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  :قال هللا تعاىل  
ابُِعُهْم َوَال َمخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َأملَْ تـََر َأنَّ اUََّ يـَْعَلُم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َما َيُكوُن ِمن جنََّْوى َثَالثٍَة ِإالَّ ُهَو رَ (

بِّئـُُهم ِمبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اUََّ ِبُكلِّ َشْيٍء  َساِدُسُهْم َوَال َأْدَىن ِمن َذِلَك َوَال َأْكثـََر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكانُوا مثَُّ يـُنـَ
ِصَيِت الرَُّسوِل َوِإَذا َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن نـُُهوا َعِن النَّْجَوى مثَُّ يـَُعوُدوَن ِلمَ . َعِليمٌ  مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْع ا نـُُهوا َعْنُه َويـَتَـَناَجْوَن kِْإلِ

بـَُنا اUَُّ ِمبَا نـَُقوُل  ْصَلْونـََها فَِبئْ َجاُؤوَك َحيـَّْوَك ِمبَا ملَْ ُحيَيَِّك ِبِه اUَُّ َويـَُقوُلوَن ِيف َأنُفِسِهْم َلْوَال يـَُعذِّ َس َحْسبـُُهْم َجَهنَُّم َي
ِصريُ  ِصَيِت الرَُّسوِل َوتَـ . اْلَم مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْع َناَجْوا kِْإلِ ُتْم َفَال تـَتـَ َناَجْوا kِْلِربِّ َوالتـَّْقَوى wَ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تـََناَجيـْ

َا النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَ . َواتـَُّقوا اUََّ الَِّذي ِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ  ًئا ِإالَّ {ِِْذِن اUَِّ َوَعَلى ِإمنَّ اِن لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيَس ِبَضارِِّهْم َشيـْ
ا ِقيَل wَ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح اUَُّ َلُكْم َوِإذَ . اUَِّ فـَْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

wَ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا . ُلوَن َخِبريٌ انُشُزوا فَانُشُزوا يـَْرَفِع اUَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواUَُّ ِمبَا تـَْعمَ 
ُموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدَقًة  ُتُم الرَُّسوَل فـََقدِّ ٌر لَُّكْم َوَأْطَهُر فَِإن ملَّْ جتَُِدوا فَِإنَّ اUََّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ ِإَذا َ�َجيـْ . َذِلَك َخيـْ

ُموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ ملَْ تـَْفَعُلوا َوَ�َب اUَُّ َعَلْيُكْم فََأِقيمُ  صََّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَأِطيعُ َأَأْشَفْقُتْم َأن تـَُقدِّ وا وا ال
ُ َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلونَ  َّUَوَرُسوَلُه َوا َ َّUا�ادلة١٣: ٧() ا(  

 ---------------------  
���﷽  

حلمد � صاحب الفضل واجلود، خزائن  صالة والسالم على  .ممدوة بغري حدوده وكرمه لكل موجود ئعطاا وال
ة، واصطفاًء من هللا النيب الكرمي الذي أوصله مواله إىل أعلى مقامات القرب من حضرة هللا، فضًال من هللا ومنَّ 

املقام  وصاحبن املوجودات، وسر النور الساري يف مجيع الكائنات، اعيأعني  صلَّى هللا عليه وسلَّمونعمة، وجعله 
حلجلى ألاأل ى وا األعظم، والسرِّ  صا حلات يف الدنيا ويوم املجلميع ال صا   .وآله وصحبه وسلِّم يقات؛ سيد� دمحمني وال

عزَّ الذي وجَّهنا إليه املوىل دب عيناها وفقهنا فحواها، وعملنا kألاآلwت فيها سعادة الفرد وا�تمع لو و هذه 
ة وعلو الذكر الرفعالذي يرغب  ،kلنسبة للمرء يف دنياهوأمهه فيها إىل أول أمر  عزَّ وجلَّ قد وجَّهنا هللا فيها، ف وجلَّ 

