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حفظه –عبد الرمحن بن انصر الربَّاك  الشيخ لفضيلة احلجرات( سورة يف املؤمنني )نداءات
 -هللا تعاىل

 
، خنتار يف هذه احلمد هلل، وصلَّى هللا وسلَّم وابرك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه

َيْت سورة احلجرات لذكر احلجرات  ينَ  }إِّنَّ الليلة احلديث عن سورة "احلجرات" ُسمِّ نْ  يُ َناُدوَنكَ  الَّذِّ  َورَاءِّ  مِّ
}  [4]احلجرات: احْلُُجرَاتِّ

هة للمؤمنني،  ى لبعض ما جاء فيها من بعض الكلمات أو القصة أو، وهذه السورة موجَّ فالسورة السور ُتسمَّ
هة ابلدرجة األوىل للمؤمنني، وإذا قيل: "املؤمنني" فإنه يشمل الرجال والنساء، فإذا قال هللا: }يعين   يَ موجَّ

ينَ  أَي َُّها { فهذا خطاب للمؤمنني واملؤمنات، خطاب للمؤمنني واملؤمنات، كلُّهم يدخلون يف هذا َآَمُنوا الَّذِّ
ينَ  أَي َُّها يَ الوصف }  {.َآَمُنوا الَّذِّ

ينَ  أَي َُّها يَ أنه قال: "إذا سعت هللا يقول: } -رضي هللا عنه–عن ابن مسعود وقال: جاء  { فارَعها َآَمُنوا الَّذِّ
سَعك" يعين انصْت، خطاب من ربمِّ العاملني، ال إله إال هللا، لو نستشعر هذا األمر على حقيقته لكان له 

ينَ  أَي َُّها يَ ح قلوبنا، }األثر العظيم على القلوب، لكن نسأل هللا أن مينَّ علينا بصال { يقول أهل َآَمُنوا الَّذِّ
ه إليهم اخلطاب } ه إليهم النداء، ويوجمِّ  أَي َُّها يَ العلم: إن هذا فيه تكرمي، تكرمي للمؤمنني أن ربَّ العاملني يوجمِّ

ينَ   والنساء.{ هذا يف مضمونه ي عبادي، ي عبادي الذين آمنوا، خطاب للجميع للرجال َآَمُنوا الَّذِّ
َرْت هبذا اخلطاب } ة آيت ُصدمِّ نت هذه السورة يعين بعدَّ  الَّذِّينَ  أَي َُّها يَ {، }َآَمُنوا الَّذِّينَ  أَي َُّها يَ وقد تضمَّ

ينَ  أَي َُّها يَ {، }َآَمُنوا ينَ  أَي َُّها يَ {، }َآَمُنوا الَّذِّ هلا:َآَمُنوا الَّذِّ ينَ  أَي َُّها يَ } {، مخس مرَّات، مخس مرَّات، أوَّ  الَّذِّ
يٌع َعلِّيمٌ َآَمُنوا  َ سِّ  [1]احلجرات: {اَل تُ َقدمُِّموا َبنْيَ َيَديِّ اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ َوات َُّقوا اَّللََّ إِّنَّ اَّللَّ

ن وصيتني، وصية } { يعين: ال تتسرَّعوا يف احلكم والقول اَّللَِّّ  َيَديِّ  َبنْيَ  تُ َقدمُِّموا اَل فهذا فيه خطاب تضمَّ
ٌم على قول كلمِّ  والفتوى قبل أن تعلموا وتسمعوا ما قال هللا ورسوله، معىن ذلك أن ما قال هللا ورسوله ُمقدَّ

أحد، فال جيوز ألحٍد أْن يقول، أْن يعارض حكم هللا وحكم رسوله برأي فالن أو رأي فالن ال ال، احلكم هلل 
 ورسوله، وال قول ألحٍد مع قول هللا ورسوله.

