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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 م( 2022,  هـــ )نوفمب 1444ربيع الثّاين    شهر ل ورشة التزكية  

 10- 8/ 58املوضوع: سورة اجملادلة:  املادة: تفسري القرآن الكرمي   
 إعداد: اإلمام راجي سلمان 

________________________________________________ 
 عقاب املتناجني ابلسوء وآداب املناجاة يف القرآن 

 [ 10اىل  8( : اآلايت 58]سورة اجملادلة )
ُثِْ َواْلعهدْ  واِن َوَمْعِصَيِة َأََلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن ُنههوا َعِن النَّْجوى ُثهَّ يـَعهودهوَن ِلما ُنههوا َعْنهه َويـََتناَجْوَن اِبإْلِ

بـهَنا اَّللَّه ِبا نـَقهوله   َحيـَّْوَك ِبا ََلْ ُيهَيَِّك ِبِه اَّللَّه َويـَقهولهوَن يف أَنـْفهِسِهمْ  كَ و ءه الرَّسهوِل َوِإذا جا يـهَعذِّ
تهْم َفال تـََتناَجْوا  ( اي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنهوا ِإذا 8َحْسبـهههْم َجَهنَّمه َيْصَلْوَُنا فَِبْئَس اْلَمِصريه ) تَناَجيـْ

ُثِْ َواْلعهْدواِن َوَمْعِصَيِة الرَّسهوِل َوتَناَجْوا اِبْلِبِّ َوالتـَّْقوى َواتَـّقهوا اَّللََّ الَِّذي ِإلَْيِه تهْ  (  9َشرهوَن )اِبإْلِ
َا النَّْجوى ِمَن الشَّْيطاِن لَِيْحزهَن الَِّذيَن آَمنهوا َولَْيَس ِبضارِِّهْم َشيْ  ئاً ِإالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ َوَعَلى اَّللَِّ  ِإَّنَّ

ْليَـتَـوَكَِّل اْلمهْؤِمنهوَن )  ( 10فـَ
 اإلعراب: 

َحْسبـهههْم َجَهنَّمه َيْصَلْوَُنا، فَِبْئَس اْلَمِصريه َحْسبـهههْم َجَهنَّمه مبتدأ وخب، وَيْصَلْوَُنا مجلة فعلية يف 
 ملقصود ابلذم، وتقديره: جهنم. موضع نصب على احلال من َجَهنَّمه وبئس املصري: حذف ا

 املفردات اللغوية: 
َأََلْ تـََر أَل تنظر. الَِّذيَن ُنههوا َعِن النَّْجوى هم اليهود واملنافقون كانوا يتناجون فيما بينهم، أي  

يتحدثون سرا للتآمر على املؤمنني وإيقاع الريبة يف قلوهبم، فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه  
 ثل فعلهم. اِبإْلُِثِْ ِبا هو معصية وذنب. َواْلعهْدواِن االعتداء على غريهم. وسلم، ُث عادوا مل

َوَمْعِصَيِة الرَّسهوِل التواصي ِبخالفة الرسول صلى هللا عليه وسلم. َوِإذا جاؤهَك َحيـَّْوَك ِبا ََلْ  
نعم صباحا..،  ُيهَيَِّك ِبِه اَّللَّه أي إذا جاؤوك أيها النيب قالوا: السام عليك، أي املوت، أو أ

 وهللا تعاىل يقول: 
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[ . وَحيـَّْوَك خاطبوك ابلتحية، والتحيات 59/ 27َوَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَِّذيَن اْصطَفى ]النمل 
بـهَنا اَّللَّه ِبا نـَقهوله هال يعذبنا بسبب   هلل: أي البقاء. َويـَقهولهوَن يف أَنـْفهِسِهْم أي فيما بينهم  يـهَعذِّ

 ن حممد نبيا. َحْسبـهههْم َجَهنَّمه عذاب جهنم كاف هلم. ذلك، أي ابلتحية لو كا
 َيْصَلْوَُنا يدخلوُنا ويقاسون حّرها. فَِبْئَس اْلَمِصريه جهنم. 