راقبة الدائمة يف مقام املوأبدًا أن يقيم نفسه ويف أخراه، وهو أن حياول املرء دائمًا  والشأن عند مواله يف الدنيا
) ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرضِ  َأملَْ تـََر َأنَّ اUََّ يـَْعَلُم َما(: هه، وخياطب نفسه دائمًا بقول ربِّ يف عال حلضرة هللا جلَّ 

  ).ا�ادلة٧(
حييط بك ظاهرًا وkطناً، ويعلم ظاهرك ويعلم  عزَّ وجلَّ أمل تعلم علم اليقني أن هللا أي تعلم،  :)رَ تَـ (وكلمة 

ياك يسرت عليك يف دن ومن عظيم سرته ،من عزيز كرمه عزَّ وجلَّ ك وخاطرك وجنواك، ولكنه طلع على سرِّ خفاwك، وي
صادق األمني أإذا مل تفضح نفسك يف الدنيا ¨ن يسرت عليك أيضًا يف ك، وقد يكرمك ألنه حيبُّ  خراك، كما أنبأ ال

صف به املرء حدث بينه وبني من يف هذه اآلية  عزَّ وجلَّ وªى هللا  .صلَّى هللا عليه وسلَّمسيد� دمحم  عن أمر إذا ات
حريص على سالمة ا�تمعات اإلميانية،  عزَّ وجلَّ أو ما شابه ذلك، ألن هللا  ،أو كره أو أحقاد ،أو إحنحوله شقاق 
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أكثر دون بقية  بني رجل وآخر أو إذا كنا يف مجاعة عن حديث السرِّ ة كما وضَّحت اآلي  صلَّى هللا عليه وسلَّمفنهى 
ُتْم َثَالثًَة َفَال ( :يف ذلك صلَّى هللا عليه وسلَّماجلماعة، وقال  َناِن ُدوَن َصاِحِبِهَما، فَِإنَّ َذِلَك ُحيْزِنُهُ  ِإَذا ُكنـْ   .١)يـَتَـَناَجى اثـْ

صطفي كلُّ وهذا حيدث كثريًا يف جمتمعنا اآلن،  حلديث رجٍل رجًال جبواره  يكون الناس جلوسًا وي ويتحدث، وا
فالتفت أحدمها إىل ، لكنهم إذا كانوا صامتني ودخل رجل فجأة رمبا ال يثري دجراً أو ملالً  إذا كان على هذه الشاكلة

أمامهما، فنهى رسول هللا  تكلموا عندما رأوه، أو عندما مرَّ  مªأل ،فإنه فورًا يظن أن الكالم بشأنه ،و´امسااآلخر 
و أكثر، وال يستمع ثنني أاي الذي بني ى هي املساررة، أي الكالم السرِّ و عن النجوى، والنج صلَّى هللا عليه وسلَّم

  .ممن هو معهم يف نفس ا�لس إليه غريهم
َوَال َمخَْسٍة ِإالَّ ( :يسمع ما يدور بينهمهو الرابع هلم  عزَّ وجلَّ كأنه ،)َما َيُكوُن ِمن جنََّْوى َثَالثٍَة ِإالَّ ُهَو رَابُِعُهمْ (

أي ، )َوَال َأْدَىن ِمن َذِلكَ ( :أي أنه يسمع كل ما يدور بينهم ،هو السادس معهم عزَّ وجلَّ كأن هللا ،  )ُهَو َساِدُسُهمْ 
ندما يتناجى قوم فيما بينهم البد أن يعلموا علم ع عزَّ وجلَّ أي أن هللا ، )َوَال َأْكثـََر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكانُوا: (اثنني

