
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )١١(إلى اآلية ) ٥(سورة المجادلة من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
  .معيناللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمسلمين أج

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
} ذَابع ِللْكَاِفِريننَاٍت وياٍت بَأنزلْنَا آي قَدو ِلِهمقَب ِمن ا كُِبتَ الَِّذينكُِبتُوا كَم ولَهسرو اللَّه ونادحي الَِّذين ِإن

 ِهينِميع*مج اللَّه مثُهعبي موِباً ي مُئهنَبفَي  ٍء شَِهيدلَى كُلِّ شَيع اللَّهو وهنَسو اللَّه اهصِملُوا َأحا عم* تَر َألَم 
 وٍة ِإلَّا هسلَا خَمو مهاِبعر وى ثَلَاثٍَة ِإلَّا هونَج ِمن كُونا يِض ما ِفي الَْأرماِت واوما ِفي السم لَمعي اللَّه َأن

 مهاِدسسِة ِإنامالِْقي موِملُوا يا عِبم مُئهنَبي ا كَانُوا ثُمم نَأي مهعم وِإلَّا ه لَا َأكْثَرو ذَِلك نَى ِمنلَا َأدِبكُلِّ و اللَّه 
ِليمٍء ع٧-٥:سورة المجادلة[ }شَي[.  

عنوا هينوا ولُُأ:  أي} كُِبتَ الَِّذين ِمن قَبِلِهمكُِبتُوا كَما{يخبر تعالى عمن شاقوا اهللا ورسوله وعاندوا شرعه 
واضحات ال يخالفها وال يعاندها إال :  أي}وقَد َأنزلْنَا آياٍت بينَاٍت{ ،خزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهموُأ

رع اهللا، واالنقياد له، في مقابلة ما استكبروا عن اتباع ش:  أي}وِللْكَاِفِرين عذَاب مِهين{كافر فاجر مكابر، 
  .والخضوع لديه

 وذلك يوم القيامة، يجمع اهللا األولين واآلخرين في صعيد واحد، }اًيوم يبعثُهم اللَّه جِميع{:  تعالىثم قال
هللا وحفظه ضبطه ا: أي }َأحصاه اللَّه ونَسوه{يخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر :  أي}فَينَبُئهم ِبما عِملُوا{

 وال ،ال يغيب عنه شيء وال يخفى:  أي}واللَّه علَى كُلِّ شَيٍء شَِهيد{عليهم، وهم قد نسوا ما كانوا عليه، 
  .اًينسى شيئ
  :، وبعد والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

ة أصلها أن المحاد ،}كَما كُِبتَ الَِّذين ِمن قَبِلِهمِإن الَِّذين يحادون اللَّه ورسولَه كُِبتُوا {: -تبارك وتعالى-قوله 
 هذا يكون في طرف ، يعني أصل ذلك من المفاعلة تكون بين طرفين وأكثر،يكون هذا في حد وهذا في حد

دوة وهذا يكون في  والمعاداة هذا يكون في ع وهذا في شق،، في شقة هذامثل المشاقّ ،وهذا يكون في طرف
 ن بي، يذكر ذلك بعد ذكر هذه األحكام المتعلقة بالظهار-تبارك وتعالى- فاهللا ، جانب الوادي،عدوة الوادي

ِإن الَِّذين يحادون اللَّه ورسولَه كُِبتُوا كَما كُِبتَ {:  فقال، وبين ما يترتب عليه من الكفارة،حكمه وأنه محرم
ِلِهمقَب ِمن عنوا وأخزواهينوا ولُبُأبتوا هنا فسره  كُ،}الَِّذين.  

 وفي الكبت معنى زائد على ما ذكر وهو أنه لم يتحقق ، وهو تفسير له بما يقاربه،فالكبت يأتي بمعنى ما ذكر
سورة [ }ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَيِظِهم لَم ينَالُوا خَيرا{: -تبارك وتعالى- كما قال اهللا ،لهم مطلوب

تبارك - وإطفاء نور اهللا ،يريدون إبطال شرائع اإلسالمو ورسوله الء الذين يحادون اهللاؤفه ،]٢٥:األحزاب



    فهذه سنة اهللا ، فهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، لم يحصل لهم مطلوب ولم يتحقق لهم غرض،-وتعالى
  . في هؤالء المحادين-عز وجل-
}ِلِهمقَب ِمن كما يشمل أيضاً ،بت قبل نزول هذه اآلياتم من هذه األمة ممن كُيشمل كل من كان قبله }الَِّذين 

  .كل من كبتوا من األمم السابقة
  .}وِللْكَاِفِرين عذَاب مِهين{ ،واضحات:  يعني}وقَد َأنزلْنَا آياٍت بينَاٍت{: قال

  : هذا يحتمل معنيين،}اللَّه جِميعاًيبعثُهم { ، هؤالء الكفار، هؤالء المحادين}يوم يبعثُهم{: ثم قال
 أن اهللا يبعثهم جميعاً يعني ، وهذا قول الجمهور،ا ذكر الحافظ ابن كثير كم جميعاًأنه يبعثهم: المعنى األول

جمع فيه كما  ي، فهو يوم الجمع، ويوم القيامة من أسمائه أنه يوم الجمع، يبعث اهللا األولين واآلخرين،مجتمعين
 وبين المظلوم ،ن العامل وعملهي ويجمع ب، ويجمع أهل السماوات واألرض، األولون واآلخرونجمعي: يقولون
أنه :  المعنى األول}يوم يبعثُهم اللَّه جِميعاً{ فهنا ، كل هذا من معاني الجمع، وبين العابد ومعبوده،وظالمه

  .يبعث األولين واآلخرين
 يجمع ما تفرق من أجسادهم في ،أن اهللا يبعث هؤالء جميعاً:  يعني} جِميعاًيبعثُهم اللَّه{ :المعنى الثاني

هو األقرب وهو و ، لكن المعنى األول هو الذي عليه عامة أهل العلم، ال يفوته من ذلك شيء،األرض
  .تبارك وتعالى- وهو الذي يدل عليه مواضع من كتاب اهللا ،المتبادر

 وليس كل ، فكل نبأ فهو خبر،النبأ أخص من مطلق الخبرف ،}وا َأحصاه اللَّه ونَسوهفَينَبُئهم ِبما عِملُ{: قال
  . وهذه األمور يترتب عليها مصير هؤالء فهي أنباء، فالنبأ هو الخبر الذي له شأن،خبر فهو نبأ

عز -كما قال اهللا  لم يفت منه شيء ، جمعه، أحصاه أي ضبطه وحفظه عليهم،}َأحصاه اللَّه ونَسوه{: قال
 ،]٤٩:سورة الكهف[ }ويقُولُون يا ويلَتَنَا ماِل هذَا الِْكتَاِب لَا يغَاِدر صِغيرةً ولَا كَِبيرةً ِإلَّا َأحصاها{ :-وجل

}وهنَسو اللَّه اهصفهم ،ن يعني هذا من زما، أو لتقدم زمانه وتقادمه، وهم نسوه لكثرته أو لقلة مباالتهم،}َأح 
 واهللا ، أحصى ذلك عليهم جميعاً-تبارك وتعالى- ولكن اهللا ،ينسون هذه الذنوب التي مضى عليها وقت طويل

      فيه زيادة على معنى العلم - في الكالم على األسماء الحسنىكما مضى- فالشهيد ،على كل شيء شهيد
 شاهد ، مشاهد لهم-تبارك وتعالى-كما أنه  ، يعلم أحوال العباد وأعمالهم-تبارك وتعالى- فاهللا ،-الشهود–

  . فوق سماواته-تبارك وتعالى- وهو على عرشه ، حاضر ال يغيب،عليهم بهذه األعمال
 عن إحاطة علمه بخلقه واطالعه عليهم، وسماعه كالمهم، ورؤيته مكانهم حيث كانوا اًثم قال تعالى مخبر
 }ه يعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي األرِض ما يكُون ِمن نَجوى ثَالثٍَةَألَم تَر َأن اللَّ{:  تعالىوأين كانوا، فقال

ِإال هو راِبعهم وال خَمسٍة ِإال هو ساِدسهم وال َأدنَى ِمن ذَِلك وال َأكْثَر ِإال هو معهم َأين ما {من سر ثالثة : أي
 مع ذلك تكتب ما يتناجون به، مع اًه أيضسمع كالمهم وسرهم ونجواهم، ورسلُطلع عليهم يم:  أي}كَانُوا

 }َألَم يعلَموا َأن اللَّه يعلَم ِسرهم ونَجواهم وَأن اللَّه عالم الْغُيوِب{:  تعالىوسمعه له، كما قالبه علم اهللا 
 سورة[ } يكْتُبوننَّا ال نَسمع ِسرهم ونَجواهم بلَى ورسلُنَا لَديِهمَأم يحسبون َأ{ : تعالى وقال]٧٨: التوبةسورة[

؛ ولهذا حكى غير واحد اإلجماع على أن المراد بهذه اآلية معية علم اهللا تعالى وال شك في ]٨٠:الزخرف



 مطلع على خلقه، تعالى  مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه ولكن سمعه أيضاً،إرادة ذلك
  .ال يغيب عنه من أمورهم شيء

افتتح اآلية :  قال اإلمام أحمد}ثُم ينَبُئهم ِبما عِملُوا يوم الِْقيامِة ِإن اللَّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليم{:  تعالىثم قال
  .بالعلم، واختتمها بالعلم

