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يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي اهلل ورسوله واتقوا اهلل إن اهلل سميع}: اعلم أن اهلل تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله▪
إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، فأرعه سمعك، واستمع إليه : فإنه كما قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه{ عليم

ع يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي اهلل ورسوله واتقوا اهلل إن اهلل سمي}لما فيه من الخير، وإذا صدر اهلل الخطاب بـ 
.دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات اإليمان، وأن مخالفته نقص في اإليمان{ عليم

7الحجرات تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يََديِ َّللاَّ َ َسِميع   َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَد ِ [1: الحجرات]{ ِليم   ِإ ِّنَّ َّللاَّ
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ب كلهم تقدموا بين يدي اهلل ورسوله، ولم يبالوا بهذا النهي حتى وإن حسن قصدهم؛ فإن فعلهم ضاللة، وقد يثاالمبتدعون ▪
على حسن قصده، ولكنه يؤزر على سوء فعله، ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها، ويرجع إلى اهلل 

ويلتزم سنة الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده-عز وجل -

9تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يََديِ َّللاَّ َ َسِميع   َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَد ِ [1: الحجرات]{ ِليم   ِإ ِّنَّ َّللاَّ
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.بدع في العقيدة، وبدع في األقوال، وبدع في األفعال: البدعة أنواع كثيرة▪

:أما البدع في العقيدة، فإنها تدور على شيئين▪

إما تمثيل، وإما تعطيل▪

9تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يََديِ َّللاَّ َ َسِميع   َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَد ِ [1: الحجرات]{ ِليم   ِإ ِّنَّ َّللاَّ
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ن أدعية فمثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليالت أو تكبيرات، لم ترد بها السنة، أو يبتدعو: أما البدعة في األقوال▪
.لم ترد بها السنة، وليست من األدعية المباحة

فمثل الذين يصفقون عند الذكر، أو يهزون رؤوسهم عند التالوة تعبدا، أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، : وأما بدع األفعال▪
وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر األسود والركن اليماني، وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي صلى اهلل

عليه وسلم، حجرة قبره الشريف، وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي صلى اهلل عليه وسلم في 
.المسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك

10تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يََديِ َّللاَّ َ َسِميع   َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَد ِ [1: الحجرات]{ ِليم   ِإ ِّنَّ َّللاَّ
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ال }: قولالعقدية والقولية والفعلية، وكلها من التقدم بين يدي اهلل ورسوله، وكلها معصية هلل ورسوله، فإن اهلل ي: البدع كثيرة▪
إياكم ومحدثات »: يقول-عليه الصالة والسالم -والنبي { تقدموا بين يدي اهلل ورسوله واتقوا اهلل إن اهلل سميع عليم

.« األمور

ومن البدع ما يصنع في رجب، كصالة الرغائب التي تصلى ليلة أول جمعة من شهر رجب، وهي صالة ألف ركعة يتعبدون هلل▪
ه من تقرب إلى اهلل بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم، ال يقبل اهلل منبذلك، وهذا بدعة ال تزيدهم من اهلل إال بعدا؛ ألن كل 

من عمل »: تعبده، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
«عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

11تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يََديِ َّللاَّ َ َسِميع   َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَد ِ [1: الحجرات]{ ِليم   ِإ ِّنَّ َّللاَّ
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اهلل، التقدم بين يدي اهلل تعالى ورسوله أن يقول اإلنسان قوال يحكم به بين عباد اهلل أو في عباد اهلل، وليس من شريعةمن ▪
هذا حرام، أو هذا حالل، أو هذا واجب، أو هذا مستحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بين يدي اهلل : مثل أن يقول

ورسوله، وعلى من قال قوال وتبين له أنه أخطأ فيه أن يرجع إلى الحق حتى لو شاع القول بين الناس وانتشر وعمل به من 
عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يعلن رجوعه أيضا، كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذورا فيها إذا كانت 

صادرة عن اجتهاد، فالواجب الرجوع إلى الحق، فإن تمادى اإلنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي اهلل تعالى ورسوله
.صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

11تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يََديِ َّللاَّ َ َسِميع   َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَد ِ [1: الحجرات]{ ِليم   ِإ ِّنَّ َّللاَّ
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ألهميته،وقدمهعليهنصلكنللتقوى،مخالفورسولهاهلليديبينالتقدمألنتخصيص؛بعدتعميمهذا{اهللواتقوا}▪
وتركاألوامربفعلاإلنسانقامإذاإاليتحققالوهذا-وجلعز-اهللعذابمنوقايةاتخذواأي{اهللواتقوا}ومعنى

منالناسومن،-وجلعز-اهللعذابمنخوفاالنواهيوتركلثوابه،ومحبةتعالى،اهللإلىتقربااألوامربفعلالنواهي،
يأمثل:وقالأوداجه،وانتفختاإلثم،فيوأوغلنفسه،فيوعزنفسهفيوتصاعدباإلثم،العزةأخذتهاهللاتقلهقيلإذا

اهللقالبالتقوى،فأمرههلل،اهللعبادأتقىهوومنمنهأشرفهومنخاطباهللأنالمسكينعلموما!اهللاتق:لهيقال
{حكيماعليماكاناهللإنوالمنافقينالكافرينتطعوالاهللاتقالنبيأيهايا}:وتعالىتبارك

11تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يََديِ َّللاَّ َ َسِميع   َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَد ِ [1: الحجرات]{ ِليم   ِإ ِّنَّ َّللاَّ
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بهأمرمانخالفأنأوورسوله،اهلليديبينالتقدممنعنهنهانافيمانقعأنلناتحذيرالجملةهذه{عليمسميعاهللإن}▪
يتعلقالسمعإنإذوأعم،أشملالعلمألنتفعلون؛وماتقولونبماعليمأي{عليم}تقولونلماسميعأي{سميع}تقواهمن

ماء،السفيوالاألرضفيشيءعليهيخفىالعلما،شيءبكلمحيطتعالىواهللبالمعلومات،يتعلقوالعلمبالمسموعات،
إجابة،وسمعإدراكسمع:قسمينإلىينقسم-وجلعز-ربنابهاتصفالذيالسمعإن:-اهللرحمهم-العلماءيقول

سمعقد}:وسلمعليهاهللصلىلنبيهيقول-وجلعز-إنهحتىظهر،أوخفيصوتكليسمعاهللأنمعناهاإلدراكفسمع
اهللرضي-عائشةقالت.{بصيرسميعاهللإنتحاوركمآيسمعواهللاهللإلىوتشتكيزوجهافيتجادلكالتىقولاهلل

