف ذكائ

، سريع قه أبن تقول: فالن أمحقلُ أو يف خ ،ه كذا، تريد معايب جسمهدميم، فيه كذا، في
ن بليد، كأن تقول: فال  ،أو يف خلقته الباطنة ،الغضب، سيء التصرف، وما أشبه ذلك

فالن ال يفهم، فالن سيء احلفظ، وما أشبه هذا، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدها 
 ، قالوا: اي رسول هللا، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟« ذكرك أخاك مبا يكره» بنيد واضح حب

مجعت  :يأ ،«إن مل يكن فيه ما تقول فقد هبتهإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، و »قال: 
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فيجب الكف عن ذكر الناس مبا يكرهون، سواء كان  ،بني البهتان والغيبة، وعلى هذا
 .ذلك فيهم، أو ليس فيهم

عليك من ينشر عيوبك، جزاء  واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن هللا سيسلط 
مبثل ما  ه من يعامله، ال تظن أن هللا غافل عما يعمل الظاملون، بل سيسلط علياوفاق  
 .عامل الناسي

فإنه ال أبس هبا، وال حرج فيها، وهلذا ملا جاءت فاطمة  ،لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة
 معايب من نيوسلم تستشريه يف رجال خطبوها، ببنت قيس إىل رسول هللا صلى هللا عليه 

بن اوأبو جهم  ،بها ثالثة: معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه، فقد خطايرى أن فيه عيب  
أما معاوية »رضي هللا عنهم، فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم:  ،ث، وأسامة بن زيدحار 

 ،«ن عاتقه، انكحي أسامة بن زيدله، وأما أبو جهم فال يضع عصاه ع فصعلوك ال مال
احلق، وال يعد  نيف هذين الرجلني، للنصيحة وبيا ار النيب صلى هللا عليه وسلم عيب  فذك

 .هذا غيبة بال شك

ذا لو جاء إنسان يستشريك يف معاملة رجل، قال: فالن يريد أن يعاملين ببيع، أو شراء، وهل
أن تبني  فإن الواجب ،اأشبه ذلك، وأنت تعرف أن فيه عيب  أو إجارة، أو يف تزويج أو ما 

له ذلك، وال يعد هذا كما يقول العامة من قطع الرزق، بل هو من بيان احلق، فإذا عرفت 
الذي يريد أن يعامله هذا الشل  ببيع أنه مماطل كذاب حمتال، فقل  أن يف هذا الرجل
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وليس  اال، رمبا يدعي أن يف السلعة عيب  له: اي أخي ال تبع هلذا إنه كذاب مماطل، إنه حمت
 .راع واخاصمةفتقع معه يف ص ،، وما أشبه ذلكب، ورمبا يدعي الغنب وليس مغبوان  فيها عي

 خطب منه ابنته، والشل  ظاهره العدالة واالستقامة،أو جاء إنسان يستشريك يف شل  
: هذا، فمثال   نيوظاهره حسن خلق، ولكنك تعرف فيه خصلة معيبة فيجب عليك أن تب

نه للناس، لكنه جيحده وال يبي ،، أو تعرف أنه يشرب الدخانتعرف أن يف هذا الرجل كذاب  
كن فيه وق، وأنه طيب، ولتقول: هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم، وأنه خل ،جيب أن تبني

 إىل أن يزوجه، مث هو بعد ذلك ابخليار  ألنه اب الفالين، حىت لو كان هذا متجه  العي
 .على بصرية سيدخل

حة، وهي ذكر الرجل مبا يكره، إذا كان على سبيل النصي ،وعلى كل حال يستثىن من الغيبة
ن كذوب، فالن بن فال ، فالن بن فالن سيء احلفظ،ومنه ما يذكر يف كتب الرجال مثال  

فالن فيه كذا وكذا، يذكرون ما يكره من أوصافه، نصيحة هلل تعاىل ورسوله صلى  فالن بن
 فإذا كان الغرض من ذكرك أخاك ما يكره النصيحة فال أبس. ،هللا عليه وسلم

ظلم والتشكي، فإن ذلك ال أبس به، مثل أن يظلمك تكذلك لو كان الغرض من ذلك ال
رجل يستطيع أن يزيل هذه املظلمة، فتقول: فالن أخذ مايل، فالن جحد  وأتيت إىل ،رجل

حقي، وما أشبه ذلك، فال أبس، فإن هند بنت عتبة جاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 
لدي، فقال هلا يكفيين وو  ال يعطيين ما ،تشتكي زوجها أاب سفيان، تقول: إنه رجل شحيح

 اف  فذكرت وص، «ا يكفيك وولدك ابملعروفخذي م: »الرسول عليه الصالة والسالم
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تابه ولكنه من ابب التظلم والتشكي، وقد قال هللا تعاىل يف ك ،يكرهه أبو سفيان بال شك
ن القول فله أن جيهر ابلسوء م :يعين ،}ال حيب هللا اجلهر ابلسوء من القول إال من ظلم{

 إلزالة مظلمته.