 هذا ابتداء اآلية ،} اللَّه يعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي األرِضَألَم تَر َأن{: -تبارك وتعالى- قوله ،هو هذا
 ، فليس هذا من التأويل، فهذه قرينة تدل على المراد،}ِإن اللَّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليم{ واختتامها كذلك بالعلم ،بالعلم

 كما تضافرت ، فوق عرشه-بارك وتعالىت- فاهللا ،وأهل السنة والجماعة لم يؤولوا شيئاً من نصوص الصفات
      فهذه معيته العامة التي هي بمعنى اإلحاطة، وكذلك أيضاً هو مطلع على خلقه محيط بهم،النصوص بذلك

  .تبارك وتعالى- وكذا سمعه ، فبصره نافذ فيهم،-العلم-
ا يكُون ِمن نَّجوى ثَلَاثٍَة ِإلَّا هو م{ ،رى باألبصار الرؤية هنا رؤية علمية؛ ألن مثل هذا ال ي،}َألَم تَر{فهنا 

مهاِدسس وٍة ِإلَّا هسلَا خَمو مهاِبعتبارك وتعالى-بعلمه :  يعني،}ر.  
أصلها :  وهي بمعنى حديث السر، وبعضهم يقول، النجوى في األصل مصدر}ما يكُون ِمن نَّجوى ثَلَاثٍَة{

 يصان عن رألن الس: بعضهم يقولومكان بائن، ي ألمرتفع من األرض، وة وهي المكان اجمأخوذ من النَّ
 هذا المكان المرتفع النجوة، فعلى كل حال هذا :الغير، فكأنه رفع من حضيض الظهور إلى حال الخفاء، يعني

المكان المرتفع هو متميز عن غيره، فكأن هؤالء الذين يتناجون يمتازون عن اآلخرين، يقصدون االنفراد 
التميز، واالختصاص بهذا الحديث، فالمناجاة ال تكون إال بين اثنين فأكثر، فإذاً هي حديث في السر و عنهم

 الحديث في السر قد يذهبون ويتحدون في ما بينهم بصوت :يقصد به االختصاص واالنفراد، وحينما نقول
نفراد، ويدخل في حكمه كل ما مرتفع، لكن بحيث ال يسمعهم أحد، فهو بهذا االعتبار يكون سراً، فيقصد به اال
يتقصدون أن يتحدثوا بلغة ال وكان يرجع إلى ذلك، بمعنى حتى لو تكلموا بحضرة الناس، ولكن يتكلمون 

يفهمها اآلخرون، ال يفهمها الطرف اآلخر الموجود، فهذا الطرف الثالث ال يعرف اللغة األعجمية، فيتحدثون 
هم ويسمع الكالم، فهذه تعتبر من النجوى من حيث الحكم، لكن ال يفهم، وهو جالس معأباألعجمية من أجل 

ما يكُون ِمن نَّجوى ثَلَاثٍَة ِإلَّا هو راِبعهم { الحديث الذي يقصد به االنفراد عن الناس، اهي هكذا في أصلها أنه
مهاِدسس وٍة ِإلَّا هسلَا خَمويقصد بهذا الحديث االنفراد  ليس بعد هذا شيء، فإذا كان اإلنسان يتحدث}و 

 مع هؤالء المتناجين بعلمه، ال يخفى عليه منهم خافية، بل إنه أسمع لكالمهم -تبارك وتعالى-والسر، فإن اهللا 
الَّ خَير ِفي كَِثيٍر من { والتحرز، -تبارك وتعالى-من بعضهم لبعض، وهذا يحمل العبد على مراقبة اهللا 

 نِإالَّ م ماهوالنَّاِسنَّج نيالٍَح بِإص وٍف َأورعم قٍَة َأودِبص رفكل حديث لربما يبالغ ]١١٤:سورة النساء[ }َأم ،
تبارك -حارب به الفضيلة فإن اهللا تُكاد به اإلسالم وأصحابه في التخفي وفي صيانته عن الظهور مما ي

قلتم كذا وكذا في : اً، ثم سينبئهم به ويقول يعلمه، وقد أحاط بهؤالء وسمع كالمهم، وكتب ذلك جميع-وتعالى
وقت كذا وكذا، وفي مكان كذا، فالذي يعرف هذا الكالم وهذه النتيجة فإنه يتحرز وال يستطيع أن يتناجى إال 

، مما يكون حقاً في موضعه، وله فيه نية صحيحة، البد من هذه األمور -تبارك وتعالى-بما يرضي اهللا 
كن ليس في موضعه، فيكون ذلك عائداً إلى الفساد، ويكون له فيه نية صحيحة، فقد  لاًالثالثة، قد يكون حق



يناجي اإلنسان ألغراض ومقاصد فاسدة، وإن كان موضوع النجوى بظاهر األمر محموداً، فقد يقصد بهذه 
يص على عنى بكذا، وأنه حر أنه ي، يعني نفسية، ورفعة، وحظوة، أو ثناء الخلق، وما إلى ذلكاًالنجوى حظوظ

تبارك -كذا، أو أنه يخفي عمله، أو أنه ال يريد االشتهار بالمعروف والخير، وإنما يقصد به ما عند اهللا 
 فهو ال يذكره إال على أضيق نطاق مما عنده من أعمال البر والخير التي يريد أن يعملها فيستشير -وتعالى

ها إال هو، فالبد من هذه األمور الثالثة، يكون  ال يعلم-عز وجل- وفالناً، هذه كلها عند اهللا اًفيها فالن
أن يكون له قصد صالح، وإال فإن ذلك : المضمون صحيحاً، ويكون أيضاً ذلك في موضعه الصحيح، والثالث

 .واهللا المستعان-يرجع إلى الفساد، كما سبق، 

هوا عنْه ويتَنَاجون ِباإلثِْم والْعدواِن ومعِصيِت الرسوِل َألَم تَر ِإلَى الَِّذين نُهوا عِن النَّجوى ثُم يعودون ِلما نُ{
 نَّمهج مهبسا نَقُوُل حِبم نَا اللَّهذِّبعال يلَو ِفي َأنْفُِسِهم قُولُونيو ِبِه اللَّه كيحي ا لَمِبم كويح وكاءِإذَا جو

 يا َأيها الَِّذين ءامنُوا ِإذَا تَنَاجيتُم فَال تَتَنَاجوا ِباإلثِْم والْعدواِن ومعِصيِت الرسوِل *لْمِصير يصلَونَها فَِبْئس ا
 ونشَرِه تُحالَِّذي ِإلَي اتَّقُوا اللَّهى والتَّقْوو ا ِبالِْبروتَنَاجطَاِن*والشَّي ى ِمنوا النَّجنُوا  ِإنَّمامء الَِّذين نزحِلي 

  .]١٠-٨:سورة المجادلة[ } فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون ِإال ِبِإذِْن اللَِّه وعلَى اللَِّهاًولَيس ِبضارِهم شَيئ
 .اليهود:  قال}ثم يعودون لما نهو عنهَألَم تَر ِإلَى الَِّذين نُهوا عِن النَّجوى {قال ابن أبي نَِجيح عن مجاهد 
 وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر -صلى اهللا عليه وسلم-كان بين النبي : وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد

 جلسوا يتناجون بينهم، حتى يظن المؤمن أنهم -صلى اهللا عليه وسلم-رجل من أصحاب النبي البهم 
  فنهاهم النبي ، عليهممشيهم، فترك طريقهفإذا رأى المؤمن ذلك خَ -أو بما يكره المؤمن- يتناجون بقتله

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين {:  تعالى عن النجوى، فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى، فأنزل اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-
ي ى ثُموِن النَّجوا عنُهنْهوا عا نُهِلم ونودع{.  

يتحدثون فيما بينهم باإلثم، وهو ما :  أي}دواِن ومعِصيِت الرسوِلويتَنَاجون ِباإلثِْم والْع{:  تعالىوقوله
يختص بهم، والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول ومخالفته، يِصرون عليها ويتواصون 

  .بها
دخل على :  عن عائشة قالتحاتمروى ابن أبي  }وِإذَا جاءوك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه اللَّه{:  تعالىوقوله

 ،وعليكم السام:  فقالت عائشة،السام عليك يا أبا القاسم:  يهود فقالوا-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
:  قلت،))يا عائشة، إن اهللا ال يحب الفحش وال التفحش((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا : قالت

 : أقولا سمعِتمأو((: -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللالسام عليك؟ فقال : أال تسمعهم يقولون
  .)١(}وِإذَا جاءوك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه اللَّه{:  فأنزل اهللا،))وعليكم؟

صلى اهللا عليه - وأن رسول اهللا ،ام واللعنةعليكم السام والذَّ: وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم
  .)٢())تجاب لنا فيهم، وال يستجاب لهم فيناإنه يس((:  قال-وسلم

                                                
 ).١٨٨٤٣(، برقم )١٠/٣٣٤٣(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  - ١

، ))يستجاب لنا في اليهود، وال يستجاب لهم فينا: ((-صلى اهللا عليه وسلم- رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب قول النبي  -  ٢
 ).١٦٨٥( برقم هويه في مسنده،ا، وإسحاق بن ر)٦٤٠١(برقم 



 بينما هو جالس مع أصحابه، -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : عن أنس بن مالكوروى ابن جرير 
هل تدرون ما ((: -صلى اهللا عليه وسلم-إذ أتى عليهم يهودي فسلَّم عليهم، فردوا عليه، فقال نبي اهللا 

