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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .هللا الرحمن الرحیم�سم 

 .الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه
ـــال ا ـــي ق ـــاَلى": -رحمـــه هللا تعـــالى-إلمـــام القرطب ـــُه َتَع ـــِذینَ  ِإنَّ {: َقْوُل ـــ الَّ ونَ ُ�َح ـــولَ  للااََّ  ادُّ  }هُ َوَرُس

ُة:یَن اْلُمَخـالِ َر اْلُمَحادِّ ْنَد ُحُدوِدِه َذكَ َلمَّا َذَكَر اْلُمْؤِمِنیَن اْلَواِقِفیَن عِ ] ٥[المجادلة:   ِفیَن َلَهـا. َواْلُمَحـادَّ
  ..."}َوَرُسوَلهُ  للااََّ  َشاقُّوا َأنَُّهمْ �ِ  َذِلكَ { :اْلُحُدوِد، َوُهَو ِمْثُل َقْوِلِه َتَعاَلى اْلُمَعاَداُة َواْلُمَخاَلَفُة ِفي

المخالفــة قــد ال تكــون محــادة �مفردهــا، لكــن إذا مجــرد إن معانــدة، فــع نــوع مخالفــٌة مــ المحــادة هــي
  صحبها نوع معاندة صارت محادة ومشاقة، نسأل هللا العافیة. 

ِ َ�َمــــا ِفــــي اْلَخَبــــرِ " َ َأْي : َأْوِلَیــــاَء للااَّ وَن للااَّ ــــا ِلــــي َأَهــــانَ  َمــــنْ «: َوِقیــــَل: ُ�َحــــادُّ  َ�ــــاَرَزِني َفَقــــدْ  َوِلی�
  ".»ِ�اْلُمَحاَرَ�ةِ 

، »لــي ولًیــا ىمــن عــاد«معــروف  ؟»َمــْن أََهــانَ «... مخــرج »لــي ولًیــا ىمــن عــاد« :ورواللفــظ المشــه
 .امحفوظ منع أن �كون لفظ�لكن ما 

اجُ  َوَقالَ " ُة َأْن َتُكوَن ِفي َحدٍّ ُ�َخاِلُف َحـدَّ َصـا :الزَّجَّ ، ِمْنـُه اْلَحِدیـدُ ْلُمَماَنَعـُة، وَ َوَأْصـُلَها اِحِبَك. اْلُمَحادَّ
 ".اُد ِلْلَبوَّاِب َوِمْنُه اْلَحدَّ 

 ألنه �منع من الدخول.
لَّـِذیَن ااْخـُزوا َ�َمـا ُأْخـِزَي  :َقَتـاَدةُ  َقـالَ ُأْهِلُكـوا. وَ : َواْألَْخَفـُش  ُعَبْیـَدةَ َأُبـو  َقالَ ] ٥[المجادلة:  }ُكِبُتوا{"

ُبوا.  :اْبُن َزْ�دٍ  ِمْن َقْبِلِهْم. َوَقالَ  يُّ  َوَقالَ ُعذِّ دِّ َوِقیـَل:  .اْلَخْنـَدقِ  َیـْومَ  ِغیُظـوا :اْلَفـرَّاءُ  ُلِعُنوا. َوَقـالَ  :السُّ
ـــِذینَ  ِبـــتَ �ُ  َكَمـــا{ َواْلُمـــَراُد: اْلُمْشـــِرُ�وَن. َوِقیـــَل: اْلُمَنـــاِفُقونَ  .َبـــْدرٍ  َیـــْومَ  المجادلـــة: [ }َقـــْبِلِهمْ  ِمـــنْ  الَّ

َلْفـِظ بِ ، َوُأْخـِرَج اْلَكـَالُم ْصرِ ِمِنیَن ِ�النَّ ْلُمؤْ ى لِ لَ ، َوُهَو ِ�َشاَرٌة ِمَن للااَِّ َتَعاَسُیْكَبُتونَ َوِقیَل: ُ�ِبُتوا َأْي:  ]٥
 "اْلَماِضي َتْقِر�ًبا ِلْلُمْخَبِر َعْنُه. 

َأَتى {: -جل وعال–ماضي لتحقق وقوعه، �ما في قوله �الحقق وقوعه، �عبر عن أن استقبال لتأو 
 .]١[النحل:  }َأْمُر للااَِّ َفال َتْسَتْعِجُلوهُ 

َنــاتٍ  آَ�ــاتٍ  َأْنَزْلَنــا َوَقــدْ { َغــِة َمــْذِحجٍ َوِقیــَل: ِهــَي ِبلُ " َ َوَرُســوَلُه ِمــَن ِفــی] ٥لــة: [المجاد }َبیِّ َمْن َحــادَّ للااَّ
: َیْوَم ُنِصـَب ُلُه َتَعاَلىَقوْ  ]٥[المجادلة:  }ینٌ ُمهِ  َعَذابٌ  َوِلْلَكاِفِر�نَ { الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم ِفیَما َفَعْلَنا ِبِهمْ 

 ]٦[المجادلـة:  }َجِمیًعـا للااَُّ  َیْبَعـُثُهمُ { ْلَیـْومِ ؛ َتْعِظیًمـا لِ َواْذُكـْر  َأْو ِ�ِفْعٍل ُمْضَمٍر َتْقـِدیُرُه: َعَذاٌب ُمِهینٌ �ِ 
 ".الرَِّجاَل َوالنَِّساءَ َأِي: 

�عنــي متعلــق الظــرف، إمــا أن �كــون متعلــٌق �عــذاب مهــین یــوم، عــذابهم مهــین فــي ذلــك الیــوم، أو 
 ذ�ر یوم.ا :�قدرون  فسر�نعند �ثیر من الم�قدر �ما �قدر في نظائره، 

َأْي: ُ�ْخِبـُرُهْم  ]٦[المجادلـة:  }َفُیَنبُِّئُهمْ { َیْبَعُثُهْم ِمْن ُقُبوِرِهْم ِفي َحاَلٍة َواِحَدةٍ َأِي: الرَِّجاَل َوالنَِّساَء، "
ْنَیا  ُهـمْ  }َوَنُسـوهُ {اِئِف َأْعَمـاِلِهْم َعَلـْیِهْم ِفـي َصـحَ ] ٦[المجادلـة:  }للااَُّ  َأْحَصـاهُ { ِ�َما َعِمُلوا ِفـي الـدُّ
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ــْیِهمْ  ــِة َعَل ــَغ ِفــي اْلُحجَّ ــِه ِفــي َصــَحاِئِفِهْم ِلَیُكــوَن َأْبَل ــَرُهْم ِ�  }َشــِهیدٌ  َشــْيءٍ  ُ�ــلِّ  َعَلــى َ�للااَُّ {، َحتَّــى َذكَّ
  ".ُمطَِّلٌع َوَناِظٌر َال َ�ْخَفى َعَلْیِه َشْيءٌ  ]٦[المجادلة: 

 ؟هو أخفى من السر، فكیف �العالنیةوما  م السر،�عل -جل وعال–هللا إذا �ان 
ـَماَواتِ  ِفـي َمـا َ�ْعَلمُ  للااََّ  َأنَّ  َترَ  َأَلمْ { :َقْوُلُه َتَعاَلى" َفـَال َ�ْخَفـى  ]٧[المجادلـة:  }اْألَْرضِ  ِفـي َمـاوَ  السَّ

ـِة ِ�اْلَیـاِء، ِألَْجـِل اْلَحا اَءهُ َقـرَ ] ٧[المجادلـة:  َنْجـَوى} ِمـنْ  َ�ُكونُ  َما{، َعَلْیِه ِسرٌّ َوَال َعَالِنَیةٌ  ِئـِل اْلَعامَّ
  "ِث اْلِفْعِل.َما َتُكوُن" ِ�التَّاِء ِلَتْأِنی" َوِعیَسى َوَأُبو َحْیَوةَ  َواْألَْعَرجُ  اْلَقْعَقاعِ َأُبو َجْعَفِر ْبُن  َبْیَنُهَما. َوَقَرأَ 

�عنـــي قـــد �كـــون ال یتصـــور أن قـــراءة المؤلـــف تختلـــف هـــذا االخـــتالف،  لكـــن ألن الفاعـــل مؤنـــث،
 ال، خطأ. وتعلم ى لیاء، أما في الفعل جملة تر االختالف بین التاء وا

َراُر، َوُهَو َمْصَدٌر، "  ".َواْلَمْصَدُر َقْد ُیوَصُف ِ�هِ َوالنَّْجَوى: السِّ
الفعــل مــذ�ر والفاعــل مؤنــث لوجــود الفصــل، ففــي مثــل هــذا، فــي قــراءة العامــة  هتأنیــث الفعــل تــذ�یر 
إذا �ـان  �ان الفعـل المؤنـث حقیقـي، فكیـف �ـه الفعل والفاعل، وهذا مصوغ ولولوجود الفصل بین 

علــى األصــل مــا تكــون مــن نجــوى، ألن الفاعــل  قــرئ تأنیثــه غیــر حقیقــي، و�ال فــالنجوى مؤنثــة، و 
 مؤنث.

 " .ٌم َنْجَوى َأْي: َذُوو َنْجَوى ُ�َقاُل: َقوْ "
الموصـــوف، فیوصـــف �ـــه المفـــرد المصـــدر یوصـــف �ـــه وال تغیـــر صـــیغته، وال �غیـــر لفظـــه، بتغیـــر 

دٌل، عـز�ـٌد عـدٌل، والز�ـدان  :والمفرد المؤنث، والمثنى، والجمع، على لفٍظ واحد، �مـا تقـول ،المذ�ر
 ما تغیر صیغته. .عدٌل، والرجال عدلٌ  وهندٌ 

ـــُه َتَعـــاَلى" ـــُه َقْوُل ـــُه َتَعـــاَلى:  }َنْجـــَوى  ُهـــمْ  َوِ�ذْ {: َوِمْن ـــ{َوَقْوُل ْیَهـــا. َفِة َنْجـــَوى ِإلَ ُخِفـــَض ِ�ِإَضـــا }ةٍ َثَالَث
 "ْیَها. َضْفَت َنْجَوى ِإلَ ، َوِ�ْن ِشْئَت أَ ْعٌت ِللنَّْجَوى َفاْنَخَفَضْت َثَالَثٍة نَ  :اْلَفرَّاءُ  َقالَ 

اإلضافة هي الظاهرة، النجوى ثالثة لثالثة أشخاص، أما �ونها نعت للنجوى لتكون النجـوى ثـالث 
 مرات هذا �عید.

ِب َعَلـى َثَالَثـًة" َو "َخْمَسـًة" ِ�النَّْصـ " ةَ َعْبلَ  َأِبي اْبنِ  ِقَراَءةُ ، َوِهَي َماِر ِفْعٍل َجازَ َب َعَلى ِإْض َوَلْو ُنِص "
َبـَدِل " َعَلـى الْ َوَ�ُجوُز َرْفُع "َثَالَثـة .الزََّمْخَشِريُّ  ؛ َقاَلهُ نَّ َنْجَوى َیُدلُّ َعَلْیهِ ؛ ألَِ َحاِل ِ�ِإْضَماِر َیَتَناَجْونَ الْ 

وَن ُكوُن ِمْن خَ ى: َما �َ  "َنْجَوى". ُثمَّ ِقیَل: ُ�لُّ ِسَراٍر َنْجَوى. َوِقیَل: النَّْجوَ ِمْن َمْوِضعِ  ْلـَوِة َثَالَثـٍة ُ�ِسـرُّ
 "َشْیًئا َوَ�َتَناَجْوَن ِ�ِه. 

�عني إدخال العـدد فـي التعر�ـف، لـوروده فـي الـنص، ألنـه قـال: وقیـل: النجـوى مـا �كـون مـن خلـوة 
د ، و�ال أي عــد)�كون النجــوى ثالثــة(مــا :نــاجون �ــه، لــورود ذلــك فــي اآل�ــةو�ت ،ثالثــة، �ســرون شــیًئا

 �مكن أن یدخل في هذا الحد، �عني ثالثة فأكثر. 
َراُر: َما"  " .َكاَن َبْیَن اْثَنْینِ  َوالسِّ

 االثنین سرار.
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 ُثـمَّ َخَتَمَهـا َ�ـِة ِ�ـاْلِعْلمِ ِه اْفِتَتـاُح اْآل  َعَلْیـ، َیـُدلُّ َ�ْعَلُم َوَ�ْسَمُع َنْجَواُهمْ  ]٧[المجادلة:  }َراِ�ُعُهمْ  ُهوَ  ِإالَّ {"
َواِن َیـاِن َیَتَناَجَیـاِن َوَ�ْخُلـاجِ َفاْلُمَتنَ  ،ْألَْرضِ اا اْرَتَفـَع ِمـَن ِ�اْلِعْلِم. َوِقیَل: "النَّْجَوى" ِمـَن النَّْجـَوِة َوِهـَي َمـ

 ". ُمِحیٌط ِ�ُكلِّ َ�َالمٍ للااَِّ نَّ َسْمَع أَ َمْعَنى ، َوالْ ُل ِ�هِ اْألَْرِض َعمَّا َیتَِّص ِ�ِسرِِّهَما َ�ُخُلوِّ اْلُمْرَتِفِع ِمَن 
ما ارتفع مـن األرض، المرتفـع شـيٌء �ـارز وظـاهر، والنجـوى فیهـا هي و  ةأما أخذ النجوى من النجو 

الســر واإلخفــاء، ولــو قیــل: إن النجــوى مــن نجــوت الشــجرة، �عنــي قطعتهــا، وهــم یر�ــدون أن �قطعــوا 
 هـيو  ةما �عد، أما �ونه مـأخوذ مـن النجـو د استماع علیهم، فال �سمع �المهم الطر�ق على من یر�
 فیه ُ�عد، ما یلوح المعنى المقارب لذلك.فما ارتفع من األرض 

 .ْوُجَهازَ  َأِة الَِّتي َظاَهَر ِمْنَهاَلَة اْلَمرْ  ُمَجادَ َوَقْد َسِمَع للااَُّ َواْلَمْعَنى َأنَّ َسْمَع للااَِّ ُمِحیٌط ِ�ُكلِّ َ�َالٍم، "
مٌ  َقَرأَ ] ٧[المجادلة:  }َأْكَثرَ  َوَال  َذِلكَ  ِمنْ  َأْدَنى َوَال { ْفِع  َوِعیَسى َوَنْصرٌ  اْلَعاِلَیةِ  َوَأُبو َوَ�ْعُقوبُ  َسالَّ ِ�الرَّ

 ".وِل "ِمْن"َقْبَل ُدخُ  ]٧[المجادلة:  }َنْجَوى  ِمنْ { َعَلى َمْوِضعِ 
ســتقیم مــن دونهــا، و�ن �انــت مفیــدة للتأكیــد مــن ن �كــعنــدهم صــلة، ل )مــن(ألن عنــدهم تقــدیر أن 

صـار موضـع نجـوى الرفـع، فیكـون  )مـن(حیث المعنى، إال أنها لو حذفت فهم الكـالم، و�ذا رفعـت 
معطوف علیها مرفوع، فإن رفع على هذه القراءة صار معطوًفا على موضـع مـن نجـوى، و�ذا جـر 