َفال تـََتناَجْوا اِبإْلُِثِْ َواْلعهْدواِن.. كما يفعله املنافقون. َوتَناَجْوا اِبْلِبِّ َوالتـَّْقوى ِبا يتضمن خري 
معصية الرسول صلى هللا عليه وسلم. َواتَـّقهوا اَّللََّ الَِّذي ِإلَْيِه تهَْشرهوَن فيما  املؤمنني واتقاء 

 أتتون وتذرون، فإنه جمازيكم عليه، وتهَْشرهوَن جتمعون.
َا النَّْجوى ِمَن الشَّْيطاِن النجوى ابإلُث والعدوان من الشيطان، فإنه املزين هلا والدافع   ِإَّنَّ

ِذيَن آَمنهوا ليوقعهم بتومهه يف احلزن. َولَْيَس ِبضارِِّهْم َشْيئاً أي وليس الشيطان  إليها. لَِيْحزهَن الَّ 
ْليَـتَـوَكَِّل اْلمهْؤِمنهوَن فليفوضوا األمر إليه، وال   بضاّر املؤمنني. ِإالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ ِبشيئته. َوَعَلى اَّللَِّ فـَ

 يبالوا بنجواهم. 
 سبب النزول: 
 ( : 8نزول اآلية )

 :  ...  تـََر َأَلَْ 
أخرج ابن أيب حامت عن مقاتل بن حّيان قال: كان بني النيب صلى هللا عليه وسلم وبني اليهود  

يتناجون بينهم حىت يظن املؤمن أُنم   موادعة، فكانوا إذا مّر هبم رجل من الصحابة، جلسوا
م ينتهوا،  يتناجون بقتله، أو ِبا يكرهه، فنهاهم النيب صلى هللا عليه وسلم عن النجوى، فل 

 فأنزل هللا: َأََلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن ُنههوا َعِن النَّْجوى اآلية. 
وأخرج أمحد والبزار والطباين بسند جيد عن عبد هللا بن عمرو: أن اليهود كانوا يقولون  

  ، بـهَنا اَّللَّه ِبا نـَقهوله لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: سام عليكم، ُث يقولون يف أنفسهم: يـهَعذِّ
 فنزلت اآلية: َوِإذا جاؤهَك َحيـَّْوَك ِبا ََلْ ُيهَيَِّك ِبِه اَّللَّه. 

ابن عباس وجماهد: نزلت يف اليهود واملنافقني، وذلك أُنم كانوا يتناجون فيما بينهم،  وقال 
وينظرون إىل املؤمنني، ويتغامزون أبعينهم، فإذا رأى املؤمنون جنواهم قالوا: ما نراهم إال وقد  
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بلغهم عن أقرابئنا وإخواننا الذين خرجوا يف السرااي قتل أو موت أو مصيبة أو هزمية، فيقع  
لك يف قلوهبم وُيزُنم، فال يزالون كذلك حىت يقدم أصحاهبم وأقرابؤهم، فلما طال ذلك  ذ

وكثر، شكوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمرهم أن يتناجوا دون املسلمني، فلم  
 « . 1ينتهوا عن ذلك، وعادوا إىل مناجاهتم، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية »

 َك َحيـَّْوَك ِبا ََلْ ُيهَيَِّك ِبِه اَّللَّه: نزول قوله تعاىل: َوِإذا جاؤه 
عن عائشة قالت: جاء انس من اليهود إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا: السام عليك  
اي أاب القاسم، فقلت: السام عليكم وفعل هللا بكم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

ال التفحش، فقلت: اي رسول هللا، ألست  مه، اي عائشة، فإن هللا تعاىل ال ُيّب الفحش و 
 أدري ما يقولون؟ قال: ألست ترين أرّد عليهم ما يقولون؟ أقول: 