والمرأة-وسلمعليهاهللصلىالنبيحجرةأي-الحجرةفيكنتلقداألصوات،سمعهوسعالذيهللالحمد):-عنها
وبينالمرأةهذهبينجرىماكلسمعبأنهأخبر-وجلعز-واهلل(حديثهابعضعليليخفىوإنهيحاورهاوهوتجادله
بهيرادوقدوالشمول،اإلحاطةبيانبهيرادقداإلدراكسمعإنثمإدراك،سمعفهذاوسلم،عليهاهللصلىاهللرسول

.التأييدبهيرادوقدالتهديد،

13تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يََديِ َّللاَّ َ َسِميع   َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَد ِ [1: الحجرات]{ ِليم   ِإ ِّنَّ َّللاَّ
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مهيعلنفسكبهتوسوسماحتىالنفسوحديثوالفعلالقوليشملألنهالسمع؛منأعموهذاعليمشيءبكلبأنهآمنتإذا▪
بكلعليمبأنهلنااهللإخبارمنالمقصودليسألنهال،يرضيه؟الشيئاتفعلأنيمكنهلذلكعلمتإذا-وجلعز-

لبكأنهعلىتترتبالتيوالنتيجةالثمرةوهوآخر،شيءوالمقصودهذا،المقصودبل.فقطنعتقدهوأنهذانعلمأنشيء،
شيءكلعلىبأنهعلمناوإذايعلمه،سوفألنهال،يرضى؟البمانقولفهلعليمشيءبكلبأنهعلمنافإذاعليم،شيء
مأنفسكفيمايعلماهللأنواعلموا}:تعالىاهللقالقلوبنا،فيمايعلمأنهنعلمألنناال،يرضى؟المانعتقدهلعليم

{فاحذروه

15تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يََديِ َّللاَّ َ َسِميع   َ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَد ِ [1: الحجرات]{ ِليم   ِإ ِّنَّ َّللاَّ
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دقالناس،لبعضكجهرهبالقوللهيجهرأووسلم،عليهاهللصلىالنبيصوتفوقصوتهيرفعالذيأنعلىدليلهذافي▪
وسلم،آلهوعلىعليهاهللصلىبالرسولاستهانةالمرءقلبفييجعلقدهذاألنيشعر؛الحيثمنعملهيحبط

العملحبوطتوجباإلسالمعنردةوسلمآلهوعلىعليهاهللصلىبالرسولواالستهانة

15تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ َوََل تَ } بََط أَْ َمالُُكْم َوأَنتُْم ََل بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَن تَحْ ْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجْهِر يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِي 
[2: الحجرات]{ تَْشعُُروَن 
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عليهاهللصلىالنبيخطباءمنوكانالصوت،جهوري-عنهاهللرضي-شماسبنقيسبنثابتكاناآليةهذهنزلتلما▪
سولالرفافتقدهوسلم،عليهاهللصلىالنبيمجالسيحضرالوصاربيتهفيتغيباآليةهذهنزلتفلماوسلم،آلهوعلى
:قوليتعالىاهللإن:فقاليسأله،رسوالإليهفأرسلاآلية،نزلتمنذبيتهفيأنهفأخبروهعنهوسألوسلمعليهاهللصلى

أنتموأعمالكمتحبطأنلبعضبعضكمكجهربالقوللهتجهرواوالالنبيصوتفوقأصوتكمترفعواالآمنواالذينأيهايا}
اهللصلىالنبيوأخبرهفحضر،وسلمعليهاهللصلىالرسولفدعاهالنار،أهلمنوإنهعمله،حبطقدوإنه{تشعرونال

فقتلرضيت،بلى:قال«الجنة؟وتدخلشهيدا،وتقتلحميدا،تعيشأنترضىأما»:وقالالجنة،أهلمنأنهوسلمعليه
.والسالمالصالةعليه-الرسولبشهادةالجنةوسيدخلحميدا،وعاشاليمامة،وقعةفيشهيدا-عنهاهللرضي-

17تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ َوََل تَ } بََط أَْ َمالُُكْم َوأَنتُْم ََل بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَن تَحْ ْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجْهِر يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِي 
[2: الحجرات]{ تَْشعُُروَن 
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أنلهيجوزالوأنهالناس،لسائركجهرهبالقوللهيجهرأنلإلنسانيجوزالوأنهوسلم،عليهاهللصلىالرسولتعظيم▪
حتىبذلك-عنهماهللرضي-الصحابةتأدباآليةهذهنزلتولما-والسالمالصالةعليه-الرسولصوتعلىصوتهيرفع
هذهوفيأخرى،مرةيستثبتهحتىإسراره،منيقولماوسلمعليهاهللصلىالرسوليفهموالمسارةيكلمهبعضهمكان
عليه-بالرسولاالستهانةألنحابط؛عملهفإن-والسالمالصالةعليه-الرسولبأمراستهانمنكلأنعلىدليلاآلية

عليهاهللصلىاهللبرسوليستهزئونكانواالذينالمنافقينفيتعالىاهللقالكماردةبهواالستهزاءردة،-والسالمالصالة
{ونلعبنخوضكناإنماليقولنسألتهمولئن}:وسلم

18تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ َوََل تَ } بََط أَْ َمالُُكْم َوأَنتُْم ََل بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَن تَحْ ْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجْهِر يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِي 
[2: الحجرات]{ تَْشعُُرونَ 
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بل،القتلعنهنرفعاللكنناتوبتهقبلناتابفإنمرتدا،كافراكان-والسالمالصالةعليه-الرسولسبمنأنالصحيح▪
الذينينالمسلمكسائرعليهصليناالصادقةالنصوحتوبتهبعدقتلناهوإذاوسلم،عليهاهللصلىاهللرسولبحقأخذانقتله

.المعاصيمنأوالكفرمنيتوبون

19تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ َوََل تَ } بََط أَْ َمالُُكْم َوأَنتُْم ََل بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَن تَحْ ْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجْهِر يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِي 
[2: الحجرات]{ تَْشعُُرونَ 



الحجراتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

14

عندأصواتهميغضونالذينعلىأثنىلبعض،بعضناكجهربالقوللهالجهروعنصوته،فوقالصوترفععننهىلما▪
اهللقالوغض،بأدبيتكلمونلكنصوت،رفعوالصخب،والإزعاجفالبأدب،ويتكلمونيخفضونهاأياهلل،رسول
من{أولئك}ألنلمنزلتهم،ورفعةلشأنهمتعظيما{أولئك}اإلشارةأعاد{للتقوىقلوبهماهللامتحنالذينأولئك}:تعالى
.وعلوهامنزلتهملرفعةبيانااإلشارةباسمفأتىمنزلتهم،لعلووذلكالبعد،علىالدالةاإلشارةأسماء

19تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئَِك الَِّذيَن اْمتََحنَ } ِ أُولََٰ َٰٰ ِإِّنَّ الَِّذيَن يَغُضُّوَن أَْصَواتَُهْم ِ نَد َرُسوِل َّللاَّ ُ ُُلُوبَُهْم ِللتَّْقَو ْغِفَرة  َوأَْجر   َّللاَّ [3: الحجرات]{ ِظيم   َ لَُهم مَّ
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الصالةعليه-النبيقالوكما.{للتقوىقلوبهماهللامتحن}:لقولهالقلب،صالحالصالحأنإلىإشارةاآليةهذهفي▪
هاهنا،التقوى»:مراتثالثالقلبمحلهوالذيصدرهإلىوأشار«هاهناالتقوى»:الصحيحالحديثفي-والسالم
«هاهناالتقوىهاهنا،التقوى

رأيتهموإذا}:المنافقينمنحتىيقعفهذاالعمل،ظاهرإصالحوهيالجوارحتقوىأماالقلب،تقوىالتقوىأنشكوال▪
الصالحبهاهيالتيالقلبتقوىعلىالكالملكن{لقولهمتسمعيقولواوإنأجسامهمتعجبك

20تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئَِك الَِّذيَن اْمتََحنَ } ِ أُولََٰ َٰٰ ِإِّنَّ الَِّذيَن يَغُضُّوَن أَْصَواتَُهْم ِ نَد َرُسوِل َّللاَّ ُ ُُلُوبَُهْم ِللتَّْقَو ْغِفَرة  َوأَْجر   َ  َّللاَّ [3: الحجرات]{ ِظيم  لَُهم مَّ
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قدرها،األموريقدرونالجفاةقوممعهموكانوسلم،آلهوعلىعليهاهللصلىاهللرسولإلىأتواقومإلىتشيراآليةهذه▪
يخرجأنيريدونبذلكأصواتهمويرفعون-نسائهحجراتأي-حجراتهوراءمنوسلمعليهاهللصلىالنبيينادونفجعلوا
إليهموسلمآلهوعلىعليهاهللصلىالنبي

عقل:عقالنالعقلألنالرشد؛عقلهنابالعقلوالمرادعقل،عندهمليسيعني{يعقلونالأكثرهم}:هؤالءفياهلليقول▪
الجنونفضدهالتكليفعقلوأماالسفه،فضدهالرشدعقلفأماتكليف،وعقلرشد،

21تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[4: الحجرات]{ ِّنَّ الَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرُهْم ََل يَْعِقلُونَ }
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أخبروقدويرحم،يغفرأنه-وعالجل-كرمهمنوهذاورحمهم،لهمغفراهللأنإلىإشارة{رحيمغفورواهلل}:قولهفي▪
ندوذنباأذنبأحدفكليشاء،لمنالشركسوىأيذلك،دونماويغفربه،الشركيغفرالاهللأنكتابهفيتعالىاهلل

:تعالىلقولهعذاب،فالتابفإذايتب،لممالهغفرشاءوإنعذبه،شاءإناهلل،مشيئةتحتفإنهعظممهماالشرك
لهيضاعفأثامايلقذلكيفعلومنيزنونوالبالحقإالاهللحرمالتيالنفسيقتلونوالءاخرإلهااهللمعيدعونالوالذين}

راغفواهللوكانحسناتسيئاتهماهلليبدلفأولئكصالحاعمالوعملوآمنتابمنإالمهانافيهويخلدالقيامةيومالعذاب
{رحيما

21تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[4: الحجرات]{ ِّنَّ الَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرُهْم ََل يَْعِقلُونَ }
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فاسقجاءنافإذاومروءته،دينهفياستقاممنوهوالعدلوضدهومروءته،وعقيدتهدينهفيانحرفمنهوالفاسق▪
فيمنحرفأوالكفر،حدإلىيصللملكنهللواجبات،تاركالمعاصيعلىمصرأنهبمعنىومروءتهدينهفيمنحرف
يفبهايطوفبيته،بأغراضمعهويأتيصوت،برفعويتحدثالهوجاء،مشيةالناسبينيمشيبنفسهيباليالمروءته

بعدلليسالعلماءعندفهذاالمروءة،يخالفمماذلكأشبهومااألسواق

23تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[6: اتالحجر]{  َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ ًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َ لَىَٰ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِّن َجاَءُكْم فَاِسق  بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا َُوْ }
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-هبتقومواأنبعدتتركونهالبحيث{قلوبكمفيوزينه}-قلوبكمفيمحبوباجعلهأي-{اإليمانإليكمحبباهللولكن}▪
:قالولهذاودامت،المحبةفيثبتالشيءلهزينإذالكنعارضة،محبةيكونقدللمحبةالشيءاإلنسانفعلأنوذلك

هفإنلإلنسانالمحبوبالشيءزينإذالكنالقلب،فيأيضا{قلوبكمفيوزينه}القلب،فيوهذا{اإليمانإليكمحبب}
هوالذيوالفسوقاإليمان،مقابلهوالذيالكفرإليكمكره{والعصيانوالفسوقالكفرإليكموكره}عليهويثبتعليهيستمر
والفسقالفسق،منأعظمفالكفر:دونماإلىاألعلىمنتدرجوهذااإلذعان،مقابلهوالذيوالعصياناالستقامة،مقابل
العصيانمنأعظم

30تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هَ ِّلَ } يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي ُُلُوبُِكْم َوَكرَّ َ َحبََّب ِّلَْيُكُم اْْلِ ِكنَّ َّللاَّ [7: الحجرات]{ َواْلِعْصيَانَ ْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َولََٰ
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أحكامبابفي-اهللرحمهم-الفقهاءذكرهاالعلمأهلكتبفيمعروفةأسبابولهبالكلية،اإلسالممنالخروجهوالكفر▪
وشربا،كالزنمنها،يتبولمالكبائرمنكبيرةاإلنسانيفعلأنمثلكبيرة،فعللكنهالكفر،دونفهوالفسقوأماالمرتد،
اهللصلىالنبيقالكماالصالحة،باألعمالتكفرالتيالصغائرهو:والعصيانذلك،أشبهوماوالقذف،والسرقة،الخمر،

«الكبائراجتنبتمابينهنلمامكفراترمضان،إلىورمضانالجمعة،إلىوالجمعةالخمس،الصلوات»:وسلمعليه

30تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هَ ِّلَ } يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي ُُلُوبُِكْم َوَكرَّ َ َحبََّب ِّلَْيُكُم اْْلِ ِكنَّ َّللاَّ [7: الحجرات]{ ْصيَانَ ْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلعِ َولََٰ
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والفيه،التصرفاإلنسانيحسنأنالمالفيفالرشدبحسبه،موضعكلفيوهوالتصرف،حسن:األصلفيالرشد▪
نهوزياإليمانإليهماهللحببالذينفهؤالء-وجلعز-اهللدينعلىاالستقامةهو:الدينفيوالرشدفائدة،غيرفييبذله