 فظها.جر �الفتحة على وزن أفعل ممنوع من الصرف، �ان على ل�
َأْن  َثـٍة َ�ُجـوزُ ، َو َثَال ُكـوُن َنْجـَوى َمـا �َ ِألَنَّ َتْقـِدیَرُه: َقْبـَل ُدُخـوِل "ِمـْن"  ]٧[المجادلـة:  َنْجَوى} ِمنْ {"

  "ْلُقوَِّة.ا  ِ�َفْتِح اْلَحْوِل َوَرْفعِ الَّ ِ�اهللَِّ إِ ُقوٌَّة  َ�ُكوَن َمْرُفوًعا َعَلى َمَحلِّ َال َمَع َأْدَنى َ�َقْوِلَك: َال َحْوَل َوَال 
ـــا علـــى المحـــل، و�ذا عطفـــت علـــى اللفـــظ الرفـــع، ف )ال(محـــل حـــول قبـــل دخـــول ألن  یكـــون معطوًف

 ، وهذا هو المعتبر. وال قوةَ  تكر�ر العامل، قلت ال حولَ مع السیما 
ــا مَ " ــوُز َأْن َ�ُكوَن ــَداءِ َوَ�ُج ــى اِالْبِت ــوَعْیِن َعَل ــوْ ْرُف ــَك َال َح ــوٌَّة إِ  ٌل َوَال ، َ�َقْوِل ــيالَّ ُق ــى ِف ــْد َمَض ــاهللَِّ. َوَق �ِ  

 ".ءِ الرَّا رفعوَ  اءِ تَباِء. َواْلَعامَُّة ِ�الَأْكَبَر" ِ�الْ " َوِعْكِرَمةُ  الزُّْهِريُّ  (اْلَبَقَرِة) َبَیاُن َهَذا ُمْسَتْوًفى. َوَقَرأَ 
هـا ألن ،رجـحشك أن قراءة أكثـر أ كرمة أكبر، والالزهري وع ذ�ر من قراءة من ،والعامة �الثاء أكثر

 في العدد، والعدد �قتضي الكثرة والقلة، ال الكبر �الحجم والصغر.
ــُة ِ�الثَّــاِء " . َوَقــالَ  َوَفــْتِح الــرَّاِء َعَلــى اللَّْفــِظ َوَمْوِضــُعَهاَواْلَعامَّ  ِمــنْ  َ�ُكــونُ  َمــا{: ِفــي َقْوِلــهِ  اْلَفــرَّاءُ  َجــرٌّ

َقــاَل: اْلَمْعَنــى َغْیــُر  ]٧ادلــة: [المج }َساِدُســُهمْ  ُهــوَ  ِإالَّ  َخْمَســةٍ  َوَال  َراِ�ُعُهــمْ  ُهــوَ  ِإالَّ  َثَالَثــةٍ  َنْجــَوى 
  ".َمْصُموٍد َواْلَعَدُد َغْیُر َمْقُصودٍ 

أكثــر أو أقــل دخلــوا فــي  نوالــو �ــا .معیتــهو  -وعــالجــل –علــم هللا  ال �قتصــر علیــهألن هــذا العــدد 
 المقصود، لكن التنصیص على هذا العدد غیر مقصود.

، َ�ْعَلُم َما َ�ُقوُلوَن ِسـر�ا َوَجْهـًرا رَ َأنَُّه َمَع ُ�لِّ َعَدٍد َقلَّ َأْو َ�ثُ  -َوُهَو َأْعَلمُ -ِإنََّما َقَصَد  -َلىَتَعا-ِألَنَُّه "
 ، َفِمْن َأْجِل َذِلَك اْكَتَفى ِبِذْ�ِر َ�ْعِض اْلَعَدِد ُدوَن َ�ْعٍض. َوِقیَل: َمْعَنى َذِلـَك َأنَّ َال َتْخَفى َعَلْیِه َخاِفَیةٌ وَ 

َ َمَعُهْم ِ�ِعْلِمـِه َحْیـُث َ�ـاُنوا ِمـْن َغْیـِر َزَواٍل َوَال اْنِتَقـاٍل. َوَنـَزَل َذِلـَك ِفـي َقـْوٍم ِمـَن اْلُمَنـاِفقِ  یَن َ�ـاُنوا للااَّ



 
 

 
 
 

٥  
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ُ َأنَُّه َال َ�ْخَفى  َنَزَلـْت  :َوُمَجاِهـدٌ  َدةُ َقَتـا َوَقـالَ  ،اْبـُن َعبَّـاسٍ  ه، َقاَلـَعَلْیِه َذِلكَ َفَعُلوا َشْیًئا ِسر�ا َفَأْعَلَم للااَّ
 ".ُ�ْخِبُرُهْم ِ�َما َعِمُلوا ِمْن َحَسٍن َوَسیِّئٍ  }ُثمَّ ُیَنبُِّئُهمْ { .اْلَیُهودِ  ِفي

 لخلقه، سواء �انت العامة والخاصة، ال تقتضـي المخالطـة -جل وعال–�قرر أن المعیة، معیة هللا 
لــوه الــذي جــاءت �ــه النصــوص القطعیــة، نــة لععلیــه، ومبای االمتــزاج، وال مفارقــة مــا هــو مســتووال 

على عرش، �ائن من خلقه، وهو مع المتقین، ومع المحسنین، وأ�ًضا مـع خلقـه، فمعیتـه  وهو عالٍ 
علــى عرشــه، �مــا قــالوا فــي نظیــره مــن النــزول فــي الثلــث  واســتواؤهالخاصــة والعامــة ال تنــافي علــوه 

 األخیر من اللیل، قالوا: ال �قتضي مفارقة العرش. 
ـــُئُهمْ ُثـــ{"  }َعِلـــیمٌ  َشـــْيءٍ  ِ�ُكـــلِّ  للااََّ  ِإنَّ  اْلِقَیاَمـــةِ  َیـــْومَ {ُ�ْخِبـــُرُهْم ِ�َمـــا َعِمُلـــوا ِمـــْن َحَســـٍن َوَســـیٍِّئ  }مَّ ُیَنبِّ

ــِذینَ  ِإَلــى َتــرَ  َأَلــمْ {: َقْوُلــُه َتَعــاَلى ]٧[المجادلــة:   ْنــهُ عَ  ُنُهــوا َمــالِ  َ�ُعــوُدونَ  ُثــمَّ  ْجــَوى النَّ  َعــنِ  ُنُهــوا الَّ
ْثمِ  َناَجْونَ َوَ�تَ  ُسولِ  َوَمْعِصَیةِ  َواْلُعْدَوانِ  ِ�اإلِْ  ِفـي ُقوُلونَ َو�َ  للااَُّ  ِ�هِ  ُ�َحیِّكَ  مْ لَ  ِ�َما ْوكَ َحیَّ  وكَ َجاءُ  َوِ�َذا الرَّ

ُبَنا َلـْوَال  َأْنُفِسـِهمْ   ِفیــهِ  ]٨ادلـة: [المج }ْلَمِصـیرُ ا َفِبـْئَس  َهاْصــَلْونَ �َ  َجَهـنَّمُ  َحْسـُبُهمْ  َنُقـولُ  ِ�َمــا للااَُّ  ُ�َعـذِّ
  :َثَالُث َمَساِئلَ 

ِقیـــَل: ِإنَّ َهـــَذا ] ٨[المجادلـــة:  ى}النَّْجـــوَ  َعـــنِ  ُنُهـــوا الَّـــِذینَ  ِإَلـــى َتـــرَ  َأَلـــمْ { :اْألُوَلـــى: َقْوُلـــُه َتَعـــاَلى
ـــي ـــودِ  ِف ـــ اْلَیُه ـــي اْلُمْس ـــَل: ِف ْمَناُه. َوِقی ـــدَّ ـــا َق ـــاِفِقیَن َحَســـَب َم ـــالَ َواْلُمَن ـــا ِلِمیَن. َق ـــُن َعبَّ ـــْت  :سٍ اْب َنَزَل
َتَغــاَمُزوَن ِ�ــَأْعُیِنِهْم، ْؤِمِنیَن َو�َ ْنُظــُروَن ِلْلُمــَواْلُمَنــاِفِقیَن؛ َ�ــاُنوا َیَتَنــاَجْوَن ِفیَمــا َبْیــَنُهْم، َو�َ  اْلَیُهــودِ  ِفــي

َقْتـٌل َأْو ُمِصـیَبٌة َأْو  اْألَْنَصـارِ وَ  اْلُمَهـاِجِر�نَ  َنا ِمنَ َفَیُقوُل اْلُمْؤِمُنوَن: َلَعلَُّهْم َبَلَغُهْم َعْن ِإْخَواِنَنا َوَقَراَبتِ 
ْجَوى ، َفَنَهاُهْم َعِن النَّ -لَّمَ َعَلْیِه َوسَ  ى للااَُّ َصلَّ -َهِز�َمٌة، َوَ�ُسوُءُهْم َذِلَك، َفَكُثَرْت َشْكَواُهْم ِإَلى النَِّبيِّ 

  ".َفَلْم َیْنَتُهوا َفَنَزَلْت 
لیب االسـتفزاز�ة، هـي مـا زالـت نـافقون، مـن األسـاي �ستعملها الیهـود والمتنعم مثل هذه األسالیب ال

تجـد إذا وجـد  .�لـى أن یـرث هللا األرض ومـن علیهـاإلـي یومنـا هـذا، و�لـى یـوم القیامـة، و  وراثهم في
الرجل الصالح تجد من الفساق، مـن فسـاق هـذه األمـة مـن �غمـز لصـاحبه، أو �سـر فـي أذنـه، هـو 

والمنـافقین، یتنـاجون بیـنهم لكـي الء مـن الیهـود �مـا �ـان �فعـل هـؤ ما عنده شيء لكـن یر�ـد غیظـه، 
شیطان في الغالب إنما �قرب له الشـر الواإلنسان ، سلمون، والظنون تذهب بهم �ل مذهبتم المغ�

مـا قـال لـه الشـیطان إن  .ن علـيّ اوالسوء، �عني لو سـمع اثنـین یتناجیـان قـال: أكیـد أن هـؤالء یتـآمر 
، ما �مكن أن یتبادر إلى ظنه ، أو یبذلون لكا �عطونكا فیمهذین الرجلین �ستشیروا �عضهم �عًض 

دم، أنـه �خشـى الشـر آوهـذه طبیعـة وجبلـة فـي البنـي  ،فالشیطان مـن هـذا البـاب �سـول لهـؤالء، هذا
نهي عن النجوى،  ا، ولذيجبل اى ذهنه أقرب من مبادرة الخیر، هذوهجومه على قلبه، ومبادرته إل

 النـــاس، فالـــذي �ســـلك هـــذا المســـلك ممـــنأمـــر جبـــل علیـــه  ثالـــث، ألن هـــذاال�حضـــرة  یتناجیـــانفـــال 
ي صــاحبه لیغــیظ أخــاه یــدخل فــي هــذه اآل�ــة، ســواء �ــان مــن المنــافقین والیهــود، �مــا هــو فــي جاینــ
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هي معصـیة  .ةسبب النزول، أو من �شابههم من المسلمین، ألن المسألة ال �قتضي إخراج من مل
  ستحق علیها العقو�ة.ا
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اَن َبْیَن النَِّبيِّ �َ  :ُمَقاِتلٌ  َوَقالَ " ، َفـِإَذا َمـرَّ ِبِهـْم َرُجـٌل ُمَواَدَعـةٌ  اْلَیُهـودِ  َوَ�ْینَ  -َصلَّى للااَّ

ى  َصـلَّ َرُسـوُل للااَِّ  ، َفَنَهـاُهمْ هِ َعْن َطِر�ِقـ َیْعُرجَ تَّى َ�ُظنَّ اْلُمْؤِمُن َشر�ا، فَ ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َتَناَجْوا َبْیَنُهْم حَ 
ُ َعَلیْ  ُجـلُ  :ْحَمِن ْبُن َزْ�ـِد ْبـِن َأْسـَلمَ َعْبُد الرَّ  َوَقالَ  .؛ َفَنَزَلْت ِه َوَسلََّم َفَلْم َیْنَتُهواللااَّ َ�ـْأِتي النَِّبـيَّ  َ�ـاَن الرَّ

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ - اِجیـِه َتَوهَُّمـوَن َأنَّـُه ُینَ ، َفیَ َمِئـٍذ َحـْربٌ ُض َیوْ  َواْألَرْ َفَیْسـَأُل اْلَحاَجـَة َوُ�َناِجیـهِ  -َصلَّى للااَّ
  .ِفي َحْرٍب َأْو َبِلیٍَّة َأْو َأْمٍر ُمِهمٍّ َفَیْفَزُعوَن ِلَذِلَك َفَنَزَلْت 

ثُ َنتَ  َلْیَلـةٍ  َذاتَ  ُ�نَّا َقاَل: اْلُخْدِريُّ  َسِعیدٍ  َأُبو َرَوى الثَّاِنَیُة:   للااَُّ  لَّىَصـ- للااَِّ  ولُ َرُسـ َعَلْیَنـا َخـَرجَ  ِإذْ  َحـدَّ
 ،للااَِّ  لَ َرُسـو َ�ـا للااَِّ  َلـىإِ  ُتْبَنـا َفُقْلَنـا: »النَّْجـَوى  َعنِ  ُتْنَهْوا َأَلمْ  النَّْجَوى  َهِذهِ  َما« َفَقاَل: -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 

الَ  َ�ْعِنـي- اْلَمِسـیخِ  ِذْ�ـرِ  ِفـي ُ�نَّا ِإنَّا جَّ  ِعْنـِدي ْخـَوفُ أَ  ُهـوَ  اِ�َمـ ُأْخِبـُرُكمْ  َأَال « َل:َفَقـا ِمْنـُه. َفَرًقـا -الـدَّ
 ".للااَِّ  َرُسولَ  َ�ا َبَلى ُقْلَنا: »؟ِمْنهُ 

المسـیح معـروف  المهملـة� ة�ضبط �المعجمـ وهومعجمة، المسیخ الدجال،  الخاء الكتابعندنا في 
، ولذا جاء �ـه أكثـر مـن النصـوص، والمسـیخ ألنـه ممسـوخ، نسـأل هللا العافیـة، فعیـل هو أشهرهذا 

 .ني خوًفا منه، نسأل هللا العافیة�معنى مفعول، فرًقا منه، �ع
ْركُ « َقاَل: .للااَِّ  َرُسولَ  َ�ا ىَبلَ  ُقْلَنا: »ِمْنُه؟ ِعْنِدي َأْخَوفُ  ُهوَ  ِ�َما ُأْخِبُرُكمْ  َأَال « َفَقاَل:  َأنْ  اْلَخِفـيُّ  الشِّ
ُجلُ  َ�ُقومَ   ".َذَكَرُه اْلَماَوْرِديُّ  »َرُجلٍ  ِلَمَكانِ  َ�ْعَملُ  الرَّ

علــى أمتــه، الشــرك  -علیــه الصــالة والســالم-مــا �خــاف النبــي أكثــر خــرى أن وجــاء فیــه نصــوص أ
العبــادة، فــإن  هفــي القلــب، ال تســتقیم معــ، الشــرك الخفــي، والشــك أنــه آفــة، وداء عضــال األصــغر

، و�ن طــرأ »غیــره تر�تــه شــر�ه عــي أشــرك فیــه معمــالً  مــن عمــل«ر�ها مــن أصــلها فهــي �اطلــة، اشــ
، ثم طرأ له ما �عرض له، ثم �عـد ذلـك طـرده مـن -جل وعال–هلل  ز للعبادة، اإلخالصها الناهعلی

ن أهـل هـذا ال �ضـر وال یـؤثر، لكـن إن اسـتمر معـه إلـى نهایتهـا فهـذا محـل الخـالف بـی ،غیر تـردد
جــل –تبطــل، وعلــى �ــل حــال شــأنه خطیــر، وهــو داخــٌل فــي قولــه  أو الالعلــم، هــل تبطــل العبــادة 

م، أن الشـرك ال �غفـر عنـد جمـع مـن أهـل العلـ ]٤٨[النساء:  }ْن ُ�ْشَرَك ِ�هِ ِإنَّ للااََّ ال َ�ْغِفُر أَ { -وعال
  ولو �ان أصغر.