موا حبكٍم أو رأي{ التُ َقدمُِّموا اَل } موا بني يدي هللا ورسوله على َبنْيَ َيَديِّ اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ }  تتقدَّ { يعين أن تتقدَّ
ة، } ة، جامعة اَّللََّ  َوات َُّقواحكم هللا ورسوله، وأتبع ذلك ابلوصية اجلامعة العامَّ { هذه الوصية وصية جامعة عامَّ

ن الوص ن كلَّ، يعين تتضمَّ  ات َُّقوا{، اَّللََّ  َوات َُّقواية بفعل مجيع املأمورات وترك مجيع املنهيات }من جهة أهنا تتضمَّ
يعٌ  اَّللََّ  إِّنَّ ، خافوا هللا، راقبوا هللا }اَّللََّ  يعٌ يسمع أقوالكم، ويسمع ويرى أعمالكم، ال إله إال هللا،  {َعلِّيمٌ  سِّ  سِّ
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يعٌ ، كلُّنا نؤمن أبن هللا َعلِّيمٌ  كلُّنا يستحضر هذا اإلميان يف قلبه، وهلذا يتكلم اإلنسان ، لكن ليس  َعلِّيمٌ  سِّ
ابلفضول ويتكلَّم ابإلمث ويتكلم، وهللا يسمعه ويفكمِّر و... أبفكار سيمِّئة، ويهمُّ أبموٍر خمالفٍة، وهللا مطَّلٌع على 

 ، ُكمْ  يفِّ  َما يَ ْعَلمُ  اَّللََّ  }َأنَّ ما يف نفسك أيُّها العبد، إنَّ هللاَ عليٌم بذاتِّ الصدورِّ  َأنَّ  }َواْعَلُموا ،{فَاْحَذُروهُ  أَنْ ُفسِّ
ُكمْ  يفِّ  َما يَ ْعَلمُ  اَّللََّ   [235]البقرة: فَاْحَذُروُه{ أَنْ ُفسِّ

ينَ  أَي َُّها يَ }هذا هو اخلطاب األوَّل  يعٌ  اَّللََّ  إِّنَّ  اَّللََّ  َوات َُّقوا َوَرُسولِّهِّ  اَّللَِّّ  َيَديِّ  َبنْيَ  تُ َقدمُِّموا اَل  َآَمُنوا الَّذِّ  .{َعلِّيمٌ  سِّ
ينَ  أَي َُّها }يَ الثاين:  مِّ  َصْوتِّ  فَ ْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  تَ ْرفَ ُعوا اَل  َآَمُنوا الَّذِّ ْلَقْولِّ  َلهُ  ََتَْهُروا َواَل  النَّبِّ ُكمْ  َكَجْهرِّ   ابِّ  لِّبَ ْعضٍ  بَ ْعضِّ

 [2]احلجرات: َتْشُعُروَن{ اَل  َوأَنْ ُتمْ  أَْعَماُلُكمْ  ََتَْبطَ  َأنْ 
ُن األدب مع الرسول يف حياته، أالَّ يرفَع أحٌد الصوت عنده، وال َأْصَواَتُكمْ  تَ ْرفَ ُعوا اَل  َآَمُنوا} { يعين هذا يتضمَّ

ث أو خيطب } مِّ  َصْوتِّ  فَ ْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  تَ ْرفَ ُعوا اَل سيَّما إذا كان يتكلم وإذا كان يتحدَّ  َواَل } { هذا أدبٌ النَّبِّ
ْلَقْولِّ  َلهُ  ََتَْهُروا ُكمْ  ْهرِّ َكجَ   ابِّ ُكمْ  ...َكُدَعاءِّ  الرَُّسولِّ  ُدَعاءَ  ََتَْعُلوا }اَل {، لِّبَ ْعضٍ  بَ ْعضِّ  [63]النور: بَ ْعًضا{ بَ ْعضِّ

ما كانوا يدعون الرسول ابسه، ما  -أيضاً –يعين: إذا اندوا الرسول، ما يروح يناديه بصوت عايل، وال يناديه 
ال الذين  د، هذا يفعله اجلهلة واألعراب اجلهَّ م ال ينادونه، يقولون: ي حممَّ كانوا ينادونه، يعين هذا يقتضي أهنَّ

، اقرؤوا -رضوان هللا عليهم–يعين حديثو عهٍد ابإلسالم أو مل يسلموا، سبحان هللا ال، ي رسول هللا، الصحابة 
إذا أراد خياطبه، إالم يقول: ي رسول هللا، ي نب  -صلى هللا عليه وسلم–ديث كلَّها، ال يقول أحٌد للنبمِّ األحا