ا نواwهم يف هذ عزَّ وجلَّ ويعلم مع ذلك  ،نتهموما يدور على ألس ،يطلع على خفاwهم عزَّ وجلَّ أن هللا  اليقني
  .وطواwهم وخفاw قلو م ،الكالم
ي، وأنه وحديثه السرِّ يستمع إىل مهسه  عزَّ وجلَّ فإذا أيقن اإلنسان أن هللا ، )مثَُّ يـُنَـبِّئـُُهم ِمبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ (

 حضرة هللا جلَّ  وجتعل املرء يقع فيما ªى عنه تنازع النفس، سيحاسبه بعد ذلك يوم يلقاه، فهل بعد ذلك عزَّ وجلَّ 
  .للمؤمنني أبداً ال ينبغي أن يكون ذلك يف عاله، 

وهذا ·كيد ¨ن هللا عليم بغيب السماوات وعليم بغيب األرض، ). ا�ادلة٧) (ِإنَّ اUََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ (
صدور، وعليم بغيوب القلوب، وعليم بغيوب الكائنات،  وما يدور تستكنه العقول، وعليم بكل ما وعليم خبفاw ال

  .وعال هو جلَّ إالَّ بعلم ال يدركه يعلم كل شيء عليم بعلم ذايت،  عزَّ وجلَّ نه kخلواطر وجيول يف األفكار، أل
ا، وعملوا مبا تمروا ¨مرههذه اآلwت امتثلوا هلا، وائ عندما مسعوا إىل صلَّى هللا عليه وسلَّمأصحاب رسول هللا 

مسعنا ( :ؤالء شيمتهموهؤالء وه نافقني الذي يساكنوªم املدينة،ال يوفقهم هللا من اليهود وامل نفيها، غري الذي
صينا ْعَنا َوَأطَْعَنا: (ألن هذه مسة املنافقني واليهود لعنة هللا عليهم أمجعني، لكن املؤمنني شيمتهم ،)وع ومع ، )َوقَاُلوْا مسَِ

ِصريُ (: ذلك يقولون يُرسل أصحابه  صلَّى هللا عليه وسلَّمفكان رسول هللا  ).البقرة٢٨٥( )ُغْفَراَنَك رَبـََّنا َوِإلَْيَك اْلَم
حلربية إىل  حملدود  –السراw ا و أعلى مجاعة اليهود  والغزوات، فيمر املؤمنون الذين مل يذهبوا وهم kملدينة -العدد ا

حدث هلم رروا فيما بينهم، فيظن املؤمنون أن إخواªم ا�اهدين يف سبيل هللا ذا مروا عليهم تساإفمجاعة املنافقني، 
صلَّى هللا عليه فشكوا ذلك إىل الرسول غري مقبول،  هلم أمرزموا، أو أªم حدث هُ قتلوا، أو أªم شيء، أو أªم 

  .وسلَّم
عن مثل هذه األفعال، عن واملنافقني  -حبكم سكناهم معهم  -اليهود  صلَّى هللا عليه وسلَّمفنهى النيب 

وجعل من طينة اخلبال،  نفوسهمصنع  عليهم نفر من املسلمني، ولكنهم ألن هللالتناجي واملساررة عندما مير 
                                                           

 َرِضَي هللا عنهصحيح مسلم وابن ماجة عن عبد هللا بن مسعود  ١
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 :يف شأªم عزَّ وجلَّ منوا به ومل يتبعوا وصاwه، فقال هللا ؤ بوا ومل يكذَّ - موئلهم يف الدار اآلخرة إىل النار وبئس القرار 
مثِْ َواْلُعْدَوانِ َأملَْ ( )  َوَمْعِصَيِت الرَُّسولِ  تـََر ِإَىل الَِّذيَن نـُُهوا َعِن النَّْجَوى مثَُّ يـَُعوُدوَن ِلَما نـُُهوا َعْنُه َويـَتَـَناَجْوَن kِْإلِ
   ).ا�ادلة٨(