  ..."ْزِن َ�ْفَتِعُلونَ َوَ�ْنَتُجوَن" ِفي وَ " َ�ْعُقوبَ  َعنْ  َوُرَوْ�ٌس  َوَخَلفٌ  َحْمَزةُ  َوَقَرأَ "
الــذي علــى  ینتجـون لیســت علـى وزن �فتعلــون، علـى وزن �فتعــون، ینتجــون علـى وزن �فتعــون، أمـا

 وزن �فتعلون ینتجیون، ینتجیون على وزن �فتعلون.
َأُبـــو  اَرهُ ، َواْخَتـــَلْونَ " ِفـــي َوْزِن َیَتَفــاعَ اَجْونَ َوَأْصـــَحاِ�ِه. َوَقــَرَأ اْلَبـــاُقوَن "َوَ�َتَنــ َعْبــِد للااَِّ  َوِهــَي ِقـــَراَءةُ "

  ".ْواَتَناجَ وَ  ]٩ [المجادلة:} َتَناَجْیُتمْ  ِإَذا{َوَأُبو َحاِتٍم، ِلَقْوِلِه َتَعاَلى:  ُعَبْیدٍ 
 تناجیتم وتناجون.لناسب مفالذي یناسب یتناجون كلها من �اب المفاعلة، 
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اُس قال " اْخَتَصـُموا، وَ  َتَخاَصُموا َنْحوَ  ،ِن ِ�َمْعًنى َواِحدٍ ا َ�ْأِتَیاَأنَّ َتَفاَعُلوا َواْفَتَعُلو  ِسیَبَوْ�هِ  َوَحَكى :النَّحَّ
 ".دٌ َیْنَتُجوَن" َواحِ " ُلوا َفَعَلى َهَذا َیَتَناَجْوَن وَ َوَتَقاَتُلوا َواْقَتتَ 

 ظاهر ینتجیون على وزن �فتعلون.
ْثمِ { َیْنَتُجــوَن" َواِحــٌد. َوَمْعَنــى" وَ "  َوَمْعِصــَیةِ {، َأِي: اْلَكــِذِب َوالظُّْلــمِ  ]٩[المجادلــة:  }َواْلُعــْدَوانِ  ِ�ــاإلِْ

ُســـولِ  اكُ  ِه. َوَقـــَرأَ َأْي: ُمَخاَلَفِتـــ ]٩[المجادلـــة:  }الرَّ ـــحَّ ُســـول" " َوُحَمْیـــدٌ  َوُمَجاِهـــدٌ  الضَّ َوَمْعِصـــَیاِت الرَّ
 " .ِ�اْلَجْمعِ 

على أن المفرد في مثل هذا معصیة الرسول مفرد مضاف فیعم جمیع أنواع المعاصـي، فـال حاجـة 
 للجمع.

ـُ�حَ  َلـمْ  ِ�َمـا َحیَّـْوكَ  َجـاُءوكَ  َوِ�َذا{ :الثَّاِلَثـُة: َقْوُلـُه َتَعـاَلى" َف َبـْیَن َال ِخـَال  ]٨ [المجادلـة: }للااَُّ  ِ�ـهِ  كَ یِّ
َقَلِة َأنَّ اْلُمَراَد ِبَها ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َص -اْلَیُهوُد، َ�اُنوا َ�ْأُتوَن النَِّبيَّ  النَّ ـامُّ َعَلْیـَك. َفَیُقوُلونَ  -لَّى للااَّ : السَّ

ـَالَم َظـاِهًرا َوُهـ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َصـلَّ -لنَِّبـيُّ َیُقـوُل ا، فَ اْلَمـْوَت َ�اِطًنـاْم َ�ْعُنـوَن ُیِر�ُدوَن ِبَذِلَك السَّ : -ى للااَّ
  "َوِهَي ُمْشِكَلٌة. :اْلَعَرِ�يِّ  اْبنُ  َقالَ . »َوَعَلْیُكمْ « :، َوِفي ِرَواَ�ٍة ُأْخَرى ِفي ِرَواَ�ةٍ  »َعَلْیُكمْ «

ا وعلـیكم ه قال: السام �ما هو علینـمشكلة، ألنها تقتضي معطوًفا علیه، �أن »َوَعَلْیُكمْ «�عني روا�ة 
 أ�ًضا، �عني الموت.

ــدٌ  َوَ�ــاُنوا َ�ُقوُلــوَن: َلــْو َ�ــانَ " ــا َلَمــا َأْمَهَلَنــا للااَُّ  ُمَحمَّ نَّ اْلَبــاِرَي ، َوَجِهُلــوا أَ َســبِِّه َواِالْســِتْخَفاِف ِ�ــهِ �ِ  َنِبی�
ــیٌم َال ُ�َعاِجــُل َمــنْ  ــَف َمــْن َســبَّ  َســبَّهُ َتَعــاَلى َحِل ــُه. وَ ، َفَكْی ــ َنِبیَّ ــْد َثَب ــهِ -ِبــيَّ َت َأنَّ النَّ َق ُ َعَلْی  َصــلَّى للااَّ

ــلَّمَ  ــالَ  -َوَس ــدَ  َال « :َق ــى َأْصــَبرُ  َأَح ــنَ  اْألََذى َعَل ــْدُعونَ  للااَِّ، ِم ــ َی ــا هُ َل ــ ِحَبةَ الصَّ ــوَ  دَ َواْلَوَل ــاِفیِهمْ  َوُه  ُ�َع
ُ َتَعـالَ  »َوَ�ْرُزُقُهمْ  ُ  َصـلَّى-ْعِجـَزًة ِلَرُسـوِلِه ، مُ َواِطِنِهمْ ْضـًحا ِلَبـَسـَراِئِرِهْم، َوفَ ى َهـَذا َ�ْشـًفا لِ َفـَأْنَزَل للااَّ للااَّ

ـ َأنَّ  َأَنـسٍ  َعـنْ  َقَتـاَدةَ  َعـنْ  َوَقْد َثَبـتَ ، -َعَلْیِه َوَسلَّمَ   َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصـلَّى- للااَِّ  َرُسـولِ  َعَلـى َأَتـى اَیُهوِد��
ــامُّ ا َفَقــاَل: َأْصــَحاِ�هِ  َوَعَلــى -َوَســلَّمَ   :َوَقــالَ  -َوَســلَّمَ  َعَلْیــهِ  للااَُّ  َصــلَّى- لنَِّبــيُّ ا َعَلْیــهِ  َفــَردَّ  َعَلــْیُكْم. لسَّ

وهُ  َذا�َ  " اَل:قَ  َقاَل: َأْعَلُم. َوَرُسوُلهُ  للااَُّ  َقاُلوا: »؟َهَذا َقالَ  َما َأَتْدُرونَ « وهُ  "َليَّ عَ  ُردُّ  ".َفَردُّ
ألن مثـــل هـــذه  ،علـــى جبـــل فـــأردوه، لكـــن ردوهأو  ،رداجـــ�أنـــه فـــوق  ،ه مـــن الترد�ـــةردوْ ردوه ألن 

ترصــوا  �عنــي �قــوم الصــفوف، هــذا خبــرهــو تراصــوا، غلــط، و �عــض النــاس: األفعــال مثــل مــا �قــول 
 وانتهوا، لكن الفعل األمر تراصوا.

وهُ  َ�َذا "َقاَل: " ُردُّ وُه، َعَلـيَّ ـامُّ  "ُقْلـتَ  َقـاَل: َفـَردُّ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصـلَّى- النَِّبـيُّ  الَ َفَقـ َنَعـْم. َقـاَل: َعَلـْیُكْم" السَّ
 َوِ�َذا{ :َتَعـاَلى للااَُّ  َفـَأْنَزلَ  »ُقْلـتَ  َمـا َعَلْیـكَ  َفُقوُلـوا اْلِكَتـاِب  َأْهـلُ  َعَلـْیُكمْ  َسـلَّمَ  ِإَذا« َذِلـَك: ِعْندَ  -َوَسلَّمَ 

َجهُ ُقْلُت:  ]٨[المجادلة:  }للااَُّ  ِ�هِ  ُ�َحیِّكَ  َلمْ  ِ�َما َحیَّْوكَ  َجاُءوكَ  َوَقاَل َهـَذا َحـِدیٌث َحَسـٌن  التِّْرِمِذيُّ  َخرَّ
ــتَ ، َصــِحیحٌ  ــا َعاِئَشــةَ  َعــنْ  َوَثَب ــْت: َأنََّه ــاءَ  َقاَل ــاٌس  َج ــنَ  ُأَن ــى اْلَیُهــودِ  ِم ــيِّ  ِإَل ــهِ  للااَُّ  َصــلَّى- النَِّب  َعَلْی

امُّ  َفَقاُلوا: -َوَسلَّمَ  ـا َفُقْلُت: .اْلَقاِسمِ  َأَ�ا َ�ا َعَلْیكَ  السَّ  َعَلْیـهِ  َفَقـالَ  َوَفَعـَل. ِ�ُكـمْ  للااَُّ  َوَفَعـلَ  َعَلـْیُكمْ  مُّ السَّ
َالُم: َش  َوَال  اْلُفْحـَش  ُ�ِحبُّ  َال  للااََّ  َفِإنَّ  َعاِئَشةُ  َ�ا َمهْ « السَّ  َتـَرى  َأَلْسـتَ  للااَِّ  َرُسـولَ  َ�ـا َفُقْلـُت: »الـتََّفحُّ
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 َلـمْ  ِ�َمـا{ اْآلَ�ـةُ  َهـِذهِ  َنَزَلـْت فَ  »َوَعَلـْیُكمْ  َأُقولُ  َ�ُقوُلونَ  َما ْیِهمْ َعلَ  َأُردُّ  َتَرْ�نَ  َأَلْستِ « َفَقاَل: ؟َ�ُقوُلونَ  َما
َ َسلََّم َعَلْیَك َوُهـمْ ] ٨[المجادلة:  }للااَُّ  ِ�هِ  ُ�َحیِّكَ  ـامُّ َعَلْیـكَ َأْي: ِإنَّ للااَّ ـامُّ اْلَمـْوتُ  َ�ُقوُلـوَن السَّ  .، َوالسَّ
َجهُ  ِحیَحْیِن ِمـْن َحـِدیثِ �ِ  َوُمْسِلمٌ  اْلُبَخاِريُّ  َخرَّ ُ َعْنـُه َقـالَ  َأَنـِس ْبـِن َماِلـكٍ  َمْعَناُه. َوِفي الصَّ  :َرِضـَي للااَّ
ـــالَ  ـــيُّ  َق ِب ـــهِ  للااَُّ  َصـــلَّى- النَّ ـــلَّمَ  َعَلْی ـــلَّمَ  ِإَذا« :-َوَس ـــْیُكمْ  َس ـــلُ  َعَل ـــاِب  َأْه ـــوا اْلِكَت ـــْیُكمْ  َفُقوُل ـــَذا  »َوَعَل َك

َواَ�ةُ   ".َكلََّم َعَلْیَها اْلُعَلَماءُ تَ و ، َواوِ ِ�الْ  "َوَعَلْیُكمْ " الرِّ
ة ءادلـــم، وتـــدعو إلیـــه، فأنـــت ممنـــوع مـــن بـــضـــي الحاجـــة، قـــد تقتضـــي الحاجـــة تحر�ـــف الكقـــد تستق
تبــدأهم �الســالم، وأنــت فــي مكــاٍن فیــه حــرج علیــك أو  الكــافر، ومثــل مــن �بــرت بدعتــه أن المشــرك

و�كـون هــذا  الســام علـیكم، :المشـر�ین هـؤالءلخـوف، فهـل تفعـل مثــل مـا فعـل هـؤالء الیهــود، فتقـول 
�عنـي تـأتي بلفـظ ال یوقعـك فـي الحـرج، �السـالم،  تهمائدأنت ممنـوع مـن بـ في حقك مشروًعا أو ال؟

 وأنت في مكان ال تستطیع أن تظهر ما عندك من حق، لضعف موقفك وقـوتهم، فالمشـرك ال یبـدأ
علـى هـذا األسـاس، لكـن یبقـى ه �السالم معروف، ففـي حكمـه مـن بدعتـه مكفـرة، أ�ًضـا یتعامـل معـ

السـالم علـیكم،  :قـال كعلیـ وأنت ضعیف، و�ل مـن مـر ،ةلهم في شو�ة وقوة ومنع مكان أنك في
  ؟�صوغ لك أن تقول مثل هذا الكالم �شيء دون غیرك، فهل انفردتإن  فأنت تخشى

رح مــا لكــن أنــت بــین األمــر�ن: بــین هــذا و�ــین أن تقــع فیمــا نوهیــت عنــه. أنــت ال تســتطیع أن تصــ
 تر�د. أنت اآلن �ل من دخل قال: السالم علیكم...إذا �ان علیك خوف توري...

ذا �ـرد فیـه مـا ورد هنـا، لكـن إو واإلجمـاع  ،�عني اآلن إذا قلت مثـل هـذا لمسـلم حـرام علیـك االتفـاق
تصــرح �مــا عنــدك، مــاذا أن أحرجــت مــع غیــر المســلم ال �جــوز تبــدأه �الســالم، وأنــت ال تســتطیع 

شـــرعي لفـــظ الال هــو وال هـــذاالحــرج،  نفـــسفــي عونــك عـــارف أنهــا للكفـــار هــذه، تقـــع طیتقــول؟ مـــا �
 ...�النسبة لهم
نــي ر والمجــرور المحــذوف، �عافـي الــرد، ومبتــدأ الجـ »َعَلــْیُكمْ « :-علیــه الصـالة والســالم-فـي قولــه 

حیح؟ غیـر صـ أوه مع الحاجة، هذا الكالم صـحیح علیكم السام، فإذا جاز في الرد جاز االبتداء �
   نعم هذا الجواب.