أن خيفف عليه وطأة احلزن واألمل الذي ولكن هل جيوز مثل هذا إذا كان قصد اإلنسان 
حبيث حيكي احلال اليت حصلت على صديق له، وصديقه ال ميكن أن يزيل هذه  ،يف قلبه
 لكنه يفرج عنه أو ال؟ ،املظلمة

ال من ظلم{ لقول إالظاهر أنه جيوز  لعموم قوله تعاىل: }ال حيب هللا اجلهر ابلسوء من ا
ما يؤذى اإلنسان، وجيىن عليه جبحد مال أو أخذ مال، أو ما أشبه  اا، كثري  وهذا يقع كثري  

من  ويقول: فالن قال يف كذا، يريد أن خيفف ما يف قلبه ،فيأيت الرجل إىل صديقه، ذلك
األمل واحلسرة، أو يتكلم يف ذلك مع أوالده، أو مع أهله، أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك، 

 رمة ابلنسبة للمظلوم.هذا ال أبس به  ألن الظامل ليس له ح
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 احللقة العاشرة

يف  فكرهتموه واتقوا هللا{ التقوى يكثر األمر هبا احلم أخيه ميت  }أحيب أحدكم أن أيكل 
القرآن الكرمي، وكذلك يف السنة، فما هي التقوى اليت يكثر ورودها يف كتاب هللا وعلى 
لسان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم؟ إهنا كلمة عظيمة، إهنا تعين الوقاية من عذاب 

 هللا، وتكون الوقاية من عذاب هللا أبمرين:

 ،أبن يقول القائل إذا مسع أمر هللا }مسعنا وأطعنا{ ،ألمر األول: امتثال أوامر هللا عز وجلا
فإن هذا هو قول املؤمنني، قال هللا تعاىل: }إاما كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل هللا ورسوله 

 أيمر وال تقل: ما الفرق بني كذا وكذا؟ يعين: ملاذا ،ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا{
وسلم أن نتوضأ  ليهيف حلوم اإلبل أمر النيب صلى هللا ع هللا بكذا وال أيمر بكذا، فمثال  

، وهلذا كان أكل حلوم اإلبل انقض للوضوء على القول الراجح من أقوال من حلومها
العلماء، فال تقل: ملاذا أيمران ابلوضوء من أكل حلم اإلبل، وال أيمران ابلوضوء من أكل 

؟ مع أن كل منهما يسمى بدنة، وال تقل: ملاذا تؤمر احلائض بقضاء شهر الصوم حلم البقر
 وال تؤمر بقضاء الصالة، على سبيل التشكيك، ولكن قل: مسعنا وأطعنا.

عنا، واجتنبنا. طفقل: مسعنا وأ األمر الثاين: اجتناب ما هنى هللا عنه، فإذا هنى هللا عن شيء
 نمليسر واألنصاب واألزالم حيث قال: }اي أيها الذييف اخلمر واوأتمل قول هللا عز وجل 

 زالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكمآمنوا إاما اخلمر وامليسر واألنصاب واأل
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم تفلحون إاما 
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هل تنتهون  ،ذا التبصري والتبينيفبعد ه :أي ، وعن الصالة فهل أنتم منتهون{عن ذكر هللا
:  عنهمهللاأو ال؟ وهذا االستفهام مبعىن األمر، أي فانتهوا، وهلذا قال الصحابة رضي 

  !"انتهينا !انتهينا"

والثاين:  دون تردد. األول: امتثال أمر هللا عز وجل فصارت التقوى تتحقق أبمرين:
 دون تردد. -عز وجل  -اجتناب هني هللا 

هو رمحن، وقد و  ،هو هللا سبحانه وتعاىل رحيم ،: }إن هللا تواب رحيم{عز وجليقول هللا 
  .م سورة يف كتاب هللا، يف الفاحتةاجتمع االمسان يف أعظ