صلى -  قال رسول اهللا،))تسامون دينكم: سام عليكم، أي: بل قال((:  قال،سلم يا رسول اهللا:  قالوا،))قال؟
 فقال رسول اهللا ،نعم:  قال،))سام عليكم؟: أقلت((:  فقال نبي اهللا، فردوه عليه،))ردوه((: -اهللا عليه وسلم

وأصل  ،تعليك ما قل:  أي)٣())عليك: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا((: -صلى اهللا عليه وسلم-
  .، وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة بنحوهينحديث أنس مخرج في الصحيح

يفعلون هذا، ويقولون ما يحرفون من :  أي}ويقُولُون ِفي َأنْفُِسِهم لَوال يعذِّبنَا اللَّه ِبما نَقُوُل{:  تعالىوقوله
 لعذبنا اهللا اًلو كان هذا نبي: ن في أنفسهمهام السالم، وإنما هو شتم في الباطن، ومع هذا يقولويالكالم وإ

يعاجلنا اهللا بالعقوبة في   ألوشك أناً حقّاًبما نقول له في الباطن؛ ألن اهللا يعلم ما نسره، فلو كان هذا نبي
  .}ِصيريصلَونَها فَِبْئس الْم{جهنم كفايتهم في الدار اآلخرة :  أي}حسبهم جهنَّم{: الدنيا، فقال اهللا تعالى

 :حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو: وقال اإلمام أحمد
لَوال {: سام عليك، ثم يقولون في أنفسهم: -صلى اهللا عليه وسلم-أن اليهود كانوا يقولون لرسول اهللا 

ِإذَا جاءوك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه اللَّه ويقُولُون ِفي َأنْفُِسِهم لَوال و{: ؟، فنزلت هذه اآلية}يعذِّبنَا اللَّه ِبما نَقُوُل
ِصيرالْم ا فَِبْئسنَهلَوصي نَّمهج مهبسا نَقُوُل حِبم نَا اللَّهذِّبعإسناد حسن ولم يخرجوه}ي .  

ن هؤالء الذين نهوا  م،}ن نُهوا عِن النَّجوى ثُم يعودون ِلما نُهوا عنْهَألَم تَر ِإلَى الَِّذي: -تبارك وتعالى-قوله 
 والدليل على أنهم اليهود أمران يكفي كل ، هنا-رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير  هم اليهود كما قال؟عن النجوى

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين نُهوا { ،فس اآلياتقرينة في ن:  األمر األول،واحد منهما في الداللة على أن المراد به اليهود
وك ءوِإذَا جا{:  قال،}عِن النَّجوى ثُم يعودون ِلما نُهوا عنْه ويتَنَاجون ِبالِْإثِْم والْعدواِن ومعِصيِت الرسوِل

ِبِه اللَّه كيحي ا لَمِبم كويهؤالء الذين ،م فهذا حديث عنه،ا لم يحيه به اهللا؟ هم اليهود من الذين يحيونه بم،}ح 
 وهو ،هو سبب النزول: الثانيواألمر  ، فهذه قرينة في اآلية تدل على أن المراد اليهود، عن النجوىاهونُ

  . فهي نازلة في اليهود،-مارضي اهللا تعالى عنه-حديث عبد اهللا بن عمرو 
صلى اهللا عليه -، الذي نهاهم هو النبي }نُهوا عِن النَّجوى{، هو النهي }والْعدواِنويتَنَاجون ِبالِْإثِْم {: قال
، يأتمرون به، فيأخذه ما قرب وما بعد، وهؤالء اليهود كانوا إذا رأوا أحداً من المسلمين يتناجون، -وسلم

ون ء أسواقهم، فيبدوان ويغشهؤالء عندهم أسواق، عندهم مواضع، مكان لتجمعهم، وإقامتهم، فيأتيها المسلمو
  .يتناجون

، والنهي عن النجوى هنا في بيئة يمكن أن يوجد فيها بؤر للتآمر من المنافقين }ويتَنَاجون ِبالِْإثِْم والْعدواِن{
واليهود، وهؤالء يجتمعون لحرب اإلسالم، فقطع الطريق على هؤالء بالنهي عن التناجي؛ ألن التناجي هو 

والفتنة، تبدأ بالنجوى ثم بعد ذلك تتحول إلى شيء آخر، إلى عمل خارجي يفسدون به، ويحولون مبدأ الشر 
جمع الناس إلى فرقة، وهذا الذي يناجي أول ما يبدأ ذلك أنه يلقي الكلمة فإن وجد من يصغي إليها زاده 

                                                
، باب ومن -صلى اهللا عليه وسلم-، والترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهللا )٢٣/٢٤٠(جامع البيان، للطبري  - ٣

 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين: "، وقال محققوه)١٢٤٢٧(، وأحمد في المسند، برقم )٣٣٠١(سورة المجادلة، برقم 



، فيتغير قلبه على إخوانه، أخرى، ثم بعد ذلك يلقي إليه ثالثة، ثم بعد ذلك يتمكن منه، فيلقي في قلبه ما شاء
ولو كان ذلك بلبوس اإلصالح أحياناً، يعني يأتي بها بثوب إصالح، وال يعجبه هذا الوضع القائم، يريد أفضل 

وا بهذه الجموع من اآلفاق، ء حتى جا-رضي اهللا عنه-من هذا، كما كان الذين يتناجون في عهد عثمان مثالً 
عبد اهللا بن سبأ وأهل البدع، عن طريق اره، فكان مبدأ ذلك النجوى  وقتلوه في د-رضي اهللا عنه-وحاصروه 

 ما يدل على هذا في أبواب االعتقاد أن الدين إذا كان نجوى -مرضي اهللا عنه-ولهذا جاء عن بعض السلف 
الدين معروف، فإذا كان دين هؤالء نجوى، ليس المقصود ففذلك يعني أنهم على ضاللة، أو يؤسسون ضاللة، 

المقصود في البيئات الصحيحة، وإنما كونون في حالة من االستضعاف فيتذاكرون ويتعلمون سراً، أنهم ي
البيئات السليمة ويكون الدين بينهم نجوى فهذا يعني أنهم يؤسسون شراً، فهذا طريق في العالج لمثل هذه 

 لما قال أهل - عليه وسلمصلى اهللا-المعضالت والمشكالت، ومنابت الشر، وبؤر التآمر، كما كان أيضاً هديه 
 على غير عادته، وسار بهم سيراً متواصالً، لم يكن -صلى اهللا عليه وسلم-اإلفك ما قالوا، فأسرع بهم النبي 

 من عادته أنه يفعل ذلك بأسفاره فكان رفيقاً بالناس، ينزل بهم، ولكنه واصل السير -صلى اهللا عليه وسلم-
، ما ال مست أجسادهم األرض حتى ناموا، يعني -يه الصالة والسالمعل-من أجل أن يشغل الناس، فلما نزل 

هم في غاية اإلنهاك، ما في مجال للنجوى، ال يوجد أحد عنده عرق يتحرك، يستطيع أن يتناجى ويتفرغ 
اذْكُروا {للحديث، ويدور بينهم شيء من هذا اإلفك، فأشغلهم بهذا، هذه طريقة، ولهذا تجد في ثنايا تلك اآليات 

، أي اشتغلوا بالذكر بدالً من االشتغال بالقيل والقال، والحديث عن مثل ]٤١:سورة األحزاب[ }للَّه ِذكْرا كَِثيراا
 من زينب -صلى اهللا عليه وسلم-هذه القضايا، سواء قضية اإلفك، أو القضية األخرى وهي تزوج النبي 

بن محمد، وكان هذا من أعظم الجرم ازيد : ل، يقا-صلى اهللا عليه وسلم-دعى للنبي امرأة زيد وهو كان ي
ثُم يعودون ِلما نُهوا {: والفجور عند أهل الجاهلية، فسيتحدث المنافقون فأمر اهللا باالشتغال بكثرة الذكر، قال

 بينها؟ اإلثم من حيث هو ، هذه األمور الثالثة ما الفرق}عنْه ويتَنَاجون ِبالِْإثِْم والْعدواِن ومعِصيِت الرسوِل
يطلق على الذنب، ويطلق يعني على المعصية، ويطلق أيضاً على األثر، أثر الذنب األثر األخروي، يعني 

من ثم، هذا يترتب عليه اإلثم يعني المؤاخذة، كما أنه يطلق على نوع من فعل ذلك فهو آ: بمعنى أن تقول
، فهي أم اآلثام، اًعقلي، يقصد الخمر، فالعرب تسميها إثم  حتى ضّل اإلثم شربتُالذنوب خاصة وهو الخمر،

تبارك -ما يوجب اإلثم، يعني المعصية، يعني األمور التي ال يحبها اهللا :  يعني}ويتَنَاجون ِبالِْإثِْم{فهنا 
 من ، يعني هم يتناجون بأمور من المخالفاتهو نوع من اآلثام لكنه متعد:  وال يرضاها، والعدوان-وتعالى

ومعِصيِت {مساخط اهللا، ويتناجون أيضاً بالعدوان، بأمور فيها إيصال الضرر للمسلمين، يحيكون المؤامرات، 
 تشمل اإلثم وتشمل العدوان، وكأن هذا -صلى اهللا عليه وسلم- هذا يشمل ما سبق، فمعصية الرسول }الرسوِل