ن اإلقرار، وهلذا يعين أفضل ما نذكر به الرسول أنه هو رسول هللا، قال رسول  هللا، يدعوه، وهذا اخلطاب يتضمَّ
 .-صلى هللا عليه وسلم–هللا، قال النب 

مِّ  َصْوتِّ  فَ ْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  تَ ْرفَ ُعوا اَل } { وقاَل العلماُء: أيضاً يلتحُق هبذا رفُع الصوتِّ يعين عند يعين عند ذكر النَّبِّ
احلديث، إذا كان أحٌد من أهل العلم حيدمُِّث ويقرأ حديث الرسول فإنه من األدب أالَّ يرفَع أحٌد الصوَت 

؛ عليه الصالة –ألن هذا العامل وهذا الراوي حيدمُِّث أبقوال الرسول  عنده؛ ألن هذا من رفع الصوت عند النبمِّ
فيجب األدب عنده، وأعظم من ذلك وأوىل من ذلك القرآن، فإذا كنت عند قارئه فال ترفع صوتك،  -والسالم

 تَ ْرفَ ُعوا اَل من جهتني من جهة أنه رفع الصوت على أفضل الكالم، وشيء اثين أن فيه تشويش على القارئ }
مِّ  َصْوتِّ  فَ ْوقَ  ْصَواَتُكمْ أَ  ْلَقْولِّ  لَهُ  ََتَْهُروا َواَل  النَّبِّ ُكمْ  َكَجْهرِّ   ابِّ { هذا معىن هذا إن أَْعَماُلُكمْ  ََتَْبطَ  َأنْ  لِّبَ ْعضٍ  بَ ْعضِّ

 اجلهر يف خطاب النبمِّ يعين من أسباب حبوط العمل، ألن اجلهر ورفع الصوت عليه فيه نوع استخفاف به.
وهذا أدٌب معقول يعين حَّتَّ العظماء ال يسمحون ألحٍد أن يسيءَ األدب، يسيء األدب رفع الصوت، فهذا 

 .-عليه الصالة والسالم–معقوٌل يف يف حقمِّ غري الرسول، ومشروع وواجب وفرض يف شأن الرسول 
ونَ  الَّذِّينَ  }إِّنَّ مث قال تعاىل:   [3]احلجرات: {اَّللَِّّ  َرُسولِّ  عِّْندَ  َأْصَواََتُمْ  يَ ُغضُّ
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وهنا: خيفضون أصواَتم عند الرسول أدابً واحرتاماً له عليه الصالة والسالم  ونَ يغضُّ  َرُسولِّ  عِّْندَ  َأْصَواََتُمْ  }يَ ُغضُّ
ينَ  أُولَئِّكَ  اَّللَِّّ  َرةٌ  هَلُمْ  لِّلت َّْقَوى قُ ُلوهَبُمْ  اَّللَُّ  اْمَتَحنَ  الَّذِّ يٌم{ َوَأْجرٌ  َمْغفِّ  [3]احلجرات: َعظِّ

هذا جزاؤهم، يدلُّ على تقوى يف قلوهبم، يدلُّ على وجود تقوًى يف القلوب، والتقوى أصلها يف القلب، التقوى 
ال الذين جاؤوا يريدون أن يتكلَّموا مع الرسول، فصاروا وهم وراء  هاهنا، مث أنكر على الذين، على بعض اجلهَّ

د، هم الذين قال هللا ف د ي حممم ينَ  }إِّنَّ يهم: األبواب ينادون ي حممم نْ  يُ َناُدوَنكَ  الَّذِّ  اَل  َأْكثَ ُرُهمْ  احْلُُجَراتِّ  َورَاءِّ  مِّ
ُلوَن{  [4]احلجرات: يَ ْعقِّ

ُلونَ  اَل  َأْكثَ رُُهمْ هذا التصرُُّف نقٌص يف عقوهلم ويف دينهم } ُمْ  }َوَلوْ ، {يَ ْعقِّ مْ  ََتْرُجَ  َحَّتَّ  َصََبُوا َأهنَّ  َخرْيًا َلَكانَ  إِّلَْيهِّ
 [5]احلجرات: هَلُْم{