كما يف قوله تعاىل: }وإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن   ،قال العلماء: إذا ذكر الرمحن وحده
مها فمعنا ،اآلية }تواب رحيم{كما يف هذه   ،أو ذكر الرحيم وحده ،قالوا وما الرمحن{

واحد، يعين أن الرحيم والرمحن ذو الرمحة الواسعة الشاملة، والرمحن إذا ذكر وحده كذلك 
لرحيم افالرمحن ابعتبار الوصف، و  ،اأما إذا اجتمعا مجيع   .لشاملةهو ذو الرمحة الواسعة ا
ة إىل وموصل الرمحراحم  اأنه عز وجل ذو رمحة واسعة، وهو أيض   :ابعتبار الفعل، يعين

  ،هللا تعاىل: }يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون{ من يشاء من عباده، كما قال
أسأل هللا أن يعمين ومجيع إخواننا املسلمني برمحته، وأن جيعلنا من دعاة اخلري واإلصالح، 

 إنه على كل شيء قدير.

طاب هنا اخل ،ئل لتعارفوا{ا وقبواب  اكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شع}اي أيها الناس إان خلقن
، مع أن أول السورة وجه اخلطاب فيه للذين آمنوا، وسبب ار بنداء الناس عموم  مصدَّ 
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اب من  خر ابألنسذلك أن هذا اخلطاب يف هذه اآلية موجه لكل إنسان  ألنه يقع التفا
 .الفاجر و ب للمؤمن والكافر، والرب، واخلطاكل إنسان، فيقول عز وجل: }اي أيها الناس{

من ذكر هو آدم، وأنثى هي حواء، هذا هو املشهور عند  ،}إان خلقناكم من ذكر وأنثى{
أن بين  :علماء التفسري، وذهب بعضهم إىل أن املقصود ابلذكر واألنثى هنا اجلنس، يعين

 .آدم خلقوا من هذا اجلنس من ذكر وأنثى

 خيلق من األم واألب، وال :يأ ،ويف اآلية دليل على أن اإلنسان يتكون من أمه وأبيه
ن بني اء دافق خيرج ميعارض هذا قول هللا تعاىل: }فلينظر اإلنسان مم خلق خلق من م

املرأة فال  والرتائب ترائبفإذا قلنا: إن املراد ابلصلب صلب الرجل،  ،ئب{االصلب والرت 
ملاء الدافق اوإن قلنا ابلقول الراجح: إن الصلب والرتائب وصفان للرجل، يعين . إشكال

من  اوعلى هذا فيكون اإلنسان اخلوق   ،ااؤها دافق  هو ماء الرجل، أما املرأة فال يكون م
ماء الرجل، لكن ماء الرجل وحده ال يكفي، بل البد أن يتصل ابلبويضة اليت يفرزها رحم 

 .ه وأمهمن أبي :، أيااألمرين مجيع   من اهذا هبذا، فيكون اإلنسان اخلوق   املرأة فيزدوج

 . صريانكم شعواب   :أي ،{}وجعلنكم شعواب  

وهم ما دون  وقبائلوهم أصول القبائل،  ،فاهلل تعاىل جعل بين آدم شعواب   ،ئل{ا}وقب
صل يسمون ، وأفلاذ بين متيم املتفرعون من األاعتربون شعب  بنو متيم ي الشعوب، فمثال  

 .قبائل
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هل احلكمة من هذا اجلعل أن يتفاخر الناس بعضهم على  ،ئل{ا وقب}وجعلنكم شعواب  
أان من كذا، أان من كذا؟ ليس هذا  :بعض، فيقول هذا الرجل: أان من قريش، وهذا يقول
عز  ا، إذ لوال هذا الذي صريه هللابعض  املراد، املراد التعارف، أن يعرف الناس بعضهم 

 .ما عرف اإلنسان من أي قبيلة ،وجل

ىل غري ألنه إذا انتسب إ  ن ينتسب اإلنسان إىل غري أبيهبائر الذنوب أوهلذا كان من ك
أجل التعارف،  ن هذه الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها، وهي أهنم شعوب وقبائل مأبيه غريَّ 