َواَ�ـةُ " تَّْشـِر�َك َفَیْلـَزُم َة َ�ْقَتِضـي الِألَنَّ اْلـَواَو اْلَعاِطَفـُء، َتَكلَّـَم َعَلْیَهـا اْلُعَلَمـاو ِ�ـاْلَواِو،  "َوَعَلـْیُكمْ " َكـَذا الرِّ
َسـِئَم  ا َوُهَو اْلَمَالُل. ُ�َقاُل:آَمِة ِدیِننَ  ِمْن سَ ، َأوْ ْوتِ ِمْنُه َأْن َیْدُخَل َمَعُهْم ِفیَما َدَعْوا ِ�ِه َعَلْیَنا ِمَن اْلمَ 

اِعرِ  ِفي َقوْ َ�ْسَأُم َسآَمًة َوَسآًما. َفَقاَل َ�ْعُضُهْم: اْلَواُو َزاِئَدٌة َ�َما ِز�َدْت    :ِل الشَّ
 َفَلمَّا َأَجْزَنا َساَحَة اْلَحيِّ َواْنَتَحى

امُّ َعَلْیكُ ، َ�َأنَّ َنافِ ْسِتئْ : ِهَي ِلِال اَل َ�ْعُضُهمْ ، َفَزاَد اْلَواَو. َوقَ َحىَأْي: َلمَّا َأَجْزَنا اْنتَ  ْم. َوَقـاَل ُه َقاَل: َوالسَّ
َنا َذِلـكَ َ�ْعُضُهْم: ِهَي َعَلى َ�اِبَها ِمَن الْ  ا ، َ�َمـَال ُ�َجـاُبوَن َعَلْیَنـاِهْم وَ  َعَلـیْ ا ُنَجـابُ ، ِألَنَّـَعْطِف َوَال َ�ُضـرُّ

ُ -َقاَل النَِّبيُّ   َنـاٌس  مَ َسـلَّ  :َ�ُقـولُ  للااَِّ  َعْبـدِ  ْبـنَ  َجـاِبرَ  َسـِمعَ َأنَّـُه  الزَُّ�ْیـرُ  . َرَوى -َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ
 .-َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى- للااَِّ  َرُسولِ  َعَلى َیُهودٍ  ِمنْ 
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 وعلــیكم، :معلــوم أن ابتــداء الســالم إنشــاء، ألنــه دعــاء، فهــل یتجــه أن �كــون جوا�ــه خبــًرا؟ إذا قلــت
 وعلـیكم أ�ًضـا، ألن هللا �تـب المـوت علـى �ـل حـي، ،السام الذي تذ�رونه �ما أنـه علینـاهذا �عني 

نعـم  .�ونـه خبـر هذا الموت هو مكتوب علیكم وعلینا، فینتقل األسلوب مـن �ونـه دعـاء إنشـاء إلـى
 . اال یبعد أن �كون هذا مراد

 للااَُّ  ىَصـلَّ - للااَِّ  َرُسـولِ  َعَلـى َیُهـودٍ  ِمـنْ  َناٌس  َسلَّمَ  َ�ُقوُل: للااَِّ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  َسِمعَ َأنَُّه  الزَُّ�ْیرُ  َرَوى "
امُّ  َفَقاُلوا: ،-َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ   َأَلـمْ  َوَغِضـَبْت: َعاِئَشـةُ  َفَقاَلـْت  ،»َعَلـْیُكمْ « :َفَقـالَ  اْلَقاِسِم، َأَ�ا َ�ا َعَلْیكَ  السَّ

ـــ َعَلـــْیِهْم، َفـــَرَدْدتُ  َســـِمْعتُ  َقـــدْ  َلـــىبَ « َقـــاَل: َقـــاُلوا؟ َمـــا َتْســـَمعْ   ُ�َجـــاُبونَ  َال وَ  َعَلـــْیِهمْ  ُنَجـــابُ  اَوِ�نَّ
َجُه  »َعَلْیَنا  .َأْشَهرُ وَ اُتَها َأَصحُّ ِرَواَ�ٍة ، َوِ�ْثبَ اَ�ُة اْلَواِو َأْحَسُن َمْعًنىَوِروَ   .ُمْسِلمٌ َخرَّ

 ال: الســالم علــیكم، أو ســالم علــیكم،الــواو البــد منهــا فــي الجــواب، فــإذا ســلم المســلم علــى أخیــه فقــ
و�عضــهم الــواو، دون ال �جــوز الــرد بــ :همفقــال �عضــحتــى قــال: وعلــیكم الســالم، البــد مــن الــواو، 

والمخاطـــب وال یلتـــبس  ،مـــتكلمالعنـــد ، فیقـــول: إذا �ـــان المعنـــى معـــروف ســـامحیتســـاهل بهـــذا و�ت
 �شيء، فال مانع من حذف الواو �ما تحذف في مواضع وهي مقدرة.

عــرب تؤ�ــد فعــل الواحــد �ضــمیر الجمــع وهــذا نــص فــي البخــاري فــي تفســیر ســورة إنــا أنزلنــاه فــي ال
أن العرب تؤ�د فعل الواحد �ضمیر الجمع فـال مـانع أن تقـول: السـالم علـیكم  صحیح البخاري قال

وهـا( وعلیكم السـالم وهـو واحـد.... ا فحیـو (�عضـهم �قـول أن األمـر عـام  )فحیـوا �أحسـن منهـا أو ردُّ
وها�أح جـاء  عام. لكن إذا �ان السالم أو رده �قتضي الدعاء للكـافر �السـالمة فقـد )سن منها أو ردُّ

ودة العلة في المنع من ابتـدائهك نفـس العلـة الموجـتداء فیسري المنع في الجواب ألن المنع من االب
 في جوابهم...

َالِم َعَلى َوَقِد اْخُتِلَف ِفي" مَّةِ  َردِّ السَّ دِّ َعَلى اْلُمْسِلِمینَ ٌب ْل ُهَو َواجِ هَ  َأْهِل الذِّ اْبـُن   َذَهـبَ ، َوِ�َلْیهِ َ�الرَّ
ْعِبيُّ  َعبَّاسٍ  ِإَلـى َأنَّ َذِلـَك  َوْهٍب  َواْبنُ  َأْشَهبُ  ِفیَما َرَوى َعْنهُ  َماِلكٌ  َوَقَتاَدُة، ِلْألَْمِر ِبَذِلَك. َوَذَهبَ  َوالشَّ

دِّ َعَلــْیِهْم: َعــَال  اْبــُن َطــاُوسٍ  ْیــَك. َوَقــِد اْخَتــارَ َلــْیَس ِبَواِجــٍب َفــِإْن َرَدْدَت َفُقــْل: َعلَ  َك َأْن َ�ُقــوَل ِفــي الــرَّ
َالُم َأِي: اْرَتَفَع َعْنَك.  ..."َواْخَتاَر َ�ْعُض َأْصَحاِبَنا السَّ

 :لكن �عض اللغات عند العرب، ومازالت مستعملة في �عض البوادي، إذا أراد أن �قول علیـك قـال
 المؤلف. عنى، ال یتحقق المعنى الذي أشار لهمعالك، فما �ختلف ال

ــَالمُ َواْخَتــاَر َ�ْعــُض َأْصــَحاِبَنا: " ــینِ "السِّ َأْوَلــى اتَِّباًعــا  َماِلــكٌ  ، َ�ْعِنــي اْلِحَجــاَرُة. َوَمــا َقاَلــهُ " ِ�َكْســِر السِّ
نَّةِ  ُ َأْعَلُم. َوَرَوى ِللسُّ  َنـاٌس  -َوَسـلَّمَ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصلَّى- ِبيَّ النَّ  َأَتى :َقاَلْت  َعاِئَشةَ  َعنْ  َمْسُروقٌ  ، َ�للااَّ

امُّ  َفَقاُلوا: اْلَیُهوِد، ِمنَ   َعَلـْیُكمُ  َبـلْ  ُقْلـُت: :َعاِئَشـةُ  َقاَلـْت  ،»َوَعَلـْیُكمْ « :َقـالَ  اْلَقاِسـِم، َأَ�ا َ�ا َعَلْیكَ  السَّ
امُّ   َفَقاَلـْت: ،»َفاِحَشـةً  َتُكـوِني َال  َعاِئَشةُ  َ�ا« :-َسلَّمَ وَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى- للااَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  َوالذَّاُم. السَّ

 :َوِفي ِرَواَ�ٍة َقالَ  .»َوَعَلْیُكمْ  ُقْلُت: َقاُلوا الَِّذي َعَلْیِهمُ  َرَدْدتُ  َقدْ  َأَوَلْیَس « َفَقاَل: ؟َقاُلوا امَ  َسِمْعتَ  َما
 للااََّ  َفـِإنَّ  َعاِئَشـةُ  َ�ـا َمـهْ « :-َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى- للااَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  ،َفَسبَّْتُهمْ  َعاِئَشةُ  ِبِهمْ  َفَفِطَنْت 
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َش  اْلُفْحَش  ُ�ِحبُّ  َال  ـكَ  َلـمْ  ِ�َما َحیَّْوكَ  َجاُءوكَ  َوِ�َذا{ :َوَتَعاَلى َتَباَركَ  للااَُّ  َفَأْنَزلَ  :َوَزادَ  »َوالتََّفحُّ  ِ�ـهِ  ُ�َحیِّ
ــة:  }للااَُّ  ــِر  ]٨[المجادل ــى آِخ ــةِ ِإَل ــذَّاُم" ِبتَ اْآلَ� ــبُ . "ال ــَو اْلَعْی ــیِم ُه ــِف اْلِم ــَدمُ ْخِفی ــِل (َال َتْع ــي اْلَمَث  ، َوِف

 ...": َذَأَمُه َیْذَأُمهُ ، ُ�َقالُ : َعْیًبا، َوُ�ْهَمُز َوَال ُیْهَمزُ َذاًما) َأيْ  اْلَحْسَناءُ 
، االتبـاعن �ـاب ، مـاالتبـاعلفـظ ذام �ـاب  السـام هـو ذام، ال یبعـد أن �كـون  علـیكم :في قول عائشة

 حیاك هللا و�یاك، ضـعیفٌ  :نتهاكلمة المقصودة �كلمٍة أخرى على ز أسلوب معروف تتبع ال االتباعو 
لـه  لذاتـه، و�ن �ـان ایر�دون مثل هذا، فالذام لیس مقصـود االتباعنعیف، ثقٌة تقة، وهكذا، في �اب 

ؤلفــات، مــن أفضــلها أســلوب معــروف فیــه م االتبــاع، و االتبــاعمعنــى �األصــل، إنمــا هــو مــن �ــاب 
 كتاب ألبي الطیب الحلبي اللغوي، �تاب مطبوع ومشهور في مجلد.

ــاُل: َذَأَمــُه َیْذَأُمــُه، "  }َمــْدُحوًرا َمــْذُءوًما{ :، َوِمْنــهُ وًزا" َمْهُمــمٌ ِمْثــُل َذَأَب َیــْذَأُب، َواْلَمْفُعــوُل "َمــْذُءو ُ�َق
ًفـا] ١٨: ف[األعرا  َأْنُفِسـِهمْ  ِفـي َوَ�ُقوُلـونَ {: ىُلـُه َتَعـالَ َقوْ  .َ�َراَمـُه َیُروُمـهُ  َوُ�َقـاُل: َذاَمـُه َیُذوُمـُه ُمَخفَّ

ُبَنا َلــْوَال  ــدٌ  َقــاُلوا: َلــْو َ�ــانَ  ]٨[المجادلــة:  }َنُقــولُ  ِ�َمــا للااَُّ  ُ�َعــذِّ ُ ِ�َمــا َنُقــولُ  ُمَحمَّ ــا َلَعــذََّبَنا للااَّ  َفَهــالَّ َنِبی�
ــ ــاُلوا: ِإنَّ ُ. َوِقیــَل: َق ُبَنا للااَّ ــذِّ ــوُل: وَ ُ�َع ــا َوَ�ُق ــُردُّ َعَلْیَن ــْیكُ ُه َی ــامُّ وَ ُم َعَل ــامُّ اْلَمــْوتُ السَّ ــالسَّ ــْو َ� ــا ، َفَل اَن َنِبی�

ـٍب ِمـْنُهْم؛ َفـِإنَّ  َالْسُتِجیَب َلُه ِفیَنا َوُمْتَنا. نَّ أَ َتـاٍب، َوَ�ـاُنوا َ�ْعَلُمـوَن �ِ اُنوا َأْهـَل ُهْم َ�ـَوَهَذا َمْوِضـُع َتَعجُّ
 ".ْد ُ�ْغَضُبوَن َفَال ُ�َعاَجُل َمْن ُ�ْغِضُبُهْم ِ�اْلَعَذاِب اْألَْنِبَیاَء قَ 

یتعجــب مــنهم، ألن قولــه: یتعجــب مــنهم؟  أوهم الــذین یتعجبــون .تعجــب مــنهمموضــع هــذا  :قــالوا
 �غضـبهم �العـذاب،فإنهم �انوا أهل �تاب، و�انوا �علمـون أن األنبیـاء قـد �غضـبون فـال �عاجـل مـن 

لیسـوا �مشـر�ین، ال خبـر عنـدهم وال علـم،  مجـب مـنهم �سـببه، ألنهـیتع .عجـب رالشك أن هذا مثـا
قـى قصـوا، لكـن یببدلوا، وزادوا، ون ،وال أثر، أنهم أهل �تاب عندهم ما عندهم من �تب، و�ن حرفوا

مـا لغیرهم من طوائف الكفر الذي ال سبق لهم �علم، ولـذا النبـي علیـه الصـالة والسـالم �أنهم لیسوا 
، �عنــي عنــدهم شــيء مــن العلــم، ولیســوا »أنــك تــأتي قوًمــا أهــل �تــاب«قــال:  الــیمن إلــى امعــاذ �عــث

 رهـــذا مثـــا الم؟البتـــة، فكیـــف �قولـــون مثـــل هـــذا الكـــمثـــل طوائـــف المشـــر�ین الـــذین ال علـــم عنـــدهم 
 عجب، یتعجب منهم �سببه.