لو صَبوا دون أن ينادوا، وهذا أيضاً يعين أيضاً من األدب املعتاد املعقول يف العادات، أتيت عند ابب صاحٍب 
لك تنادي: ي فالن، ي فالن، ال، يعين أطرق الباب أبدب وانتظر أن يُؤَذَن لك، أما أن تنادي بصراخ، 

ُمْ  }َوَلوْ  وتنادي ابسه: ي فالن ي فالن، مْ  ََتْرُجَ  َحَّتَّ  َصََبُوا َأهنَّ يٌم{ َغُفورٌ  َواَّللَُّ  هَلُمْ  َخرْيًا َلَكانَ  إِّلَْيهِّ  [5]احلجرات: َرحِّ
 هذا أيضاً من كرم الربمِّ تعاىل أنه وعدهم ابلغفران؛ ألن ذلك وقع منهم عن جهٍل.

ينَ  أَي َُّها }يَ فيه نداء الثالث:  قٌ  َجاءَُكمْ  إِّنْ  َآَمُنوا الَّذِّ  [6:]احلجرات {فَ تَ بَ ي َُّنوا بِّنَ َبأٍ  فَاسِّ
إذا جاء اخلَب، إذا كان اآليت ابخلَب عدالً أميناً معروفاً ابلصدقِّ فإنه جيب اعتبار قوله والعمل مبوجبه تصديقه، 
والعمل مبوجبه، ويدخل يف ذلك الشهادات، الشهود يف القضاي واحلكومات إذا كان الشاهد عداًل أمينًا ال 

 نه وال يف عقله، فإنه جيب اعتبار شهادته والعمل مبوجبها.جرح فيه، يف دي
فاسقاً يف دينه، فإنه ال جيوز العمل بشهادته وال التصديق خلَبه، لكن  -مثالً –لكن إذا كان املخَب والشاهد 

الواجب التثبُّت؛ ألنه قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكاذب، ميكن هذا الفاسق أن خَبه صحيح، لكننا 
ة قوله عملنا مبوجبه ال مبوجب شهادته وال خَبه لكن ال نعتَبه  وال نعمل به، لكن نتثبَّت فإذا علمنا صحَّ

قٌ  َجاءَُكمْ  إِّنْ } بعدما ثبت عندان بعد التحرمِّي ُنوا بِّنَ َبأٍ  فَاسِّ  : معناها تثبَّتوا.تَ بَ ي َُّنوا {فَ تَ بَ ي َّ
لذي يروي لك ما يسْوُءَك وجيرح واحد أخَبك عن ... يقول لك: يف كيت وكيت وكيت، هذا نفس اهلذا ا

صاحبك هذا هو نفسه، هذا التدبري وهذا التصرُّف هو قادٌح يف عدالته؛ ألنه أصبح منَّاماً، لكن مث هذا فيما 
 إذا كان فيه جرح لصاحب ال ... اعرض عنه، اعرض عنه.

ُنوا يُبوا َأنْ  }فَ تَ بَ ي َّ ََهاَلةٍ  قَ ْوًما ُتصِّ نيَ  ْلُتمْ فَ عَ  َما َعَلى فَ ُتْصبُِّحوا ِبِّ يُعُكمْ  َلوْ  اَّللَِّّ  َرُسولَ  فِّيُكمْ  َأنَّ  َواْعَلُموا( 6) اَندِّمِّ  يُطِّ
نَ  َكثِّريٍ   يفِّ  ميَانَ  إِّلَْيُكمُ  َحبَّبَ  اَّللََّ  َوَلكِّنَّ  َلَعنِّتُّمْ  اأْلَْمرِّ  مِّ  َواْلعِّْصَياَن{ َواْلُفُسوقَ  اْلُكْفرَ  إِّلَْيُكمُ  وََكرَّهَ  قُ ُلوبُِّكمْ  يفِّ  َوَزي ََّنهُ  اإْلِّ