    هو النبي والذي نهاهم، }ر ِإلَى الَِّذين نُهوا عِن النَّجوىَألَم تَ{ فيما يتصل بما نهوا عنه -واهللا تعالى أعلم-
، في شأن النجوى، -عليه الصالة والسالم-، فيتناجون باإلثم والعدوان ومعصيته -صلى اهللا عليه وسلم-

لى ص-ون الدولة، وهم يريدون تعويق ذلك، وتفكيك ما يدبره النبي ئوفيما يدبره من سياسة الناس، وإدارة ش
  . ويفتله-اهللا عليه وسلم



، أصل التحية هي أول ما يقال عند اللقاء، وأصل ذلك أن الرجل }وك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه اللَّهءوِإذَا جا{
: حياك اهللا، أصلها دعاء له بالحياة، حياك، أحياك، ولهذا تجدهم يختصرون هذا أحياناً يقولون: يقول لمن يلقاه

أحياك اهللا، دعاء له بالحياة، ثم صار ذلك يقال على ضرب من التوسع في االستعمال لكل ما يقال في حياك، 
تحية، : تحية، صباح الخير هذه تحية، السالم عليكم هذه يقال لها: مرحباً يقال لها: أول اللقاء، فلو قال له

حيوك ِبما لَم يحيك {ع يقولون قوالً منكراً، فهؤالء كانوا يلقون السالم ظاهراً، ويلوون ألسنتهم به وهم في الواق
كالسام علي: ، يدل عليه الروايات السابقة أنهم يقولون}ِبِه اللَّه.  

، تحتمل معنيين، المعنى األول، ما هو؟ أنه يقولونه فيما }ويقُولُون ِفي َأنفُِسِهم لَولَا يعذِّبنَا اللَّه ِبما نَقُوُل{
كة في أمر كالدين، والمذهب، قولونه في أنفسهم، وسبق في عدد من المناسبات أن النفوس المشتِربينهم، ي

الَكُم{ل منزلة الواحدة، والملة تنزوالَ تَْأكُلُواْ َأمفَاقْتُلُواْ {ال يأكل بعضكم مال بعض، :  أي]١٨٨:سورة البقرة[ }و
 في توبة بني إسرائيل لما ،فليقتل بعضكم بعضاً:  يعني]٥٤:سورة البقرة[ }كُمَأنفُسكُم ذَِلكُم خَير لَّكُم ِعند باِرِئ

يقتل اليهودي أخاه :  يعني]٨٥:سورة البقرة[ }ثُم َأنتُم هُؤالء تَقْتُلُون َأنفُسكُم{، }فَاقْتُلُواْ َأنفُسكُم{عبدوا العجل، 
 يقول بعضهم }ويقُولُون ِفي َأنفُِسِهم{، وهنا معليهاليهودي، يعني يقتل بعضكم بعضاً، هذا معناه، وهذا محرم 

 ،، وتحتمل معنى آخر وهو أن الواحد يقول في خاصة نفسه هو}لَولَا يعذِّبنَا اللَّه ِبما نَقُوُل{: لبعض يعني سراً
 القرآن يحدث نفسه، والقول والحديث والكالم إذا قيد في النفس فإن ذلك صحيح في كالم العرب، ويدل عليه

أو على أهل السنة حينما يردون على المتكلمين األشاعرة مثالً، : كهذا الموضع على هذا التفسير، يعني
هو المعنى : إن كالم اهللا معنى واحد قائم بالنفس، يقولون:  يقولون بالكالم النفسينياألشاعرة من المتكلمين الذ

، -صلى اهللا عليه وسلم-فظ من عند جبريل أو من النبي فقط أما اللفظ فمخلوق، هذا كالم األشاعرة، سواء الل
القرآن كالم اهللا، ويردون على : ، يقولون-تبارك وتعالى-على خالف بينهم، ويقولون الكالم كالم اهللا 

المعنى فقط، أما األلفاظ فحادثة، وكالمهم في هذا معروف أنه : المعتزلة، لكن ما مرادهم بكالم اهللا؟ يقولون
تصور، فمن جملة الرد عليهم أن الكالم والقول والحديث هذا مثل اإلنسان، اطل وال يمكن أن يمن أبطل الب

: إنسان، والجسد وحده ال يقال له: اإلنسان بمجموع األمرين الروح والجسد، فالروح وحدها ال يقال لها
بد أن يكون باللفظ إنسان، فكذلك الكالم والحديث ال: جثة، فمجموع الروح والجسد يقال له: إنسان، يقال

والمعنى، أما ما يدور في نفس اإلنسان من غير أن يتكلم به، يتحرك به لسانه ويجري عليه فمثل هذا ال يقال 
في نفسي رتُله كالم عند اإلطالق، وال قول وال حديث، ولكنه يكون مقيداً، قال في نفسه، حدث نفسه، زو 

 على هذا المعنى الثاني أن الواحد يحدث نفسه }ِفي َأنفُِسِهم{: حديثاً، في نفسي، فيكون بالقيد، فهنا يقولون
وعليكم، : جيب له فينا، هو يقول، وأيضاً الستُ؟السام عليك:  لعذبنا كيف نقول لهلو كان رسوالً: بهذا، يقول

هال، فإن لوال : معنى ب}لَولَا يعذِّبنَا اللَّه{، ولوال هنا ؟فما وقع لنا شيء، فلنزل بنا العذاب بسبب قولنا هذا
سورة [ }فَلَوالَ كَان ِمن الْقُروِن ِمن قَبِلكُم{، تكون تارة للتبكيت إذا كان في أمر ال يمكن استدراكه، أمر ماٍض

، وإذا كان على }همُأولُواْ بِقيٍة ينْهون عِن الْفَساِد ِفي اَألرِض ِإالَّ قَِليالً ممن َأنجينَا ِمنْ{ أمم مهلكة، ]١١٦:هود
  .أمر مستقبل أو في أمر مضى يمكن استدراكه فإنها تكون بمعنى التحضيض



}نَّمهج مهبس{كافيتهم، :  يعني}حِصيرالْم ا فَِبْئسنَهلَوصهذه المادة يصلى تفيد معنيين، المعنى األولو، }ي :
ال : يعني ]١٥:سورة الليل[ }لَا يصلَاها ِإلَّا الَْأشْقَى{: هو مقاساة حر النار، لقوله: الدخول، والمعنى الثاني

  .كالهما صحيحو  أو ال يقاسي حرها،يدخلها،
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا تَنَاجيتُم {:  عباده المؤمنين أال يكونوا مثل الكفرة والمنافقيناًمؤدبتعالى ثم قال اهللا 

ألهم مان كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب وم:  أي}والْعدواِن ومعِصيِت الرسوِلفَال تَتَنَاجوا ِباإلثِْم 
فيخبركم بجميع :  أي}وتَنَاجوا ِبالِْبر والتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه الَِّذي ِإلَيِه تُحشَرون{على ضاللهم من المنافقين، 

  .ليكم، وسيجزيكم بهاأعمالكم وأقوالكم التي أحصاها ع
 ِإال ِبِإذِْن اللَِّه وعلَى اللَِّه اًِإنَّما النَّجوى ِمن الشَّيطَاِن ِليحزن الَِّذين آمنُوا ولَيس ِبضارِهم شَيئ{: ثم قال تعالى

ْؤِمنُونكَِّل الْمتَوفَلْي{ة- إنما النجوى:  أيارساًءحيث يتوهم مؤمن بها سو -وهي الم } نزحطَاِن ِليالشَّي ِمن
:  أي}ِليحزن الَِّذين آمنُوا{إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه، :  يعني}الَِّذين آمنُوا

 فليستعذ باهللا وليتوكل على اهللا، اً إال بإذن اهللا، ومن أحس من ذلك شيئاًليسوءهم، وليس ذلك بضارهم شيئ
  .ره شيء بإذن اهللافإنه ال يض

     عن روى اإلمام أحمد على مؤمن، كما وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذٍّ
 اثنان دون ىإذا كنتم ثالثة فال يتناج((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : عبد اهللا بن مسعود قال

  .عمشاأل وأخرجاه من حديث ،)٤())صاحبهما، فإن ذلك يحزنه
إذا كنتم ثالثة فال يتناجى ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  عن ابن عمر قالوروى عبد الرزاق

  . أخرجه مسلم،)٥())اثنان دون الثالث إال بإذنه؛ فإن ذلك يحزنه
 هذه على طريقة القرآن ،}ثِْم والْعدواِنيا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا تَنَاجيتُم فَال تَتَنَاجوا ِباإل{: -تبارك وتعالى-قوله 

بما يكون فيه الصالح واإلصالح والنفعفي الغالب أنه إذا نهى عن شيء فاسد محرم أمر ،ه الخطاب  فوج
 }منُواِإنَّما النَّجوى ِمن الشَّيطَاِن ِليحزن الَِّذين آ{:  عنها-تبارك وتعالى- فهذه النجوى التي قال اهللا ،للمؤمنين
   كما يقوله ابن جرير ،هذا في مناجاة المنافقين:  قيل،}ِإنَّما النَّجوى ِمن الشَّيطَاِن ِليحزن الَِّذين آمنُوا{فمعنى 

 مثالً المنافقون يتناجون من أجل أن يظن الظان من المسلمين ممن يراهم ، وسبقه إلى ذلك قتادة،-رحمه اهللا-
ويضربون أخماساً ،نا وهنا فتذهب أوهامهم ه،حشدت حشود لغزوهم وحربهممعت جموع وأنه يعني ج 