ــاِفیِهْم َجَهــنَّمُ ] ٨[المجادلــة:  }َ�ْصــَلْوَنَها َجَهــنَّمُ  َحْســُبُهمْ {" ــ َأْي: َ� ــْئَس { ا َغــًداِعَقاً�  }رُ اْلَمِصــی َفِب
َنَهـى  ]٩[المجادلـة:  }اَجْیُتمْ َتنَ  ِإَذا ُنواآمَ  الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا{: َقْوُلُه َتَعاَلى .َأِي: اْلَمْرِجعُ  ]٨[المجادلة: 

 }َتَنـاَجْیُتمْ  اِإذَ  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها ا�َ {: َفَقالَ  َواْلَیُهودِ  اْلُمْؤِمِنیَن َأْن َیَتَناَجْوا ِفیَما َبْیَنُهْم َ�ِفْعِل اْلُمَناِفِقینَ 
ــةِ  ]٩[المجادلــة:  }َتَتَنــاَجْوا َفــَال {، َأْي: َتَســاَرْرُتمْ  ]٩[المجادلــة:   َ�ْحَیــى ْبــنُ  َوَقــَرأَ ، َهــِذِه ِقــَراَءُة اْلَعامَّ

ْثمِ { َجـاءِ َفَال َتْنَتُجوا" ِمَن اِالْنتِ " َ�ْعُقوبَ  َعنْ  َوُرَوْ�سٍ  َوَعاِصمٍ  َوثَّاٍب  ُسـولِ  َوَمْعِصـَیةِ  َواْلُعـْدَوانِ  ِ�ـاإلِْ  الرَّ
ُ عَ َأْي: ِ�الطَّاَعِة َوالتَّْقَوى ِ�اْلَعفَ  ]٩[المجادلة:  }ِ�اْلِبرّ  َوَتَناَجْوا اْلِخَطـاُب  ْنُه. َوِقیَل:اِف َعمَّا َنَهى للااَّ

 للااََّ  ُقـواَواتَّ {. ِذیَن آَمُنوا ِ�ُموَسىَأیَُّها الَّ  ْي: َ�ایَل: أَ ، َأْي: َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِبَزْعِمِهْم. َوقِ ِلْلُمَناِفِقینَ 
  .َأْي: ُتْجَمُعوَن ِفي اْآلِخَرةِ ] ٩[المجادلة:  }ُتْحَشُرونَ  ِإَلْیهِ  الَِّذي
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ْیَطاِن ِلَیْحـُزَن الَّـِذیَن آَمُنـ { قوله تعالى:  ْیًئا ِإالَّ ِ�ـِإْذِن للااَِّ  َشـ ِ�َضـارِِّهمْ وا َوَلـْیَس ِإنََّما النَّْجَوٰى ِمَن الشَّ
ِل اْلُمْؤِمُنوَن  ِ َفْلَیَتَو�َّ   ِفیِه َمْسَأَلَتاِن: }َوَعَلى للااَّ

ْیطانِ { َقْوُلُه َتَعاَلى: -اْألُوَلى َیاِطیِن ْزِ�یِن اتَ : ِمْن َأيْ  }ِإنََّما النَّْجوى ِمَن الشَّ َیْحُزَن الَّـِذیَن آَمُنـوا لِ لشَّ
ــَراَ�ااْلُمْســِلِمیَن ُأِصــیُبوا ِفــي  ِإْذ َتَوهَُّمــوا َأنَّ  ، َلــى ُمَكاَیــَدِة اْلُمْســِلِمینَ عَ ِتَمــاَعُهْم ْجــَرُوا اجْ ، َأْو ِإَذا أَ السَّ

ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َوُر�ََّمــا َ�ــاُنوا ُیَنــاَجْوَن النَِّبــيَّ  ــ -َصــلَّى للااَّ ــَد َأنَُّهــْم َیْنَتِقُصــوَنُهْم عِ  ْلُمْســِلُمونَ اَیُظنُّ َف ْن
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِبيِّ النَّ  ِتِه ِ�َمِشـیئَ : ِإْذِن للااَِّ َأيْ ِ�ـا ِإالَّ ْیئً تََّنـاِجي َشـ: الَأيِ  }َوَلـْیَس ِ�َضـارِِّهمْ { -َصلَّى للااَّ

 . ِ�َأْمرِهِ : َوَعِن اْبِن َعبَّاسٍ . ِ�ِعْلِمهِ : َوِقیلَ 
ــِل اْلُمْؤِمُنــونَ { ِ َفْلَیَتَو�َّ ُضــوَن ، وَ َلْیــهِ  َأْمــَرُهْم إِ َ�ِكُلــونَ : َأيْ  }َوَعَلــى للااَّ ، هِ یــَع ُشــُئوِنِهْم ِإَلــى َعْوِنــمِ جَ ُ�َفوِّ

ْیَطاِن َوِمـْن ُ�ـلِّ َشـرٍّ َوَ�ْسَتِعیُذوَن ِ�ِه ِمَن  ـ، َفُهـَو الَّـِذي َسـلَّ الشَّ  َوَسـاِوِس اْبـِتَالًء ِلْلَعْبـدِ ْیَطاَن ِ�الْ َط الشَّ
 . َوَلْو َشاَء َلَصَرَفُه َعْنهُ  َواْمِتَحاًنا

ـِحیَحْیِن َعـِن اْبـِن ُعَمـَر َأنَّ َرُسـوَل للااَِّ ثَّاِنَیةُ ال ِإَذا َ�ـاَن «: َقـالَ  -لَّمَ َعَلْیـِه َوَسـ ى للااَُّ َصـلَّ -: ِفـي الصَّ
 للااَُّ َصـلَّى -َل َرُسـوُل للااَِّ : َقـاوٍد َقالَ ِن َمْسعُ ِد للااَِّ بْ َوَعْن َعبْ . »اَجى اْثَناِن ُدوَن اْلَواِحدِ َثَالَثًة َفَال َیَتنَ 
ْن ُطـوا ِ�النَّـاِس ِمـْن َأْجـِل أَ تَّـى َتْخَتلِ حَ اْآلَخِر  ِإَذا ُ�ْنُتْم َثَالَثًة َفَال َیَتَناَجى اْثَناِن ُدونَ «: -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

 ".»ُ�ْحِزَنهُ 
 فلــو افترضــنا أن جمًعــا غفیــًرا فــي مناســبة، �مــا .للمســلم الــذي ینتــاجى اثنــان �حضــرتهوالحــزن �قــع 

ي المناســبات، فــي األعیــاد، فــي األفــراح، واألعــراس وغیرهــا، تجــد �ــل اثنــین ینــاجي �حصــل اآلن فــ
ن �مـین، عـ ملتفـت بیـنهم واحـد، هـذا وذینـك االثنـین، أحدهما اآلخـر، وقـد �كـون بـین هـذین االثنـین

و�تمنـى  هالشـك أن هـذا �حزنـ، علـى الشـمالملتفـت هنـاك جنبـه الـذي �و�جنبه واحد علـى الشـمال و 
العـدد أكثـر  فهل مثل هـذا �كفـي فـي الـدخول فـي المنـع، أو أنـه مـادام .تحدث معه�جد من ی لو أن

لیمــین مــع ا نعــالــذي �حــزن، أن هــو الحــزن موجــود، �عنــي �ونــه �حــزن  مــن ثالثــة فــاألمر ســهل،
شـك أن العلـة متحققـة  �كـون مثـل هـذا ال .�ساره مـع الثالـث، وهـو جـالس بیـنهم والذي علىالثاني، 

أو مـن ذاك،  ،�حیث �صل إلى حد الخوف على نفسه مـن هـذاالذي �الحزن أنه �حزنه، لكنه لیس 
 ..أقل أحواله في مثل هذه الحالة الكراهة، البد أن �شرك.ف

م هما اثنان فقط...في المجلس اثنین فصار واحد یتكلم أو قل مثل أن �كون العـدد غفیـرا لكـن بیـنه
 یـدري مـاذا �قولـون فمثـل هـذا �حزنـه بـالواحد ال �حسن لغتهم فتجدهم یتكلمـون و�تنـاجون وهـذا مـا 

 شك...
اثنــــین بینهمــــا مكالمــــة �ــــالجوال �حضــــور ثالــــث. همــــا اثنــــان فــــي المجلــــس وواحــــد �كلــــم أحــــدا فــــي 
الخــارج...في الغالــب أنــه ال �خفــض صــوته و�ذا أراد أن ترتفــع العلــة ال �خفــض صــوته فــي الغالــب 

وته. �ســمع الحاضــر و�ن احتــاج إلــى إذا أراد أن ترتفــع العلــة ال �خفــض صــ .أنــه ال �خفــض صــوته
 خفض الصوت �خرج...
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ال شك أن �ل ما �حزن الجلیس یدخل بدء من خوفـه علـى نفسـه مـن القتـل إلـى فیمـا صـورناه آنفـا 
 أنه یهجر و�كلم عن �مین وعن شمال و�ترك. ما علیه الخطر لكن هذا �حزنه...

وال �حصــل فــرق بــین أن �كــون  كثیــر مــن الخــدم ال �حســن اللغــة التــي یتقنهــا مــن ینــاجي صــاحبه
هـم و�ف �عـرف هـذا الخـادم مـا عنـدهم أالطر�قة الكالم �ـالنجو أو العالنیـة. �عنـي تجـد اثنـین یر�ـدان 

فـي  ...إذا �ـان ال �فهـم اللغـة سـواء أسـروا أو جهـروا وال فـرق فهذا نجوى إذا �ـان �فهـم اللغـة كالمه
 ..ذلك...على �ل حال �جتنب ما یدخل الخبر في جمیع صوره.

 ...»َفَال َیَتَناَجى اْثَناِن ُدوَن اْآلَخرِ «خطاب للمسلمین  »ِإَذا ُ�ْنُتْم َثَالَثةً «
  ما �ضر إن شاء هللا... ألن إغاظته مطلو�ة...

ُث َمعَ  َمْن یَ َفَبیََّن ِفي َهَذا اْلَحِدیِث َغاَ�َة اْلَمْنِع َوِهَي َأْن َ�ِجَد الثَّاِلثُ " ِلـَك ذَ ُعَمَر،  اْبنُ  ُه َ�َما َفَعلَ َتَحدَّ
ُث َمَع َرُجٍل َفَجاَء آَخُر ُیِر�ُد َأْن ُیَناِجَیُه فَ  ِل: ، َفَقاَل َلـُه وَ َعا َراِ�ًعادَ اِجِه َحتَّى ُینَ َلْم َأنَُّه َ�اَن َیَتَحدَّ ِلـْألَوَّ

جَ  ُجَل الطَّاِلَب ِلْلُمَناَجاِة. َخرَّ َرا َوَناَجى الرَّ َقْوِلـِه: ِمـْن ْنِبیُه َعَلى التَّْعِلیِل �ِ ا التَّ  َأْ�ًض َوِفیهِ ، ُه اْلُمَوطَّأُ َتَأخَّ
َر ِفـِلَك ِ�ـَأنْ َأْي: َ�َقُع ِفي َنْفِسِه َما َ�ْحَزُن ِألَْجِلِه. َوذَ َأْجِل َأْن ُ�ْحِزَنُه  ْنـُه ْلَحـِدیَث عَ ي َنْفِسـِه َأنَّ ا ُ�َقـدِّ

ْیَطانِ َغْیِر َذِلكَ  ، ِإَلىَحِدیِثِهمْ   ِلُیْشِرُ�وُه ِفي، َأْو َأنَُّه َلْم َیَرْوُه َأْهًال ِ�َما َ�ْكَرهُ   َوَأَحاِدیـِث  ِمْن ُأْلِقَیاِت الشَّ
 "النَّْفِس. 

و لـ .، وهـذا ظـاهروسبق أن ذ�رنا أن الشیطان إنما یبادر اإلنسان �ما �حزنه، ال �مـا �سـره و�فرحـه
 لـدبهنـه؟ الیتبـادر لذ ما الذي ،اإنسان أرسل ولده �سیارته لیحضر غرًضا ثم خرج األب ووجد حادث

ن ما یتبادر في ذهنه إال الحادث لولده، وهذا شيء �جده �ل إنسان في نفسه، وهذا مـ ،فیه مالیین
 تالعب الشیطان �الناس.

 لُّ ي ِفـي َذِلـَك ُ�ـَهَذا َ�ْسـَتوِ  ، َوَعَلىِلكَ ذَ  َأِمَن  َمَعُه َغْیُرهُ ، َفِإَذا َ�انَ هُ َوَحَصَل َذِلَك ُ�لُُّه ِمْن َ�َقاِئِه َوْحدِ "
، َبـْل هِ  َذِلـَك اْلَمْعَنـى ِفـي َحقِّـ؛ ِلُوُجـودِ ًال ْلٌف َمثَ ٌة َوَال أَ ، َفَال َیَتَناَجى َأْرَ�َعٌة ُدوَن َواِحٍد َوَال َعَشرَ اْألَْعَدادِ 

ْكرِ  َخـصَّ الثََّالَثـةَ  ِ�نََّماوَ  .ْوَلىأَ ، َفَیُكوُن ِ�اْلَمْنِع اْلَكِثیِر َأْمَكُن َوَأْوَقعُ  ُوُجوُدُه ِفي اْلَعَددِ  ُل ِ�الـذِّ ، ِألَنَّـُه َأوَّ
ــَك اْلَمْعَنــى ِفیــِه. َوَظــاِهُر اْلَحــِدیِث َ�ُعــمُّ َجِمیــعَ  ــَأتَّى َذِل ــِه َذَهــبَ َوالِ ْحــَمــاِن َواْألَ  اْألَزْ َعــَدٍد َیَت ــُن  ، َوِ�َلْی اْب

 "َواْلُجْمُهوُر.  َوَماِلكٌ  ُعَمرَ 
 مخصص. ألنهم ال یوجد له

ْعُض النَّاِس َقْد َذَهَب �َ اْلُحْزَن َ�َقُع ِ�ِه. وَ  ي َمْنُدوٍب َأْو ُمَباٍح َأْو َواِجٍب َفِإنَّ فِ  التََّناِجي َأَكانَ َوَسَواٌء "
ْســَالمِ  ِإَلــى َأنَّ َذِلــكَ  ِل اإلِْ َن َنــاِفُقوَن ُدوَیَتَنــاَجى اْلمُ َنــاِفِقیَن فَ اِل اْلمُ ، ِألَنَّ َذِلــَك َ�ــاَن ِفــي َحــَ�ــاَن ِفــي َأوَّ

ْسَالُم َسَقَط َذِلَك. َوَقاَل َ�ْعُضُهْم: ، َفَلمَّااْلُمْؤِمِنینَ  ـَفِر ِفـي اْلَمَواِضـِع الَِّتـي َال  َذِلكَ  َفَشا اإلِْ َخاصٌّ ِ�السَّ
ُجــُل ِفیَهــا َصــاِحَبهُ َ�ــأْ  ــا ِفــي اْلَحَضــَمُن الرَّ ــُه �َ ِة َفــَال ِر َوَ�ــْیَن اْلِعَمــارَ ، َفَأمَّ  ، ِ�ِخــَالفِ ُ�ِعیُنــهُ  ِجــُد َمــنْ ، َفِإنَّ

َفِر َفإِ  ُ َأعْ السَّ  ".َلمُ نَُّه َمِظنَُّة اِالْغِتَیاِل َوَعَدِم اْلُمِغیِث. َ�للااَّ
  في السفر. ها�الحضر �تحقق ةحققم اشك أنه إلى العلة التي هي الحزن، اللكن إذا نظرنا 
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كــل مــا �حــزن المســلم ینبغــي أن یــدخل فیــه. إذا �ــان �حزنــه یــدخل. ولــیس مــن أدب مجلــس ولــو 
ى الواحـد و�تـرك الثـاني ولـو لـم یـدخل فـي التنـاجي و�ن �ـان أخـف رفعت صـوتك توجـه الخطـاب إلـ