 « . 2وعليكم، ونزلت هذه اآلية يف ذلك: َوِإذا جاؤهَك َحيـَّْوَك ِبا ََلْ ُيهَيَِّك ِبِه اَّللَّه »
 __________ 

 233( أسباب النزول للنيسابوري: ص 1)
 والمكان السابق، والحديث رواه ابن أبي حاتم. ( المرجع 2)

 ( : 10نزول اآلية )
َا النَّْجوى ِمَن الشَّْيطاِن: أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان املنافقون يتناجون بينهم،   ِإَّنَّ

َا النَّْجوى ِمَن الشَّْيطاِن اآلية.   وكان ذلك يغيظ املؤمنني، ويكب عليهم، فأنزل هللا: ِإَّنَّ
 املناسبة:

بعد بيان علم هللا بكل شيء، ومنه السر والنجوى، أابن هللا تعاىل حال أولئك الذين ُنوا  
عن النجوى وهم اليهود واملنافقون، ُث عودهتم إىل املنهي عنه، وتيتهم ابلسوء للنيب صلى  

 هللا عليه وسلم، قائلني له: السام عليك، أي املوت، وهتديد بدخول جهنم. 
ناجاة من االمتناع عن التناجي ابإلُث والعدوان، أي ابملعصية والقبيح ُث ذكر تعاىل آداب امل

واالعتداء وكل ما يؤدي إىل ظلم الغري، وضرورة التناجي ابلب والتقوى، أي ابخلري وما يتقى 
 به من النار من فعل الطاعات وترك املعاصي.
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 التفسري والبيان: 
ْجوى، ُثهَّ يـَعهودهوَن ِلما ُنههوا َعْنهه أي أَل تنظر إىل الذين ُنيتهم عن َأََلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن ُنههوا َعِن النَّ 

التناجي واملسارة ابلسوء، ُث عودهتم إىل ما ُنيتهم عنه، وهم اليهود واملنافقون كما ذكر يف  
 سبب النزول. 

حدثون فيما بينهم ِبا هو  َويـََتناَجْوَن اِبإْلُِثِْ َواْلعهْدواِن َوَمْعِصَيِة الرَّسهوِل أي ويتساّرون أو يت
معصية وذنب كالكذب، واعتداء وظلم لآلخرين وعدوان على املؤمنني، وتواص ِبخالفة  

 النيب صلى هللا عليه وسلم.
َوِإذا جاؤهَك َحيـَّْوَك ِبا ََلْ ُيهَيَِّك ِبِه اَّللَّه أي وإذا أتى إليك اليهود حّيوك بتحية سوء َل ُيّيك هبا  

  بذلك السالم ظاهرا، وهم يعنون املوت ابطنا، السام عليك، يريدون  هللا إطالقا، فيقولون: 
 فيقول النيب صلى هللا عليه وسلم: وعليكم. 

روي يف الصحيح لدى البخاري ومسلم عن عائشة: أن انسا من اليهود دخلوا على رسول  
عليه وسلم:  هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالوا: السام عليكم اي أاب القاسم، فقال صلى هللا  

وعليكم، وقالت عائشة: عليكم السام ولعنكم هللا وغضب عليكم، فقال عليه الصالة  
والسالم: اي عائشة، عليك ابلرفق، وإايك والعنف والفحش، فقلت: أال تسمعهم يقولون:  

وعليكم، فأنزل هللا تعاىل: َوِإذا   السام؟ فقال عليه الصالة والسالم: وأما مسعت ما أقول:
يـَّْوَك ِبا ََلْ ُيهَيَِّك بِِه اَّللَّه أي وهللا تعاىل يقول: َوَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَِّذيَن اْصطَفى جاؤهَك حَ 
 [ واي أَيُـَّها الرَّسهوله واي أَيُـَّها النَّيبُّ. 59/ 27]النمل 