  .بأسداس
صلى اهللا -رى أنه يناجي النبي  لي-صلى اهللا عليه وسلم-ن الرجل كان يأتي للنبي إ: يقول  كابن زيدوبعضهم

  . والناس يقع لهم بسبب ذلك من المخاوف ما هو معلوم، وكانت أرض حرب،-عليه وسلم
                                                

، ومسلم، كتاب )٦٢٩٠( باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس بالمسارة والمناجاة، برقم رواه البخاري، كتاب االستئذان، - ٤
   : ، وقال محققوه)٤٤٠٧(، وأحمد في المسند، برقم )٢١٨٤(السالم، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث بغير رضاه، برقم 

 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين"

إسناده : "، وقال محققوه)٦٣٣٨(، وأحمد في المسند، برقم )١٩٨٠٦(في المصنف، برقم رواه عبد الرزاق الصنعاني  -  ٥
 ".صحيح على شرط الشيخين



 ، وهذا فيه بعد،}ِإنَّما النَّجوى ِمن الشَّيطَاِن ِليحزن الَِّذين آمنُوا{ ،هي أحالم النوم المزعجة: ولوبعضهم يق
 ذكر أن الرؤيا السيئة من -صلى اهللا عليه وسلم-النبي و ، الرؤى هذه المزعجة مثالًهايعني باعتبار أن

 يحمل ذلك على }ِإنَّما النَّجوى ِمن الشَّيطَاِن{ لكن ، فهي من أجل أن يحزن اإلنسان، وأنها ال تضره،الشيطان
ِليحزن { ، فهذه من الشيطان، النجوى التي نهى اهللا عنها،يهود نجوى ال، نجوى المنافقين،النجوى المذمومة

 فإذا ،))ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث تمإذا كن((: -صلى اهللا عليه وسلم-؛ لهذا قال النبي }الَِّذين آمنُوا
  فهي إذاً هذه النجوى منهي عنها،}ِليحزن الَِّذين آمنُوا{وقع ذلك يعني تناجوا من غير إذنه فإنه يقع المحذور 

 ، نجوى اليهودا تدخل فيه،كل نجوى محرمة فهي داخلة في ذلكو }ِإنَّما النَّجوى{ ، من الشيطان؛ ألنهامحرمة
 ولكن تكون من قبيل ، ويدخل في ذلك أيضاً النجوى التي قد تقع من بعض المسلمين،ونجوى المنافقين

الَّ خَير ِفي كَِثيٍر من نَّجواهم ِإالَّ من َأمر ِبصدقٍَة َأو معروٍف َأو {:  ال األخرى التي قال اهللا فيها،المحرم
ِبالِْإثِْم والْعدواِن  ِإذَا تَنَاجيتُم فَلَا تَتَنَاجوا{ أمر المؤمنين إذا تناجوا -بارك وتعالىت- اهللا ،}ِإصالٍَح بين النَّاِس
 لكن ينبغي أن يوجه الوجهة ، وليس بمحرم،هذا يدل على أن أصل النجوى مباح }ومعِصيِت الرسوِل

 قد يكون ،نسان ذلك طلباً لإلخالص في العملخفي اإل فقد ي، فال تتناجوا؛ ألن ذلك مما يحتاج إليه،الصحيحة
ال يحسن إذاعته وإفشاؤه؛ لما لكن  في األمور العامة يكون ،قد ال يكون ذلك أيضاًو ،ونه الخاصةئمن ش

فَلَا تَتَنَاجوا ِبالِْإثِْم والْعدواِن ومعِصيِت الرسوِل { ، ونحو هذا،يحصل بسبب ذلك من اإلرجاف والمفاسد
  .ي يحصل به النفعذ هذا ال،}نَاجوا ِبالِْبر والتَّقْوىوتَ

 كل ما يحبه اهللا فهو ،-عز وجل- اهللا  البر يشمل كل محابأن هماوالفرق بين ،البر والتقوى من أجمع األلفاظ
د  في كتابه القواع-رحمه اهللا-الشيخ عبد الرحمن بن سعدي و ، هذه التي يسمونها الحقائق الشرعية،من البر

في و ، وتجد هذا في ثنايا كالم شيخ اإلسالم، القواعد التي أوردهاىحدإ في ،الحسان تكلم على هذه المعاني
  فالبر كل محاب،"الحقيقة الشرعية في القرآن"مع فيه كتاب مستقل  وقد ج،-رحمه اهللا-ا كالم ابن القيم ثناي
به أمر إيجاب اهللا كل ما أمر و ،جميع محاب اهللا:  يعني،شمل هذات والتقوى ، تدخل فيه-تبارك وتعالى-اهللا 

 يعني التقوى فعل المأمورات واجتناب ، فيه الجانب اآلخر وهو ترك مساخطه ويدخل،أو أمر استحباب
 ، فيكون من قبيل عطف العام على الخاص، وبهذا االعتبار تكون التقوى أوسع وأعم من البر،المحظورات

 -عز وجل- يعني كل ما كان من محاب اهللا ، فجاء بهذه األلفاظ العامة الواسعة،}قْوىوتَنَاجوا ِبالِْبر والتَّ{
الَّ خَير ِفي كَِثيٍر من نَّجواهم ِإالَّ {: -عز وجل- كما قال اهللا ، مما يكون فيه نفع ومصلحة،فهو داخل في ذلك

 نيالٍَح بِإص وٍف َأورعم قٍَة َأودِبص رَأم ن{: رهم اهللا قال ثم ذكّ،}النَّاِسمونشَرِه تُحالَِّذي ِإلَي اتَّقُوا اللَّهو{، 
 إذاً ، ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، يجمعون إليه جميعاً في صعيد واحد، ويحشرون إليه،فسيصيرون إليه

 واهللا ،يء آخر ال لش، فيها ما ذكر تكون بالبر والتقوىى مراع،وى ينبغي أن تكون محسوبةنجهذه ال
 هذه جوانب تدل على ،}ِن ِليحزن الَِّذين آمنُواِإنَّما النَّجوى ِمن الشَّيطَا{:  قال،سيجازيكم ويحاسبكم على ذلك

 سواء كان على ، لما فيها من الفساد أو اإلفساد أو الضرر االجتماعي؛نهي عن النجوىف ،كمال هذه الشريعة
 هذا  وكذلك بين األفراد قد يكون،ألمة؛ ألنها كما سبق منشأ المؤامرة وقالة السوءمستوى األفراد أو مستوى ا

فال يتناجى اثنان دون (( ،تناجى دونه يعني تجد أن هذا الذي ي، وأقل ما يحصل بسببها اإليحاش،أيضاً كذلك



  يحصل إذا بقي وحده لكن،ن دون اثنين ال إشكال في هذاا لكن يتناجى اثن، كذلك ثالثة دون الرابع،))الثالث
 ، مثالً قد يقع في وهمه أو يوقع الشيطان ذلك في وهمه أن هؤالء يأتمرون به، من أي جهة كان، لهيحاشاإل

 ، والمخاوف تذهب به هنا وهناك، فتأخذه الظنون، في أمر يخصه، يتعلق به،أن الحديث الذي يدور يختص به
  .ولىاأل، هذه الحالة }ِليحزن الَِّذين آمنُوا{

يشعر أنه و ،أنه قد يثق بهؤالء أنهم ال يتآمرون عليه وال يريدون به سوءاً:  أو الحالة الثانية،الصورة الثانية
في نظر هؤالء لم يصل إلى تلك المنزلة من الثقة والعالقة والمكانة في نفوسهم بحيث يدخلونه معهم في هذا 

 لم يصل معهم إلى حال من ه إذاً هذا يعطيه انطباعاً أن،ع هم يريدون التحدث دونه ال يريدونه أن يسم،الحديث
 هو يثق أن ، فهم يتحاشونه فيحزن، بحيث يدخلونه ويشترك معهم في هذا الحديث،الثقة أو المنزلة في نفوسهم

 ولكن يقع الحزن فيتسلل إلى نفسه مما يلقيه ، وأن هؤالء ال يريدون به إال خيراً،الحديث ال يدور عنه
 ، والفتور في عالقته مع هؤالء، والوحشة، فيحصل له شيء من االنكماش واالنقباض،ي قلب العبدالشيطان ف

 أو ، والشعور بالغربة في هذا المجلس، ويعتريه شيء من الخمول، وتذبل عينه،فتضعف نبرته في الحديث
إما النوم : حالتينالشيطان يأتيه في هاتين الف ،ال يحزن المؤمنلئالشريعة راعت هذا ف ،بنوع من الغربة
 ، في اليقظة عن طريق هذه النجوى ال تحزن، أو، إليهت ال تلتف،هذا ما يضرك:  فقال له،بالرؤى المزعجة

 تأذن في موضوع ،انعن إذنك عندنا حديث بين: قالوا فإذا ،ه فال يتناجى اثنان دون الثالث إال بإذن،م منهاهفمنع
 ، ويبادرهم بأن ذلك لهم، وتنبعث نفسه على النشاط، ينشط ويقوى تجد أنه،ا نريد أن نتحدث فيه وننهيهنبين

 وراعوا ،نهم أعطوه اعتباراًإ حيث ، إال بإذنه، الفرق بين الحالتين الحظْ،ويكون في حال من التألق والنشاط
ال  ، يتحدثون وكأنه ال شيء بالنسبة إليهم،هيض الجناح م،اإلناءلهم مصغى  فلم يكن بالنسبة إليهم ،وجوده