 لكن لیس من أدب المجلس أن یهمل مسلم و�كون وجوده في المجلس �عدمه.
ُحوا َلُكمْ  ِقیلَ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َ�اَأیَُّها{ :ُلُه َتَعاَلى"قو   ِ�َذاوَ  َلُكـمْ  للااَُّ  ْفَسـحِ �َ  َفاْفَسـُحوا اْلَمَجاِلسِ  ِفي َتَفسَّ
ــِذینَ  للااَُّ  َیْرَفــعِ  َفاْنُشــُزوا اْنُشــُزوا ِقیــلَ  ــذِ  ِمــْنُكمْ  آَمُنــوا الَّ  َتْعَمُلــونَ  َمــا�ِ  َ�للااَُّ  اتٍ َدَرَجــ اْلِعْلــمَ  ُأوُتــوا ینَ َوالَّ

 :َمَساِئلَ ِفیِه َسْبُع ] ١١[المجادلة:  }َخِبیرٌ 
 ".ِلسِ جُحوا ِفي اْلمَ َتَفسَّ  مْ َذا ِقیَل َلكُ اْألُوَلى: َقْوُلُه َتَعاَلى: َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا إِ 

 .-رحمه هللا–نعم هذه قراءة نافع التي درج علیها المؤلف 
ِه ِ�ِه للااَُّ  اْلَیُهودَ  َلمَّا َبیََّن َأنَّ " ْمُر ِبَتْحِسیِن اْألََدِب َصَل ِ�ِه اْألَ ، وَ َوَذمَُّهْم َعَلى َذِلكَ  ُ�َحیُّوَنُه ِ�َما َلْم ُ�َحیِّ

ـــي مُ  ِ ِف ـــِه َوَســـلَّمَ –َجاَلَســـِة َرُســـوِل للااَّ ُ َعَلْی ـــى َال -َصـــلَّى للااَّ قُ �ُ  ، َحتَّ ـــِه َضـــیِّ ـــَس اوا َعَلْی ـــَر ْلَمْجِل ، َوَأَم
 َن اِالْسِتَماِع ِمْن َرُسـولِ َتَمكَُّنوا مِ یَ َحتَّى ، اْلُمْسِلِمیَن ِ�التََّعاُطِف َوالتَّآُلِف َحتَّى َ�ْفَسَح َ�ْعُضُهْم ِلَبْعضٍ 

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ – للااَِّ  النَِّبـيِّ  َ�اُنوا َیَتَناَفُسوَن ِفـي َمْجِلـسِ  :َوُمَجاِهدٌ  َقَتاَدةُ  َقالَ  .َوالنََّظِر ِإَلْیهِ  -َصلَّى للااَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ –  "ٍض.، َفُأِمُروا َأْن ُ�ْفِسَح َ�ْعُضُهْم ِلَبعْ -َصلَّى للااَّ

، أن ال �فســـحوا -علیـــه الصـــالة والســـالم–لقـــرب منـــه والحـــرص علـــى ا ،دعوهم هـــذا التنـــافسقـــد یـــ
 ودون هـذا القــرب، فـإذا �ـان مــن ،�حــول دونهـم لـئالال �فسـحوا المجــال لغیـرهم أن المجـال لغیـرهم، 
لكـن إذا لـم  إشـكالحة أن �جلس المتأخر في آخـره، �حیـث �سـمع الكـالم، هـذا ال سكان �المجلس ف

إلـیهم تفسـحوا فـي المجـالس، �عنـي  مثـل هـذا یتجـهوالعـدد أكبـر ف ،�كن هناك فسـحة، المكـان ضـیق
 وتراصون، و�قرب �عضهم من �عض حتى �ستوعب الحضور. ن ستو �
ــاَدةُ  َقــالَ " ُ َعَلْیــِه َوَســَصــ–َ�ــاُنوا َیَتَناَفُســوَن ِفــي َمْجِلــِس النَِّبــيِّ  :َوُمَجاِهــدٌ  َقَت ــُأمِ -لَّمَ لَّى للااَّ ُروا َأْن ، َف

اكُ  َوَقاَلهُ ُ�ْفِسَح َ�ْعُضُهْم ِلَبْعٍض.  حَّ فُّوا ُمَراُد ِبَذِلَك َمَجاِلُس اْلِقَتاِل ِإَذا اْصطَ الْ  :اْبُن َعبَّاسٍ  َوَقالَ  .الضَّ
ِبـــيُّ  :َوَ�ِز�ـــُد ْبـــُن َأِبـــي َحِبیـــٍب  اْلَحَســـنُ  ِلْلَحـــْرِب. َقـــالَ  ُ َعَلْیـــِه َوَســـلَّمَ َصـــلَّ –َ�ـــاَن النَّ َتـــَل ِإَذا َقا -ى للااَّ

ِل َفـــَال ُیوَ اْلُمْشـــِرِ�یَن َتَشـــاحَّ أَ  ـــفِّ اْألَوَّ ـــُع �َ ْصـــَحاُ�ُه َعَلـــى الصَّ ْغَبـــًة ِفـــي اْلِقَتـــاِل ، رَ  ِلـــَبْعضٍ ْعُضـــُهمْ سِّ
َهاَدِة َفَنَزَلْت    ".]١٢١ ران:عم [آل }ِلْلِقَتالِ  َمَقاِعدَ {: َفَیُكوُن َ�َقْوِلهِ  .َوالشَّ

 بـبعض أفـراده، عـامإنمـا هـو تفسـیر لل ،لكن هذا تفسیر للعام بـبعض أفـراده، ال �قتضـي التخصـیص
 شامل لجمیع المجالس.هو ببعض األمثلة التي تدخل تحته، و 

ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ –َ�ــاَن النَِّبــيُّ  :ُمَقاِتــلٌ  َوَقــالَ " ةِ ِفــي ال -َصــلَّى للااَّ ــفَّ ــْوَم َكــاِن ِضــیي اْلمَ ، َوَ�ــاَن ِفــصُّ ٌق َی
 ".اْلُجُمَعةِ 

یــه فرصــة إال �التفســح، وهــذا الــداخل �عنــي لــو دخــل شــخص یــوم الجمعــة ووجــد الصــف األول مــا ف
الموضــوع علــى الصــف األول، مثــل هــذا �قــال لهــم  الُتكــَأةمحتــاج فــي الصــف األول لیعتمــد علــى 
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مكـان واسـع و�ذا أردت أن ال .ى ذلـك فیجـوز حیـث انتهـى �ـه المجلـستفسحوا، وأما من ال �حتاج إل
أو مــر�ض، أو مــا أشــبه ذلــك،  تقــدم، لكــن إذا �ــان مــن �حتــاج إلــى ذلــك �بیــر الســن،فتكــرم نفســك 

وأراد أن یـؤثرهم �مكانـه،  ،لقول �التفسح، واألمر �ه، و�ن �ان لـه حـق علـى �عـض الجالسـینیتجه ا
لصف األول، فمسـائل والمصلحة مترتبة على ذلك أعظم من مصلحة الحصول على الجلوس في ا

 ...ثار معروفةیاإل
ومــا أشــبه ذلــك، هــل �ســتطیع أن  فــي دورة میــاه أوخبــاز عنــد ، عةطیــب لــو جــاء شــخص فــي ســر 

، �ــأتي إلــى وراه �لهــم ذینلــو ســمح لــك واحــد مــا �ســمح الــلــي، �عنــي ا �قــول: تفســحوا، أو اســمحو 
هـذا الشـخص �ـل  لو سمح لـك .خذ خبز وأمشيأر�د أن آأو  ،مضطر األخیر فیقول اسمح لي أنا

وجــد مضــطر فــي  ؟الفعــل مضــطر، هــل �ستســمح الجمیــعوراه لهــم الحــق قبلــك، فقــد �كــون � ذینالــ
مزدلفـــة �حتـــاج إلـــى دورة المیـــاه، ضـــرورة قصـــوى، فجـــاء إلـــى الشـــخص الـــذي عنـــد البـــاب فاشـــترى 

إشــكال، ألنــه مــا تضــرر  همكانــه، قــال: هــذه خمســمائة لكــن تــذهب أنــت األخیــر مكــاني، هــذا مــا فیــ
 بلـه،وراه �لهـم لهـم حـق، �لهـم ق ذینالـ وهـؤالء أمامـهخاله �جلس  :أحد، لكن لو جاء واستأذن وقال

ن احة، لكـش�ذلك �ل األمور التي فیها م ...فهذه األمور مراعاتها الشرع لم یهمل مثل هذه األمور
و�سـعى فـي مصـلحة هـذا،  ،و�عض من و�ل إلیهم هذا األمر، تجده �قدم و�ؤخر ،�عض الموظفین

 و�ترك هذا، وقد یهین �عض المراجعین، هذا �له خالف ما جاء �ه الشرع، �له ال �جوز.
ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ –اَن النَِّبــيُّ َوَ�ــ" ٌس َواْألَْنَصــاِر، َفَجــاَء ُأَنــا اْلُمَهــاِجِر�نَ  ِمــنَ  َبــْدرٍ  َأْهــلَ  ُ�ْكــِرمُ  -َصــلَّى للااَّ

–يِّ ، َفَقـاُموا ِحَیـاَل النَِّبـي اْلَمْجِلـسِ ِفـَوَقـْد ُسـِبُقوا  َشـمَّاسٍ  ْبـنِ  َقـْیسِ  ْبـنُ  َثاِبـتُ  ِفـیِهمْ  َبْدرٍ  َأْهلِ  ِمنْ 
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّ  َلـى عَ ، َفَشـقَّ َذِلـَك ِسـُحوا َلُهـمْ ْم َفَلـْم ُ�فْ َلهُ َع َعَلى َأْرُجِلِهْم َیْنَتِظُروَن َأْن ُیَوسَّ  -ى للااَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ –النَِّبيِّ   َ�ـا ُفـَالُن ُقـْم َ�ـا ُفـَالُن َوَأْنـتَ  :َبـْدرٍ  َأْهـلِ  ْیـرِ ، َفَقاَل ِلَمْن َحْوَلُه ِمـْن غَ -َصلَّى للااَّ
 -َوَسـلَّمَ   َعَلْیـهِ َصـلَّى للااَُّ –َعـَرَف النَِّبـيُّ ، وَ َشـقَّ َذِلـَك َعَلـى َمـْن ُأِقـیمَ َبـْدٍر، فَ  َأْهلِ  ِ�َعَدِد اْلَقاِئِمیَن ِمنْ 

ْرَب ِمـْن  َوَقْد َأَحبُّوا اْلقُ ُؤَالءِ ا َأْنَصَف هَ اُلوا: مَ قَ ، َفَغَمَز اْلُمَناِفُقوَن َوَتَكلَُّموا ِ�َأْن اْلَكَراِهَیَة ِفي ُوُجوِهِهمْ 
ِهمْ  ــیِّ ــانِ  َنِب ــى اْلَمَك ــَبُقوا ِإَل ــذِ َفَس ــلَّ َه ــزَّ َوَج ُ َع ــَأْنَزَل للااَّ ــةَ ، َف ــُحوا}{. ِه اْآلَ� ــة:  َتَفسَّ َأْي: ] ١١[المجادل

ُعوا َع َلهُ وُ ُح َفْسًحا َأْي: َوَفَسَح ُفَالٌن ِألَِخیِه ِفي َمْجِلِسِه َ�ْفسَ ، َتَوسَّ َك ْوُلُهْم: َبَلٌد َفِسیٌح َولَ ْنُه قَ ، َومِ سِّ
َع فِ ، َأيْ َ�ْفَسُح ِمْثُل َمَنَع َ�ْمَنعُ ، َوَفَسَح َذا ُفْسَحةٌ ِفي �َ  ْفُسُح َفَساَحًة ِمْثُل �َ ، َوَفَسَح سِ ي اْلَمْجلِ : َوسَّ

 ".، َوِمْنُه َمَكاٌن َفِسیحٌ : َصاَر َواِسًعاَكُرَم ُ�ْكِرُم َ�َراَمًة َأيْ 
 أن �قــام أحــد مــن مجلســه، تحجــز لــه إلــى مجــالس الرســمیة مــا �ضــطرون النــاس سـتعمل فــيماآلن 

تجلـس  :لكـن مـن األصـل، أو �جلـس فیهـا نـاس جلـوس مؤقـت، مـن صـغار المـوظفین �قـال المكان
تقـوم أنـت �ـا  �ا فالن، ولو جاء فالن من الكبـار هذا وهذا وهذا، �حیث لو جاء فالن تقوم أنتفي 
دم لیحجـز المكـان لغیـره ال أو ُقـ ،اج ألحـد، وهـذا الموظـف الـذي تقـدموهكـذا، هـذا مـا فیـه إحـر  فالن
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لو تقدم واحد لیس من أهل  عظیم و�حصل حرج، ذاه�كون في نفسه شيء، ألنه أتي �ه من أجل 
م �ـا ع أن تقـول قـیوقـد أمرنـا أن ننـزل النـاس منـازلهم، ال تسـط ،، ثم جاء واحد �عني له شـأنهأنالش

لتــي �ســلكونها فیهــا شــيء مــن المحافظــة علــى مــا یــراد، مــع عــدم إحــراج فــالن، لكــن بهــذه الطر�قــة ا
جلــس و�ذا جــاء فــالن تقــوم عنــه، وجلــس علــى هــذا ا لــه: �قــول مــوظفین �صــغار هــم �ــأتون أحــد، ألن

األســاس، ولــیس لــه مصــلحة �البقــاء فــي هــذا الكرســي، ومــا جــاء مــن أجــل أن �جلــس لیقــرب مــن 
    ..لیقرب من صاحب الشأن. أو ،المسئول

ـــــَرأَ " ـــــُة: َق ـــــَلِميُّ  الثَّاِنَی ـــــنُ  َوِزرُّ  السُّ ـــــْیشٍ  ْب ـــــمٌ  ُحَب ـــــي{ َوَعاِص ـــــاِلسِ  ِف ـــــة: }اْلَمَج    .]١١ [المجادل
ـُحوا اْلَبـاُقونَ و ِإَذا ِقیـَل َلُكـْم َتَفاَسـُحوا" "ِ�ـاْخِتَالٍف َعْنـُه  َواْلَحَسـنُ هنـٍد  َأِبي ْبنُ  َوَداُودُ  َقَتاَدةُ  َوَقَرأَ   "َتَفسَّ

ُحوا{: َفَمْن َجَمَع َفِألَنَّ َقْولَ  ِفي اْلَمْجِلِس" َأنَّ ِلُكلِّ َواِحـٍد  ُیْنِبئُ  ]١١ ة:[المجادل }اْلَمَجاِلسِ  ِفي َتَفسَّ
 "َوَ�َذِلَك ِإْن ُأِر�َد ِ�ِه اْلَحْرُب.َمْجِلًسا. 