 :)َأملَْ تـَرَ (أن كلمة  والشيخ الشعراوي رمحة هللا عليه كان له ·ويل لطيف يف هذا الباب، فقد أمجع املفسرون
َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل (: واستشهد بقول هللامبعناها الظاهر، أي ترى بعني البصرية، ) رَ تَـ (كلمة : أي أمل تعلم، لكنه قال
َِْ̈صَحاِب اْلِفيلِ  َعَلُه َساِكًنا مثَُّ َأملَْ تـََر ِإَىل رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاء جلََ (أنه رآهم رأي العني،  ،)الفيل١() رَبَُّك 

وكان من املُلهمني رمحة هللا تبارك وتعاىل  ،فكان هذا ·ويل لطيف منه ،)الفرقان٤٥( )َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِيًال 
  .عليه

 لو كانت النجوى ،)َعْنهُ مثَُّ يـَُعوُدوَن ِلَما نـُُهوا (، وهم اليهود واملنافقني، )َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن نـُُهوا َعِن النَّْجَوى(
تتحدث يف wت اليت نتحدث فيها اآلن فاآل النجوى يف اخلري، عزَّ وجلَّ ع هللا فلم مين ،و يف خري فال مانعأخبري 

يف النجوى اليت أkحها  ، وسيأيت بيان هللاصلَّى هللا عليه وسلَّم، ومنعها رسول هللا عزَّ وجلَّ النجوى اليت حرَّمها هللا 
  .صلَّى هللا عليه وسلَّم ، ومل حيرمها علينا رسول هللاعزَّ وجلَّ  لنا هللا

لآلخرين من املسلمني  اليت تسبب ضررًا ظاهرًا أو kطناً فالنجوى اليت حرَّمها هللا وªى عنها رسول هللا 
للمسلمني  وومنفعة للمؤمنني أوأمر�  ا رسول هللا اليت فيها مصلحة حثنا عليها هللا والنجوى اليت ، واملؤمنني

وحنن  فنستسر فيما بينناوال نريد أن جنرح مشاعره، أمجعني، كأن نرى إنساً� بيننا، نشعر أنه يف حاجة إىل املعاونة، 
 قادة يف احلربالوكاجتماع  .أمر�  ا هللافهذه جنوى ونعينه على هذا األمر الذي هو فيه، بعضنا بعضاً لنعاون  طائفة

 أkحه هللاوهكذا التناجي يف مثل هذه األمور ينبغي أن تكون سرية حىت ال يطلع عليها األعداء،  لوضع خطة حربية
  .عزَّ وجلَّ 

 ني، وهي اليت خيتص  ا املنافقهللالعباد ظاهرًا أو kطناً، نفسيًا أو معنوwً تسبب ضررًا لكن النجوى اليت 
َناَجْوَن ª :) ِkى عنها هللا وقال فيها واليهود مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسولِ َويـَتـَ وزر وقعوا ألªا  )ِإمثِْ ْ(وصفها ¨ªا ، )ْإلِ

، ووصفها يتحدثون يف شأªم نيآخر  سٍ �أاعتداء على حرمة ألªا  )ُعْدَوانِ (ووصفها ¨ªا خالفوا أمر هللا، ألªم  ،فيه
  .صلَّى هللا عليه وسلَّمعنه رسول هللا ألªم مل ينتهوا عن النهي الذي ªاهم  )َمْعِصَية(¨ªا 

مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيتِ : (لطيف يقول فيه بعض السادة القراء وهناك وقفٌ  كأنه جعلها معصية ،  )َويـَتَـَناَجْوَن kِْإلِ
مثِْ َواْلُعْدَواِن َويـَتَـَناَجْوَن ( ، وجيوز قراءة اآلية كما هي )َوَمْعِصَيتِ ( عامة، فهي أيضًا معصية، فيجوز الوقف عند kِْإلِ

  .)َوَمْعِصَيِت الرَُّسولِ 
املسلمني  أªم يبارزون kلعداوة نياليهود واملنافقني تبصفة أخرى من صفات هؤالء القوم؛  عزَّ وجلَّ مث بنيَّ هللا 