قالولهذااهلل،إلىمضافةكلهااألفعالهذهتجدوهناالراشدون،هموالعصيانوالفسوقالكفرإليهموكرهقلوبهمفي
.بكسبكموليسمنه،تفضالأيفضالعليكمأفضلاهللأنيعني{اهللمنفضال}:بعدها

30تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئَِك ُهُم } اِشُدونَ أُولََٰ [7: الحجرات]{ الرَّ
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والفسوقالكفرإليهوكرهقلبه،فيوزينهاإليمانإليهحببواإلخالصالقصدوحسنالنية،حسنمنهاهللعلممن▪
واتولفإن}:-وجلعز-اهللويقول{قلوبهماهللأزاغزاغوافلما}:يقولتعالىاهللفإنذلكمنهاهلليعلملمومنوالعصيان،

وأنعمعليهماهللتفضلالذينفهؤالءوالعصيان،للمخالفةسببفالذنوب{ذنوبهمببعضيصيبهمأناهلليريدأنمافاعلم
والنعمةعليهم،منهإنعامايعني{ونعمةاهللمنفضال}:-وجلعز-اهللقالللحق،وفقواالذينهمالديننعمةعليهم
.حقهمفياآلخرةبنعمةمتصلةالدنيافنعمةاآلخرة،فيونعمةالدنيا،فينعمة:نعمتان

31تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ َ ِليم  َحِكيم  } ِ َونِْعَمةً ِإ َوَّللاَّ َن َّللاَّ [8: الحجرات]{ فَْضًًل م ِ
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وال-وجلعز-إليهاهللمنويهربويرهبيخاففإنهقلبه،فييضمرهماحتىشيءبكلمحيطاهللأنعلمإذااإلنسان▪
يعلم-وتعالىسبحانه-اهللأنيعلمألنهاهلل؛تغضبعقيدةيضمروالاهلل،يغضبفعاليفعلوالاهلل،يغضبقواليقول
ومطابقموافقوعالجلبهيحكمماجميعأنهيوالحكمةالبالغة،الحكمةذوفهوالحكيموأماعليه،يخفىالذلك،

وقال.{النذرتغنىفمابالغةحكمة}:وتعالىتباركاهللقالعظيمة،حكمةوهوإالبهاهلليحكمشيءمنماللمصالح،
ذوأيالحكيم،فمعنى.{يوقنونلقومحكمااهللمنأحسنومن}:تعالىوقال.{الحاكمينبأحكماهللأليس}:تعالى

شيءمنفيهاختلفتموما}:تعالىقالكماالحكم،لهتعالىاهللفإنالتام،الحكمذو:وهوآخرمعنىولهالبالغة،الحكمة
.{اهللإلىفحكمه

33تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ َ ِليم  َحِكيم  } ِ َونِْعَمةً ِإ َوَّللاَّ َن َّللاَّ [8: الحجرات]{ فَْضًًل م ِ
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نهم،بيالتحريشفيرضيولكنهالعرب،جزيرةفييعبدأنيئسقدوالشيطانمتعددة،أسبابلهالمؤمنينبيناالقتتال▪
:قالاولهذبينهما،الصلحاآلخرينالمؤمنينعلىفالواجباالقتتالحصلفإذابعضا،يقتلبعضهميكونحتىبينهميحرش

ألناآلخر؛عنألحدهماالحقعنوالتنازلالمال،ببذلكانولوحتىوسيلةبكلالصلحإلىاسعواأي،{بينهمافأصلحوا}
لحوالص}:تعالىاهللقاللماولهذاالصلح،تملماوإالحقه،كمالمنيريدعماالطرفينأحديتنازلأنمنفيهالبدالصلح

.التنازلمنفالبدقولهيتمأنيريدإنسانكلأن{الشحاألنفسوأحضرت}:وقال{خير

34تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُْتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما} [9: الحجرات]{ َوِّن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ا
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{اهللرأمإلىتفيءحتى}تبغيالتينقاتلبلصلح،الفهنااألخرىتقاتلالطائفتينإحدىعادتالصلحبعدأنهفرضلو▪
األخرى،علىإحداهماوبغتالصلحتمفإذااإلصالح،األمرأولفيفانظروشرعه،دينهيعنياهللوأمرإليه،ترجعأي

أنوالجريح،علىنجهزأنيجوزوالقتالهم،عنالكفيجبفإنه{فاءتفإن}معهافنقاتلعليها،المبغينساعدأنوجب
.مؤمنونهؤالءألنذرية،نسبيأنوالماالنسلبأنوالمدبرا،نتبع

34تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َٰٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّىَٰ تَِفيَء ِّلَ فَإِن } ِ بَغَْت ِّْحَداُهَما َ لَى اْْلُْخَر [9: الحجرات]{ ىَٰ أَْمِر َّللاَّ
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األول،اإلصالحغيروهذابالعدل،بينهمانصلحأنوجبالحرب،ووضعتورجعتقاتلناهاأنبعداهللأمرإلىفاءتإن▪
نتكاإذافمثالبينهما،نسويثمطائفة،كلعلىتلفماذافننظربالتقديراإلصالحوهذاالقتال،لوقفاألولاإلصالح

تعادلفحينئذريال،مليونقيمتهمااألخرىعلىأتلفتوالثانيةريال،مليونقيمتهمااألخرىعلىأتلفتالطائفتينإحدى
فالفرقمليونقيمتهماأتلفتواألخرىريال،ألفثمانمائةقيمتهمااألخرىعلىأتلفتإحداهماكانتفإنالطائفتان،

حبياهللإنوأقسطوابالعدلبينهمافأصلحوا}:قالولهذامليون،قيمتهماأتلفتالتياألخرىعلىتحملهاريالألفمائتا
ينيمعننورمنمنابرعلىالمقسطينأنوسلمآلهوعلىعليهاهللصلىالنبيعنثبتوقدالعادلين،يحبأي{المقسطين

.المسلمينأمورمنولواوماأهليهم،فييعدلونالذينوجل،عزاهلل

35تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ يُِحبُّ } ُِْسُطوا ۖ ِّنَّ َّللاَّ [9: الحجرات]{ ْقِسِطينَ اْلمُ فَإِن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَ
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،كفردونكفرهذا:فيقال.كفرالمؤمنقتالأنمعلناإخوةالمقتتلتينالطائفتينهاتينبأن-وجلعز-اهللصرحهنا▪
أنومعلوم«الميتعلىوالنياحةالنسب،فيالطعن:كفربهماهماالناسفياثنتان»:وسلمعليهاهللصلىالنبيوقال

أكبر،كفرايكفرالالميتعلىوالنائحالنسبفيالطاعن
الملةعنيخرجالوكفرالملة،عنمخرجكفر:كفرانالسنةوفيالكتابفياهللشريعةفيالكفرأنعلىذلكفدل▪