هــو فــي  .تعــدد المجــالسلتفســحوا فــي المجلــس، وجمــع المجلــس  ا�كــون المجلــس واحــدوال �منــع أن 
جلـــس واحـــد، لكـــن أ�ًضـــا لـــه نظـــائر مـــن المجـــالس، تفســـحوا فـــي المجلـــس الواحـــد، األصـــل هـــذا الم

  .وتفسحوا أ�ًضا في نظائره من المجالس
ــَرادَ " ــِه اْلَحــْرُب. َوَ�ــَذِلَك َ�ُجــوُز َأْن ُی ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ – َمْســِجُد النَِّبــيِّ �ــه  َوَ�ــَذِلَك ِإْن ُأِر�ــَد ِ�  -َصــلَّى للااَّ

 َصـلَّى للااَُّ – َمْجِلـُس النَِّبـيِّ ِس اْلُمْفـَردِ اْلَمْجلِ لِّ َجاِلٍس َمْجِلًسا. َوَ�َذِلَك َ�ُجوُز ِإْن ُأِر�َد �ِ َوَجَمَع ِألَنَّ ِلكُ 
ْرَهمُ َقْوِلِهْم: �َ ، �َ ْنسِ ى َمْذَهِب اْلجِ ، َوَ�ُجوُز َأْن ُیَراَد ِ�ِه اْلَجْمُع َعلَ -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  یَناُر َوالدِّ  ".ُثَر الدِّ

 د لیس �كثیر، لكن المقصود الجمع، جنس الدینار وجنس الدرهم.الواح
ِحیُح ِفي اْآلَ�ِة َأنََّها َعامٌَّة ِفي ُ�لِّ َمْجِلٍس اْجَتَمعَ "  ، َسـَواءٌ ْلَخْیـِر َواْألَْجـرِ لِ َن ِفیـِه ِلُمو اْلُمسْ ُقْلُت: الصَّ

ِذي َسـَبَق ِإَلْیـِه َمَكاِنـِه الَّـلَّ َواِحـٍد َأَحـقُّ �ِ ، َفـِإنَّ ُ�ـ َیـْوِم اْلُجُمَعـةِ ِذْ�ٍر َأْو َمْجِلَس  َكاَن َمْجِلَس َحْرٍب َأوْ 
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ –َقاَل  ـوَ  » ِإَلْیـِه َفُهـَو َأَحـقُّ ِ�ـهِ َمـْن َسـَبَق ِإَلـى َمـا َلـْم ُ�ْسـَبقْ « :-َصـلَّى للااَّ ُع َلِكـْن ُیَوسِّ

یُق َعنْ بذلك ِألَِخیِه َما َلْم َیَتَأذَّ    " . َمْوِضِعهِ َفُیْخِرُجُه الضِّ
جـر، مجلـس اجتمـع المسـلمون فیـه للخیـر واأل �ـل �قول المؤلف: الصحیح في اآل�ة أنها عامـة فـي

، هـذا المكـان المبـاح الجلـوس فیـهجـاء إلـى  ؟مبـاح أو مكـروهإما خر آلكن إذا �ان االجتماع ألمٍر 
هـذا  ؟فیـه األجـر �سمع فیه الخیر، و�طلبأو أن هذا خاص �المكان الذي  ،حتاج إلى هل یدخلفا

المبــاح �عنــي دخولــه ممكــن، لكــن إذا �ــان المجلــس هــذا فیــه مشــاهدة محــرم، هــل یــؤمر اإلنســان 
�ـان فیـه مشـاهد محرمـة ال ال یـدخل، إذا  ؟ر�ن �اإلنصـراف عنـهیتفسح لیجلس هذا، أو �لهم مأمو ل

 ال یدخل في هذا األمر.
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ – النَِّبـيِّ َعـنِ  اْبـِن ُعَمـرَ  َعنِ  َوُمْسِلمٌ  اْلُبَخاِريُّ  َرَوى " ُجـلُ  ُ�ِقـیمُ  َال « :َقـالَ  -َصـلَّى للااَّ  الرَّ

ُجلَ   ُ�َقـامَ  َأنْ  َنَهـى َأنَّـهُ  -َوَسـلَّمَ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصلَّى– النَِّبيِّ  َعنِ  َوَعْنهُ  .»ِفیهِ  َ�ْجِلُس  ُثمَّ  َمْجِلِسهِ  ِمنْ  الرَّ
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ُجــلُ  ــُحوا َوَلِكــنْ  ،آَخــرُ  هِ ِفیــ َوَ�ْجِلــُس  ْجِلِســهِ مَ  ِمــنْ  الرَّ ــُعوا َتَفسَّ َ�ْكــَرُه َأْن َ�ُقــوَم  اْبــُن ُعَمــرَ  َوَ�ــانَ  .َوَتَوسَّ
ُجُل ِمْن َمْجِلِسِه ُثمَّ ُ�ْجَلُس    .اْلُبَخاِريِّ  َلْفظُ  .َمَكاَنهُ الرَّ

َ�ْقُعـَد  َحتَّـى هُ ِه َأْن ُ�ِقیَمـَغْیـرِ َال َ�ُجـوُز لِ  َقَعـَد َواِحـٌد ِمـَن النَّـاِس ِفـي َمْوِضـٍع ِمـَن اْلَمْسـِجدِ  ِإَذاالثَّاِلَثُة: 
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ –َعـِن النَِّبـيِّ  َجـاِبرٍ  َعـنْ  الزَُّ�ْیرِ  َأِبي َعنْ  ُمْسِلمٌ  ، ِلَما َرَوى َمَكاَنهُ   َال « :َقـالَ  -َصـلَّى للااَّ
  ".»اْفَسُحوا َ�ُقوُل: َلِكنْ وَ  ِفیهِ  ُعدُ َیقْ فَ  هِ َمْقَعدِ  ِإَلى ُ�َخاِلفُ  ُثمَّ  اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  َأَخاهُ  َأَحُدُكمْ  ُ�ِقیَمنَّ 

وجد من �عدل الصـف لیجـد مكـان، لیجـد  ،من التصرفات السیئة المخالفة لهذه التوجیهات الشرعیة
أن �سـوى، فسـواه وأمـرهم  فرصـة إال یـهصف، وهذا متأخر والصف األول ما فمكان في فروجات ال

 ثـم صـارت هنـاك فرصـة جـاء واحـد وسـبقه إلیـه، هـذا، وأشار إلیهم �ما ال �خل �صالتهم، �التراص
شـك، فیـأتي  توجیهات الشـرعیة، �عنـي هـو أحـق �ـه بـاله منابذة للخالف ما جاءت �ه الشر�عة، هذ

أنـــه أســـاء وظلـــم صـــاحبه وصـــالته  كال شـــهـــذا فیجـــد هـــذا المكـــان، ثـــم �ســـبق مـــن تعـــب علیـــه، 
 صحیحة.   

َلْیـِه إِ اَن اْلَمْوِضُع الَّـِذي َقـاَم َر؛ َفِإْن �َ َعُه ُنظِ َم َحتَّى ُ�ْقِعَد َغْیَرُه َمْوِض ْرٌع: اْلَقاِعُد ِفي اْلَمَكاِن ِإَذا َقا"فَ 
ِل ِفي ِمْثلَ  َماِم َلْم ُ�ْكَرْه َلُه َذِلَك، وَ  اْألَوَّ َماِم مِ ِ�ْن َ�اَن َأْ�َعَد َسَماِع َ�َالِم اإلِْ ِه رَِه َلُه َذِلـَك، ِألَنَّ ِفیـ�ُ َن اإلِْ

 ".هِ َحظِّ َتْفِو�ُت 
 ثار بهذه القر�ة التي ال یدر�ها في المكان الثاني.ینعم ألن فیه إ

اَء َجـَال ُ�ْكـَرُه، َفـِإَذا  ِفیـهِ  َكاًنا َ�ْقُعـدُ ِع َفَیْأُخُذ َلُه مَ َأَمَر ِإْنَساٌن ِإْنَساًنا َأْن ُیَبكَِّر ِإَلى اْلَجامِ  لرَّاِ�َعُة: ِإَذا"ا
 َكـاَن ُیْرِسـُل ُغَالَمـُه ِإَلـى َمْجِلـٍس َلـُه ِفـي َیـْومِ  اْبـَن ِسـیِر�نَ  َمـا ُرِوَي: َأنَّ اْآلِمُر َ�ُقوُم ِمَن اْلَمْوِضِع، لِ 

 ".اْلُجُمَعِة َفَیْجِلُس َلُه ِفیِه، َفِإَذا َجاَء َقاَم َلُه ِمْنهُ 
ومــا أشــبه ذلــك، إال أنــه ال  األول والصــف ،ن حصــل لــه، مــا حصــل مــن القــرب مــن اإلمــام�وهــذا و 

 یر.�حصل له أجر التبك
اَدًة َفُتْبَسُط َلُه "  ..."ْسِجدِ ٍع ِمَن اْلمَ ي َمْوِض فِ َفْرٌع: َوَعَلى َهَذا َمْن َأْرَسَل ِ�َساًطا َأْو َسجَّ

 ..مثل هذا ال �شرع، ولیس له الحق في أن �حجز المكان.
 ُف ِفیــهِ اكِ َســَواًء اْلَعــ هــذا القیــاس مــع الفــارق ألن للغــالم أن یبقــى فیــه وأمــا الســجادة فــال تكفــي... ،ال

 .َواْلَبادِ 
ُ َعْنــُه َأنَّ رَ  ُهَرْ�ــَرةَ  َأِبــي َعــنْ  ُمْســِلمٌ  اْلَخاِمَســُة: َرَوى " ُ َعَلْیــهِ – النَِّبــيَّ ِضــَي للااَّ  َقــالَ  - َوَســلَّمَ َصــلَّى للااَّ
 ".»ِ�هِ  قُّ َأحَ  َفُهوَ  هِ ِإَلیْ  َرَجعَ  ُثمَّ  ِسهِ َمْجلِ  ِمنْ  َقامَ  َمنْ « :َعَواَنةَ  َأِبي َحِدیثِ  َوِفي »َأَحُدُكمْ  َقامَ  ِإَذا«

الـدرس، ثـم خـرج لیجـدد الوضـوء ومـا  فـي حلقـةو  جـالس �المسـجدلو  ا.قر�ب رجوعه�كون أن  �شرط
 طال الفصل لیس له فیـه و�ن، هو أحق �ه، اخفیفة، وعاد إلیه قر�ب لمة ضرور�ةو مكاأشبه ذلك، أ

 حق.
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ِة اْلَقــْولِ قــ"  ِإَلــى َأْن َ�ُقــوَم ِعهِ ِس ِ�َمْوِضــاْلَجــالِ   ِبُوُجــوِب اْخِتَصــاصِ اَل ُعَلَماُؤَنــا: َهــَذا َیــُدلُّ َعَلــى ِصــحَّ
، ِألَنَُّه َلى النَّْدِب نَّ َذِلَك عَ : إِ ِ�ِه َوَأْحَرى. َوَقْد ِقیلَ  ِ�ِه َ�ْعَد ِقَیاِمِه َفَقْبَلُه َأْوَلى ، ِألَنَُّه ِإَذا َ�اَن َأْوَلىِمْنهُ 

ــُه أَ َل: َسـلَّْمَنا ، َوُهـَو َأْن ُ�َقـاَذا ِفیـِه َنَظــرٌ . َوَهـاْلُجُلـوِس َوَال َ�ْعـَدهُ  َقْبــلَ َمْوِضـٌع َغْیـُر ُمَتَملَّـٍك ِألََحـٍد َال  نَّ
ِنـَع مُ ؛ ِإْذ َقـْد ْمِلـُك َمْنَفَعَتـهُ َ�َأنَّـُه �َ  ، َفَصـارَ ى َأْن َ�ْفـُرَغ َغَرُضـُه ِمْنـهُ َغْیُر ُمَتَملَّـٍك َلِكنَّـُه َ�ْخـَتصُّ ِ�ـِه ِإَلـ

ُ َأْعَلمُ َغْیُرُه َمْن َأْن یُ   ".َزاِحَمُه َعَلْیِه. َ�للااَّ
ثـم في مسجد فـي الصـف األول، وأدى التحیـة والراتبـة ثـم قـام لیـأتي �مصـحف،  ا�عني لو أن إنسان

لحاجتـه إلیـه مـثًال، فالشـك أنـه أحـق �ـه، وال  جاء شخص وجلس في هذا المكـان، أو لیأخـذ منـدیال
ضـع فـي الصـف األول وو  اولو حجز مكانـ .نه في داخل المسجدإل�مكن أن �ختلف في مثل هذا، 
منـه إلـى مكـان فـي المسـجد �سـتر�ح �ـه، �حتـاج إلیـه فهـو أحـق �ـه،  فیه السجادة أو العصا، وانتقـل

ر�ًبــا، فــإن طــال إال أن �عــود ق ةوخــرج مــن المســجد هــذا لــیس لــه حقیــ ،الكــن الشــأن إذا حجــز مكانــ
 ..الفصل فغیره مثله.

نتظــر هــذه فرجــة تتســع فــال شــك أنــه خــالف األولــى و�ن إذا �ــان �عــرف أن هــذا شــخص جــالس و�
 كان ال �عرف فال یؤاخذ...