 . للقبيلةفالن إىل آخر اجلد الذي كان أاب   بنفالن  بنفيقال: هذا فالن 

 .واألنساب: ال لتفاخروا ابألحساب أي ،}لتعرفوا{

ة، أو من ة الفالنيليس الكرم أن يكون اإلنسان من القبيل ،كم{ا }إن أكرمكم عند هللا أتق
الكرم احلقيقي النافع هو الكرم عند هللا، ويكون ابلتقوى، فكلما كان  .الشعب الفالين

، فعليك بتقوى اإذا أحببت أن تكون عند هللا كرمي  اإلنسان أتقى هلل كان عند هللا أكرم، ف
 .هللا عز وجل

ولياء هللا ال إن أ }أال :واآلخرة ها سعادة يف الدنياوالتقوى كلها اخلري، وكلها الربكة، وكل
 .زنون الذين آمنوا وكانوا يتقون{خوف عليهم وال هم حي

، آلذاا جيري على األلسن ومير ابأمساعنا كلمة التقوى، وليس لفظ   وما أكثر ما ترد على
قدر ما ، ويفوت اإلنسان من التقوى باا حمرتم  ا معظم  ا موقر  يم  ا عظبل جيب أن يكون لفظ  
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يتقدم إىل  إنساان   هللا عليه وسلم، فإذا رأينا مثال  خالف فيه أمر هللا تعاىل ورسوله صلى 
املسجد ويصلي مع اجلماعة وخيشع يف صالته، ويؤديها بكل طمأنينة، وآخر ابلعكس 

 حىت لو  فاألول أتقى، إذن فهو أكرم عند هللايصلي يف بيته ويقتصر فيها على الواجب، 
 األتقى هلل هو األكرم عند هللا ، فإناوايل، واآلخر من أرفع الناس نسب  كان موىل من امل

 .عز وجل

وكل إنسان حيب أن حيظى عند السلطان يف الدنيا، ويكون أقرب الناس إليه، فكيف ال 
ان ى وشيطان، وإال لكاملسألة هو  حنب أن نكون أقرب الناس إىل هللا، وأكرمهم عنده؟!

 .ا، فعليك بتقوى هللا عز وجل لتنال الكرم عند هللااألمر واضح  

 .مطلق، ومل يقيد حبال من األحوال }إن هللا عليم خبري{ بكل شيء، ألنه هنا

اخلربة هي العلم ببواطن األمور، والعلم ابلظواهر ال شك أنه صفة مدح وكمال،  ،}خبري{
لكن العلم ابلبواطن أبلغ، فيكون عليم ابلظواهر، وخبري ابلبواطن، فإذا اجتمع العلم 

 .واخلربة صار هذا أبلغ يف اإلحاطة

يم ابلشيء لألن اخلبري عند الناس هو الع  ن اخلربة هلا معىن زائد عن العلمإ :وقد يقال
 يس عنده حذق، فإنه الاحلاذق فيه، خبالف اإلنسان الذي عنده علم فقط، ولكن ل

  .ملعىن زائد على العلم اري متضمن  ، فعلى هذا يكون اخلبايسمى خبري  
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 احللقة احلادية عشرة

هو  اسم مجع ألعرايب، واألعرايب :األعراب ،عراب آمنا{}قالت األ مث قال هللا تعاىل:
ال ، فاألعراب افتلروا، فقالوا: آمنا آمنا، افتلروا إبمياهنم، فقاساكن البادية كالبدوي متام  

  .: }قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم{عز وجل هللا

، ون{عراب منافقاأل لقول هللا تعاىل: }وممن حولكم منقيل: إن هؤالء من املنافقني، 
املنافق مسلم، ولكنه ليس مبؤمن، ألنه مستثىن يف الظاهر، إذ إن حال املنافق أنه  و 

م مع أهنم مه بنفاقهكاملسلمني، وهلذا مل يقتلهم النيب عليه الصالة والسالم، مع عل
 .{لوا آمناوإذا لقوا الذين آمنوا قا}ال خيالفون،  امسلمون ظاهر  

وقيل: إهنم أعراب غري منافقني، لكنهم ضعفاء اإلميان، ميشون مع الناس يف ظاهر الشرع، 
 لكن قلوهبم ضعيفة، وإمياهنم ضعيف.

، وعلى ان يف قلوبكم{ أنه مل يدخل أصال  يكون قوله: }وملا يدخل اإلمي وعلى القول األول
إلميان يف ا لكن مل يصل ،ففيهم إميان الثاين: أي ملا يدخل اإلميان الدخول الكامل املطلق،

 .قلوهبم على وجه الكمال

إذا مل  ايع  معنيني، فإهنا حتمل عليهما مجأن اآلية إذا احتملت  :والقاعدة عندان يف التفسري
نزل فاألعراب الغالب عليهم أهنم ال يعرفون حدود ما أ يتنافيا، فإن تنافيا طلب املرجح.