ظاهرهوماالمقتتلتينالطائفتينهاتينعلىالعطفعلىالحملمنهذاوفي{أخويكمبينفأصلحواإخوةالمؤمنونإنما}▪
اإليمانفيأخويكبينفأصلحالنسب،مناألشقاءأخويكبينتصلحأنككما{أخويكمبينفأصلحوا}:قولهفي

36تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ لَعَلَّ } [10: الحجرات]{ ُكْم تُْرَحُمونَ ِّنََّما اْلُمْؤِمنُوَن ِّْخَوة  فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ِإ َواتَّقُوا َّللاَّ
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تباركاهللفقالطبقات،الدنياالحياةهذهفيالناسجعلتعالىاهللأنالمعلومومنواالزدراء،االستهزاءهي:السخرية▪
ليتخذدرجاتبعضفوقبعضهمورفعناالدنياالحياةفيمعيشتهمبينهمقسمنانحنربكرحمةيقسمونأهم}:وتعالى
رانظ}:وتعالىتباركاهللوقالاالستهزاء،هناالمرادوليسالمصالح،فيبعضابعضهمليسخرأي{سخريابعضابعضهم

فيلونيتفاضفهمالناسبينالتفضيلهذاثبتإذا{تفضيالوأكبردرجاتأكبرولألخرةبعضعلىبعضهمفضلناكيف
غةوالبالالنحومنالعربيةاللغةكعلومالشريعةعلومإلىالوسيلةوعلومالشريعة،علومفيبعضمنأعلمفبعضهمالعلم،

فييتفاضلونوهمرزقه،فيعليهقدرمنومنهمرزقه،فيلهبسطمنفمنهمالرزق،فييتفاضلونوهموغيرها،
منومنهمالخلقة،السويمنهمالخلقة،فييتفاضلونوهمذلك،دونومنهمالعالية،الفاضلةاألخالقذووفمنهماألخالق،

ذلكدونومنهمونسب،حسبذوهومنمنهمالحسب،فيكذلكويتفاضلونذلك،دون

37تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ } ن َُْوٍم َ َسىَٰ أَن يَُكونُوا َخْيًرا م ِ ن ن َِساءٍ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل يَْسَخْر َُْوم  م ِ نْ ُهْم َوََل نَِساء  م ِ [11: الحجرات]{ ُهنَّ ۖ َ َسىَٰ أَن يَُكنَّ َخْيًرا م ِ
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اهللهوكانوإذا-وجلعز-اهللهوالمفضلألنبعض؛منبعضنايسخرأنوينهانااإليمان،بوصف-وعالجل-خاطبنا▪
عليه-الرسولقوليوحيهذاوإلى-وجلعز-اهللبتقديرساخراتكونأندونكهوالذيالشخصبهذاسخريتكمنلزم

.«الدهرهواهللفإنالدهر،تسبواال»:-والسالمالصالة
.«والنهارالليلأقلباألمر،بيديالدهر،وأناالدهريسبآدمابنيؤذيني»:القدسيالحديثوفي▪

فيأوالحسب،فيأوالخلقة،فيأوالخلق،فيأوالمال،فيأوالعلمفيدونكهوالذيالرجلهذامنتسخرفلماذا▪
وجلعز-قالولهذافلماذا،-تصوركفي-هذاحرمهالذياهللهوالفضلأعطاكالذيأليسمنه؟تسخرلماذاالنسب،

وهذاالغد،فيفاضاليكوناليوممفضولوربالغد،فيمنهمسخوراليومساخررب{منهمخيرايكونواأنعسى}:-
.مشاهدشيء
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نْ } ن َُْوٍم َ َسىَٰ أَن يَُكونُوا َخْيًرا م ِ ن ن َِساءٍ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل يَْسَخْر َُْوم  م ِ نْ ُهْم َوََل نَِساء  م ِ [11: الحجرات]{ ُهنَّ ۖ َ َسىَٰ أَن يَُكنَّ َخْيًرا م ِ
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بالنساءخاصأووحدهم،الرجالذكرلوبالرجال،خاصهذاإن:أحديقولالحتىبالتفصيل،والرجالالنساءعلىنص▪
ذكروإناإلناث،هنوالنساءالرجالهمفالقوموالنساءالقومبينجمعإذا.والنساءالقومبينالفرقنعرفوبهذاوحدهن،

يشملفهوقومهمإلىأرسلواأنهموالسالمالصالةعليهمالرسلفييذكرمامثلوالنساء،الرجالشملوحدهمالقوم
.الذكورهموالقوماإلناث،هنالنساءصاروالنساءالقومذكرإذالكنواإلناث،الذكور
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نْ } ن َُْوٍم َ َسىَٰ أَن يَُكونُوا َخْيًرا م ِ ن ن َِساءٍ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل يَْسَخْر َُْوم  م ِ نْ ُهْم َوََل نَِساء  م ِ [11: الحجرات]{ ُهنَّ ۖ َ َسىَٰ أَن يَُكنَّ َخْيًرا م ِ
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ألنهنهيه؛ويجتنب-وجلعز-اهللأمريمتثلمنأوليكونأنعلمطالبكلعلىويجباألمة،لجميععاماألدبهذا▪
:وجهينمنذلكعنمسؤول

.المكلفينمنكغيرهأنه:األولالوجه▪
يسخرالذيهوالعلمطالبكانفإذابه،ويحتجونالناس،بهيقتديفسوفيعملهعملأيقدوة،العلمطالبأن:والثاني▪

يتصلثمالعذر،لهيلتمسأنغيرهخالفإذااإلنسانعلىفالواجبالواقع،فيبليةفهذهالعلماءدونمنأوالعلماءمن
سخريتهوأماالحق،يتبينحتىوهدوء،واحترامبأدبويناقشهخالفهمنمعالحقيكونفربمامعه،ويبحثالمخالفبهذا
المحاملأحسنعلىتحملهأنعليكالواجبفإنقولكفييخالفكإنسانوكلغلط،فهذاشيخهرأيأورأيهخالفبما
والوتناقشه،بهتتصلثمأجران،فلهأصابوإنأخطأ،إذااجتهادهعلىسيأجره-وجلعز-اهللوأناجتهاده،هذاوأن

.عليكمنةلهفيكونمعهالحقأنلكيتبينوربماالرجل،هذاعلىمنةلكفتكونمعكالحقأنتبينفربماتستحي،
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نْ } ن َُْوٍم َ َسىَٰ أَن يَُكونُوا َخْيًرا م ِ ن ن َِساءٍ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل يَْسَخْر َُْوم  م ِ نْ ُهْم َوََل نَِساء  م ِ [11: الحجرات]{ ُهنَّ ۖ َ َسىَٰ أَن يَُكنَّ َخْيًرا م ِ
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عيبا،يعدمماذلكأشبهوماأحمر،فالنأسود،فالنقصير،فالنطويل،فالنبليد،فالن:تقولبأنالعيب،:اللمز▪
:بمعنيينفسر{أنفسكمتلمزواوال}:وقوله