اِدَسُة: َقْوُلُه َتَعاَلى" : ِفـي ُقُبـوِرُ�ْم. َوِقیـَل: ِفـي ُقُلـوِ�ُكْم. َأيْ ] ١١[المجادلـة:  }َلُكـمْ  للااَُّ  َ�ْفَسـحِ {: السَّ
ــــَرةِ  ْنَیا َواْآلِخ ــــدُّ ــــي ال ــــْیُكْم ِف ــــُع َعَل ــــَل: ُیَوسِّ ــــلَ  ِ�َذاوَ { .َوِقی ــــ ِقی ــــُزواَفانْ  ُزوااْنُش ــــة: [المج }ُش ] ١١ادل

ـیِن ِفیِهَمـا َوَعاِصـمٌ  َواْبُن َعاِمرٍ  َناِفعٌ  َقَرأَ   }َ�ْعُكُفـونَ { :ْثـلُ ، َوُهَمـا ُلَغَتـاِن مِ ْلَبـاُقونَ . َوَ�َسـَر اِ�َضـمِّ الشِّ
ــَالِة وَ ] ١٣٨[األعــراف:  ــ، َقااْلَخْیــرِ  اِد َوَعَمــلِ ِجَهــَوالْ َ�ْعِرُشــوَن َواْلَمْعَنــى: اْنَهُضــوا ِإَلــى الصَّ ــُر  هَل َأْكَث
ِر�نَ  اكُ  ُمَجاِهدٌ  َوَقالَ  .اْلُمَفسِّ حَّ ـَالِة فَ  :َوالضَّ وا َعـِن َجـاًال َتَثـاَقلُ ُقوُمـوا ِإَلْیَهـا. َوَذِلـَك َأنَّ رِ ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

َالِة َفَنَزَلْت  َذا ِفـي َهـ :اْبـُن َزْ�ـدٍ  َلـى اْلَحـْرِب. َوَقـالَ إِ وا َأْ�ًضـا: َأِي: اْنَهُضـ َوُمَجاِهـدٌ  اْلَحَسنُ  َوَقالَ . الصَّ
ُ َعَلْیِه َوَسـلَّمَ –َبْیِت النَِّبيِّ  – َن آِخـَر َعْهـِدِه ِ�ـالنَِّبيِّ  َأْن َ�ُكـوُهْم ُ�ِحـبُّ ، َ�ـاَن ُ�ـلُّ َرُجـٍل ِمـنْ -َصلَّى للااَّ

ُ َعَلْیِه َوَسـلَّمَ  ُ َتَعـاَلى: َوِ�َذا -َصلَّى للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـ– ِن النَِّبـيِّ ُشـُزوا َعـِقیـَل انْ ، َفَقـاَل للااَّ -لَّمَ َصـلَّى للااَّ
  "؛ َفِإنَّ َلُه َحَواِئَج َفَال َتْمُكُثوا.َفاْنُشُزوا 

علیـه الصـالة –الطعـام، ألن اإلثقـال علـى النبـي  دواالنتشـار �عـ ،نصـراف�عني �ما جاء األمر �اال
علیــه الصــالة –أنــه یــؤذي النبــي  كال شــهــذا خــرهم عهــًدا �ــه، آ، لیكــون �ــل واحــد مــنهم -والســالم
ه خر، �مكن ما �طلعون بهذیبقوا �ل واحد ینتظر أن �كون اآل ، وقد �حتاج األمر إلى أن-والسالم

 إذا طعمـتم فانتشـروا، خـالص انتهـى، .حد ینتظر غیـره یلـزم علیـه التسلسـلن �ل وااالطر�قة، إذا �
انتهـى، لكـن إذا �ـان المضـیف صـاحب المحـل �عنـي موضـع الجلـوس انتهـى، الغا�ـة منـه الطعـام و 

�سر ببقاءهم وطول مكثهم، �قال فیـه �مـا �قـال فـي المـر�ض أن األصـل فـي عیادتـه التخفیـف، إال 
 إذا �ان �أنس بذلك فال مانع من البقاء عنده.
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  "ُه َ�ُعمُّ.؛ ِألَنَّ ِحیحُ َو الصَّ ، َوَهَذا هُ وفٍ یُتْم ِإَلى َأْمٍر ِ�َمْعرُ اْلَمْعَنى َأِجیُبوا ِإَذا ُدعِ  :َقَتاَدةُ  َوَقالَ "
حـــج، لجمیـــع أنـــواع لل انشـــزواجهـــاد، لل انشـــزواصـــالة، لل انشـــزواألن المعـــروف �عـــم �ـــل مـــا ذ�ـــر، 

 في المعروف. العبادات فیدخل
َحـى ِإَذا اْنتَ  زُ َ�ْنِشـُ�َقـاُل: َنَشـَز َیْنُشـُز وَ  .َهـااْألَْرِض َوُهـَو اْرِتَفاعُ  ، َمْأُخوٌذ ِمْن َنْشزِ : اِالْرِتَفاعُ َوالنَّْشزُ "

 ، َوالنََّشـزُ َذا ِمـَن النََّشـزِ . َوَأْصـُل َهـاَزْوِجَهـ ، َأِي: اْرَتَفَع ِمْنُه. َواْمَرَأٌة َناِشٌز ُمْنَتِحَیٌة َعـنْ ِمْن َمْوِضِعهِ 
ىُهَو َما اْرتَ  اُس  ؛ َذَكَرهُ َفَع ِمَن اْألَْرِض َوَتَنحَّ   .النَّحَّ

اِ�َعُة: َقْوُلُه َتَعالَ  ] ١١مجادلـة: [ال }َدَرَجـاتٍ  اْلِعْلـمَ  ُأوُتـوا الَّـِذینَ وَ  ِمـْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذینَ  للااَُّ  َیْرَفعِ { :ىالسَّ
ْنَیاَأْي: ِفي الثََّواِب ِفي اْآلِخَرِة وَ  اِلَم ، َواْلَعـْن َلْیَس ِ�ُمـْؤِمنٍ َن َعَلى مَ ْؤمِ ُع اْلمُ ، َفَیْرفَ ِفي اْلَكَراَمِة ِفي الدُّ

ُ اْلُعَلمَ  :اْبُن َمْسُعودٍ  َس ِ�َعاِلٍم. َوَقالَ َعَلى َمْن َلیْ  ُ  َأنَّـهُ  اَء ِفـي َهـِذِه اْآلَ�ـِة. َواْلَمْعَنـىَمَدَح للااَّ َیْرَفـُع للااَّ
وا َمـا َذا َفَعُلـَأْي: َدَرَجـاٍت ِفـي ِدیـِنِهْم إِ  َدَرَجـاتٍ  الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َعَلى الَّـِذیَن آَمُنـوا َوَلـْم ُیْؤَتـُوا اْلِعْلـمَ 

وَف فَ ْن َیْلبَ َوِقیَل: َ�اَن َأْهُل اْلِغَنى َ�ْكَرُهوَن َأْن ُیَزاِحَمُهْم مَ ، ُأِمُروا ِ�هِ  َیْسـَتِبُقوَن ِإَلـى َمْجِلـِس ُس الصُّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ –النَِّبيِّ  ـَالُم َرُجـًال َوَرَأى عَ  .، َفاْلِخَطـاُب َلُهـمْ -َصلَّى للااَّ ـَالُة َوالسَّ ْغِنَیـاِء ِمـَن اْألَ  َلْیـِه الصَّ

ى ِغَنـاَك َ�ـا ُفـَال  :الَ ْیِه َفقَ َ�ْقِبُض َثْوَ�ُه ُنُفوًرا ِمْن َ�ْعِض اْلُفَقَراِء َأَراَد َأْن َ�ْجِلَس ِإلَ  ُن َخِشـْیُت َأْن َیَتَعـدَّ
 ...ِإَلْیِه َأْو َفْقَرُه ِإَلْیكَ 

 مخرج؟ الغالب أنه ال أصل له.
�َمـاِن َال ِعْلِم وَ  الرِّْفَعَة ِعْنَد للااَِّ َتَعاَلى ِ�الْ َوَ�یََّن ِفي َهِذِه اْآلَ�ِة َأنَّ " ـْبِق ِإَلـى ُصـُدوِر ااإلِْ ْلَمَجـاِلِس.  ِ�السَّ

 للااَُّ  َیْرَفـعِ { :َماِلـكٍ  َعـنْ  َ�ْحَیـى ْبـُن َ�ْحَیـى َقـالَ وَ ِ�الَّـِذیَن ُأوُتـوا اْلِعْلـَم الَّـِذیَن َقـَرُءوا اْلُقـْرآَن.  َوِقیَل: َأَرادَ 
َحاَ�ةُ ] ١١[المجادلة:  }ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذینَ  ْرَفـُع یَ ] ١١[المجادلة:  }َدَرَجاتٍ  ِعْلمَ الْ  ُأوُتوا َوالَِّذینَ { الصَّ

ــقِّ  ــَب ِلْلَح ــاِلَم َوالطَّاِل ــا اْلَع ُ ِبَه ــعُ  .للااَّ ــوُم َأْوَق ــُت: َواْلُعُم ــي اْلمَ  ُقْل ــَألَ ِف ــةِ ِة َوَأوْ ْس ــى اْآلَ� ــى ِ�َمْعَن ــُع ، َفَیرْ َل َف
ِحیِح  ْؤِمَن ِ�ِإ�َماِنِه َأوًَّال ُثمَّ ِ�ِعْلِمِه َثاِنًیا.اْلمُ  ُ َعْنـهُ  -ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّـاِب  نَّ أَ َوِفي الصَّ َ�ـاَن  -َرِضـَي للااَّ

مُ    " ...ُ�َقدِّ
م، العلــم دون إ�مــان ال �ســمى علــاإل�مــان، ال عبــرة �علــٍم ال إ�مــان معــه، بــل ن و دوال عبــرة �ــالعلم 

ـــذي ال  اعالمـــ �ســـمى أو �كـــون عالمـــا أن ه ال �ســـتحقصـــاحبو  ـــى مـــع الفســـق، ال ـــاحت صـــل في أین
 نه مـع، أمـا مـا �حملـألن العلـم مـا نفـنفع، ما لیس �علم، ألن العلم  الفساقاإل�مان، ألن ما �حمله 

 ال ینتفع �ه هذا الحقیقة لیس �علم.
ــِحیِح َأنَّ " ــاِب  َوِفــي الصَّ ــَن اْلَخطَّ ــَر ْب ــهُ - ُعَم ُ َعْن ــ -َرِضــَي للااَّ مُ اَن َ� ــدِّ ــدَ  ُ�َق ــنَ  للااَِّ  َعْب ــاسٍ  ْب ــى  َعبَّ َعَل

ــَحاَ�ةِ   }َواْلَفــْتحُ  للااَِّ  َنْصــرُ  َجــاءَ  ِإَذا{: ، َوَســَأَلُهْم َعــْن َتْفِســیراهُ ، َفَكلَُّمــوُه ِفــي َذِلــَك َفــَدَعاُهْم َوَدَعــالصَّ
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ –ُهَو َأَجُل َرُسـوِل للااَِّ  :اْبُن َعبَّاسٍ  ، َفَقالَ َفَسَكُتوا] ١[النصر:  ُ  -َصـلَّى للااَّ َأْعَلَمـُه للااَّ

: َقــالَ  َعبَّــاسٍ  ْبــنِ  للااَِّ  َعْبــدِ  َعــنْ  اْلُبَخــاِريِّ  َوِفــيَمــا َأْعَلــُم ِمْنَهــا ِإالَّ َمــا َتْعَلــُم.  :ُعَمــرُ  ِإ�َّــاُه. َفَقــالَ 
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اْلُحـرِّ ْبـِن َقـْیِس ْبـِن ِحْصـٍن، َوَ�ـاَن  اْبـِن َأِخیـهِ َفَنَزَل َعَلى  ُعَیْیَنُة ْبُن ِحْصِن ْبِن ُحَذْ�َفَة ْبِن َبْدرٍ  َقِدمَ 
ــِذیَن ُیــْدِنیِهمْ  َفــِر الَّ َوُمَشــاِوَرِتِه ُ�ُهــوًال َ�ــاُنوا َأْو  ُعَمــرَ  ُعَمــُر، َوَ�ــاَن اْلُقــرَّاُء َأْصــَحاَب َمَجــاِلسِ  ِمــَن النَّ

 ْبــــنَ  َنــــاِفعَ  َأنَّ  ُمْســــِلمٍ  ِحیحِ َوِفــــي َصــــ، َمَضــــى ِفــــي آِخــــِر (اْألَْعــــَراِف)، َوَقــــْد اْلَحــــِدیثَ  .ُشــــبَّاًنا
 اْلَواِدي؟ َأْهلِ  َعَلى اْسَتْعَمْلَتهُ  َمنِ  َفَقاَل: َمكَّةَ  َعَلى َ�ْسَتْعِمُلهُ  ُعَمرُ  َوَ�انَ  ِ�ُعْسَفانَ  ُعَمرَ  َلِقيَ  اْلَحاِرثِ 

 َمـْوًلى! َعَلـْیِهمْ  َفاْسـَتْخَلْفتَ  َقـاَل: َمَواِلیَنـا. ِمـنْ  َمـْوًلى َقاَل: َأْبَزى؟ اْبنُ  َوَمنِ  َفَقاَل: .َأْبَزى  اْبنُ  :َفَقالَ 
 -َوَسـلَّمَ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصلَّى– َنِبیَُّكمْ  ِإنَّ  َأَما :ُعَمرُ  َقالَ  ِ�اْلَفَراِئِض. َعاِلمٌ  َوِ�نَّهُ  للااَِّ  ِلِكَتاِب  َقاِرئٌ  ِإنَّهُ  َقاَل:

ل »آَخِر�نَ  ِ�هِ  َوَ�َضعُ  اَأْقَوامً  اْلِكَتاِب  ِبَهَذا َیْرَفعُ  للااََّ  ِإنَّ « َقاَل: َقدْ    "اْلِكَتاِب. َوَقْد َمَضى َأوَّ
، مـا »مـن �طـأ �ـه عملـه لـم �سـرع �ـه نسـبه«إذا تخلف العمل،  والنسب ال �جدي عن صاحبه شیًئا

 ینفعه نسبه.
ِ. َوُرِوَي َعـنِ ْلِكَتـاِب َوا َهـَذا اَوَمَضى اْلَقْوُل ِفي َفْضِل اْلِعْلِم َواْلُعَلَماِء ِفي َغْیِر َمْوِضٍع ِمـنْ "  ْلَحْمـُد هللَِّ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ –النَِّبيِّ   َحْضـرُ  ْینِ َدَرَجَتـ ُ�ـلِّ  َبْینَ  ،َرَجةٍ دَ  ِماَئةُ  اِبدِ َواْلعَ  اْلَعاِلمِ  َبْینَ « :َأنَُّه َقالَ  -َصلَّى للااَّ
 ".»َسَنةً  َسْبِعینَ  اْلُمَضمَّرِ  اْلَجَوادِ 

 .لجواد المضمر في مدة سبعین سنةضیها ا�عني المسافة، المسافة التي �ق
یَن ْنُكْم َوالَّــذِ َیْرَفــِع للااَُّ الَّــِذیَن آَمُنــوا ِمــ{ :ل الــدرجات منصــوص علیهــا فــي القــرآنعلــى �ــل حــا مخــرج؟

ــَم َدَرَجــاتٍ  ــوا اْلِعْل  ا واألرضا بــین الســموالدرجــة معروفــة، درجــة الجنــة مثــل مــ ]١١[المجادلــة:  }ُأوُت
 واحدة، �هللا المستعان.

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ –َعْنُه وَ "  َسـاِئرِ  َعَلـى اْلَبـْدرِ  َلْیَلـةَ  اْلَقَمـرِ  َكَفْضـلِ  دِ اْلَعاِبـ َعَلـى اْلَعاِلمِ  َفْضلُ « :-َصلَّى للااَّ
ــِب  ــَالمُ  ،»اْلَكَواِك ــَالُة َوالسَّ ــِه الصَّ ــُه َعَلْی ــْومَ  َ�ْشــَفعُ « :َوَعْن ــةِ اْلقِ  َی ــٌة:ثَ  َیاَم ــاءُ اْألَ  َالَث ــمَّ  ْنِبَی ــاءُ الْ  ُث ــ ُعَلَم  مَّ ُث
َهَداءُ  ـ »الشُّ ُ َعَلْیـ– للااَِّ اَدِة َرُسـوِل َهاَدِة ِ�َشـهَ َفَأْعِظْم ِ�َمْنِزَلٍة ِهَي َواِسَطٌة َبـْیَن النُُّبـوَِّة َوالشَّ ِه َصـلَّى للااَّ

ــرَ  :اْبــِن َعبَّــاسٍ  َوَعــنِ  .-َوَســلَّمَ  ــَالُم َبــ ُســَلْیَمانُ  ُخیِّ ْلــَم اْخَتــاَر اْلعِ فَ اِل َواْلُمْلــِك ْیَن اْلِعْلــِم َواْلَمــَعَلْیــِه السَّ
 ".َفُأْعِطَي اْلَماَل َواْلُمْلَك َمَعهُ 

 ...ماذا قال عنه؟َ�ْشَفُع َیْوَم اْلِقَیاَمِة َثَالَثةٌ 
 على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ 

 