 [7-6]احلجرات:
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وهذا فضل ومنَّة على العبد أن يوفمِّقه لإلميان وحيبمِّب إىل قلبه، حيبمِّب اإلميان يف قلبه ويزيمِّنه يف قلبه ويكرمُِّه إليه 
الكفر والفسوق، وهلذا من أحسن الدعاء أن تسأل هللا ذلك، أن تسأل هللا ذلك، اللَّهم حبمِّْب إيلَّ اإلميان زيمِّْنه 

 يف قلب، وكرمِّْه إيلَّ الكفر والفسوق والعصيان، واجعلين من الراشدين، فضالً من هللا ونعمًة، وهللا عليٌم حكيٌم.
مث ذكر هللا ما جيب على املؤمنني فيما بينهم إذا حصل بينهم اختالٌف أو شقاق أو فوق ذلك قتال، إن عليهم 

نَ  طَائَِّفَتانِّ  }َوإِّنْ  أن يسعوا ابإلصالح وكفم الشرم وإطفاء الفتنة نِّنيَ  مِّ تَ تَ ُلوا اْلُمْؤمِّ نَ ُهَما َفَأْصلُِّحوا اق ْ  بَ َغتْ  فَإِّنْ  بَ ي ْ
 إىل آخر اآلية.[، 9]احلجرات: تَ ْبغِّي{ الَّتِّ  فَ َقاتُِّلوا اأْلُْخَرى َعَلى إِّْحَداُُهَا

ينَ  أَي َُّها }يَ مث النداء الرابع:  نْ  َقومٌ  َيْسَخرْ  اَل  َآَمُنوا الَّذِّ ُهْم{ َخرْيًا َيُكونُوا َأنْ  َعَسى قَ ْومٍ  مِّ ن ْ  [11]احلجرات: مِّ

السخرية: التنقُّص واالستهزاء، ال يسخر بعضكم ببعٍض، وهذا من سوء من سوء املعاملة بني املؤمنني، السخريُة 
ُن االحتقاَر، واحتقار املؤمن ألخيه حراٌم  ُن االحتقاَر، السخريُة تتضمَّ نَ  اْمرِّئٍ  ْسبِّ حبَِّ »حراٌم، السخريُة تتضمَّ  مِّ

رمِّ  َْسبِّ » يف احلديث الصحيح: «الشَّ نَ  اْمرِّئٍ  حبِّ رمِّ  مِّ رَ  َأنْ  الشَّ  . «اْلُمْسلِّمَ  َأَخاهُ  حَيْقِّ
وهذا أيضًا من جوانب الكَب، احتقار الغري هذا من معاين الكَب، وهو غمط الناس، ويف هذا املوضع ينصُّ 

نْ  َقومٌ  َيْسَخرْ  اَل } -والنساءالرجال –على اجلميع، ينصُّ على اجلنسني  { القوم: هم الرجال، ال يسخر قَ ْومٍ  مِّ
ُهمْ  َخرْيًا َيُكونُوا َأنْ  َعَسىأحٌد من الرجال إبخوانه } ن ْ { لعلَّ هذا الذي تسخر به خرٌي منك، وما يدريك خرٌي مِّ

هَن ابلذكر ملسي ه هذا املعىن إىل النساء، النساء خصَّ س احلاجة إىل ذلك كما منك عند هللا، وهكذا يتوجَّ
هنَّ ابلذكر يف قوله تعاىل:  نِّنيَ  }ُقلْ خصَّ وا لِّْلُمْؤمِّ نْ  يَ ُغضُّ مْ  مِّ  اَّللََّ  إِّنَّ  هَلُمْ  أَزَْكى َذلِّكَ  فُ ُروَجُهمْ  َوحَيَْفظُوا أَْبَصارِّهِّ

َا َخبِّريٌ  َناتِّ  َوُقلْ ( 30) َيْصنَ ُعونَ  مبِّ نْ  يَ ْغُضْضنَ  لِّْلُمْؤمِّ نَّ  مِّ { َوحَيَْفْظنَ  أَْبَصارِّهِّ  [31-30]النور: فُ ُروَجُهنَّ
{ خطاب للرجال َآَمُنوا الَّذِّينَ  أَي َُّها يَ }هذا لتأكيد، ومل ُيكَتَف بتوجيه الوصيَّة ابسم الذين آمنوا فقط ال، 