َوِإَذا ( :فقال تعاىل ،)التوبة١٢٨( )kِْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف رَِّحيمٌ : (الذي اصطفاه ربه ومساهواملؤمنني وهذا النيب الكرمي 
 َُّUلسالم  صلَّى هللا عليه وسلَّمإىل حضرة النيب  كان املنافقون إذا جاءوا  ،)َجاُؤوَك َحيـَّْوَك ِمبَا ملَْ ُحيَيَِّك ِبِه اk ال حييونه

من أهل حنن اآلن مثلما أخذ�  -نعمت صباحًا أو نعمت مساًء فيقولون الذي نزل به هللا، وحييونه بتحية اجلاهلية؛ 
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عمت مساًء، أي صباحك أو ننعمت صباحًا و فكانوا يف اجلاهلية بقولون  - مساء اخلري، ومساء النور الغرب
  .مساءك �عم، أحيا�ً كانوا خيتصروªا فيقولون عمت صباحاً أو عمت مساءً 

) حتَِيـَّتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسَالمٌ ( :ون النيب  ذه التحية، مع أªم يعلمون أن حتية اإلسالم السالمفكانوا حييَّ 
هلم، فإن اإلنسان  عزَّ وجلَّ توفيق هللا  وعلى عدموعلى ننت نفوسهم على عفن قلو م  الكن ليدلو  ،)األحزاب٤٤(

ال يستطيع أن  ،)دمحم٣٠() َولَتَـْعرِفـَنـَُّهْم ِيف حلَِْن اْلَقْولِ ( :عزَّ وجلَّ يظهر من فلتات اللسان، ولذلك قال له الرمحن 
  .عليه عزَّ وجلَّ ومعدنه الذي جعله هللا يكتم ما بداخله، فيخرج منه أي كلمة لتبني طبيعته 

 وهي سبٌّ ة اإلسالم يف ظاهرها، يحتكانوا يريدون أن حييوه بتحية تشابه واليهود كانوا أذكى من املنافقني،  
، وكان النيب ، والسام أي املوتام عليكمالس: يقولون فكانواألªم أهل حيلة ومكر ودهاء، عليه يف kطنها،  ودعاءٌ 

  .)عليكم: (أفطن الفطناء وأذكى األذكياء، فكان يقول صلَّى هللا عليه وسلَّم
بلسان اجلماعة ألنك حتييه وحتيي من معه من ) السالم عليكم( ألخيه حنن يف حتية اإلسالم عندما يقول املرء

kلواو، لكن ) وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته(وينبغي أن يرد عليه ويقول لتكون التحية إسالمية  احلفظة الكرام،
له نصيب، لكن الواو تعين املشاركة، عليك، وليس  - الذي أعطيته له -فقد رد السالم ) عليك السالم(إذا قال 

فإذا ، عيها كثري من املؤمنني واملسلمنييرا الن نشرتك يف السالم، وهذه معظم ا�تمع يقع فيها، و اأي حنن اإلثن
فقد أشركته معك يف السالم، والسالم يعين األمان من هللا يف الدنيا؛ من غضب هللا، ومن عقاب هللا،  وسبقتها kلوا

ومن وkء أنزله هللا، ومن سخط يُرسله هللا، ويف اآلخرة من عذاب هللا، ومن مواقف القيامة وخزيها إن شاء هللا رب 
  .العاملني

) وعليك السالم ورمحة هللا(kلواو، وقد تكون حييته مبثلها، وإذا قلت ) وعليك السالم( :فالبد أن ترد وتقول
أمجعني، وإذا  هذا أفضل منها، وهذا هو األفضل kلنسبة للمؤمننيف) وبركاته(فقد حييته خبري منها، وإذا زدت 

  .أو غري ذلك فبعد السالم ،أو صباح اخلري ،أقول له أهالً ن أردت أ
السالم ( :وهذا األمر للغريب أو للقريب أو للحبيب أو ألهل البيت، عندما يدخل اإلنسان بيته يقول

