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نة النبويَّة وما يتعّلق هبام  راسات القرآنيَّة والسُّ ُتعنى بنرش بحوث الدِّ
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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض، اململكة العربية السعودية 
برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ

رقم اإليداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28

1658 - 774x :ردمد

سعر المجلة: )20( عشرون رياًل سعودًيا أو ما يعادله

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :الربيد االلكرتوين للمجلة

َمَجّلُة َتْعِظيِم الَوْحَيْيِن، وقف تعظيم الَوْحَيْيِن،
حي الروايب- املدينة املنورة: ص. ب: 51993، الرمز الربيدي: 41553،

  اململكة العربية السعودية.
هاتف املجلَّة: 00966148493009  حتويلة: 115

جوال املجلَّة وواتسآب: 535522130 966+
@wahyain-mejellah :تويرت

قيمة االشرتاك:
- داخل اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات )100 ريال(، شاملة لعددين يف السنة مع قيمة الشحن. 

- خارج اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات )12 دوالرًا أمريكيًا( لعددين يف السنة، وال تشمل قيمة الشحن.

تعبأ استامرة االشرتاك  من موقع وقف تعظيم الوحيني  - املجلة املحكمة.
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المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
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وحتقيق  هدايتِهام،  وبيان  املطّهرة،  النبوّية  والّسنة  الكريم  القرآن  خدمة  عىل  تقوم  وقفيَّة  مؤّسسة 
غاياِتام، وتفعيل مقاصِدمها.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مرشوع تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1434 هـ، أصبح املرشوع مركزا ضمن مراكز املدينة املنّورة لتنمية املجتمع حتت اسم: 
»مركز تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1436هـ، تم تطوير املركز واستقالله، ليكون مؤّسسة وقفّية باسم: »وقف تعظيم الوحيني«. 

االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية ودراساتام حمليًا وعامليًا.

تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية يف املجتمع واألّمة، بتفعيل مقاصدمها وغاياتام وبيان هدايتهام.

 

1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والّسنّة النّبوّية الرّشيفة، وبياُن حقوِقهام.

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نبّيه ، وتفنيُد الشبهات عنهام.

صة يف الّدراسات القرآنّية واحلديثّية  راسات البحثّية والّدورات الّتدريبّية املتخصِّ 3- االرتقاء بالدِّ
وما يتعلق هبام.
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ورقيًا  هبام  يتعّلق  وما  ة  النبويَّ نة  والسُّ القرآنيَّة  راسات  الدِّ بحوث  بنرش  ُتعنى  حمّكمة،  علمّية  دورّية  جمّلة 
. وإلكرتونيًا، ألساتذة اجلامعات، وأهل االختصاص، والباحثي املهتمي بعلوم الَوْحَيْيِ

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْيِ الرشيفي وتعظيمهام.

ة وما يتعّلق  نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ حتكيم البحوث العلميَّة اجلادَّ
هبام.

 

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نرش البحوث العلميَّة املتخصّصة يف الدِّ

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء املجالت العلميَّة يف جماالت الدِّ

3- شحُذ مِهم الباحثي للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنرش بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 5- التمهيد ملشاريع علميَّة موسوعيَّة مبتَكرة يف الدِّ

لة بعمل الوقف وأهدافه. ة ذات الصِّ 6- دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلميَّة اجلادَّ



6

................................................................................................................................

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورةاأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ احلديث ال�سريف بجامعة طيبة باملدينة املنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن بجامعة طيبة باملدينة املنورة

اأ�ستاذ احلديث ال�سريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن امل�سارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها امل�سارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن امل�سارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة



7

....................................................................................................................

 اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

 اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

اأ�ستاذ التف�سري بجامعة �سكاريا برتكيا وجامعة قطر بقطر
(تركيـا) 

اأ�ستاذ الدرا�سات القراآنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
(ال�سعودية) 

 اأ�ستاذ اللغات والرتجمة امل�سارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

 اأ�ستاذ الت�سال والإعالم امل�سارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

 اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(الأردن)

 خبري اجلودة والتخطيط والعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(م�سـر)

 اأ�ستاذ اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

اأ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ساء
(الـمـغــرب) 

اأ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة  املنورة
(ال�سعودية) 

 اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(م�سـر)

اأ�ستاذ القراءات وعلومها بجامعة طيبة باملدينة املنورة
(ال�سعودية) 

 اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

 اأ�ستاذ الإدارة الرتبوية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)



8

ة وما يتعلق هبام؛ ما يأيت: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل املجلَّة يف حقل الدِّ

  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل رسِّ 2- ختضع البحوث املقدَّ

م البحوث من حمكمَي  - عىل األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال تعارض حكمهام ُيّكم  3- حُتكَّ
م ثالث ويكون قراره مرجحًا. البحث من حمكِّ

4- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس حترير املجلَّة.

5- يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النرش.

6- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنرش ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

7- ال ُتعاد البحوث إىل أصحاهبا وال ُتسرتد، سواء أنرشت أم مل تنرش.

8- حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمجلَّة.

9- ُترتَّب البحوث يف املجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة هلا بقيمة البحث.

د الباحث بنسختي ورقّيتي من املجلة املنشور فيها بحثه، وعرش مستاّلت خاّصة ببحثه.  10- ُيزوَّ

11- املواد املنشورة يف املجلَّة ُتعربِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة )pdf( بأّن بحثه مل ُيسَبق نرشه، أو مقدمًا للنرش يف جهة أخرى، أو  12- ُيقدِّ
مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، أوغريمها. وُيرسل 

عىل بريد املجلَّة االلكرتوين.

م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عىل  13- ُيقدِّ
.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف ختصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غريه عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة املنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفحة؛ مقاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )20( صفحة؛ وال يزيد عن: )40

ورة.        شاملة مللخص البحث، ومراجعه. وهليئة حترير املجلَّة االستثناء عند الضَّ

كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز  )250( كلمة، يشمل: )موضوع البحث، وهدفه الرئيس،   -6
يتجاوز  وال  البحث،  موضوع  عىل  )املفتاحية(  الة  الدَّ والكلامت  نتائجه،  وأهم  البحث،  ومشكلة 

عددها: )4( كلامت.

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  7- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن املوضوع، واجلديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عنارص واضحة(. ن خامتة البحث: )أهم نتائج الدِّ 8- أن تتضمَّ

9- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:

    نوع اخلط: )Lotus Linotype( ملتن البحث، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد األسطر: مفَردًا.

  مقاس خط متن البحث:  )16( غري ُمْسَوّد.

  مقاس خط العناوين الرئيسة: )20( ُمْسَوّدًا. 

  مقاس خط العناوين الفرعّية: )18( ُمْسَوّدًا. 
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، وتوضع أرقام احلوايش بي قوسي؛ هكذا:  الُسفلّية: )12( غري ُمسَودِّ مقاس خط احلوايش    
)1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستقّلة.

ة للنرّش احلاسويب    تكتب اآليات القرآنيَّة بي قوسي مزّهرين؛ بربنامج مصحف املدينة النبويَّ
هكذا:   )14( بحجم:  نفسه  السطر  يف  اآليات  وتوثق  ًا،  ُمْسَودَّ   )14( خط:   بمقاس 

]سورة البقرة: 30[.

ة واآلثار بي قوسي؛ هكذا: » ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه  تكتب األحاديث النبويَّ   
َدة. وُمَسوَّ

ًا،، اسم املؤلف أو اسم الشهرة،     التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا: )اسم الكتاب مسَودَّ
ويوضع اجلزء والصفحة، مثل: الوجوه والنظائر، للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

ًا، اسم املؤلف،    التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
اسم املحقق إن وجد، ثم دار النرش مثال: الرياض: دار السالم، ط4، 1425هـ- 2005م(. 

وترتب املصادر ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختي من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ

.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد -  

رة بصيغة )pdf(، وترسل عىل بريد املجلَّة اإللكرتوين: - ونسخة أخرى مصوَّ  

mjallah.wqf@gmail.com
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احلمد هلل ويل املؤمني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملي، وعىل من اهتدى هبديه وأخذ 
بحكمته إىل يوم الدين. وبعد:

فتعظيم الوحيي الكريمي هو تعظيم هلل تعاىل، ألن مصدرمها منه سبحانه وتعاىل الذي أكرم البرشية 
بذلك لتحيى حياة طيبة يف الدارين، وكذلك هو تعظيم لسيد املرسلي رسول اهلل ، فالذي 

. أوحى هو اهلل تعاىل، والذي ُأوحي إليه هو رسوله ومصطفاه

ومن أعظم معامل تعظيم الوحيي هو االنتصار للقرآن الكريم، وذلك باملحافظة عىل القرآن الكريم 
بكل  التحريفات  وكيد  الشبهات  عبث  من  وصيانته  عنه،  الدفاع  لواء  حتت  تنضوي  التي  املعاين  بكل 

الوسائل والدالئل النقلية والعقلية.

 وهو جدير بذلك وحقيق به ملا يف ذلك من االرتقاء باألمة، إذ بتحقيق مقاصده يسمو اإلنسان، 
وتستقر األوطان، وترتقي العلوم، وتزدان الفهوم، وتزول اهلموم، وبتالوته تطمئن القلوب، وبحكمه 

تنكشف الكروب، وهبديه تنور الدروب، وبأحكامه تندثر احلروب.