 هللا على رسوله، فيقولون آمنا، فقال هللا تعاىل خياطب النيب صلى هللا عليه وسلم: }قل مل
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يف  ه ذلك أن اإلسالمووج   ،تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم{
إنسان ميكن أن يعمل جبوارحه وكل  اجلوارح، القلب، وهو صعب، واإلسالم عالمة يف

كأحسن ما يكون، فقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم عن اخلوارج أهنم   ا متقن  عمال  
يقرءون القرآن، وأهنم يصلون، وأن الواحد من الصحابة حيقر صالته عند صالهتم، وقراءته 

ن ال جياوز ن القرآإهنم يقرأو »عند قراءهتم، ومع ذلك يقول النيب عليه الصالة والسالم: 
نسأل هللا العافية، وأهنم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية، وهذا ، «حناجرهم

يتصدق جد ويقرأ ويصوم و ميكن أن يصلي ويس ،يدل على أن اإلسالم يستطيعه كل إنسان
ان من اإلميان، وهلذا قال: }قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلمي وقلبه خال
 .يف قلوبكم{

)ملا( بدل  تتقال العلماء: إذا أ .ومل يقل: )ومل يدخل( ،يقول: }ملا يدخل{ ،وهنا التعبري
 "،ا يدخلهافالن مل" إذا قلت: لى قرب وقوع ما دخلت عليه، فمثال  ع )مل( كان ذلك دليال  

 ،{بأنه قريب منها، ومنه قوله تعاىل: }بل هم يف شك من ذكرى بل ملا يذوقوا عذا :أي
 قلوهبم، يفمل يدخل اإلميان  :أي ،{ملا يدخل}قريب منه، وهنا قال:  مل يذوقوه، ولكن :أي

 .ولكنه قريب من الدخول

لقيام أبمره إن أطعتم هللا ورسوله اب ،{اورسوله ال يلتكم من أعملكم شيئ   }وإن تطيعوا هللا
ال هللا بل سيوفرها لكم كاملة، كما ق ،افإنه لن ينقصكم من أعمالكم شيئ   واجتناب هنيه

زى إال مثلها  جيتبارك وتعاىل: }من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء ابلسيئة فال
كن شر ا فشر، ل فلري، وإن اإن خري   ،فكل إنسان جيزى على عمله. وهم ال يظلمون{
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 امثقال ذرة شر   ليره ومن يعم ا}فمن يعمل مثقال ذرة خري   .رمحة هللا تعاىل سبقت غضبه
وقد يعاقب، وقد يعفو هللا عنه، فالسيئات ميكن أن متحى، واحلسنات ال ميكن أن  ،يره{

 ال ينقصكم. :أي ،{اا قال: }ال يلتكم من أعملكم شيئ  تنق ، وهلذ

}إن هللا غفور رحيم{ ختم اآلية ابملغفرة والرمحة، إشارة إىل أن هؤالء الذين قالوا إهنم 
 ن املغفرة والرمحة، مل يدخل اإلميان يف قلوهبم، ولكنه قريب من دخوله.آمنوا، قريبون م

يف هذه اآلية الكرمية فرق بني اإلسالم واإلميان، وكذلك يف حديث جربيل عليه السالم 
فرق بني اإلسالم واإلميان، ففي حديث جربيل عليه السالم ملا سأل النيب صلى هللا عليه 

يم رسول هللا، وأن تق اال إله إال هللا، وأن حممد  أن تشهد أن »قال:  ،وسلم عن اإلسالم
ؤمن ابهلل، أن ت». ويف اإلميان قال: «لزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيتالصالة، وتؤيت ا

 .الم واإلميان. ففرق بني اإلس«وم اآلخر، والقدر خريه وشرهومالئكته، وكتبه، ورسله، والي

 اقض؟م هو اإلميان، فهل يف هذا تنإلميان هو اإلسالم، واإلسالويف أدلة أخرى جيعل هللا ا

واجلواب: ال، فإذا قرن اإلسالم ابإلميان صارا شيئني، وإذا ذكر اإلسالم وحده، أو اإلميان 
وحده صارا مبعىن واحد، وهلذا نظائر يف اللغة العربية كثرية، وهلذا قال أهل السنة واجلماعة: 