وإذامل جيد  ،)السالم عليكم( :يف املنزل، وإذا دخل املسجد يقول نْ إن كان لزوجته أو ابنته أو ابنه أو مَ  ،)عليكم
ألن كل مكان فيه عباد �  ،)السالم من هللا علىَّ وعلى عباد هللا الصاحلني( :حدًا يف املسجد أو املنزل يقولأ

ُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسَالمٌ ( :صاحلني إن كان من املالئكة أو من اجلن أو غريهم   .)األحزاب٤٤() حتَِيـَّتـُ
يت kلواو، وال Ë) ليكمع( :يقول) السام عليكم( :عندما يقول له اليهود صلَّى هللا عليه وسلَّمفكان النيب 

صلَّى هللا عليه َدَخَل َرْهٌط ِمَن اْليَـُهوِد َعَلى َرُسوِل اUَِّ : (، كما وردولذلك مسعتهم ذات مرة السيدة عائشة ففطنت
 َمْهالً : صلَّى هللا عليه وسلَّمالسَّاُم َعَلْيُكْم َواللَّْعَنُة، فـََقاَل َرُسوُل اUَِّ : السَّاُم َعَلْيَك، فـََفِهْمتـَُها، فـَُقْلتُ : فـََقاُلوا وسلَّم

، َأملَْ َتسْ : قـُْلتُ  .wَ َعاِئَشُة، ِإنَّ اUََّ حيُِبُّ الّرِْفَق ِيف اَألْمِر ُكلِّهِ  َِّUَرُسوَل ا wََمْع َما قَاُلوا؟،  َِّUصلَّى هللا عليه َقاَل َرُسوُل ا
 .٢)َعَلْيُكمْ : َقْد قـُْلتُ : وسلَّم

                                                           

  سنن النسائي ٢
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أن املؤمن ال يستثار ملثل  - م املؤمنني أمجعني إىل يوم الدينلِّ عَ حىت يُـ إىل الرفق  صلَّى هللا عليه وسلَّمالنيب ردَّها 
  .، ألن هذا شأن املؤمنني أمجعني يف كل وقت وحنيلنيهذه األمور، وينبغي أن Ëخذها kلرفق واهلوادة وال

 ،ألنه كان يتعامل مع هللا، وصل إىل مقام يف احللم ال يستثريه أحد وكرَّم هللا وجهه َرِضَي هللا عنه اإلمام عليٌّ 
وماتت بعد أن ُكسرت السيوف  -وَرَفعه  ،بني أحد الكفارو حىت أنه عندما كان يف إحدى الغزوات وبينه منازلة 

بصق الرجل يف وجهه ليستثريه فقام ف ،وركب فوقه وأخرج خنجره ليقتله ،وألقاه ملس أكتاف - اخليول حتتهما
كنت أحاربك �، فلما بصقت يف وجهي خفت : قال ،ِملَ تركتين بعد أن متكنت مين؟: وتركه، فعجب الرجل وقال

 أدقَّ و : قال ؟يف هذه املواقفوهل تراقبون هللا : ، قاللَّ عزَّ وجأن أقتلك انتقامًا لنفسي، وليس طلبًا ملرضاة هللا 
  .منها

رجًال من السفهاء مشى خلفه وأخذ يقذفه ¨قبح األلفاظ وأشنع يومًا فأجَّروا أن يستثريوه  قوم وأراد
w هذا إن كان بقي عندك شيء : الكلمات، وهو ال يلتفت إليه فلما وصل إىل الشارع الذي فيه منزله وقف وقال

 ملَِ : هفهاته، حىت ال يسمعك أحد أوالدي فيؤذيك، وكان هؤالء الذين يريدون أن ميتحنوه يتابعوه، فتعجبوا، فقالوا ل
  :مل تغضب w إمام؟ فقال