وهكذا فإن فوائده وفضائله ال حتىص، وخصائصه وحماسنه ال حترص، وكلام حتقق االنتصار حتقق 
التعظيم، وكلام تغافلنا عن االنتصار حرمنا من ذلك االزدهار. 

النبوية الرشيفة ملا فيه من الذبِّ عام نسب إىل  واالنتصار للقرآن الكريم يتضمن االنتصار للسنة 
رسول اهلل   من االفرتاء.

     وقد برشَّ اهلل تعاىل الذين يعملون يف ميدان االنتصار للقرآن الكريم بالنرص والثبات كام يف قوله 
]سورة حممد: 7[ ألن االنتصار للقرآن  مخ  ِّ   جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت   مت  : ّٰٱ  تعاىل  

الكريم هو انتصار هلل تعاىل فهو كالمه تكلم به، وأكرم البرشية يف ِحكمه وأحكامه.

كام برشَّ سبحانه وتعاىل أيضًا الذين ينرصون رسول اهلل بالفوز والفالح والنجاح كام 
يف قوله تعاىل:    ّٰٱ ىك يك مل ىل يل ام  مم رن زن من نن ىن 
ين ٰى  ِّ  ]سورة األعراف: 157[ ونرصته    يف حياته ومماته، ويف طاعته والذبِّ 

عنه. 
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    ومن أساسيات االنتصار: رّد املطاعن والشبهات حول القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة، 
وذلك بتفنيد املطاعن ودحض الشبهات التي يرددها املحرومون من هذا اخلري العظيم.

ولقد ازدانت املكتبة اإلسالمية بمسرية حضارية راقية من القرن األول اهلجري  إىل القرن اخلامس 
عرش، فاهتم العلامء بموضوع االنتصار للقرآن الكريم يف مجيع أنواعه، وانترشت مؤلفاتم، تلك املؤلفات 
التي حفظت خمطوطاتا يف أنحاء العامل، وانترشت مطبوعاتا يف املكتبات العامة واخلاصة، وفقد منها مجلة 

كبرية باحلوادث التي أصابتها.

من أجل ذلك انربى الوقف لتأليف:  »موسوعة أسامء مؤلفات االنتصار للقرآن الكريم«. وهيدف 
هذا العمل البيبلوغرايف  إىل  ما ييل:

1-   إعداد موسوعة تربز نشاط التأليف يف  كتب االنتصار للقرآن الكريم.

2-   رفد الباحثي بعناوين األبحاث التي كتبت حول االنتصار للقرآن الكريم.

3-  التعرف عىل سمو املستوى احلضاري لألمة يف تعظيم القرآن الكريم.

4-  معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر عىل املتقدم.

5-  الوقوف عىل اجلهود التي بذلت يف هذا املوضوع.

6-  معرفة تطور هذا العلم.

العدد  هذا  االنتصار يف  بحوث  الكريم، ومن  للقرآن  االنتصار  بموضوعات  عناية  املجلة   وهلذه 
الثالث:

1-  »االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة« لفضيلة الدكتور أجمد بن حممد زيدان.

2-  نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«  
لفضيلة الدكتور خلف بن محود الشغديل.

وبمناسبة وفاة أخينا وفقيدنا فضيلة  أ.د/ سعود بن عيد الصاعدي - - عضو هيئة حترير 
جملة تعظيم الوحيي وأستاذ احلديث الرشيف يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،  فإن أرسة هيئة حترير 
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بنفوس راضية بقضاء اهلل تعاىل وقدره، وتدعو اهلل تعاىل أن يغفر له ويسكنه فسيح  الفقيد  تنعي  املجلة 
جناته، ويسبغ عليه شآبيب رمحاته.

فقد صنف الفقيد - - الكتب املفيدة التي تنطق بدقة حتقيقه، وسعة استقرائه واطِّالعه، كام 
متيزت دروسه بالفوائد واالستنباط والعمق والدقة وقوة اللغة العربية، وال غرابة فإنه شاعر مشهود له 

بذلك. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

عىل  التحرير  هيئة  أعضاء  جلميع  اجلميل  والعرفان  اجلزيل  الشكر  أقدم  أن  اخلتام  يف  يل  ويطيب 
جهودهم املباركة ال سيام املرشف العام عىل الوقف: فضيلة األستاذ الدكتور عامد بن زهري حافظ الذي 

يتابع املجلة متابعة حثيثة لالرتقاء هبا، والشكر موصول إىل الباحثي الذين أثَروا هذا العدد.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي. 

                    
                    رئيس حترير املجلة

                 أ.د/ حكمت بن بشري ياسني
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

»بحث افتتاح العدد«

النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها
يف القرآن الكريم 

أ.د. اعدل بن يلع الشدي
أستاذ التفسري وعلوم القرآن بجامعة امللك سعود

الرياض -اململكة العربية السعودية

madaralwatan2020@gmail.com
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 :موضوع البحث      

 وسبل معالجتها. "ظاهرة النجوى"منهجية القرآن الكريم في التعامل مع 

 أهداف البحث:       
 .الوقوف على معالجة القرآن للمشاكل االجتماعية في المجتمع 

 .بيان وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم 

 مشكلة البحث:     
 وما الضابط في ذلك؟هل النجوى دائما مذمومة؟ ولماذا؟ 

 نتائج البحث:      

  األغلب في النجوى الذم لكثرة كونها في الشر والسوء، وجاء النهي عنها في آيات عديدة

 ، وبأساليب مختلفة.من كتاب الله تعالى

  يستثنى من ذم النجوى ما يكون منها في البِّر والتقوى عموًما وما يكون منها في التواصي

 وإصالح ذات البْين على وجه الخصوص.بالصدقة والمعروف 

 الة )المفتاحية(: الكلمات الد        

 القرآن الكريم -ضوابط -عالج – النجوى
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F 
 

وصحبه، وبعد فإن من أكثر  الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وعلى آله

ما يميز شريعة اإلسالم هو شموليتها؛ فالشريعة تتناول عالقات اإلنسان كلها: عالقته بربه، وعالقته 

بنفسه، وعالقته باآلخرين، وفي هذه العالقة األخيرة تندرج اآلداب التي اعتنى القرآن الكريم بها أيما 

 .(1)ب أسماها بعض المعاصرين سورة اآلداباعتناء، حتى إن بعض سوره من اعتنائها باآلدا

 ،والروحية ،النفسية :تهدف اآلداب في اإلسالم إلى خلق إنسان متوازن في جميع نواحيهو

والمادية، وقد خّص اإلسالم جانب طمأنينة النفس اإلنسانية بقدر كبير من التشريعات التي تصون 

 يتعلق بأحكام النجوى.جانب عند المسلم، وكان من تلك التشريعات ما هذا ال

الضوء على النجوى في القرآن الكريم عبر تتبع  -بشيء من التفصيل-وسيسلط هذا البحث 

اآليات التي تناولتها، من خالل البحث في كتب التفسير وعلوم القرآن؛ بغية الوصول إلى منهجية 

 وسبل معالجتها. "ظاهرة النجوى"القرآن الكريم في التعامل مع 

ختيار هذا الموضوع حاجتنا الملحة في هذا العصر إلى رجوع إلى قيم القرآن ومن أسباب ا

 ومنهجيته في التعامل مع الظواهر االجتماعية وكيفية تعاطيه معها وسبل معالجته لها.

وقد اعتمد الباحث في هذا البحث المنهج االستقرائي، حيث عمدت إلى حصر اآليات التي 

التحليلي، حيث قمت بتحليل اآليات التي وردت في النجوى، وكذلك المنهج "، النجوى"تناولت 

  بغية الوصول إلى منهجية القرآن في التعامل مع هذه القضية.

  

                                                           
= الجامع ألحكام القرآن« فالسورة في األمر بمكارم األخالق ورعاية اآلداب»( وهي سورة الحجرات، وقد قال القرطبي عنها: 1)

 (.044/  11هـ ، )1041هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 171، لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )تتفسير القرطبي
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= الجامع ألحكام القرآن« فالسورة في األمر بمكارم األخالق ورعاية اآلداب»( وهي سورة الحجرات، وقد قال القرطبي عنها: 1)
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a 

 أوال: تعريف النجوى:      
 .(1)يقال: َنَجْوُتُه َنْجًوا إذا ساررته، واالسم النجوى

يدلُّ أحُدهما على َكْشٍط  :النون والجيم والحرف المعتّل أصالنِ : »قال ابن فارس 

 .(2)«وكشف، واآلَخر على َستٍر وإخفاء

ا مرادً هذا األصل ليس فمنه: استنجى فالن، إذا تطهر بعد قضاء حاجته، و فأما األصل األول

 :أي انتجى القوم وتناَجْوا،فمنه:  بالكالم في هذا البحث، وأما األصل الثاني الذي هو الستر والخفاء

  .(3)واتسارُّ 

 (4)فإنها قد تكون في الخير كذلك ،والنجوى في اللغة وإن كان األغلب فيها أن تكون في الشرّ 

 كما سيأتي.

  

                                                           
هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار 090، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )تالعربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح نظر: ا( 1)

 (.7/010م، )1994العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة،

م، 1441-هـ1010ألبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السالم هارون، اتحاد الكتاب العرب،  مقاييس اللغة،( 1)

(1/097.) 