مزتلفكأنمالمزتهفإذانفسك،بمنزلةأخوكاإلنسان،نفسبمنزلةمناواحدكلألنبعضا،بعضكميلمزال:األولالمعنى▪
.نفسك

زتلمكأنكتكونوحينئذيلمزك،لكونهسببإياهفلمزكلمزك،لمزتهإذاألنكأخاك،تلمزالالمعنىإن:الثانيوالمعنى▪
ه؟والديالرجليلعنكيفاهللرسوليا:فقالوا«والديهلعنمناهلللعن»:وسلمعليهاهللصلىالنبيقولوعليهنفسك،

«أمهفيسبأمهويسبأباه،فيسبالرجلأبايسب»:قال

40تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ َوََل تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوََل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلقَاِب ۖ بِئَْس اَِلْسُم اْلفُُسوُق بَ } يَماِن ِإ َوَمن لَّْم يَت ئَِك ُهُم الظَّاِلمُ ْعَد اْْلِ [11: الحجرات]{ وَن ْۖب فَأُولََٰ
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لقيةالخالصفةأماخلقية،صفةأوخلقيةبصفةأخاكتعيبأنلكيجوزفالبعضا،بعضهمالمؤمنينعيبتحريماآليةفي▪
والذيوجل،عزاهللهواإلنسانخلقفالذي-وجلعز-لخالقهعيبالحقيقةفيإياهعيبكفإنالخلقةإلىتعودالتي
أوطويال،القصيرأوقصيرا،الطويلفيكونخلقتهيكملأنيمكنالواإلنسانوجل،عزاهللهوالصفةهذهعلىجعله

الواقعفيالخالقعبتفقدخلقتهفيوعبتهإنسانالمزتإذافأنتقبيحا؟الجميلأوجميال،القبيح

بمارألنهتعبه؛فالاللسان،بذيءاالنتقام،شديدالغضب،سريعالرجلهذايكونبأنبالخلقعيبهأماخطيرة،فالمسألة▪
«ويبتليكاهللفيعافيهبأخيكالشماتةتظهرال»:األثرفيجاءولهذاالعيب،بنفساهللابتالكعبتهإذا

40تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ َوََل تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوََل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلقَاِب ۖ بِئَْس اَِلْسُم اْلفُُسوُق بَ } يَماِن ِإ َوَمن لَّْم يَت ئَِك ُهُم الظَّاِلمُ ْعَد اْْلِ [11: الحجرات]{ وَن ْۖب فَأُولََٰ
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اهللهىنماارتكبتمفإذاالفسوق،وصفإلىاإليمانوصفمنتنقلواأنلكمبئسيعني{اإليمانبعدالفسوقاالسمبئس}▪
رصاعليهاوأصروكررهاصغيرةارتكبوإذافاسقا،صارالكبائرمنواحدةكبيرةارتكبإذافاإلنسانفسقة،صرتمعنه

فاسقااإليمانوكمالاإليمانبعدنفسكتجعلفالفاسقا،

عليه-النبيقالكماوالظلمظالما،يكونيتوبالفالذيالظالمون،همفأولئكيتبولمالثالثة،األشياءهذهيفعلكانمن▪
مةالظلفهؤالءوبأيمانهم،أيديهمبيننورهميسعىالقيامةيومالمؤمنونكانوإذا،«القيامةيومظلمات»-والسالمالصالة

.نهيهعنوتنتهيبأمره،تأتمرهللعبدالعبد،أيهاألنك-وجلعز-اهللنهىمماالحذرفيجبنور،لهمليس
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ُ َوََل تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوََل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلقَاِب ۖ بِئَْس اَِلْسُم اْلفُُسوُق بَ } يَماِن ِإ َوَمن لَّْم يَت ئَِك ُهُم الظَّاِلمُ ْعَد اْْلِ [11: الحجرات]{ وَن ْۖب فَأُولََٰ
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ولم{الظنمنكثيرا}:بقولهتعالىاهللعبروهنااآلخر،علىأحدهمايترجحاحتماالناإلنسانلدىيكونأنهو:الظن▪
:قسمينإلىينقسمالظنألنكله،الظناجتنبوا:يقل

ظاهرهالذيالمسلموهولذلك،أهالدامواماخيرابإخوانكتظنأنمطلوبوهذاباإلنسان،خيرظن:األولالقسم▪
.وأعمالهإسالمهمنلناظهربماعليهويثنىخيرا،بهيظنهذافإنالعدالة،

بذلكصرحكماالسوء،ظنبهيظنأنيحلالفإنهالعدالة،ظاهرهلمسلمبالنسبةيحرموهذاالسوء،ظن:الثانيالقسم▪
أهلأنهعلىالقرينةقامتبمنالسوءظنأما.العدالةظاهرهبمسلمالسوءظنيحرم:-اهللرحمهم-فقالواالعلماء،
بهالسوءيظنأناإلنسانعلىحرجالفهذالذلك،
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َن الظَّن ِ ِّنَّ بَْعَض الظَّن ِ ِّثْم  } [12: الحجرات]{ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا م ِ
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هلعلأوأخيه،منشرايسمعلعلهويتسمعويتصنتينظراإلنسانأنأيالغير،منالمعايبطلبالتجسس{تجسسواوال}▪
عنرويولهذاعليها،االطالععلىيحرصالوأنالناس،معايبعنيعرضأنلإلنسانينبغيوالذيأخيه،منسوءاينظر
ييخبرنال»:-والسالمالصالةعليه-قالأنه-عنهاهللرضي-مسعودبناهللعبدحديثمنوسلمعليهاهللصلىالنبي
«الصدرسليموأناإليكمأخرجأنأحبفإني»بهالسوءظنيوجبمماشيئايعني،«شيئاأحدعنأحد
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[12: الحجرات]{ َوََل تََجسَُّسوا}
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أنهووالفرقمعنى،منهماواحدةلكلبل:وقيلواحد،معناهما:فقيل(تحسسواوال)أخرىقراءةاآليةمنالجملةهذهفي▪
فيتقولونما:مثالللناسفيقولغيره،منيلتمسهأنوالتحسسبنفسه،العيبعلىاالطالعاإلنسانيحاولأنالتجسس

إشغالمنهذافيلماعنه،اهللنهىمماكالهمالمعنيينمبينتينالقراءتانفتكونهذاوعلىفالن؟فيتقولونمافالن،
جدهتبالتحسسأوبالتجسسابتليمنولهذاالمعايب،علىيطلعأنإالهملهليساإلنسانوكوناآلخرين،بمعايبالنفس