ر كيف سياق واحد فهما شيئان، وإذا ذ كرا إذا ذ جتمعا، يعين إن اإلسالم واإلميان إذا ا
دد  صلى هللا عليه وسلم عأحدمها دون اآلخر فهما شيء واحد، ويدل على هذا أن النيب

ا اإلميان بضع وسبعون شعبة، أعاله»فقال:  ،هي من اإلسالم، وجعلها من اإلميان أعماال
، «م أن تشهد أن ال إله إال هللااإلسال»ل: مع أهنا من اإلسالم، قا« قول: ال إله إال هللا
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وإماطة األذى عن الطريق من اإلسالم  ألهنا عمل،  ،«وأدانها إماطة األذى عن الطريق»
وهذا يف القلب، فاملهم اإلميان واإلسالم  ،«واحلياء شعبة من اإلميان» ،واألعمال جوارح

 إذا افرتقا فهما شيء واحد، وإن اجتمعا فهما شيئان.
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 احللقة الثانية عشرة

د إثبات احلكم أداة حصر تفي {إاما} ،}إاما املؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسوله مث مل يراتبوا{
ن مت يما املؤمنون إال هؤالء، واملراد: املؤمنون حق ا الذ :يف املذكور ونفيه عما سواه، أي

ذعان، إلإال هؤالء الذين آمنوا ابهلل ورسوله، آمنوا أقروا إقرارا  مستلزما  للقبول وا ،إمياهنم
، بل البد من قبول وإذعان، والدليل على أن جمرد اإلقرار ليس اوليس جمرد اإلقرار كافي  

أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب عن عمه أيب طالب أنه يف النار، وذلك مع  :بكاف
 أنه مؤمن ابلرسول عليه الصالة والسالم، مصدق به، يقول يف الميته املشهورة:

 لدينا وال يعىن بقول األابطل    لقد علموا أن ابننا ال مكذب

 ويقول عن دين الرسول:

 خري أداين الربية دينا   ولقد علمت أن دين حممد 

 الشرك آخر ما قال: إنه علىلكنه والعياذ ابهلل مل يقبل هذا الدين، ومل يذعن له، وكان 
م ا مبا يستحق ات ا ورسوله، هم الذين أقروا إقرار  ، فالذين آمنوا ابهللعلى ملة عبد املطلب

 .ة والسالم، وقبلوا بذلك وأذعنواهللا عز وجل، ومبا يستحق الرسول عليه الصال

الرتتيب  تدل على ا يف موقع من أحسن املواقع  ألن مثكلمة، }مث{ هن  :}مث مل يراتبوا{
 يلحقهم شك مل :: أيميان مع طول املدة، }مل يراتبوا{واملهلة، مث استقروا وثبتوا على اإل

 يف اإلميان ابهلل ورسوله.
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عهد يف  اوإن كان أصلها موجود   ،يكثر السؤال عنها يف هذا الوقت وهنا ننبه إىل مسألة
نسان، ها الشيطان يف قلب اإلالوساوس اليت يلقي :وهي ،الرسول عليه الصالة والسالم

آن، أو يف يف اإلميان أو يف القر  ا وساوس وشكوك  ي الشيطان يف قلب اإلنسان أحياان  فيلق
الرسول، حيب اإلنسان أن ميزق حلمه، ويكسر عظمه وال يتكلم بذلك، فما موقف 

 اإلنسان من هذا؟ 

ض عن هذا، عر ي، ويموقف اإلنسان من هذا أن يستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم، وينته
اوس صريح أن مثل هذه الوس الصالة والسالم عليه ا، وقد أخرب النيبوال يفكر فيه إطالق  

اإلميان، أي خال  اإلميان، وهذا إاما كان خال  اإلميان، ألن الشيطان ال أييت لنإنسان 
، عليهفيفسده  ليشككه يف دينه،الشاك يشككه يف دينه، وإاما أييت إلنسان اثبت مستقر، 

فاملؤمن الذي استقر اإلميان يف قلبه واطمأن قلبه ابإلميان هو الذي أيتيه الشيطان ليفسد 
نه، واملهم م عليه، أما من ليس مبؤمن فإن الشيطان ال أيتيه مبثل هذه الوساوس، ألنه منته  
 أن قوله: }مث مل يراتبوا{ يدل على أهنم ثبتوا على اإلميان، ولو طالت املدة.