 (.7/010، للجوهري، )والصحاح(، 1/099، البن فارس، )مقاييس اللغةنظر: ا( 0)

هـ(، تحقيق: 1071=تفسير السعدي ، لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي )تتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المناننظر: ا( 0)

 (.501)صم،  1444-هـ 1014عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

 ومن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع النجوى في القرآن الكريم ما يلي:

 – دراساتوال للبحوث المنارة النجوى، لعايش لبابنة، مجلة بآية الصحابة عمل في التحقيق -1

 .011 – 011، 0 ، ع11 األردن، مج

 المجادلة، لمحمد رجب البيومي، مجلة التضامن سورة في التناجي:  الله كتاب في نظرات -1

 .11 – 17، 0 ، ج01السعودية، س – اإلسالمي

-النبوية، ألحمد إبراهيم يوسف، مجلة التوحيد والسنّة الكريم القرآن ضوء في التناجي أدب -0

 . 041 ، ع00 مصر، س – المحمدية السنة أنصار جماعة

 وخاتمة على النحو اآلتي: تمهيد وثالثة  مباحثوقد  انقسم البحث إلى و

 : في مفهوم النجوى واستعماالته.التمهيد

 آثارها، وفيه مطلبان: وبيان المذمومة النجوى:  المبحث األول

 : ذم النجوى وبيان الحكمة من تحريمها.المطلب األول 

 : آثار النجوى على الفرد والمجتمع.المطلب الثاني 

 النجوى المحمودة وضوابطها، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:

 التناجي بالبر والتقوى عموًما.: األول المطلب 

 بالصدقة والمعروف وإصالح ذات البين.: التناجي الثاني المطلب 

 المحمودة. النجوى ضوابط: الثالث المطلب 

 : أمثلة من النجوى في القرآن الكريم، وفيه ثالثة مطالب:الثالث المبحث

 المحمودة. النجوى :األول المطلب 

 : النجوى المذمومة.الثاني المطلب

 ادرالمص فهرس ثم نتائج، من البحث إليه يتوصل ما على تشتمل خاتمة كله ذلك ويعقب

 .والمراجع
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  .(3)واتسارُّ 

 (4)فإنها قد تكون في الخير كذلك ،والنجوى في اللغة وإن كان األغلب فيها أن تكون في الشرّ 

 كما سيأتي.

  

                                                           
هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار 090، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )تالعربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح نظر: ا( 1)

 (.7/010م، )1994العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة،

م، 1441-هـ1010ألبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السالم هارون، اتحاد الكتاب العرب،  مقاييس اللغة،( 1)

(1/097.) 

 (.7/010، للجوهري، )والصحاح(، 1/099، البن فارس، )مقاييس اللغةنظر: ا( 0)

هـ(، تحقيق: 1071=تفسير السعدي ، لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي )تتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المناننظر: ا( 0)

 (.501)صم،  1444-هـ 1014عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

 ومن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع النجوى في القرآن الكريم ما يلي:

 – دراساتوال للبحوث المنارة النجوى، لعايش لبابنة، مجلة بآية الصحابة عمل في التحقيق -1

 .011 – 011، 0 ، ع11 األردن، مج

 المجادلة، لمحمد رجب البيومي، مجلة التضامن سورة في التناجي:  الله كتاب في نظرات -1

 .11 – 17، 0 ، ج01السعودية، س – اإلسالمي

-النبوية، ألحمد إبراهيم يوسف، مجلة التوحيد والسنّة الكريم القرآن ضوء في التناجي أدب -0

 . 041 ، ع00 مصر، س – المحمدية السنة أنصار جماعة

 وخاتمة على النحو اآلتي: تمهيد وثالثة  مباحثوقد  انقسم البحث إلى و

 : في مفهوم النجوى واستعماالته.التمهيد

 آثارها، وفيه مطلبان: وبيان المذمومة النجوى:  المبحث األول

 : ذم النجوى وبيان الحكمة من تحريمها.المطلب األول 

 : آثار النجوى على الفرد والمجتمع.المطلب الثاني 

 النجوى المحمودة وضوابطها، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:

 التناجي بالبر والتقوى عموًما.: األول المطلب 

 بالصدقة والمعروف وإصالح ذات البين.: التناجي الثاني المطلب 

 المحمودة. النجوى ضوابط: الثالث المطلب 

 : أمثلة من النجوى في القرآن الكريم، وفيه ثالثة مطالب:الثالث المبحث

 المحمودة. النجوى :األول المطلب 

 : النجوى المذمومة.الثاني المطلب

 ادرالمص فهرس ثم نتائج، من البحث إليه يتوصل ما على تشتمل خاتمة كله ذلك ويعقب

 .والمراجع
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أن بينه وبين النجوى عموما وخصوصا وجهيا: فالسرار يعم من جهة أنه يشمل إخفاء 

الكالم ولو لم يقصد المتكلم إخفاءه عن غير المخاطب به، وتعم النجوى من جهة أنها 

 أو دةالمنفر الجماعة بالكالم سماعه؛ فهي كالم تكون بغير سر حين ال يسع غير المعني

من  يكون من جهة أنها ما أعم ، وقيل النجوى (1)جهرا أو سرا ذلك كان سواء االثنين

 . (2)اثنين بين كان ما به، والسرار ويتناجون شيًئا يسّرون ثالثة خلوة

: هو أيضا قريب من النجوى، إال أنه ال تطابق بينهما، بل إن بينهما عموما اإلخفاء  -0

ا أو  وخصوصا وجهيًّا: فالنجوى أعّم من جهة أنها ما تفرد به االثنان أو الجماعة سرًّ

،  واإلخفاء أعم من جهة أنه يشمل الكالم والعمل، بينما ال تصدق النجوى (3)ظاهًرا

 على غير الكالم.

 بطريقة الكالم تداول فيه يتم فريقين، أو شخصين بين حديث» :  وهوالحوار  -0

، ويشترك الحوار مع المناجاة في كون الحديث فيهما يكون بين طرفين (4)«متكافئة

فأكثر، ويختلف عنه في كون الحوار يكون في الغالب األعم بخالف المناجاة علنيًّا ، 

إسرائيل مع قومه، وغير كما في حوار موسى مع فرعون وملئه، وحوار مؤمن بني 

 .(5)ذلك

  

                                                           
هـ(، تحقيق: د.عبد 1114، لمحمد بن علي الشوكاني )تالقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح: انظر( 1)

 (.771/  1الرحمن عميرة، دار الوفاء، )

 (.050-050/  1) الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: انظر( 1)

بيروت،  –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  ، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري، تحقيق :تهذيب اللغة: انظر( 0)

 (.050/  1) والجامع ألحكام القرآن للقرطبي(، 11/100م، )1441الطبعة : األولى، 

 (.11م، )ص1957-هـ 1047، إعداد الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الطبعة الثانية، في أصول الحوار( 0)

 (.00-15(، وسورة غافر اآليات )117 -140( كما في سورة األعراف اآليات )1)

 ثانيا: األلفاظ ذات الصلة:      
 متعددة تتقارب في المعنى مع النجوى وهي:هناك ألفاظ 

ر -1 ، ومع أن أهل اللغة يفسرون النجوى (1): وهو ما يكتم، وهو أيضا خالف اإلعالنالسِّ

ر، إال أن بعضهم يميز بينهما، فالنجوى:  هب ُتناجي الذي الخفي للكالم اسم بالسِّ

 عليه تنطوي ما السر:»، وبعبارة أخرى (2)النفس في الشيء إخفاء والسر: صاحبك،

 ما السر:»، وقيل: (3)«بينهم فيما بعًضا بعضهم فيه يفاوض ما والنجوى: صدورهم،

 .(4)«بينهم فيما به تكلموا ما والنجوى: مكان، في غيره أو به نفسه الرجل حّدث

رار -1 رار: الصوت المنخفض حتى ال (5): فسر غير واحد النجوى بأنها السرارالسِّ ، والسِّ

، والسرار وإن كان أقرب للنجوى من السر بحكم أن فيه كالًما إال أنه  يظهر (6)يكاد يسمع

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد نعيم 517، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي )توالقاموس المحيط(، 0/100للجوهري ) الصحاح: انظر( 1)

، للفيومي، المكتبة العلمية، والمصباح المنير(، 041م، )ص 1441-هـ1011العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 

 (. 100بيروت، )ص 

 1017 - 1040الكويت، الطبعة الثانية، ) من  –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دار السالسل  وعة الفقهية الكويتية،الموس( 1)

 (.1/157هـ(، )

الطبعة  بيروت،، –هـ دار الكتب العلمية 140=تفسير الرازي، لإلمام محمد بن عمر الرازي فخر الدين )المتوفى مفاتيح الغيب( 0)

 (.11/111م، )1444 -هـ 1011األولى، 

هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار 554، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل )ت بعداللباب في علوم الكتاب( 0)

 (.191-191/  17م، )1995-هـ1019الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب 171الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى : ، ألبي محمد عبد غريب القرآن: انظر( 1)

 (.159/  17(، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي)017م، )ص  1975 -هـ  1095العلمية 

الكريم إبراهيم هـ(، تحقيق : عبد 055، لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، أبي سليمان )المتوفى غريب الحديث: انظر( 1)