الناسبعضمنكثيرايوجدوهذابنفسه،يهتموالعيوبه،عنالناسبعيوبوينشغلحياته،فيدائماقلقاالحقيقةفي
رة؛بمضضائعةبلفائدة،بالضائعةأوقاتهمفتجدكذا؟فيتقولماكذا؟فيتقولمافالن،وإلىفالنإلىيأتونالذين

الذيهووالعاقلعباده،معايبعنتبحث-وجلعز-اهللعنوكيلأنتهل-وجلعز-هللمعصيةفهوفيهوقعواماألن
-اهللقالولهذا-باهللوالعياذ-ليشيعهاالغيرمعايبفيينظرأنالليصلحها،نفسهمعايبوينظرنفسه،معايبيتحسس

{أليمعذابلهمآمنواالذينفيالفاحشةتشيعأنيحبونالذينإن}:-وجلعز
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[12: الحجرات]{ تََجسَُّسواَوََل }
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اهللفإنأخيكعيوبنشرتإذاأنكواعلمفيهم،ليسأوفيهم،ذلككانسواءيكرهون،بماالناسذكرعنالكفيجب▪
لبمثيعاملهمنعليهسيسلطبلالظالمون،يعملعماغافلاهللأنتظنالوفاقا،جزاءعيوبك،ينشرمنعليكسيسلط

إلىقيسبنتفاطمةجاءتلماولهذافيها،حرجوالبها،بأسالفإنهللمصلحةالغيبةكانتإذالكنالناس،يعاملما
بنيةمعاو:ثالثةخطبهافقدعيبا،فيهأنيرىمنمعايببينخطبوها،رجالفيتستشيرهوسلمعليهاهللصلىاهللرسول

:وسلمعليهاهللصلىالنبيلهافقالعنهم،اهللرضيزيدبنوأسامةحارث،بنجهموأبو-عنهاهللرضي-سفيانأبي
«زيدبنأسامةانكحيعاتقه،عنعصاهيضعفالجهمأبووأماله،مالالفصعلوكمعاويةأما»

اءجلوولهذاشك،بالغيبةهذايعدوالالحق،وبيانللنصيحةالرجلين،هذينفيعيباوسلمعليهاهللصلىالنبيفذكر▪
ذلك،أشبهماأوتزويجفيأوإجارة،أوشراء،أوببيع،يعاملنيأنيريدفالن:قالرجل،معاملةفييستشيركإنسان
.الحقبيانمنهوبلالرزق،قطعمنالعامةيقولكماهذايعدوالذلك،لهتبينأنالواجبفإنعيبافيهأنتعرفوأنت

52تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12: الحجرات]{ ا فََكِرْهتُُموهُ يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا ِإ أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتً َوََل }
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إنهاعظيمة،كلمةإنهاوسلم؟وآلهعليهاهللصلىاهللرسوللسانوعلىاهللكتابفيورودهايكثرالتيالتقوىهيما▪
:بأمريناهللعذابمنالوقايةوتكوناهلل،عذابمنالوقايةتعني

المؤمنين،قولهوهذافإن{وأطعناسمعنا}اهللأمرسمعإذاالقائليقولبأن-وجلعز-اهللأوامرامتثال:األولاألمر▪
الفرقما:تقلوال{وأطعناسمعنايقولواأنبينهمليحكمورسولهاهللإلىدعواإذاالمؤمنينقولكانإنما}:تعالىاهللقال
بكذايأمروالبكذااهلليأمرلماذا:يعنيوكذا؟كذابين

.واجتنبناوأطعنا،سمعنا:فقلشيءعناهللنهىفإذاعنه،اهللنهىمااجتناب:الثانياألمر▪

55تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِحيم  } اب  رَّ َ تَوَّ َ ِإ ِّنَّ َّللاَّ [12: الحجرات]{ َواتَّقُوا َّللاَّ
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رحمن،وهورحيموتعالىسبحانهاهللهو{رحيمتواباهللإن}▪

:تعالىقولهفيكماوحدهالرحمنذكرإذا:العلماءقالالفاتحة،فياهلل،كتابفيسورةأعظمفياالسماناجتمعوقد▪
واحد،فمعناهما{رحيمتواب}اآليةهذهفيكماوحدهالرحيمذكرأو{الرحمنوماقالواللرحمناسجدوالهمقيلوإذا}

الشاملة،الواسعةالرحمةذووالرحمنالرحيمأنيعني

والرحيمالوصف،باعتبارفالرحمنجميعااجتمعاإذاأماالشاملة،الواسعةالرحمةذوهوكذلكوحدهذكرإذاوالرحمن▪
عبادهمنيشاءمنإلىالرحمةوموصلراحمأيضاوهوواسعة،رحمةذو-وجلعز-أنهيعنيالفعل،باعتبار
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ِحيم  } اب  رَّ َ تَوَّ َ ِإ ِّنَّ َّللاَّ [12: الحجرات]{ َواتَّقُوا َّللاَّ
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{الناسأيهايا}:-وجلعز-فيقولإنسان،كلمنباألنسابالتفاخريقعألنهإنسان؛لكلموجهاآليةهذهفيالخطابهذا▪
هوهذاحواء،هيوأنثىآدم،هوذكرمن{وأنثىذكرمنخلقناكمإنا}والفاجر،والبروالكافر،للمؤمنوالخطاب،

هذامنخلقواآدمبنيأنيعنيالجنس،هناواألنثىبالذكرالمقصودأنإلىبعضهموذهبالتفسير،علماءعندالمشهور
واألباألممنيخلقأيوأبيهأمهمنيتكوناإلنسانأنعلىدليلاآليةوفيوأنثى،ذكرمنالجنس

إلىفالنابنفالنابنفالنهذا:فيقالالتعارف،أجلمنوقبائلشعوبأنهموهيعليها،الناساهللفطرالتيالفطرة▪
واألنسابباألحسابلتفاخرواال:أي{لتعرفوا}للقبيلة،أباكانالذيالجدآخر

57تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن َذَكٍر َوأُنثَىَٰ َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوَُبَ } [13: الحجرات]{ ِلتَعَاَرفُواائَِل يَا أَيَُّها النَّاُس ِّنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ
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أنتأحببفإذاأكرم،اهللعندكانهللأتقىاإلنسانكانفكلمابالتقوى،ويكوناهلل،عندالكرمهوالنافعالحقيقيالكرم▪
ة،واآلخرالدنيافيسعادةوكلهاالبركة،وكلهاالخير،كلهاوالتقوى-وجلعز-اهللبتقوىفعليككريما،اهللعندتكون