  فأكره أن أكون له جميباً   خياطبين السفيه بكل قبح
  كعود زاده اإلحراق طيباً   يزيد سفاهة وأزيد حلماً 

وهناك قصص ال تعد وال حتد يف هذا املنوال لتقيسوا أحوالكم  - هؤالء القوم كانوا يذهبون إىل الصاحلني 
ذهب قوم إىل هذا اخلياط ، فذهب إىل خياط ليخيط عنده ثوkً  َرِضَي هللا عنه اإلمام الشافعي - وتعرفوا شئونكم

وانتظروا اليوم الذي اليمني ضيقاً، واليسار واسعاً،  منه أن جيعل إحدى كميه وهو طلبواودفعوا له مبلغًا كبرياً، و 
ألªم يعرفون أن هللا،  منمور كلها كغريه من الصاحلني ينظرون األواإلمام الشافعي  يذهب فيه للخياط ليقيس ثوبه، 

ُؤوَن ِإالَّ َأن َوَما َتَشا(: يف عاله جلَّ وأن الفعال ملا يريد بواسطة األسباب وبغريها هو هللا  ،هو هللامسبب األسباب 
 َُّUوما الذي يف : قال كأنك كنت تعلم ما يف نفسي،  .. أحسنت: فعندما لبس ثوبه قال ،)اإلنسان٣٠() َيَشاء ا

ي الواسع يضايقين، فاآلن صار ضيقاً : نفسك w إمام؟ قال ال  عندما كنت أمسك القلم ألكتب kليمني كان ُكمِّ
ضعه يف كمي هذا الواسع فال يتأثر أيتأثر kلعرق فيتغري فاآلن وأعرق، عندما أمحل الكتاب بيدي وكنت يضايقين، 

   .!!kلعرق
  .هذه أحوال الصاحلني رضوان هللا تبارك وتعاىل عليهم أمجعني

سائر و زوجته التقية النقية  صلَّى هللا عليه وسلَّممع هذا Ëمر النيب و  ،نيء القوم املنافقني واليهود والظاملفهؤال
يكونوا رفقاء يف كل أمورهم حىت ولو ¨عداء هذا الدين، ومبن يريدون أن يسببوا هلم أذى أو ضيقًا أو املسلمني أن 

وقالوا يف  ،زاد هؤالء يف سفههم، ولكن )األعراف١٩٩() َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ (: ألن هللا قال له ولنا ،سفاهة
بنا هللا ل: أنفسهم وملن حوهلم َويـَُقوُلوَن ِيف : (إطاعته يف السالم عدم إطاعته يف النجوى، وبعدملو كان هذا رسول لعذَّ

ُ ِمبَا نـَُقولُ  َّUبـَُنا ا    ).َأنُفِسِهْم َلْوَال يـَُعذِّ
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لو كانوا أولياء يُظهرون لنا  يؤذونوهم ويقولون األولياء والصاحلني يف كل زمان ومكان، نفس األمر ملن خيتربون 
واملنافقني، فمن األذى، حيدث هذا يف كل زمان ومكان، وهي نفس حجج اليهود  أو يُظهرون لنا شيئًا منكرامة، 

  .أن يكون أحد من إخواننا منهم أمجعني عزَّ وجلَّ فقد وقع يف هؤالء وأصبح منهم، حاشا � يقع يف ذلك 
أي يكفيهم، ماذا يريدون غري  :بـُُهمْ َحسْ و ، )َحْسبـُُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْونـََها فَِبْئَس اْلَمِصريُ (: هلم عزَّ وجلَّ مث قال هللا 

  .عزَّ وجلَّ أي دخول جهنم والعياذ �k بِْئَس اْلَمِصُري أي يدخلوªا ويصطلون بنارها، و  :َيْصَلْونـََها جهنم؟ و
 عليه وسلَّمصلَّى هللا عليها رسول هللا  وحيثُّ  عزَّ وجلَّ ها هللا إىل املناجاة اليت حيبُّ املؤمنني  عزَّ وجلَّ ه هللا مث يوجِّ 
مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسولِ (: فيقول تعاىل َناَجْوا kِْإلِ ُتْم َفَال تـَتـَ إwك أن تكون ، )wَ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تـََناَجيـْ