، ألبي السعادات المبارك بن والنهاية في غريب الحديث واألثر(؛ 110/  1هـ، )1041مكة المكرمة ،  -العزباوي،  جامعة أم القرى 

 (.011هـ،  )ص 1011محمد الجزري ابن األثير، تحقيق: علي بن حسين الحلبي، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة األولى، 
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

أن بينه وبين النجوى عموما وخصوصا وجهيا: فالسرار يعم من جهة أنه يشمل إخفاء 

الكالم ولو لم يقصد المتكلم إخفاءه عن غير المخاطب به، وتعم النجوى من جهة أنها 

 أو دةالمنفر الجماعة بالكالم سماعه؛ فهي كالم تكون بغير سر حين ال يسع غير المعني

من  يكون من جهة أنها ما أعم ، وقيل النجوى (1)جهرا أو سرا ذلك كان سواء االثنين

 . (2)اثنين بين كان ما به، والسرار ويتناجون شيًئا يسّرون ثالثة خلوة

: هو أيضا قريب من النجوى، إال أنه ال تطابق بينهما، بل إن بينهما عموما اإلخفاء  -0

ا أو  وخصوصا وجهيًّا: فالنجوى أعّم من جهة أنها ما تفرد به االثنان أو الجماعة سرًّ

،  واإلخفاء أعم من جهة أنه يشمل الكالم والعمل، بينما ال تصدق النجوى (3)ظاهًرا

 على غير الكالم.

 بطريقة الكالم تداول فيه يتم فريقين، أو شخصين بين حديث» :  وهوالحوار  -0

، ويشترك الحوار مع المناجاة في كون الحديث فيهما يكون بين طرفين (4)«متكافئة

فأكثر، ويختلف عنه في كون الحوار يكون في الغالب األعم بخالف المناجاة علنيًّا ، 

إسرائيل مع قومه، وغير كما في حوار موسى مع فرعون وملئه، وحوار مؤمن بني 

 .(5)ذلك

  

                                                           
هـ(، تحقيق: د.عبد 1114، لمحمد بن علي الشوكاني )تالقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح: انظر( 1)

 (.771/  1الرحمن عميرة، دار الوفاء، )

 (.050-050/  1) الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: انظر( 1)

بيروت،  –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  ، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري، تحقيق :تهذيب اللغة: انظر( 0)

 (.050/  1) والجامع ألحكام القرآن للقرطبي(، 11/100م، )1441الطبعة : األولى، 

 (.11م، )ص1957-هـ 1047، إعداد الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الطبعة الثانية، في أصول الحوار( 0)

 (.00-15(، وسورة غافر اآليات )117 -140( كما في سورة األعراف اآليات )1)

 ثانيا: األلفاظ ذات الصلة:      
 متعددة تتقارب في المعنى مع النجوى وهي:هناك ألفاظ 

ر -1 ، ومع أن أهل اللغة يفسرون النجوى (1): وهو ما يكتم، وهو أيضا خالف اإلعالنالسِّ

ر، إال أن بعضهم يميز بينهما، فالنجوى:  هب ُتناجي الذي الخفي للكالم اسم بالسِّ

 عليه تنطوي ما السر:»، وبعبارة أخرى (2)النفس في الشيء إخفاء والسر: صاحبك،

 ما السر:»، وقيل: (3)«بينهم فيما بعًضا بعضهم فيه يفاوض ما والنجوى: صدورهم،

 .(4)«بينهم فيما به تكلموا ما والنجوى: مكان، في غيره أو به نفسه الرجل حّدث

رار -1 رار: الصوت المنخفض حتى ال (5): فسر غير واحد النجوى بأنها السرارالسِّ ، والسِّ

، والسرار وإن كان أقرب للنجوى من السر بحكم أن فيه كالًما إال أنه  يظهر (6)يكاد يسمع

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد نعيم 517، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي )توالقاموس المحيط(، 0/100للجوهري ) الصحاح: انظر( 1)

، للفيومي، المكتبة العلمية، والمصباح المنير(، 041م، )ص 1441-هـ1011العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 

 (. 100بيروت، )ص 

 1017 - 1040الكويت، الطبعة الثانية، ) من  –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دار السالسل  وعة الفقهية الكويتية،الموس( 1)

 (.1/157هـ(، )

الطبعة  بيروت،، –هـ دار الكتب العلمية 140=تفسير الرازي، لإلمام محمد بن عمر الرازي فخر الدين )المتوفى مفاتيح الغيب( 0)

 (.11/111م، )1444 -هـ 1011األولى، 

هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار 554، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل )ت بعداللباب في علوم الكتاب( 0)

 (.191-191/  17م، )1995-هـ1019الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب 171الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى : ، ألبي محمد عبد غريب القرآن: انظر( 1)

 (.159/  17(، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي)017م، )ص  1975 -هـ  1095العلمية 

الكريم إبراهيم هـ(، تحقيق : عبد 055، لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، أبي سليمان )المتوفى غريب الحديث: انظر( 1)

، ألبي السعادات المبارك بن والنهاية في غريب الحديث واألثر(؛ 110/  1هـ، )1041مكة المكرمة ،  -العزباوي،  جامعة أم القرى 

 (.011هـ،  )ص 1011محمد الجزري ابن األثير، تحقيق: علي بن حسين الحلبي، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة األولى، 
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، (1)َنْجَوى وهم ، َنْجَوى هو:  فيقال يوصف بها، أي: جماعة يتناجون، فأصل النجوى المصدر وقد

 .(2)ومنه ما في هذه اآلية، فقد وصفهم بأنهم نجوى كما يقال قوم رضًى وعدل

 بها حديث النفس:النجوى مراًدا  -3

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: 

، فمما ورد من تفسيرها [14المجادلة:سورة ]  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

فيلقي في قلب المسلم ما يحدث في نفسه ما يحزنه،  (3)أن المراد بالنجوى هنا: وسوسة الشيطان

 ماله، وأ نفسه، في شيء من يفزعه ما منامه في لإلنسان يصور الشيطان فإن» يقول ابن عثيمين 

ۉ ې ) :تعالى  الله قال كما المؤمنين إحزان يحب الشيطان ألن مجتمعه؛ في أو أهله، في أو

 .(4)«[14المجادلة:]سورة   (ې ې ې ى ى

 

 

                                                           
: المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني أبي القاسم، تحقيق : صفوان انظر( 1)

(، وتاج العروس من جواهر القاموس، ألبي الفيض 907هـ. )ص 1011دمشق ـ بيروت،  -عدنان داودي، دار العلم الدار الشامية

بيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، )  (.04/  04محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني ، الملّقب بمرتضى الزَّ

: محمد سالم هاشم، دار الكتب هـ(،تحقيق701: التسهيل لعلوم التنزيل، ألبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي )تانظر( 1)

(، والجواهر الحسان في تفسير القرآن =تفسير الثعالبي، لعبد الرحمن 07/ 1م، )1991-هـ1011العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(، واللباب في علوم الكتاب 010/  1بيروت، ) –هـ(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات 571بن محمد بن مخلوف الثعالبي )المتوفى 

(11/179 .) 

 (.101/  10للطبري ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

هـ(، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن 1011( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى : 0)

 (.019/  1هـ، ) 1010دار الثريا، الطبعة  األخيرة،  -إبراهيم السليمان، دار الوطن 

 ثالثا: استعماالت النجوى في القرآن:      
 تنوعت استعماالت النجوى في القرآن فجاءت للمعاني اآلتية:

 النجوى بمعنى إسرار الحديث: -1

وردت النجوى مراًدا بها الحديث الذي يخفيه المتحدث به عن غير المخاطب أو المخاطبين 

 (1)سبيل المثال ما ورد من تناجي السحرة عن موسى وهارون عليهما السالم به في آيات، منها على

 ، قال ابن[0ألنبياء:ا]سورة ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )في قول الله تعالى: 

 عليه يطلع ال رأي عن ليصدروا سرا؛ وتحادثوا اختلوا أي: السري، الحديث: النجوى»عاشور:  

وا » لـ معموال النجوى فجْعل غيرهم،  ماك سرهم، أسروا: قيل كأنه الكتمان، في المبالغة يفيد «َأَسرُّ

 معهم تركيش ال خاصة طائفة بين النجوى أن المقتضي «بينهم» :قوله مبالغة شاعر، وزاده شعر: يقال

 . (2)«غيرهم فيها

 النجوى بمعنى القوم المتناجين: -2

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) جاء ذلك مثال في قول الله سبحانه وتعالى:

 (ۈئ ېئ ېئ)، فقوله سبحانه: [07اإلسراء:سورة ]  (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

                                                           
هـ(، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، 114، ألبي الحسن مقاتل بن سليمان )ت بعد تفسير مقاتل بن سليمان: انظر( 1)

بري جرير الط=تفسير الطبري، ألبي جعفر محمد بن وجامع البيان في تأويل القرآن(، 000/  1م،  )1440-هـ1010الطبعة األولى، 

إرشاد العقل (، و 017/  15م، )1444-هـ1014هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 014)ت

 (.1/11) السليم إلى مزايا القرآن الكريم ألبي السعود

بن محمد المختار الشنقيطي  : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمينانظر(، و11/101( التحرير والتنوير )1)