نْ  َقومٌ  َيْسَخرْ  }اَل  والنساء ُهمْ  َخرْيًا َيُكونُوا َأنْ  َعَسى قَ ْومٍ  مِّ ن ْ ْن نَِّساءٍ  مِّ  [11]احلجرات: {َواَل نَِّساٌء مِّ
 ، نْ  نَِّساءٌ  }َواَل يعين: وال تسخر نساءٌ من نساٍء من أخواَتنَّ { َخرْيًا َيُكنَّ  َأنْ  َعَسى نَِّساءٍ  مِّ ُهنَّ ن ْ  [11]احلجرات: مِّ

ا تكون خرياً من  ا تكون خرياً من الساخرة، رمبَّ عسى تلك املرأة الت تسخرين منها أو تسخر منها النساء، رمبَّ
ُهنَّ  َخرْيًا َيُكنَّ  َأنْ  َعَسى}هذه الت تسخر منها  ن ْ ُزوا َواَل  مِّ { تَ َنابَ ُزوا َواَل  أَنْ ُفَسُكمْ  تَ ْلمِّ أْلَْلَقابِّ  [11]احلجرات: ابِّ

 [1]اهلمزة: ُلَمَزٍة{ ُهََُزةٍ  لُِّكلمِّ  }َوْيلٌ مز هنٌي عن اللمز واهل
ينَ  أَي َُّها }يَ والنداء اخلامس أو اخلطاب اخلامس:  نَ  َكثِّريًا  اْجَتنُِّبوا َآَمُنوا الَّذِّ  [12]احلجرات: {الظَّنمِّ  مِّ

ووساوسه، هذا فيه هني عن الظنون الكاذبة الت ال أصل هلا وال مستند هلا، ما هي إالَّ من وحي الشيطان 
نَ  َكثِّريًا  اْجَتنُِّبواسوء الظنم ابملسلمني } ، كلُّه من وساوس الشيطان؛ ليفسد القلوب ويفسد الظَّنمِّ  مِّ { أكثر الظنمِّ

نَ  َكثِّريًا  }اْجَتنُِّبوا الصالت والعالقات بني األحبَّة واألقارب وبني املسلمني عموماً وخصوصاً   بَ ْعضَ  إِّنَّ  الظَّنمِّ  مِّ
ُسوا{ اَل وَ  إِّمثٌْ  الظَّنمِّ   [12]احلجرات: ََتَسَّ
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ا ال  س وتتبُّع العورات وتتبُّع األمور املستورة، ال جيوز لإلنسان أن يتجسس ويفتش ويسأل عمم كذلك التجسُّ
شأن له به، من حسن إسالم املرء ترُكه ما ال يعنيه، ال يتجسس ال بسمعه وال ببصره وال بسؤاله ما الذي 

ُسو  }َواَل صار؟ وماذا فعل فالن؟ وماذا سوَّى فالن؟ ال،   [12]احلجرات: يَ ْغَتْب{ َواَل  اََتَسَّ
هذه الوصيَّة األخرية اخلطرية النهي عن الغيبة، لغيبة الت ال يكاد أحٌد يسلم منها، لكن على كلمِّ مسلٍم وسلمٍة 
أن حيذرها كلَّ احلذر، إهنا مصيبٌة عظيمٌة وذنٌب عظيٌم جاء فيها الوعيد الشديد، وجاء فيها هذا التكريه 

بُّ والتقبيح  يهِّ  حلَْمَ  ََيُْكلَ  َأنْ  َأَحدُُكمْ  }َأحيِّ ًتا{ َأخِّ  [12]احلجرات: َمي ْ
َيكل حلم أخيه وهو  مبن املغتاب وشبَّه ابمليمِّت، الغائبشبَّه الغائب ابمليمِّت، وشبَّه املغتاب مبن َيكله، شبَّه 

 [12]احلجرات: }َفَكرِّْهُتُموُه{ ميمِّت
هذا أمٌر مكروٌه ابلطبع، أكُل اليمِّتِّ كريٌه ابلطبع، فيجب أن يكره اإلنسان الغيبة أشدَّ من كراهته ألكل حلم 