 لنا:ق قائل: ما الطريقة اليت توجب لنإنسان ثبوت اإلميان واستقراره؟ فإذا قال

أن يتفكر يف اخلوقات هللا سبحانه وتعاىل، وأن هذه املللوقات العظيمة مل تكن  :أوال  
 وليدة الصدفة، ومل تكن وليدة بنفسها.

 : أن يتفكر يف شريعة هللا وكماهلا.ااثني  
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 هللا عليه وسلم وآايته وما إىل ذلك. : أن يتفكر يف سرية النيب صلىااثلث  

 فإنه بذكر هللا تطمئن القلوب، ويكثر من الطاعات ا: أن يكثر من ذكر هللا عز وجلرابع  
أهل  هو مذهب واألعمال الصاحلة، ألن الطاعات واألعمال الصاحلة تزيد يف اإلميان، كما

 .السنة واجلماعة رمحهم هللا

 :أي ،{معطوف على قوله: }آمنوا ال هللا{ هذا أيض  وأنفسهم يف سبي }وجاهدوا أبمواهلم
هاد ويقينهم وعدم ارتياهبم يريدون أن يصلحوا عباد هللا ابجلهم مع إمياهنم ابهلل عز وجل 

يف سبيل هللا، جياهدون أعداء هللا لريجعوا إىل دين هللا ويستقيموا عليه، ال لالنتقام منهم، 
  .دين هللا عز وجل فسهم، ولكن ليدخلوا يفوال لالنتصار ألن

 واجلهاد يف سبيل هللا هو القتال لتكون كلمة هللا هي العليا، ال لالنتقام، فالقتال لالنتقام
 ابلثأر فقط، لكن اجلهاد حقيقة هو أن يقاتل اإلنسان ايس إال مدافعة عن النفس، أو أخذ  ل

قط، فليس عن النفس ف اا للنفس، أو دفاع   هي العليا، أما اجلهاد انتصار  لتكون كلمة هللا
وإن قتله  ،ن نفسه فإنه إن قتل فهو شهيدع اهللا، لكن الشك أن من قاتل دفاع  يف سبيل 

اد ر صاحبه فصاحبه يف النار كما جاء يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم، فيمن أ
، «تلهقا»، أرأيت إن قاتلين، قال: ، قال: اي رسول هللا«ال تعطه»أن أيخذ مالك قال: 

 .«فهو يف النار»ن قتلته؟ قال: ، قال: إ«أنت شهيد»أرأيت إن قتلين؟ قال: قال: 

لنيب عليه ا فاجلهاد يف سبيل هللا هو القتال لتكون كلمة هللا هي العليا، هذا هو الذي حده
  .ا قاطع  الصالة والسالم وفصله فصال  
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مل يؤمنوا  وا من آمنا ولكنهم}أولئك هم الصادقون{ يف إمياهنم وعدم ارتياهبم، أما الذين قال
ؤمنوا ولكن قل مل تفإهنم ليسوا صادقني، وهلذا قال هللا تعاىل: } ،ولكن أسلموا ،حقيقة

 .قولوا أسلمنا{

كار لقول هذا إن ،رض{يعلم ما يف السماوات وما يف األ }قل أتعلمون هللا بدينكم وهللا
تعلمون نتم وهو عليم بكل شيء، و أتعلمون هللا تعاىل أبنكم آم :الذين قالوا آمنا، يعين

 ،اهلم عز وجلحهللا مبعىن: ختربون هللا، وليس املراد أن ترفعوا جهله عن حالكم، فهو يعلم 
عناه أن ترفعوا م ويعلم أهنم مؤمنون أو غري مؤمنني، لكن تعلمون هنا مبعىن ختربون، وليس

 .مل حباهلم، بل هو عاألن هللا ليس جاهال   ،اجلهل عن هللا عز وجل

 ،ض{ر يعلم ما يف السماوات وما يف األ }أتعلمون هللا بدينكم{ حينما قلتم آمنا، }وهللا
 .كم إن كنتم مؤمنني أو غري مؤمننيومنها أي ما يف السموات وما يف األرض حال

ي يقول: ان الذويف هذه اآلية إشارة إىل أن النطق ابلنية يف العبادات منكر  ألن اإلنس
والذي يقول: أريد  .م هللا سبحانه وتعاىل مبا يريد من العمل، وهللا يعلمأريد أن أصلي، يعلِّ 