 (.100/  0م، )1991-هـ1011هـ(، دار الفكر، بيروت، 1090)ت
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

، (1)َنْجَوى وهم ، َنْجَوى هو:  فيقال يوصف بها، أي: جماعة يتناجون، فأصل النجوى المصدر وقد

 .(2)ومنه ما في هذه اآلية، فقد وصفهم بأنهم نجوى كما يقال قوم رضًى وعدل

 بها حديث النفس:النجوى مراًدا  -3

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: 

، فمما ورد من تفسيرها [14المجادلة:سورة ]  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

فيلقي في قلب المسلم ما يحدث في نفسه ما يحزنه،  (3)أن المراد بالنجوى هنا: وسوسة الشيطان

 ماله، وأ نفسه، في شيء من يفزعه ما منامه في لإلنسان يصور الشيطان فإن» يقول ابن عثيمين 

ۉ ې ) :تعالى  الله قال كما المؤمنين إحزان يحب الشيطان ألن مجتمعه؛ في أو أهله، في أو

 .(4)«[14المجادلة:]سورة   (ې ې ې ى ى

 

 

                                                           
: المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني أبي القاسم، تحقيق : صفوان انظر( 1)

(، وتاج العروس من جواهر القاموس، ألبي الفيض 907هـ. )ص 1011دمشق ـ بيروت،  -عدنان داودي، دار العلم الدار الشامية

بيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، )  (.04/  04محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني ، الملّقب بمرتضى الزَّ

: محمد سالم هاشم، دار الكتب هـ(،تحقيق701: التسهيل لعلوم التنزيل، ألبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي )تانظر( 1)

(، والجواهر الحسان في تفسير القرآن =تفسير الثعالبي، لعبد الرحمن 07/ 1م، )1991-هـ1011العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(، واللباب في علوم الكتاب 010/  1بيروت، ) –هـ(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات 571بن محمد بن مخلوف الثعالبي )المتوفى 

(11/179 .) 

 (.101/  10للطبري ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

هـ(، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن 1011( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى : 0)

 (.019/  1هـ، ) 1010دار الثريا، الطبعة  األخيرة،  -إبراهيم السليمان، دار الوطن 

 ثالثا: استعماالت النجوى في القرآن:      
 تنوعت استعماالت النجوى في القرآن فجاءت للمعاني اآلتية:

 النجوى بمعنى إسرار الحديث: -1

وردت النجوى مراًدا بها الحديث الذي يخفيه المتحدث به عن غير المخاطب أو المخاطبين 

 (1)سبيل المثال ما ورد من تناجي السحرة عن موسى وهارون عليهما السالم به في آيات، منها على

 ، قال ابن[0ألنبياء:ا]سورة ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )في قول الله تعالى: 

 عليه يطلع ال رأي عن ليصدروا سرا؛ وتحادثوا اختلوا أي: السري، الحديث: النجوى»عاشور:  

وا » لـ معموال النجوى فجْعل غيرهم،  ماك سرهم، أسروا: قيل كأنه الكتمان، في المبالغة يفيد «َأَسرُّ

 معهم تركيش ال خاصة طائفة بين النجوى أن المقتضي «بينهم» :قوله مبالغة شاعر، وزاده شعر: يقال

 . (2)«غيرهم فيها

 النجوى بمعنى القوم المتناجين: -2

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) جاء ذلك مثال في قول الله سبحانه وتعالى:

 (ۈئ ېئ ېئ)، فقوله سبحانه: [07اإلسراء:سورة ]  (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

                                                           
هـ(، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، 114، ألبي الحسن مقاتل بن سليمان )ت بعد تفسير مقاتل بن سليمان: انظر( 1)

بري جرير الط=تفسير الطبري، ألبي جعفر محمد بن وجامع البيان في تأويل القرآن(، 000/  1م،  )1440-هـ1010الطبعة األولى، 

إرشاد العقل (، و 017/  15م، )1444-هـ1014هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 014)ت

 (.1/11) السليم إلى مزايا القرآن الكريم ألبي السعود

بن محمد المختار الشنقيطي  : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمينانظر(، و11/101( التحرير والتنوير )1)

 (.100/  0م، )1991-هـ1011هـ(، دار الفكر، بيروت، 1090)ت



212

ا، وال شك أن اقتراف اإلثم بعد النهي عنه أعظم من الوقوع فيه عن النجوى يرجعون إليها مجددًّ 

 أواًل؛ ألن ابتداء النجوى كان إثًما لما اشتملت عليه من نوايا سيئة نحو النبي 

ومشاقة  والمسلمين، وأما عودتهم إليها بعد أن نهوا عنها فقد زادوا بها تمرًدا على النبي 

التي تفيد  (ڑ)السيما عند تكرر العْود منهم الذي تدل عليه صيغة المضارع ، (1)لمسلمينل

 .(2)تجدد الفعل منهم حين يخلو بعضهم ببعض

بعد نهيهم عن المناجاة  همأي أن (ک ک گ گ گ)قوله سبحانه: و

، (3)بحضرة المسلمين كانوا يرجعون إليها فيتناجون باإلثم أي بالمعصية، وبالعدوان الذي هو الظلم

 وقيل: إن اإلثم هو ما يختص بهم، والعدوان ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول 

 .(4)ومخالفة أمره ونهيه، ومن ذلك ما ُيِصرون عليه ويتواصون به من التناجي بعد النهي

في اآلية؛ فقيل:  (ے ے)ـ اختلف في المراد ب (ھ ے ے)قوله سبحانه: و

بّي أُ  كعبد الله بن ،يا أيها الذين آمنوا بزعمهم فأقروا باللسان دون الجنان :الخطاب للمنافقين، أي

، (5)فعاملهم الله بما أظهروه وناداهم بوصف الذين آمنوا ،بن أبي سرح وغيرهم وعبد الله بن سعد

                                                           
(؛ والتحرير والتنوير=تفسير ابن عاشور، لمحمد الطاهر بن محمد بن 1/00: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، )انظر( 1)

 (.15/11م، )1444-هـ1014هـ(، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة األولى، 1090لتونسي )تعاشور ا

هـ(، تحقيق: 099: تفسير القرآن العزيز= تفسير ابن أبى زمنين، لإلمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين )تانظر( 1)

(؛ و 0/019م، )1441-هـ1010لحديثة، القاهرة، الطبعة األولى، حسن بن عكاشة ومحمد بن المصطفى الكنز، مكتبة الفاروق ا

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )5/119، ) ألبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

 (.0/019) (؛ وتفسير القرآن العزيز البن أبى زمنين،10/105: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، )انظر( 0)

هـ(، تحقيق: محمود حسن، دار 770: تفسير القرآن العظيم=تفسير ابن كثير، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )تانظر( 0)

 (.5/00م، )1990-هـ1010الفكر، 

 (.15/04)(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، 0/001: تفسير مقاتل بن سليمان، )انظر( 1)

 وبيان آثارها النجوى المذمومة:  األول المبحث
 

 :وبيان الحكمة من تحريمهاذم النجوى المطلب األول:       
 :ذم النجوىأوال: 

ذا الجانب هطمأنينة النفس اإلنسانية بقدر كبير من التشريعات التي تصون  جانَب  اإلسالمُ  خصَّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) نهُيه عن النجوى، قال تعالى: من تلك التشريعاِت وعند المسلم، 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

]سورة   ( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

  .[14-7المجادلة: 

 ،فقد قيل: نزلت في اليهود، وقيل: في المنافقين (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)أما قوله تعالى: 

 .(1) اليهود والمنافقين :ناالمراد باآلية الصنفيقال: إن واألحسن أن 

وا هفهم بعد أن نُ  ،للداللة على التراخي« ثم»العطف ب  (ژ ڑ ڑ ک ک   )قوله سبحانه: و

                                                           
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق 114: معالم التنزيل في تفسير القرآن=تفسير البغوي، ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )تانظر( 1)

(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي الكلبي 1/01هـ، )1014المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

السليم إلى مزايا القرآن الكريم=تفسير أبي السعود، لمحمد بن محمد العمادي أبي السعود  (؛ وإرشاد العقل1/011هـ(، )701)ت

 (.5/119هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )951)ت
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

ا، وال شك أن اقتراف اإلثم بعد النهي عنه أعظم من الوقوع فيه عن النجوى يرجعون إليها مجددًّ 

 أواًل؛ ألن ابتداء النجوى كان إثًما لما اشتملت عليه من نوايا سيئة نحو النبي 

ومشاقة  والمسلمين، وأما عودتهم إليها بعد أن نهوا عنها فقد زادوا بها تمرًدا على النبي 

التي تفيد  (ڑ)السيما عند تكرر العْود منهم الذي تدل عليه صيغة المضارع ، (1)لمسلمينل

 .(2)تجدد الفعل منهم حين يخلو بعضهم ببعض

بعد نهيهم عن المناجاة  همأي أن (ک ک گ گ گ)قوله سبحانه: و

، (3)بحضرة المسلمين كانوا يرجعون إليها فيتناجون باإلثم أي بالمعصية، وبالعدوان الذي هو الظلم

 وقيل: إن اإلثم هو ما يختص بهم، والعدوان ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول 