  . واهللا المستعان، هذا من كمال هذه الشريعة التي لم يعرف قدرها كثير من المنتسبين إليها،يعني شيئاً
 وهكذا في كل ما ،}ولَيس ِبضارِهم شَيًئا ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه وعلَى اللَِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون{ :قولهثم ختم اآلية ب

ِإنَّما ذَِلكُم الشَّيطَان يخَوفُ {: -عز وجل- كما قال اهللا ، الشيطان يلقي في قلبه،لمخاوفيعتري اإلنسان من ا
اءهِلييضخمهم في نفس ،جند الشيطانو ،الشيطان أولياءأي  ،يعني يضخم هؤالء ،]١٧٥:سورة آل عمران[ }َأو 
 وشيئاً من العظمة ، ويعطيهم هالة،} َأوِلياءهيخَوفُ{ ، يخوفكم يعني من أوليائه، من أجل أن يخاف منهم،العبد

ِإنَّما ذَِلكُم الشَّيطَان يخَوفُ َأوِلياءه فَالَ تَخَافُوهم {:  يقول-عز وجل- فاهللا ، من أجل أن تخافوهم،الزائفة
ْؤِمِنينخَافُوِن ِإن كُنتُم مكَِّل{ فهنا ، يخوفكم منهم،}وتَولَى اللَِّه فَلْيعوْؤِمنُونفيفوض اإلنسان أمره إلى ،} الْم 

 وإذا توكل عليه العبد فهو ،-سبحانه وتعالى- ونواصي الخلق تحت قبضته ، فاهللا بيده النفع والضر،اهللا
 ، فتتالشى المخاوف من نفس اإلنسان،كافيه: يعني ]٣:سورة الطالق[ }ومن يتَوكَّْل علَى اللَِّه فَهو حسبه{ ،حسبه
 ، الوهم يالحقه، ال يهنأ بأكل وال نوم وال مطالعة وال غير ذلك،ذهب عنه األوهام وإال فإنه يكون أسيراً لهاوت

  .والشيطان يمأل قلبه من هذه األمور التي ال حقيقة لها
للَّه لَكُم وِإذَا ِقيَل انْشُزوا فَانْشُزوا يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا ِقيَل لَكُم تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس فَافْسحوا يفْسِح ا{

خَِبير لُونما تَعِبم اللَّهاٍت وجرد ُأوتُوا الِْعلْم الَِّذينو نُوا ِمنْكُمآم الَِّذين فَِع اللَّهر١١:سورة المجادلة[ }ي[.  



يا َأيها الَِّذين {:  في المجالسيقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين وآمراً لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض
 وذلك أن الجزاء }فَافْسحوا يفْسِح اللَّه لَكُم{ ،}في المجلس{ وقرئ }آمنُوا ِإذَا ِقيَل لَكُم تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس

 وفي ،)٦())من بنَى هللا مسجداً بنى اهللا له بيتاً في الجنة((: من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح
ومن يسر على معِسر يسر اهللا عليه في الدنيا واآلخرة، واهللا في عون العبد ما كان العبد ((: الحديث اآلخر
  .}فَافْسحوا يفْسِح اللَّه لَكُم{:  تعالىولهذا أشباه كثيرة؛ ولهذا قال، )٧())في عون أخيه

 ضنّوا بمجالسهم عند نهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبالًالذكر، وذلك أ نزلت هذه اآلية في مجالس: قال قتادة
  . أن يفسح بعضهم لبعض تعالى، فأمرهم اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

ال يقيم الرجُل ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- اإلمام أحمد والشافعي عن ابن عمر أن رسول اهللا وروى
جَل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تَفَسعواالروا وتَوسوأخرجاه في الصحيحين، )٨())ح.  

م الرجُل الرجَل من يال يق((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن أبي هريرة عن النبي وروى اإلمام أحمد
ال يقوم الرجُل للرجل من ((: بلفظورواه أيضاً  ،)٩())مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح اهللا لكم

  . تفرد به أحمد،)١٠())اهللا لكممجلسه، ولكن افسحوا يفسح 
، }يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا ِقيَل لَكُم تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس فَافْسحوا يفْسِح اللَّه لَكُم{: -تبارك وتعالى-قوله 

خرين، ى عن النجوى، وهي كما سبق قصد االنفراد في الحديث، إذاً يكون حديثهم مشتركاً مع اآلههناك نَ
يعني في المجلس يشتركون معهم، فذكر لهم آداب المجالس، لما نهاهم عن النجوى واالنفراد واالختصاص، 

  إذاً سيكون الحديث في المجالس يشترك فيه الجميع، ال ينفردون عنهم، فما هي آداب هذه المجالس؟
، }تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس{، }الْمجاِلِس فَافْسحوا يفْسِح اللَّه لَكُميا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا ِقيَل لَكُم تَفَسحوا ِفي {

، وما الفرق بين القراءتين؟ هذه جمع }في المجلس{قراءة عاصم هي هذه التي نقرأ بها، وقراءة الجمهور 
 وعلى وهذه مفرد، ولكن المفرد بمعنى الجمع؛ ألن المجلس اسم جنس، فيصدق على المجلس الواحد

أن يحسن بعضهم إلى بعض في ن المراد بها إ :، الحافظ ابن كثير يقول}تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس{المجالس، 
، فكان الرجل لربما يسبق إلى القرب من -صلى اهللا عليه وسلم-هي مجالس النبي : بعضهم يقولو، المجالس

، -عليه الصالة والسالم-محبته وفي القرب منه ، كانوا يتفانون في -صلى اهللا عليه وسلم-مجلس رسول اهللا 
                                                

 ).٥٣٣(رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل بناء المساجد والحث عليها، برقم  - ٦

 ).٢٦٩٩(اع على تالوة القرآن وعلى الذكر، برقم رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتم - ٧

ِإذَا ِقيَل لَكُم تَفَسحوا ِفي المجِلِس، فَافْسحوا يفْسِح اللَّه لَكُم وِإذَا ِقيَل انِْشزوا {رواه البخاري، كتاب االستئذان، باب  - ٨
إقامة اإلنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، برقم ، ومسلم، كتاب السالم، باب تحريم )٦٢٧٠( اآليةَ، برقم }فَانِْشزوا

 ). ٤٦٥٩(، وأحمد في المسند، برقم )٢١٧٧(

 ثقة من رجال -وهو ابن محمد المؤدب-إسناده حسن، يونس : "، وقال محققوه)٨٤٦٢(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٩
هو ابن سليمان:  فليح،ن فوقه أحاديثهم من قبيل الحسنالشيخين، وم." 

وهو ابن النعمان - صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، سريج: "، وقال محققوه)١٠٢٦٦(رواه أحمد في المسند، برقم  - ١٠
، وصححه األلباني في السلسلة "هو ابن سليمان: فليح. ن فوقه أحاديثهم من قَبيِل الحسن ثقة من رجال البخاري، وم-الجوهري

 ).٢٢٨(الصحيحة، برقم 



 فيظل بعيداً، أو -صلى اهللا عليه وسلم-فلربما جاء الرجل من أهل العلم فلم يجد مكاناً يسمع فيه كالم النبي 
ِذين ُأوتُوا يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنْكُم والَّ{: بقولهبعدها عقب روا بالتفسح في المجالس، ولهذا ِمنحو ذلك، فُأ
؛ ألنهم -صلى اهللا عليه وسلم-، فهؤالء الذين أوتوا العلم هم أولى بالقرب من رسول اهللا }الِْعلْم درجاٍت

 ليس كذلك، ال يكون ن م-يسبق إلى القرب منه-يسمعون كالمه ويعونه ويفقهونه، لكن قد يكون بالقرب منه 
      مروا بالتفسح، وفي حديث عبد اهللا بن عمر ، فُأ-يه وسلمصلى اهللا عل-فقيهاً، وال يعقل عن رسول اهللا 

ولكن ((:  الرجَل من مجلسه ثم يجلس فيه، قال مرفوعاً النهي عن أن يقيم الرجُل-رضي اهللا تعالى عنه-
 إذا قام له أحد من مجلسه لم يجلس فيه، مع أن النهي أن يقيم -رضي اهللا عنه-، بل كان ابن عمر ))تفسحوا
رضي اهللا تعالى -مروا بالتفسح، وفعل ابن عمر قم، لكن يتفسحوا، ُأ: الرجَل من مجلسه، ال يقل له الرجُل
 ما كان يجلس في مكان أحد ولو قام له -رضي اهللا تعالى عنه- ال يدل عليه الحديث، لكن لكمال أدبه -عنه

 وأخذت بيده -ا اهللا عنهرضي- كان إذا جاء قامت إليه فاطمة -صلى اهللا عليه وسلم-النبي فعنه، وإال 
  .عليه الصالة والسالم-وأجلسته في مجلسها، وهكذا كان يفعل معها 

، في }تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس فَافْسحوا يفْسِح اللَّه لَكُم{إن المقصود بالمجالس مجالس القتال، : وبعضهم يقول
  . ]١٢١:سورة آل عمران[ }ِمِنين مقَاِعد ِللِْقتَاِلوِإذْ غَدوتَ ِمن َأهِلك تُبوُئ الْمْؤ{الصف، 

دليل يخصص ال يوجد :  حمله على المعنيين، قال-رحمه اهللا-هذا هو المراد، وابن جرير : فبعضهم يقول
  .هذا أو هذا