بـهَنا اَّللَّه ِبا نـَقهوله أي يفعلون هذا، ويقولون  فيما بينهم: لو كان  َويـَقهولهوَن يف أَنـْفهِسِهْم: يـهَعذِّ
حممد نبيا لعذبنا هللا ِبا يتضمنه قولنا من االستخفاف به، فأجاب هللا تعاىل عن قوهلم: أبن  

 جهنم تكفيهم، كما قال سبحانه:
َحْسبـهههْم َجَهنَّمه َيْصَلْوَُنا، فَِبْئَس اْلَمِصريه أي يكفيهم عذاب جهنم عن املوت احلاضر، 

 وهو جهنم.  يدخلوُنا، فبئس املرجع واملآل،
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ُث ذكر هللا تعاىل آداب املناجاة حىت ال يكون املؤمنون مثل اليهود واملنافقني، فقال: اي أَيُـَّها  
ُثِْ َواْلعهْدواِن َوَمْعِصَيِة الرَّسهوِل أي اي أيها املؤمنون   تهْم، َفال تـََتناَجْوا اِبإْلِ الَِّذيَن آَمنهوا، ِإذا تَناَجيـْ

أمر هللا، واالبتعاد عن كل ما يتناىف مع اإلميان الصحيح، إذا   الذين يقتضي إميانكم امتثال
تدثتم سرا فيما بينكم، فال تفعلوا مثلما يفعل اجلهلة من اليهود واملنافقني، من التناجي  

ابملعصية والذنب. واالعتداء على اآلخرين وظلمهم، وخمالفة النيب صلى هللا عليه وسلم قائد  
 األمة ومنقذها من الضاللة.

َوتَناَجْوا اِبْلِبِّ َوالتـَّْقوى، َواتَـّقهوا اَّللََّ الَِّذي ِإلَْيِه تهَْشرهوَن أي وتدثوا ابلطاعة وترك املعصية، 
  وابخلري واتقاء هللا فيما تفعلون وترتكون، فإنكم إليه

وجيازيكم ِبا  جتمعون يوم القيامة واحلساب، فيخبكم أبعمالكم وأقوالكم، وُياسبكم عليها، 
 تستحقون،

قال صلى هللا عليه وسلم: »إذا كنتم ثالثة، فال يتناجى رجالن دون اآلخر، حىت ختتلطوا  
 « .1ابلناس، فإن ذلك ُيزنه« »

 ُث ذكر هللا تعاىل بواعث مناجاة الكفار ابلسوء، فقال:
َا النَّْجوى » لَْيَس ِبضارِِّهْم َشْيئاً ِإالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ أي إَّنا  « ِمَن الشَّْيطاِن لَِيْحزهَن الَِّذيَن آَمنهوا، وَ 2ِإَّنَّ

التناجي أو املسارّة ابإلُث والعدوان ومعصية الرسول صلى هللا عليه وسلم من تزيني الشيطان  
وتسويله ووسوسته ليسوء املؤمنني، وألجل أن يوقعهم يف احلزن ِبيهامهم أُنم يف مكيدة 

ناجي الذي يزينه الشيطان بضاّر املؤمنني شيئا، إال ِبرادة  يكادون هبا، وليس الشيطان أو الت 
 هللا تعاىل ومشيئته.

ْليَـتَـوَكَِّل اْلمهْؤِمنهوَن أي فال أيبه املؤمنون بتناجيهم، وليتوكلوا على هللا رهبم، أبن   َوَعَلى اَّللَِّ فـَ
 يبالون ِبا  يكلوا أمرهم إليه، ويفوضونه يف مجيع شؤوُنم، ويستعيذون ابهلل من الشيطان، وال

 يزينه من النجوى. 
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 فقه احلياة أو األحكام:
 دلت اآلايت على ما أييت: 

إن شأن اليهود وديدُنم معاداة القيم واألنبياء، والتآمر واملكايد، فرتاهم يتناجون سرا   -1
ابإلُث والعدوان، أي ابلكذب والظلم، ويتواصون ِبخالفة الرسول صلى هللا عليه وسلم،  