.{يتقونوكانواآمنواالذينيحزنونهموالعليهمخوفالاهللأولياءإنأآل}

عظيمالفظايكونأنيجببلباآلذانويمراأللسنعلىيجريلفظاوليسالتقوى،كلمةأسماعناعلىتردماأكثروما▪
.وسلمعليهاهللصلىورسولهتعالىاهللأمرفيهخالفمابقدرالتقوىمناإلنسانويفوتمحترما،معظماموقرا

58تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ َ ِليم  ِّنَّ } ِ أَتْقَاُكْم ِإ ِّنَّ َّللاَّ [13: الحجرات]{ َخبِير  أَْكَرَمُكْم ِ نَد َّللاَّ
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صلىالنبييخاطبتعالىاهللفقالآمنا،فيقولونرسوله،علىاهللأنزلماحدوديعرفونالأنهمعليهمالغالباألعراب▪
وهوالقلب،فياإلسالمأنذلكووجه{قلوبكمفياإليمانيدخلولماأسلمناقولواولكنتؤمنوالمقل}:وسلمعليهاهلل

النبيأخبرفقديكون،ماكأحسنمتقناعمالبجوارحهيعملأنيمكنإنسانوكلالجوارح،فيعالمةواإلسالمصعب،
صالتهم،عندصالتهيحقرالصحابةمنالواحدوأنيصلون،وأنهمالقرآن،يقرءونأنهمالخوارجعنوالسالمالصالةعليه

اهللنسأل«حناجرهميجاوزالالقرآنيقرأونإنهم»:والسالمالصالةعليهالنبييقولذلكومعقراءتهم،عندوقراءته
أنيمكنإنسانكليستطيعهاإلسالمأنعلىيدلوهذاالرمية،منالسهميمرقكمااإلسالممنيمرقونوأنهمالعافية،

.اإليمانمنخالوقلبهويتصدقويصومويقرأويسجديصلي

60تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا يَْدُخلِ } ِكن ُُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ يَماُن فِي ُُلُوبُِكْم ۖ  َُالَِت اْْلَْ َراُب آَمنَّا ۖ ُُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولََٰ [14: الحجرات]{  اْْلِ
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يففواإليمان،اإلسالمبينفرقالسالمعليهجبريلحديثفيوكذلكواإليمان،اإلسالمبينفرقالكريمةاآليةهذهفي▪
محمداوأناهلل،إالإلهالأنتشهدأن»:قالاإلسالمعنوسلمعليهاهللصلىالنبيسأللماالسالمعليهجبريلحديث
باهلل،تؤمنأن»:قالاإليمانوفي.«البيتوتحجرمضان،وتصومالزكاة،وتؤتيالصالة،تقيموأناهلل،رسول

.«وشرهخيرهوالقدراآلخر،واليومورسله،وكتبه،ومالئكته،
.اإليمانهوواإلسالماإلسالم،هواإليماناهلليجعلأخرىأدلةوفيواإليمان،اإلسالمبينففرق▪
واحدبمعنىصاراوحدهاإليمانأووحده،اإلسالمذكروإذاشيئين،صاراباإليماناإلسالمقرنفإذا▪

62تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا يَْدُخلِ } ِكن ُُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ يَماُن فِي ُُلُوبُِكْم ۖ  َُالَِت اْْلَْ َراُب آَمنَّا ۖ ُُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولََٰ [14: الحجرات]{  اْْلِ
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؟واستقرارهاإليمانثبوتلإلنسانتوجبالتيالطريقةما▪
يدةولتكنولمالصدفة،وليدةتكنلمالعظيمةالمخلوقاتهذهوأنوتعالى،سبحانهاهللمخلوقاتفييتفكرأن:أوال:قلنا▪

.بنفسها
.وكمالهااهللشريعةفييتفكرأن:ثانيا▪
.ذلكإلىوماوآياتهوسلمعليهاهللصلىالنبيسيرةفييتفكرأن:ثالثا▪
ألنالصالحة،واألعمالالطاعاتمنويكثرالقلوب،تطمئناهللبذكرفإنه-وجلعز-اهللذكرمنيكثرأن:رابعا▪

.-اهللرحمهم-والجماعةالسنةأهلمذهبهوكمااإليمان،فيتزيدالصالحةواألعمالالطاعات
-وجلعز-باهللإيمانهممعهمأي{آمنوا}:قولهعلىمعطوفأيضاهذا{اهللسبيلفيوأنفسهمبأموالهموجاهدوا}▪

اهللدينإلىليرجعوااهللأعداءيجاهدوناهلل،سبيلفيبالجهاداهللعباديصلحواأنيريدونارتيابهموعدمويقينهم
-وجلعز-اهللدينفيليدخلواولكنألنفسهم،لالنتصاروالمنهم،لالنتقامالعليه،ويستقيموا

65تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم يَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا} ئَِك هُ بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهمْ ِّنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاَّللَّ ِ ِإ أُولََٰ اِدُُونَ فِي َسبِيِل َّللاَّ [15: الحجرات]{ ُم الصَّ
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سبحانه-اهلليعلمأصلي،أنأريد:يقولالذياإلنسانألنمنكر؛العباداتفيبالنيةالنطقأنإلىإشارةاآليةهذهفي▪
والذيكذلك،أتصدقأننويت:يقولوالذيكذلك،أصومأنأريد:يقولوالذييعلم،واهللالعمل،منيريدبما-وتعالى
وم،الصفيوالالصدقة،فيوالالحجفيالكلهاالعباداتفيبالنيةالنطقيسنالولهذاأيضا،كذلكأحجأننويت:يقول

بها،اهللتخبرأنإلىحاجةوالبذلك،عالمواهللالقلب،محلهاالنيةألنذلك،غيرفيوالالصالة،والالوضوء،فيوال
اهلليعلمهشيءفكلعام،األرضفيوماعام،السمواتفيفما،{عليمشيءبكلواهلل}

67تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْْلَ } َ بِِدينُِكْم َوَّللاَّ ُ بُِكل ِ َشْيٍء ُُْل أَتُعَل ُِموَن َّللاَّ [16: الحجرات]{ َ ِليم  ْرِض ِإ َوَّللاَّ
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وعمله،اإلنسانسلوكفيعظيمةمسألةتفيداآليةهذه▪
ضيع،تلنفإنهاالصالحةاألعمالفيالترغيبوفيهاويتقيه،اهللفيخشىبه،محيطبعملهبصيرتعالىاهللبأنيعلمأنوهي
وجلعزاهللعندمعلومالكلألنعليه؛سيجازىالعبدألنالسيئ؛العملمنالترهيبوفيها
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ُ بَِصير  بَِما تَْعَملُونَ } َ يَْعلَُم َغْيَب السََّماَواِت َواْْلَْرِض ِإ َوَّللاَّ [18: الحجرات]{ ِّنَّ َّللاَّ



انتهى بحمد اهلل وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الحجرات)

نسأل اهلل تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه ولّي ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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