لذي يقول: نويت أن أحج  أن أصوم كذلك، والذي يقول: نويت أن أتصدق كذلك، وا
ال يف الصدقة، و  ،ال يف احلج ،، وهلذا ال يسن النطق ابلنية يف العبادات كلهااكذلك أيض  

وال يف الصوم، وال يف الوضوء، وال الصالة، وال يف غري ذلك، ألن النية حملها القلب، 
 .، وال حاجة إىل أن خترب هللا هباوهللا عامل بذلك
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، فما يف السموات عام، وما يف األرض عام، فكل شيء يعلمه }وهللا بكل شيء عليم{
ن أوسع م ذه الصفة من صفات هللا، واليت هيعلى ه اهللا، وقد تقدم لنا الكالم مرار  

جل  و بني، عام أو خاص، فهو عامل بهخفي أ ،}وهللا بكل شيء عليم{ :صفاته جل وعال
 .وعال

 إسالمكم بل هللا مين عليكم أن هداكم لنإميان يأسلموا قل ال متنوا عل }مينون عليك أن
، {امينون عليك أن أسلمو } :هذه اآلية تكررت }أن{ ثالث مرات يف. إن كنتم صادقني{

كما قال ابن مالك   ،، مطردد إبسالمهم، وحذف اجلملة مع )أن(مينون عليك اي حمم :أي
عين ا أي إبسالمهم، وييف األلفية. }مينون عليك أن أسلموا{ أي: أبن أسلمو  رمحه هللا
ون ذكر ي فجعلوا مينون على الرسول عليه الصالة والسالم ،أسلموا بدون قتال ابذلك قوم  
ويقولون: حنن آمنا بك من دون قتال، مع أن املصلحة هلم، وهلذا قال هللا  ،له الفضائل
ضراب ، وقوله: }بل هللا مين عليكم{ هذا إ مين عليكم أن هداكم لنإميان{تعاىل: }بل هللا

ليس لكم منة على الرسول عليه الصالة والسالم إبسالمكم، بل  :إلبطال ما سبق، أي
عليكم أن هداكم لنإميان، وال شك أن هذا أعظم منة أن مين هللا على املنة هلل عز وجل 
لى هللا من األمة عنه، وقد أخرب النيب ص ا اإلميان، مع أن هللا أضل كثري  العبد ابهلداية إىل

، فمن ن اجلنةا مسعة وتسعني كلهم يف النار وواحد  وتعليه وسلم أن من كل ألف تسعمائة 
يف اجلنة فإن هذه منة عظيمة، وهلذا كان األنصار رضي هللا عنهم  اواحد  يكون وفق أبن 

قالوا:  ،اهم شيئ  إلي حني مجعهم النيب صلى هللا عليه وسلم يوم قسم غنائم حنني كلما ذكر
له أمن، ، قالوا: هللا ورسو «اكم هللا يب أجدكم يف ضالل فهدأمل»أمن، قال:  هللا ورسوله
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 ،اكر شيئ  كلما ذ   ،قالوا: هللا ورسوله أمن« يب؟أمل أجدكم متفرقني فجمعكم هللا »قال: 
 .عليه لمن هداه هللا بنعمه، فاملنة هلل عز وجقالوا: هللا ورسوله أمن، فاملنة هلل على كل 

نة لقائلني ابلصدق، فإن املإن كنتم من ذوي الصدق ا :أي ،وقوله: }إن كنتم صادقني{
 . مين عليكم أن هداكم لنإميان{}بل هللا ،هلل عليكم

 هذه اآلية أخرب هللا يف .رض وهللا بصري مبا تعملون{واأل }إن هللا يعلم غيب السماوات
وجل  خرب عزأنه يعلم كل ما غاب يف السموات واألرض، وما ظهر فهو من ابب أوىل، وأ

 .ذا قال: }وهللا بصري مبا تعملون{بين آدم، وهلأن من مجلة ما يعلمه عمل 

وهذه اآلية تفيد مسألة عظيمة يف سلوك اإلنسان وعمله، وهي أن يعلم أبن هللا تعاىل 
 بصري بعمله حميط به، فيلشى هللا ويتقيه، وفيها الرتغيب يف األعمال الصاحلة فإهنا لن
تضيع، وفيها الرتهيب من العمل السىيء  ألن العبد سيجازى عليه  ألن الكل معلوم عند 

 (2)أن مين علينا ابهلداية والتوفيق.هللا تعاىل هللا عز وجل، نسأل 
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