وخيرجون عن اآلداب االجتماعية املعروفة، فيحيون النيب صلى هللا عليه وسلم بقوهلم: السام 
دون بذلك السالم ظاهرا، وهم يعنون املوت ابطنا، فيجيبهم النيب صلى هللا عليه  عليك يري

 وسلم بقوله: »عليكم« أو »وعليكم« وكانوا يقولون: لو كان حممدا 
 __________ 

 ( رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق عن ابن مسعود. 1)
 والعدوان، زينه الشيطان ألجلهم.( الالم للعهد، وهو التناجي باإلثم 2)

نبيا ملا أمهلنا هللا بسّبه واالستخفاف به، وجهلوا أن الباري تعاىل حليم، ال يعاجل من سّبه، 
 فكيف من سّب نبيه؟! 

وقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »ال أحد أصب على األذى من هللا، يدعون له  
 « . الصاحبة والولد، وهو يعافيهم ويرزقهم

واختلف العلماء يف رد السالم على أهل الذمة، هل هو واجب كالرد على املسلمني، 
فذهب ابن عباس والشعيب وقتادة إىل الوجوب، لألمر بذلك. وذهب مالك والشافعي إىل  

أن ذلك ليس بواجب، فإن رددت فقل عليك. قال القرطيب: وما قاله مالك أوىل اتباعا  
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »إذا سّلم عليكم أهل   أخرج الرتمذي عن أنس للسنة،

 الكتاب فقولوا: عليك ما قلت« . 
أمر هللا املؤمنني أن يتناجوا فيما بينهم ابلب والتقوى، أي ابلطاعة والعفاف عما ُنى هللا   -2

عنه، وُناهم عن التناجي أي التسارر ابملعصية والذنب، واالعتداء على اآلخرين والظلم،  
 إُنم جمموعون يف اآلخرة إىل هللا الذي جيازيهم على ما قالوا وما عملوا. ف
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إن الباعث على جنوى السوء من تزيني الشيطان، ليوقع املؤمنني يف اهلّم واحلزن،   -3
وليومههم أن املسلمني أصيبوا يف السرااي، أو أُنم متعرضون ملكايدة األعداء، والوقوع فريسة  

مع العلم أبن الشيطان ال يضر أحدا بشيء إال ِبشيئة هللا وتدبريه،   األقوايء، وحمنة السوء،
وعلى املؤمنني أن يكلوا أمرهم إىل هللا رهبم القاهر القادر، ويفوضوا مجيع شؤوُنم إىل عونه،  
ويستعيذوا به من الشيطان ومن كل شر، فهو الذي سّلط الشيطان ابلوساوس ابتالء للعبد  

 نه.وامتحاان، ولو شاء لصرفه ع
  ... جاء يف حديث عبد هللا بن مسعود املتقدم: »إذا كنتم ثالثة  من أدب اإلسالم، كما -4
من يتحدث معه، كما فعل  أاّل يتناجى أو يتحدث سرا اثنان أمام اثلث، حىت جيد الثالث «

ابن عمر، وذلك أنه كان يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه، فلم يناجيه حىت دعا  
« . ويستوي يف ذلك كل  1رابعا، فقال له ولألول: أتخرا، وانجى الرجل الطالب للمناجاة »

األعداد، فال يتناجى أربعة دون واحد وال عشرة وال ألف مثال، لوجود ذلك املعىن يف حقه،  
بل وجوده يف العدد الكثري أوقع، فيكون ابملنع أوىل، وإَّنا خص الثالثة ابلذكر، ألنه أول  

ى ذلك املعىن فيه. وظاهر احلديث يعم مجيع األزمان واألحوال، وإليه ذهب عدد يتأت
 « .2اجلمهور، وسواء أكان التناجي يف مندوب أم مباح أم واجب، فإن اإلساءة تشمله »

 
 
 