 .(4)ومخالفة أمره ونهيه، ومن ذلك ما ُيِصرون عليه ويتواصون به من التناجي بعد النهي

في اآلية؛ فقيل:  (ے ے)ـ اختلف في المراد ب (ھ ے ے)قوله سبحانه: و

بّي أُ  كعبد الله بن ،يا أيها الذين آمنوا بزعمهم فأقروا باللسان دون الجنان :الخطاب للمنافقين، أي

، (5)فعاملهم الله بما أظهروه وناداهم بوصف الذين آمنوا ،بن أبي سرح وغيرهم وعبد الله بن سعد

                                                           
(؛ والتحرير والتنوير=تفسير ابن عاشور، لمحمد الطاهر بن محمد بن 1/00: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، )انظر( 1)

 (.15/11م، )1444-هـ1014هـ(، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة األولى، 1090لتونسي )تعاشور ا

هـ(، تحقيق: 099: تفسير القرآن العزيز= تفسير ابن أبى زمنين، لإلمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين )تانظر( 1)

(؛ و 0/019م، )1441-هـ1010لحديثة، القاهرة، الطبعة األولى، حسن بن عكاشة ومحمد بن المصطفى الكنز، مكتبة الفاروق ا

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )5/119، ) ألبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

 (.0/019) (؛ وتفسير القرآن العزيز البن أبى زمنين،10/105: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، )انظر( 0)

هـ(، تحقيق: محمود حسن، دار 770: تفسير القرآن العظيم=تفسير ابن كثير، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )تانظر( 0)

 (.5/00م، )1990-هـ1010الفكر، 

 (.15/04)(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، 0/001: تفسير مقاتل بن سليمان، )انظر( 1)

 وبيان آثارها النجوى المذمومة:  األول المبحث
 

 :وبيان الحكمة من تحريمهاذم النجوى المطلب األول:       
 :ذم النجوىأوال: 

ذا الجانب هطمأنينة النفس اإلنسانية بقدر كبير من التشريعات التي تصون  جانَب  اإلسالمُ  خصَّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) نهُيه عن النجوى، قال تعالى: من تلك التشريعاِت وعند المسلم، 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

]سورة   ( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

  .[14-7المجادلة: 

 ،فقد قيل: نزلت في اليهود، وقيل: في المنافقين (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)أما قوله تعالى: 

 .(1) اليهود والمنافقين :ناالمراد باآلية الصنفيقال: إن واألحسن أن 

وا هفهم بعد أن نُ  ،للداللة على التراخي« ثم»العطف ب  (ژ ڑ ڑ ک ک   )قوله سبحانه: و

                                                           
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق 114: معالم التنزيل في تفسير القرآن=تفسير البغوي، ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )تانظر( 1)

(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي الكلبي 1/01هـ، )1014المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

السليم إلى مزايا القرآن الكريم=تفسير أبي السعود، لمحمد بن محمد العمادي أبي السعود  (؛ وإرشاد العقل1/011هـ(، )701)ت

 (.5/119هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )951)ت
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 . (1)[01الحجر:]سورة   (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)إلبليس: 

 

 الحكم المستخلص من اآليات السابقة:ثانيا: 

فأما اآلية األولى فوجه االستدالل منها أن قول  :دلت اآليات السابقة على النهي عن النجوى

 إلى كون النجوىإضافة ، (ڈ )فيه تصريح بفعل النهي  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)الله تعالى: 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) :، وأما اآلية الثانية وهي قوله (2)فيها من شأن المنافقين

 .الناهية (فالنهي فيها جاء من جهة تضمنها أداة النهي )ال (ۇ ۇ

قال:  كما في حديث عبد الله بن مسعود  ،وقد جاءت السنة بالنهي كذلك عن النجوى

، (3)«فإن ذلك يحزنه ؛يتناجى اثنان دون صاحبهما إذا كنتم ثالثة فال»: قال رسول الله 

 .(4)فهذا الحديث خبر بمعنى النهي

                                                           
(؛ والتحرير والتنوير، البن 5/00(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير ، )17/191ع ألحكام القرآن للقرطبي، ): الجامانظر( 1)

 (.15/01عاشور، )

 (.0/110: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

 هـ(، في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 111( أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل )ت0)

هـ، كتاب 1011وسننه وأيامه=صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية(، الطبعة األولى، 

هـ(، في المسند 111(؛ ومسلم بن الحجاج القشيري )ت1155(، ح )1111االستئذان، باب ال يتناجى اثنان دون ثالث، )ص

=صحيح مسلم، عني به: أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار ول الله الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس

(؛ 1150(، ح )944م ، كتاب السالم، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث دون رضاه، )ص1995-هـ1019الدولية، الرياض، 

 واللفظ لمسلم.

هـ ، 1079ـ(، دار المعرفة، بيروت، ه511: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني )تانظر( 0)

(11/50.) 

لهم على  اترغيبً ؛ (1)الذين آمنوا بموسى صلوات الله وسالمه عليه  (ے ے)ـ وقيل: المراد ب

، وربما كان الخطاب للمؤمنين الخلص على وجه (2)عادة القرآن في تعقيب التخويف بالترغيب

 .(3)يحسن من التناجي وما يقبح منهاالتعليم لهم بما 

  .(4)إنما المناجاة من تزيين الشيطان وتسويله :أي (ۉ ې ې ې)قوله سبحانه: 

أن المسلمين كانوا يتوهمون إصابة المسلمين في  :المراد (ې ى ى)قوله تعالى: 

أنهم  ظنوا سراياهم إذا رأوا مناجاة المنافقين فيما بينهم، وإذا رأوهم يناجون النبي 

 .(5)ينتقصونهم عند النبي 

أن تناجي المنافقين لن يضر المسلمين إال  :أي (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )قوله سبحانه: 

إلى أن يتوكلوا عليه ويفّوضوا  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)ولذا دعاهم بقوله سبحانه:  ؛بمشيئة الله

ان الشيطأمرهم إليه في جميع شؤونهم، ويستعيذوا به من الشيطان ومن كل شر، فهو الذى سلط 

 ؛همولو شاء لصرفه عنه، ففي اآلية تسلية للمؤمنين وتأنيس لنفوس ،للعبد وامتحاًنا ابتالءً  ؛بالوساوس

فيزول بذلك ما يلحقهم من الحزن عند مشاهدة نجوى  ،ليطمئنوا بحفظ الله إياهم من ضر الشيطان

حانه يدل له قول الله سبكما  ،المنافقين؛ فمن توكل على الله واستعاذ به لم يضره شيء بإذن الله

                                                           
(؛ واللباب في علوم الكتاب، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل )ت 17/190: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

م، 1995-هـ1019هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 554بعد

(15/109.) 

 (.01-15/04ن عاشور، ): التحرير والتنوير، البانظر( 1)

 (.15/04: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 0)

(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير 17/191(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي )0/001: تفسير مقاتل بن سليمان، )انظر( 0)

(5/00.) 

 (.17/191: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

 . (1)[01الحجر:]سورة   (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)إلبليس: 

 

 الحكم المستخلص من اآليات السابقة:ثانيا: 

فأما اآلية األولى فوجه االستدالل منها أن قول  :دلت اآليات السابقة على النهي عن النجوى

 إلى كون النجوىإضافة ، (ڈ )فيه تصريح بفعل النهي  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)الله تعالى: 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) :، وأما اآلية الثانية وهي قوله (2)فيها من شأن المنافقين

 .الناهية (فالنهي فيها جاء من جهة تضمنها أداة النهي )ال (ۇ ۇ

قال:  كما في حديث عبد الله بن مسعود  ،وقد جاءت السنة بالنهي كذلك عن النجوى

، (3)«فإن ذلك يحزنه ؛يتناجى اثنان دون صاحبهما إذا كنتم ثالثة فال»: قال رسول الله 

 .(4)فهذا الحديث خبر بمعنى النهي

                                                           
(؛ والتحرير والتنوير، البن 5/00(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير ، )17/191ع ألحكام القرآن للقرطبي، ): الجامانظر( 1)

 (.15/01عاشور، )

 (.0/110: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

 هـ(، في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 111( أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل )ت0)

هـ، كتاب 1011وسننه وأيامه=صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية(، الطبعة األولى، 

هـ(، في المسند 111(؛ ومسلم بن الحجاج القشيري )ت1155(، ح )1111االستئذان، باب ال يتناجى اثنان دون ثالث، )ص

=صحيح مسلم، عني به: أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار ول الله الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس

(؛ 1150(، ح )944م ، كتاب السالم، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث دون رضاه، )ص1995-هـ1019الدولية، الرياض، 

 واللفظ لمسلم.

هـ ، 1079ـ(، دار المعرفة، بيروت، ه511: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني )تانظر( 0)

(11/50.) 