يٌم{ تَ وَّابٌ  اَّللََّ  إِّنَّ  اَّللََّ  َوات َُّقوا }َفَكرِّْهُتُموهُ امليمِّت   [12]احلجرات: َرحِّ
رها الصادق املصدوق، قال  فاحلذر احلذر ي إخوان وي أخوات، احلذر احلذر من الغيبة، وما الغيبة؟ الغيبة فسَّ

كم والغيبَة"عليه الصالة والسالم:   كَ "ذكرُ ، إيكم: يعين احذروا الغيبة، قال: وما الغيبة ي رسول هللا؟ قال: "إيَّ
 خالص عبارة قصرية صغرية كافية شافية ألن نعرف ما الغيبة. مبا يكرُه" أخاكَ 

وهللا إن هذا ألمٌر عجٌب، تدبَّروا حالكم، تدبَّروا، اجملالس أثر اجملالس ال َتلو من الغيبة أبداً، لكن مستقلٌّ 
إما تذكره أبفعاله الت ال شأن لك بذكرها، وهو يكره أن تذكره هبا، أو  "يكرهُ  مبا أخاكَ  ذكُركَ "ومستكثٌر، 

قال: إن فالن قصري قزم وهللا قزم، أو فالنة قصرية، يف حديث تذكره ببعض صفاته اخللقيَّة، وهللا كذا، حَّت لو 
"لقد قلتِّ كلمًة لو أن إحدى النساء قالت: "حسبك من فالنة أهنا قصرية" قال هلا عليه الصالة والسالم: 

قزم، سبحان هللا! هكذا يقول الناس: وهللا فالن  ماذا قالت؟ قالت: إهنا قصرية!ُمزَِّجْت مباءِّ البحرِّ ملزَجْتُه"، 
 فالن يعين كيت وكيت، يصف إن وجهه واال طوله واال قصره واال تصرُّفاته واال كالمه.

وال يبيح ذلك أنك تقول: أان أقدر أتكلم هبذا قدامه، هذا يقوله بعض الناس، يقول:  مبا يكرُه" أخاكَ  كَ "ذكرُ 
جيوز لك، ال جيوز لك أن  أن أقدر أتكلم ولو كان، تقدر تقول يل: أنك ال َتاف وال تبايل به، وهذا ال

، ال جيوز أن تسيء إىل أخيك وال أن تذكره مبا يكره  تغضب أخاك وتسيَء إليه ال غائباً وال حاضراً، بغري حقٍم
 ال حاضراً وال غائباً، وأقبح ما يكون أن تذكره وهو غائب.

 اَّللََّ  َوات َُّقواما هناكم هللا عنه، وبفعل ما أمركم به }{ برتك اَّللََّ  َوات َُّقوا َفَكرِّْهُتُموهُ }مث هللا يعرض التوبة علينا مجيعاً 
يمٌ  تَ وَّابٌ  اَّللََّ  إِّنَّ   اَّللََّ  َوات َُّقواويف ضمن ذلك فتوبوا، اتقوا هللا وتوبوا إليه ممَّا وقع منكم من هذه األمور، } {َرحِّ
يٌم{ تَ وَّابٌ  اَّللََّ  إِّنَّ   .َرحِّ
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ن م م مث َييت خطاب عامٌّ جلميع الناس، يتضمَّ نْ  َخَلْقَناُكمْ  إِّانَّ  النَّاسُ  أَي َُّها }يَ ا تقدَّ  َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنْ َثى ذََكرٍ  مِّ
 [13]احلجرات: أَتْ َقاُكْم{ اَّللَِّّ  عِّْندَ  َأْكَرَمُكمْ  إِّنَّ  لِّتَ َعاَرُفوا َوقَ َبائِّلَ  ُشُعوابً 

وهذا اخلطاب يرجع مضمونه إىل النهي عن السخرية وعن االحتقار، فاجلميع كلُّهم خملوقون من أصل واحد 
من ذكٍر وأنثى، وال فضل ألحٍد على أحٍد إال ابلتقوى كما قاله عليه الصالة والسالم، وهللا تعاىل قاله وبيَّنه 

 وصلَّى هللا وسلَّم وابرك على نبيمِّنا. {أَتْ َقاُكمْ  اَّللَِّّ  عِّْندَ  َأْكَرَمُكمْ  }إِّنَّ يف قوله: 
 