، يعني العموم المطلق، -واهللا أعلم-وبعضهم كالقرطبي حمله على ما هو أعم من ذلك كله، وهذا هو األقرب 
، فيدخل فيه سائر المجالس، مجالس الناس -صلى اهللا عليه وسلم-خص بمجالس القتال أو مجالس النبي يما 

يوم الجمعة، في الصلوات، في حضور مجالس العلم، مجالس القتال، في مجالسهم في مناسباتهم، ال يقيم 
ال لبعض الناس، قد يقال  من مجلسه، يعني قد يقالرجل أحداً من مجلسه فيجلس فيه، وال يقام أيضاً أحد

قم، فيجلس فيه رجل آخر، هذا له اعتبار، وابن عباس لربما جلس بجوار : لبعض الشباب، لبعض حدثاء السن
صلى اهللا - وهو صغير، كما تعرفون في الحديث في الشرب، واستئذان النبي -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 لكن يبقى الكالم في ،يقام من مجلسه فإن ذلك له آثار فال ال أؤثر بنصيبي منك،:  فقال،منه -عليه وسلم
مام، وأحياناً يبادر ويسرع والمؤذن يقيم مسألة الصالة خلف اإلمام، إذا جاء هذا الصغير وجلس خلف اإل

لو سمحت بالكالم اللطيف، لو سمحت اذهب لمكان آخر، سواء جلس : ويجلس في مكانه، فمثل هذا يقال له
 يجلس في مكان المؤذن، خالفاً لما قاله بعض أهل العلم من أنه ال يقال له ذلك، وأنه في مكان المؤذن أو لم

ني منكم أولو يِليِل((ئك الذين كان ينبغي أن يبكروا ويأتوا أحق به؛ ألنه سبق إلى هذا المكان، وإنما قصر أوال
ا المكان، فلما تخلفوا وتأخروا  يبكرون ويأتون في هذ وأنه كان المفروض أنهم هم الذين،)١١())األحالم والنهى

 هذا من حيث النظر الفقهي ال إشكال فيه، لكن عندنا أثر صحيح ،وجاء هذا، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به
وهذا ،هي السنة:  وأبعده من مكانه خلف اإلمام، قالاً أخذ غالم أنه-رضي اهللا تعالى عنه- بن كعب عن أبي 

                                                
اب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منها واالزدحام على الصف األول رواه مسلم، كت - ١١

 ).٤٣٢(والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من اإلمام، برقم 



 فيأتي األطفال خلف اإلمام، ويصلون خلفه، هذا ليس بموضع لهم، فيقال هو الصحيح، فهذا المكان ليس له،
 لكن ال تجرح مشاعره، فلربما ينفر من المسجد، فهؤالء الصغار لهم مشاعر ،اً ثانياًلك مكان خذلو سمحت : له
  .ليسوا يحملون أحاسيس ميتة، بل هم أكثر إرهافاً في الحس لربما من الكبار أو من كثير من الكبارو
تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس {: ، وعليه، على العموم إذا قال لكم أي قائل}ِإذَا ِقيَل لَكُم تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس{

، فليس ألحد أن يقيم أحداً من مكانه، ليجلس هو فيه، أو ليجلس غيره فيه، يعني قد يقول لولده أو }فَافْسحوا
 هذا ما يصح، يا أخي هذا الذي جالس هو ، فالن تعال هناايا أب:  آلخرقم، ويقول: يقول للسائق أو الخادم

 إذاً هي تحمل }ِإذَا ِقيَل لَكُم تَفَسحوا{، فهذا فيه نوع تحقير وإهانة له، !؟قم: أحق بهذا المكان، كيف يقال له
، الجزاء من }سِح اللَّه لَكُمفَافْسحوا يفْ{ مجالس، والتفسح والتوسع، المعنى األعم، أيعلى  :كما قال القرطبي

أن وجنس العمل، وقد مضى في بعض المناسبات الكالم على درس أظن سالمة الصدر، أو األعمال القلبية، 
يفسح :  بعضهم يقول،يفسح اهللا لكم في الصدر: ، يعني بعضهم يقولهاألعم من معانيعلى ذلك يحمل أيضاً 
األقرب أنه يحمل على هذا كله؛ ف ، يفسح لكم في الجنة، في اآلخرة يفسح لكم في القبر،،اهللا لكم في الرزق

يفسح لكم في : يفسح لكم في الصدر، وال قال: ألن حذف المقتضى يدل على العموم النسبي، فهنا ما قال
 }ميفْسِح اللَّه لَكُ{:  فيحمل على العموم المناسب في هذا المقام، فيقال-المقتضى-القبر، وإنما حذف المقدر 

نفساح أيضاً في اآلخرة، فإذا كان انفساح في القبر، وانفساح في الرزق، وانفساح في الصدر، وافي ذلك كله، 
اإلنسان يتفسح للناس في المجلس فإن صدره يتسع لهم، وهذا من اإلحسان المتعدي، واإلحسان ال شك أنه من 

ع ما يؤثر فيه ذلك، اإلحسان إلى أعظم أسباب االنشراح، انشراح الصدر، وسعة الصدر، وهو من أسر
نفساح الصدر واللذة اا هو العمود والركن األساس في الناس، اإلحسان المتعدي، فإذا كان اإلحسان مع اهللا فهذ

 لكن لإلحسان إلى الناس والسعادة والسرور واالنشراح الذي ال يعرف صاحبه الغم والكآبة وضيق الصدر،
 في طرق الناس يفسح، لكن هنا اآلية في المجالس، }حوا يفْسِح اللَّه لَكُمفَافْس{ سريع في نفس اللحظة، أثر

لكن أيضاً يؤخذ منها أنه أيضاً يفسح في الطريق؛ ألن المقصود واحد، وإذا لم يفعل اإلنسان هذا ضاقت نفسه، 
 يعرفه كل وانقبضت وصارت في غاية الحرج، ضيقة، تنكمش، ويجد اإلنسان من الضيق ما ال يخفى مما ال

كن في صالة الجمعة، في مكان مزدحم في الحرم، إذا كان اأحد في نفسه، إذا كان الناس يبحثون عن أم
 ويحمل هم ذلك اليوم من أجل أنه ،ن أحداً أن يأتي يصلي بجانبه ويضيق بهم ذرعاًاإلنسان ال يمكن أن يمكّ

ربما ال يسمع الخطبة، وإنما ينظر إلى هؤالء يبكر ثم يضيق بهؤالء الذين يبحثون عن أماكن، فهو يرقبهم، و
أين يذهبون، ال يأتي أحد منهم بجواره، وإذا جاء أحد بجواره لم يتحرك، ولم يتفسح، وكأنه ال يسمع وال 
يحس بهؤالء، فتجد هذا نفسه تكون في غاية الضيق، لكن لو أنه يفسح للناس ويوسع لهم، سيجد أن نفسه في 

كان الذي هو فيه محصور، وفي غاية الضيق، وال يستطيع أن يحرك رجله، لكن غاية السعة، ولو كان الم
ضع في مساحة شاسعة لوحده فإن نفسه في غاية صدره يتسع كثيراً، وأما صاحب النفس الضيقة فلو و

، وهذا }واتَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس فَافْسح{عرف، ويجدها المرء من نفسه، رى آثارها وتُاالنقباض، فهذه أمور تُ
  .}يفْسِح اللَّه لَكُم{أمر واألصل أن األمر للوجوب، 



 لكن هي تشمل مجالس الذكر وغير مجالس الذكر من جميع نزلت في مجالس الذكر،: يقول قتادةوهنا 
  .المجالس

سحوا ِفي ِإذَا ِقيَل لَكُم تَفَ{: بن عباس، والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالىاوقد روي عن 
لَكُم ِح اللَّهفْسوا يحاِلِس فَافْسجفي مجالس الحرب:  يعني}الْم.  

  .رضي اهللا عنه- ه، ال يثبت هذا عن-مارضي اهللا عنه-وهذا ال يصح عن ابن عباس 
  .ويوقد روي بصيغة التضعيف، ر: وي بصيغة التضعيف، قالر: طالب

 .انهضوا للقتال:  أي}انْشُزواوِإذَا ِقيَل انْشُزوا فَ{: ومعنى قوله

  .إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا:  أي}وِإذَا ِقيَل انْشُزوا فَانْشُزوا{: وقال قتادة
هي : ، الشيء الناشز يعني المرتفع، المرأة الناشز}وِإذَا ِقيَل انْشُزوا فَانْشُزوا{: -تبارك وتعالى-هنا قوله 

هذا : ناشز، ويقال: اعة الزوج، ترفعت على زوجها، يقال لهاالمترفعة عن طاعة الزوج، ترفعت على ط
  .ي مكان مرتفعأمكان محل ناشز، موضع ناشز، نشاز من األرض 

، انشزوا يعني ارتفعوا، }وِإذَا ِقيَل انْشُزوا فَانْشُزوا{ارتفعوا، قوموا فقوموا، :  يعني}وِإذَا ِقيَل انْشُزوا{
، }تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس{ن ذلك في مجالس القتال، إ: ني من يقول مثالًإلى قتال عدوكم، يع: بعضهم يقولو
، قوموا لقتال عدوكم، كذلك انشزوا إلى الصالة، قوموا إلى الصالة، أو مثالً }وِإذَا ِقيَل انْشُزوا فَانْشُزوا{