ك املسلمني، أو شتم أو لعن ألحد من إخوان أو سبٌّ  ،أو غيبة أو منيمة ،و ملزأغمز املساررة بينك وبني أخيك فيها 
ُتُه ( :يف احلديث القدسي عزَّ وجلَّ ويكفي قول هللا يغار على املسلمني،  عزَّ وجلَّ ألن هللا  َمْن َعاَدى ِيل َولِيÓا فـََقْد آَذنـْ
  .عزَّ وجلَّ واملؤمنون كلهم أولياء � ، ٣)kِْحلَْربِ 
مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسولِ ( وحنن شرحنا معاين هذه اآلية وقلنا أن اإلمث هو الذنب ) َفَال تـَتَـَناَجْوا kِْإلِ

اليت جاء  ا والوزر، والعدوان أي االعتداء على حرمة اآلخرين، ومعصيت الرسول أي خمالفة األوامر والتشريعات 
  .وسلَّمصلَّى هللا عليه الرسول الكرمي 

نريد أن ندير فيه خري، ، التناجي بعمل فيه برّ ، )َوتـََناَجْوا kِْلِربِّ َوالتـَّْقَوى(: ِمب نتناجى w رب؟ قال عز شأنه
مشروعًا خريwً ومعنا يف ا�لس مجاعة يف الفقراء قد يقعون يف احلرج إذا كان احلديث أمامهم ألªم ال يستطيعون 

أو تصيبهم حبزن أو هم فال مانع من هذه النجوى على أن ال يشعرون ¨ن هذه النجوى متسُّ  ،هذا العمل املسامهة يف
أو األمور اليت ال ينبغي أن يطلع عليها الصغار؛ أمور أمن الدولة، أو األمور احلربية،  كل ما ميسُّ   :أذى، وكما قلت

َواتـَُّقوا اUََّ الَِّذي ِإلَْيِه ( :عليها هللا، ومل حيرمها علينانا كل هذه األمور حثَّ   األخيار واألطهار، أو ختصُّ  الكبار، ختصُّ 
حىت نعرف ونراقب أننا سُنحشر يوم القيامة إىل هللا، وحياسبنا على كل قول قلناه، أو فعل أو  ،)ا�ادلة٩) (ُحتَْشُرونَ 

  .يف عاله عمل عملناه سبحانه عزَّ 
َا النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَانِ ( واإلمث  يف األصل إحياء وإيعاذ من الشيطان إذا كان يف الشرِّ  م السرِّ كال): ِإمنَّ

: إذا تناجوا ألªم يتأملون بعد النجوى ملا حدث منهم، أو يف القراءة األخرى): لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا( ،والعدوان
ت عن االثنني فاآلية ، الذين يرون من يتناجون فيحزنون ألªم يظنون أªم يناجون يف شأªم )الَِّذيَن آَمُنوا لُِيْحِزنَ ( عربَّ

  .فعولمعاً، عن الفاعل وامل
َولَْيَس (: ال يضر املؤمنني شيئاً املؤمنني ¨ن ما يفعله املنافقون واليهود من النجوى  عزَّ وجلَّ مئن هللا مث يُطَ 

ًئا ِإالَّ {ِِ  ع ضرر عليكم أبدًا من مساررة املنافقني واليهود ق·كدوا واعلموا علم اليقني أنه لن ي، )ْذِن اUَِّ ِبَضارِِّهْم َشيـْ
  ).ا�ادلة١٠) (َوَعَلى اUَِّ فـَْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ ( ألنكم تتوكلون على هللا، ومن توكل على هللا كفاه

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
                                                           

  َرِضَي هللا عنهصحيح البخاري عن أيب هريرة  ٣