لهم على  اترغيبً ؛ (1)الذين آمنوا بموسى صلوات الله وسالمه عليه  (ے ے)ـ وقيل: المراد ب

، وربما كان الخطاب للمؤمنين الخلص على وجه (2)عادة القرآن في تعقيب التخويف بالترغيب

 .(3)يحسن من التناجي وما يقبح منهاالتعليم لهم بما 

  .(4)إنما المناجاة من تزيين الشيطان وتسويله :أي (ۉ ې ې ې)قوله سبحانه: 

أن المسلمين كانوا يتوهمون إصابة المسلمين في  :المراد (ې ى ى)قوله تعالى: 

أنهم  ظنوا سراياهم إذا رأوا مناجاة المنافقين فيما بينهم، وإذا رأوهم يناجون النبي 

 .(5)ينتقصونهم عند النبي 

أن تناجي المنافقين لن يضر المسلمين إال  :أي (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )قوله سبحانه: 

إلى أن يتوكلوا عليه ويفّوضوا  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)ولذا دعاهم بقوله سبحانه:  ؛بمشيئة الله

ان الشيطأمرهم إليه في جميع شؤونهم، ويستعيذوا به من الشيطان ومن كل شر، فهو الذى سلط 

 ؛همولو شاء لصرفه عنه، ففي اآلية تسلية للمؤمنين وتأنيس لنفوس ،للعبد وامتحاًنا ابتالءً  ؛بالوساوس

فيزول بذلك ما يلحقهم من الحزن عند مشاهدة نجوى  ،ليطمئنوا بحفظ الله إياهم من ضر الشيطان

حانه يدل له قول الله سبكما  ،المنافقين؛ فمن توكل على الله واستعاذ به لم يضره شيء بإذن الله

                                                           
(؛ واللباب في علوم الكتاب، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل )ت 17/190: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

م، 1995-هـ1019هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 554بعد

(15/109.) 

 (.01-15/04ن عاشور، ): التحرير والتنوير، البانظر( 1)

 (.15/04: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 0)

(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير 17/191(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي )0/001: تفسير مقاتل بن سليمان، )انظر( 0)

(5/00.) 

 (.17/191: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)
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وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا خشي المتناجيان أن صاحبهما يظن أنهما يتحدثان في غدره 

النهي عند البعض  ، وُخصَّ (1)وإن أمنا كره في السفر والحضر ،في سفر أو حضر احرم عليهما كان

إن هذا  :بحال السفر أو حال عدم أمن الرجل فيها صاحبه؛ بأال يعرفه وال يثق به ويخشى غدره، وقيل

 .كان في بدء اإلسالم فلما فشا اإلسالم وآمن الناس زال هذا الحكم لزوال سببه كما تقدم

، ومما يدل لذلك ما جاء عن ابن (2)اء على عموم النهي جميع األحوال واألزمانوأكثر العلم

فأراد رجل أن يكلمه فدعا رابًعا وأوقفه مع عبدالله  ،أنه كان يمشي مع عبدالله بن دينار عمر 

 . (3)كلم الرجليريثما  ؛بن دينار

وقد عد العلماء من النجوى الممنوعة حديث االثنين دون ثالث أو الجماعة دون الواحد بلغة 

 .(4)ال يعرفها

 وهذا حكم النجوى في األصل وسيأتي الكالم على ما استثني من هذا الحكم. 

 

 
                                                           

(؛ 10/010م، )1990هـ(، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 150: الذخيرة، ألحمد بن إدريس القرافي )تانظر( 1)

هـ(، تحقيق: عبدالوراث علي، دار الكتب 1111والفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، لمحمد بن غنيم النفراوي )ت

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )1/101م، )1997-هـ 1015ى، العلمية، بيروت، الطبعة األول

، هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط011: شرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف بالطحاوي )تانظر( 1)

(؛ وإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض بن 1/01م، )1990-هـ1011مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

(؛ 7/54م، )1995-هـ1019هـ(، تحقيق: د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة األولى، 100موسى بن عياض )ت

(؛ واآلداب الشرعية والمنح المرعية، ألبي عبد الله محمد بن مفلح 10/117والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  للنووي، )

 (.1/111م، )1999-هـ1019هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 710المقدسي )ت

 (.1/005: أحكام القرآن، البن العربي، )انظر( 0)

 (.1/101: الفواكه الدواني، للنفراوي، )انظر( 0)

ألن النهي عند ؛ (1)وهذا النهي المستفاد من األدلة السابقة محمول على التحريم عند األكثرين

، وألن النجوى تحزن المتناَجى دونه (2)التجرد من القرائن يفيد التحريم في رأي جمهور األصوليين

ک ک ): لقول الله تعالى؛ (3)تلحق به ضرًرا وأذى، واإلضرار واألذى ال يحالنف

، [15األحزاب:]سورة  (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

  .(4)«ال ضرر وال ضرار»: وقول النبي 

                                                           
هـ(، دار 171: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج= شرح النووي على مسلم، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي )تانظر( 1)

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )10/117هـ، )1091إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

(؛ والبرهان 000، 117هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، )ص140: الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي )تانظر( 1)

هـ(، تحقيق: د.عبد العظيم الديب، مكتبة الوفاء، مصر، الطبعة الرابعة، 075في أصول الفقه، لعبد الملك بن عبد الله الجويني )ت

ول الفقه، آلل تيمية، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، (؛ والمسودة في أص1/199هـ، )1015

هـ(، باعتناء مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، دار 150(؛ وشرح تنقيح الفصول، ألحمد ابن إدريس القرافي )ت70)ص

د الفتوحي المعروف بابن النجار (؛ و شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحم100م، )ص1440-هـ1010الفكر، بيروت، 

 (.0/50م، )1997-هـ1015هـ(، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 971)ت

(؛ والتحرير والتنوير، 1/115هـ(، دار الكتب العلمية، )100: أحكام القرآن، لمحمد بن عبد الله األندلسي ابن العربي )تانظر( 0)

 (.15/17ن عاشور، )الب

هـ(، في الموطأ، رواية يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 179( أخرجه مالك بن أنس أبي عبدالله األصبحي )ت0)

(؛ وأحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد 1019(، ح )1/701إحياء التراث العربي، مصر، كتاب األقضية، باب القضاء في المرافق، )

م،  1441-هـ 1011هـ(، في المسند، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 101الله )ت 

األردن، وبيت  -هـ(، في السنن، عني بها: فريق بيت األفكار الدولية170(؛ وابن ماجه محمد بن يزيد )ت1511(، ح )1/11)

(، 111، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، )صم1999-هـ1014الرياض، طبعة خاصة،  -األفكار الدولية 

أحد »(؛ وقد روي الحديث عن جمع من الصحابة من طرق لم تخل من مقال، وحسنه ابن الصالح، وقال أبو داود: 1001ح)

ي حفص عمر ن الملقن أب: خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، البانظر«. األحاديث التي يدور عليها الفقه

(؛ والهداية في تخريج 1/005هـ، )1014هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 540بن علي )ت

هـ(، تحقيق: عدنان شاّلق، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 1054أحاديث البداية، ألحمد بن محمد الصديق الغماري )ت

 (.10-5/14) م،1957-هـ1047
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا خشي المتناجيان أن صاحبهما يظن أنهما يتحدثان في غدره 

النهي عند البعض  ، وُخصَّ (1)وإن أمنا كره في السفر والحضر ،في سفر أو حضر احرم عليهما كان

إن هذا  :بحال السفر أو حال عدم أمن الرجل فيها صاحبه؛ بأال يعرفه وال يثق به ويخشى غدره، وقيل

 .كان في بدء اإلسالم فلما فشا اإلسالم وآمن الناس زال هذا الحكم لزوال سببه كما تقدم

، ومما يدل لذلك ما جاء عن ابن (2)اء على عموم النهي جميع األحوال واألزمانوأكثر العلم

فأراد رجل أن يكلمه فدعا رابًعا وأوقفه مع عبدالله  ،أنه كان يمشي مع عبدالله بن دينار عمر 

 . (3)كلم الرجليريثما  ؛بن دينار

وقد عد العلماء من النجوى الممنوعة حديث االثنين دون ثالث أو الجماعة دون الواحد بلغة 

 .(4)ال يعرفها

 وهذا حكم النجوى في األصل وسيأتي الكالم على ما استثني من هذا الحكم. 

 

 
                                                           

(؛ 10/010م، )1990هـ(، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 150: الذخيرة، ألحمد بن إدريس القرافي )تانظر( 1)

هـ(، تحقيق: عبدالوراث علي، دار الكتب 1111والفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، لمحمد بن غنيم النفراوي )ت

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )1/101م، )1997-هـ 1015ى، العلمية، بيروت، الطبعة األول

، هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط011: شرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف بالطحاوي )تانظر( 1)

(؛ وإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض بن 1/01م، )1990-هـ1011مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

(؛ 7/54م، )1995-هـ1019هـ(، تحقيق: د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة األولى، 100موسى بن عياض )ت

(؛ واآلداب الشرعية والمنح المرعية، ألبي عبد الله محمد بن مفلح 10/117والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  للنووي، )

 (.1/111م، )1999-هـ1019هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 710المقدسي )ت

 (.1/005: أحكام القرآن، البن العربي، )انظر( 0)

 (.1/101: الفواكه الدواني، للنفراوي، )انظر( 0)

ألن النهي عند ؛ (1)وهذا النهي المستفاد من األدلة السابقة محمول على التحريم عند األكثرين

، وألن النجوى تحزن المتناَجى دونه (2)التجرد من القرائن يفيد التحريم في رأي جمهور األصوليين

ک ک ): لقول الله تعالى؛ (3)تلحق به ضرًرا وأذى، واإلضرار واألذى ال يحالنف

، [15األحزاب:]سورة  (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

  .(4)«ال ضرر وال ضرار»: وقول النبي 

                                                           
هـ(، دار 171: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج= شرح النووي على مسلم، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي )تانظر( 1)