طول أي  يتأذى بذلك -عليه الصالة والسالم- فقد كان -صلى اهللا عليه وسلم-قوموا عن مجلس رسول اهللا 
فَيستَحِيي ِمنكُم واللَّه لَا يستَحِيي ِمن {:  أخبر أن ذلك يؤذي النبي قال-تبارك وتعالى-المكث عنده، واهللا 

، القيام إلى الصالة، القيام إلى -صلى اهللا عليه وسلم-، فالقيام من مجلس رسول اهللا ]٥٣:سورة األحزاب[ }الْحقِّ
  .قوموا ألي شأن، فتحمل على المعنى العام الذي تحتمله هذه اآلية: ل لكمالجهاد، إذا قي
:  إذا قيل لكم،-صلى اهللا عليه وسلم- حملها على التفرق عن مجلس رسول اهللا -رحمه اهللا-ابن جرير 

  .  فتشقوا عليه-صلى اهللا عليه وسلم- يعني ال تطيلوا المكث عنده قوموا،
  .هر اآلية أعم من ذلك فتحمل على الجميع، واهللا تعالى أعلمفهذا المعنى داخل فيه، ولكن ظا

تَفَسحوا ِفي {، هذا له تعلق بأولها كما سبق }يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم والَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم درجاٍت{: قال هنا
  .صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا ، فهؤالء من أهل العلم هم أولى بالقرب من مجلس رسو}الْمجاِلِس

عز -وأيضاً امتثال هذه األمور، ومراعاة هذه المعاني واآلداب هذا من شأن أهل الفقه والعلم، كما قال اهللا 
، لكن أصحاب الجفاء ]٢٨:ورسورة الن[ }وِإن ِقيَل لَكُم ارِجعوا فَارِجعوا هو َأزكَى لَكُم{:  في سورة النور-وجل

روض نفوسهم بهذه اآلداب يرون أن هذا من قبيل اإلساءة إليهم، لكن أهل الفقه والعلم ال يرون في الذين لم تت
، والمقصود به أن درجات }يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم والَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم درجاٍت{: ذلك غضاضة، فهنا قال

 من سائر المؤمنين، ففاوت اهللا -عز وجل-بة أعلى، كما رفعهم اهللا أهل اإليمان متفاوتة، فأهل العلم في مرت
بين الناس هذا التفاوت، ولذلك هذا األمر يجب مراعاته وحفظه وحفظ مكانة أهل العلم من أجل أن الناس 

وهذه الوسائل اآلن الجديدة التي يتواصل بها ؟ن يرجع الناسيرجعون إليهم، وينتفعون بهم، وإال فإلى م ،
اس يسمونها وسائط ووسائل التواصل االجتماعي تهدم ذلك كله، فتجد أجهل الجاهلين يجترئ على أهل الن



يركب جملة واحدة، كالم ركيك، أن العلم ويرميهم بما يحلو له، ويرد عليهم، ويعقب، ويعلق، وهو ال يحسن 
 اهللا، ما أحلم اهللا، ترى طبقات ال إله إال: وإمالء ال يحسن كتابة الكالم، وجهل غليظ كثيف، إذا رأيته تقول

الجهل الغليظ في الفهم والركاكة في التركيب، واألخطاء الفادحة في اإلمالء وفي اإلعراب، ومع ذلك يكتب، 
، هو ال يرى عيوبه، فالزم يعقب !؟، ما يبصر هذه!؟اإلنسان ال يبصر عيوبه، أفال ينظر إلى المرآةف: تقول

قاد تناالجد كبير، يعقب على كالم أهل العلم، ويستدرك عليهم، وينتقدهم والزم يتكلم، والزم يعلق، ال يو
وهذه األمور اآلن تتوجه بقوة إلى هذا أن ال يبقى اليوم كبير -الذع الذي يكسر العظام، فإذا حصل هذا ال

عقل أنا عندي ما يكفيني من البصر وال: النتائج كل واحد يقولف فال حرمة ألحد أياً كان، ومن ثم -لألسف
 ،والفهم والعلم، فلست بحاجة إلى أحد، ثم بعد ذلك يبقى الناس في حال من العماية، يقودهم فيها أهل الضاللة

، ال يرجعون ألهل العلم وال ينتفعون ال في فتوى وال حكم وال رأي وال مشورة، فيقودهم -نسأل اهللا العافية-
هم الجهلة، رعاع الناس، ومن كان أطول لساناً فهو الشارع، وإذا قادهم الشارع معناها أنه يقود: كما يقال

 تشاهده في مشارق ،، وهذا أمر مشاهد اليوم-نسأل اهللا العافية-مقدم عندهم، ولو كان يقودهم إلى الردى، 
األرض ومغاربها، كان الذين يتأثرون بهذه الطريقة نفر ممن يذهب إلى بالد الغرب، ويرجعون وقد تشبعوا 

ك، وطرق التفكير، فيشعر أنه ليس بحاجة إلى وصاية كما يزعم، وهو من حقه أن يبدي بأنماط الحياة هنا
رأيه في كل شيء، وأن يناقش في كل شيء، وأن يعترض فهو والعالم سواء، يناقش ويداخل ويعترض ويبدي 

 ئجر تُرأيه، وليس عندنا كهنوت كما يقول، وأما اآلن فتغيرت األحوال كثيراً، وأصبحت هذه الوسائل اآلن
الناس وتدفعهم بقوة، وأنا أرى التغير الكبير ليس في عبر السنوات، بل أراه اليوم عبر الساعات وليس األيام، 

أحد يوثق برأيه، وال يرجع إليه،  وجدياألمور تتجه بقوة اآلن لهذا، فال يبقى عند الناس أحد عنده حرمة، فال 
بل فرد أو أفراد أو ِق يمكن أن يكون التعامل معه منِ هم في كل شيء، وهذا أمر يعني الؤوتقودهم أهوا

مجموعة من الناس ليعالجوا مثل هذا األمر المستفحل الذي هو أشبه بنار في هشيم، لكن يحتاج إلى جهود 
أكبر من هذا تتعامل مع مثل هذه األحوال بطرق تحتوي فيها مثل هؤالء الناس، والعلماء ال يمكن أن 

 به، ويتجاوزوا القناعات التي يلقون اهللا فيها من أجل أن يرضوا الشارع -عز وجل-هللا يتجاوزوا ما يدينون ا
يتجاوز القناعات التي أن إلنسان لأو الجمهور أو هؤالء الناس الذين ينقمون عليهم وعلى كل شيء، ال يمكن 

ه ما شاء اهللا من  له، ثم بعد ذلك يكون عندونعنده من أجل أن يرضي هؤالء أو أن يطرب له هؤالء، ويهتف
هذا رجل سوء؛ ألنه : المتابعين من الماليين، هذا ال يمكن، بل بعض السلف قال عمن يحبه جميع جيرانه قال

ال يأمرهم بالمعروف، وال ينهاهم عن المنكر، وال يأخذ على يد السفهاء، هو يرضي الجميع، وطيب مع 
أحد إطالقاً ال الفاجر وال البر، ما يمكن هذا، الجميع، ويجامل الجميع، ويجاري الجميع، وال يغضب منه 

 للعامة، اًعكس القضية، يكون العالم تابعفهؤالء لربما يحصل القبول عندهم لمن كان تابعاً لهم، وهذا خطأ أن تُ
 أن يتحول - يعني كما يعبر أهل العصراًالخطأ يعتبر خطأ استراتيجي-وإنما العكس هو الصحيح، فمن الخطأ 

قناعاتهم إلى طالبين لرضا هؤالء الجمهور، هذا خطأ، لكن تحتاج إلى معالجة صحيحة بما يدينون العلماء من 
 برمتها، لكن إن د والصالح ألحوال المجتمع واألمة به، ففي القيام بالحق ما يحصل به السدا-عز وجل-اهللا 



اس، فيجد أبواباً مشرعة حصل التقصير فقد يكون ذلك أحد األسباب المهمة في تالعب الشيطان بهؤالء الن
  .للوقيعة فيهم، واهللا المستعان

ال :  أي}يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنْكُم والَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم درجاٍت واللَّه ِبما تَعملُون خَِبير{:  تعالىوقوله
 في حقه، بل لخروج فخرج أن يكون ذلك نقصاًمر باتعتقدوا أنه إذا فَسح أحد منكم ألخيه إذا أقبل، أو إذا ُأ

عند اهللا، واهللا تعالى ال يضيع ذلك له، بل يجزيه بها في الدنيا واآلخرة، فإن من تواضع ورتبة هو رفعة 
ِعلْم درجاٍت يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنْكُم والَِّذين ُأوتُوا الْ{: ألمر اهللا رفَع اهللا قدره، ونَشَر ذكره؛ ولهذا قال

خَِبير لُونما تَعِبم اللَّهخبير بمن يستحق ذلك وبمن ال يستحقه: أي }و. 

 عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وروى اإلمام أحمد
 استخلفت عليهم ابن :من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر

يا أمير :  فقال، استخلفت عليهم مولى؟: فقال عمر،ن موالينارجل م: وما ابن أبزي؟ فقال:  قال،أبزي
صلى -أما إن نبيكم : -رضي اهللا عنه- فقال عمر ،المؤمنين، إنه قارئ لكتاب اهللا، عالم بالفرائض، قاٍض

  .وهكذا رواه مسلم ،)١٢()) قوما ويضع به آخرينإن اهللا يرفع بهذا الكتاب((:  قد قال-اهللا عليه وسلم
  

                                                
ه رواه مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غير -  ١٢

 ).٨١٧(فعمل بها و علمها، برقم 