 (.15/17(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )10/117هـ، )1091إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

(؛ والبرهان 000، 117هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، )ص140: الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي )تانظر( 1)

هـ(، تحقيق: د.عبد العظيم الديب، مكتبة الوفاء، مصر، الطبعة الرابعة، 075في أصول الفقه، لعبد الملك بن عبد الله الجويني )ت

ول الفقه، آلل تيمية، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، (؛ والمسودة في أص1/199هـ، )1015

هـ(، باعتناء مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، دار 150(؛ وشرح تنقيح الفصول، ألحمد ابن إدريس القرافي )ت70)ص

د الفتوحي المعروف بابن النجار (؛ و شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحم100م، )ص1440-هـ1010الفكر، بيروت، 

 (.0/50م، )1997-هـ1015هـ(، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 971)ت

(؛ والتحرير والتنوير، 1/115هـ(، دار الكتب العلمية، )100: أحكام القرآن، لمحمد بن عبد الله األندلسي ابن العربي )تانظر( 0)

 (.15/17ن عاشور، )الب

هـ(، في الموطأ، رواية يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 179( أخرجه مالك بن أنس أبي عبدالله األصبحي )ت0)

(؛ وأحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد 1019(، ح )1/701إحياء التراث العربي، مصر، كتاب األقضية، باب القضاء في المرافق، )

م،  1441-هـ 1011هـ(، في المسند، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 101الله )ت 

األردن، وبيت  -هـ(، في السنن، عني بها: فريق بيت األفكار الدولية170(؛ وابن ماجه محمد بن يزيد )ت1511(، ح )1/11)

(، 111، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، )صم1999-هـ1014الرياض، طبعة خاصة،  -األفكار الدولية 

أحد »(؛ وقد روي الحديث عن جمع من الصحابة من طرق لم تخل من مقال، وحسنه ابن الصالح، وقال أبو داود: 1001ح)

ي حفص عمر ن الملقن أب: خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، البانظر«. األحاديث التي يدور عليها الفقه

(؛ والهداية في تخريج 1/005هـ، )1014هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 540بن علي )ت

هـ(، تحقيق: عدنان شاّلق، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 1054أحاديث البداية، ألحمد بن محمد الصديق الغماري )ت

 (.10-5/14) م،1957-هـ1047
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 :آثار النجوى على الفرد والمجتمع المطلب الثاني:       
والبعد عن كل ما من شأنه إيذاؤه أو انتقاصه،  ،احترام الجليسمن اآلداب اإلسالمية الرفيعة 

حتى يجلس  جليسي؛ الذي يتخطى الناَس  الناس عليَّ  أكرمُ »يقول:  حتى كان ابن عباس 

، (1)«إن الذباب يقع عليه فيؤذيني» :، وفي رواية«أال يقع الذباب على وجهه لفعلُت  ، لو استطعُت إليَّ 

 .ه فرّباهم على اإلحسان إلى بعضهمأتباعَ  ب اإلسالمُ هكذا أدَّ 

ئة لما يترتب عليها من آثار سي ؛ومراعاة لتلك اآلداب حّرمت الشريعة اإلسالمية النجوى المريبة

تدخل الدخن على نقاوة المجتمع، وتنشر فيه الكراهية على الفرد والمجتمع؛ فالنجوى من شأنها أن 

 ُيتناجى دونهم من سوء ظن بالمتناجين، فتفت تلكوالبغضاء والفرقة جراء ما تثيره في نفوس من 

النجوى في تماسك المجتمع وتآلفه، وتنشر فيه سوء الظن، وتقطع عرى المودة والصلة بين 

ا فكانو ،ولذا كانت النجوى من آليات دّس المنافقين في وحدة المجتمع المسلم وقوته ؛(2)أفراده

ا إليهم بأن شًرا مستطيًرا وقع أو على وشك أن يقع، ليوحو ؛يتناجون فيما بينهم عند رؤية المسلمين

فيحز كل ذلك  ؛ليتوهم المسلمون أنهم ينتقصونهم عنده؛ ويفتعلون التناجي مع النبي 

 .في نفوسهم

 

 

 

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد 010: بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس، ليوسف بن عبد الله بن عبد البر )تانظر( 1)

 (.1/01مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، )

مختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبد الله بن ، لعدد من ال: نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم انظر( 1)

(؛ وأدب المجالس، لمحمد بن صفوك العلي، مكتبة دار التراث اإلسالمي، 11/1199حميد، دار الوسيلة، جدة، الطبعة الرابعة، )

 (.04)ص

 :الحكمة من تحريم النجوىثالثا: 

 يأتي التحريم في المناهي المعللة إجمااًل إما لدفع مفسدة أو جلب مصلحة، والله 

وهو أن يستوي ظاهر  ،اإلخالص :أمر عباده بأمرين عظيمين: أحدهما» -كما يقول ابن العربي –

النصيحة لكتاب الله ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم، فالنجوى خالف  :المرء وباطنه، والثاني

لما فيها من اقتحام ما  ؛ فليس فيما ُحّرم منها نصح لله وال لرسوله ؛(1)«صلينهذين األ

لما يكون فيها  ؛، كذلك ليس فيها نصح لعامة المسلميننهى الله سبحانه ونهى رسوله 

 .من األذى لهم عبر ما تثيره في نفوس المسلمين من الشك والخوف

تعليًما للمسلمين وتربية لهم وتشريًعا منه سبحانه؛ فلذلك تكرر النهي عنها في القرآن الكريم 

متكلم لداللتها على ثقة ال ،فالقرآن يربي المسلم على التحلي بالصراحة لكونها من أفضل األخالق

برأيه، وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره، والنجوى عكس ذلك فهي مسارة تنم عن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )لغير، فذّمها الله سبحانه في قوله: ذمامة صاحبها أو إرادته السوء با

، ولذا ال ألن أغلبها تبييت لما ال يرضي الله ورسوله  ؛[110النساء:]سورة ( پ

، ولذا كانت من مطايا الشيطان في التكدير (2)تكون النجوى ُخلًقا غالًبا إال ألهل الرَيب والشبهات

لك المنزلة وأنه ليس بت ،غائلة له، أو اعتقاده التنقص منهعلى المسلم لتوهمه منها تبييت دسيسة أو 

وغيرها من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس التي  ،التي يشرك بها في الحديث في األمور العالية

 (3)تشعره بالمهانة والذلة

  

                                                           
 (.117-1/111( أحكام القرآن، البن العربي،  )1)

 (.110 -0/111: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

هـ(، المطبعة العلمية، حلب، 155: معالم السنن= شرح سنن أبي داود، ألبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي )تانظر( 0)

 (.17/191مع ألحكام القرآن للقرطبي، )(؛ والجا0/117م، )1901-هـ1011الطبعة األولى، 
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

 :آثار النجوى على الفرد والمجتمع المطلب الثاني:       
والبعد عن كل ما من شأنه إيذاؤه أو انتقاصه،  ،احترام الجليسمن اآلداب اإلسالمية الرفيعة 

حتى يجلس  جليسي؛ الذي يتخطى الناَس  الناس عليَّ  أكرمُ »يقول:  حتى كان ابن عباس 

، (1)«إن الذباب يقع عليه فيؤذيني» :، وفي رواية«أال يقع الذباب على وجهه لفعلُت  ، لو استطعُت إليَّ 

 .ه فرّباهم على اإلحسان إلى بعضهمأتباعَ  ب اإلسالمُ هكذا أدَّ 

ئة لما يترتب عليها من آثار سي ؛ومراعاة لتلك اآلداب حّرمت الشريعة اإلسالمية النجوى المريبة

تدخل الدخن على نقاوة المجتمع، وتنشر فيه الكراهية على الفرد والمجتمع؛ فالنجوى من شأنها أن 

 ُيتناجى دونهم من سوء ظن بالمتناجين، فتفت تلكوالبغضاء والفرقة جراء ما تثيره في نفوس من 

النجوى في تماسك المجتمع وتآلفه، وتنشر فيه سوء الظن، وتقطع عرى المودة والصلة بين 

ا فكانو ،ولذا كانت النجوى من آليات دّس المنافقين في وحدة المجتمع المسلم وقوته ؛(2)أفراده

ا إليهم بأن شًرا مستطيًرا وقع أو على وشك أن يقع، ليوحو ؛يتناجون فيما بينهم عند رؤية المسلمين

فيحز كل ذلك  ؛ليتوهم المسلمون أنهم ينتقصونهم عنده؛ ويفتعلون التناجي مع النبي 

 .في نفوسهم

 

 

 

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد 010: بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس، ليوسف بن عبد الله بن عبد البر )تانظر( 1)

 (.1/01مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، )

مختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبد الله بن ، لعدد من ال: نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم انظر( 1)

(؛ وأدب المجالس، لمحمد بن صفوك العلي، مكتبة دار التراث اإلسالمي، 11/1199حميد، دار الوسيلة، جدة، الطبعة الرابعة، )

 (.04)ص

 :الحكمة من تحريم النجوىثالثا: 

 يأتي التحريم في المناهي المعللة إجمااًل إما لدفع مفسدة أو جلب مصلحة، والله 

وهو أن يستوي ظاهر  ،اإلخالص :أمر عباده بأمرين عظيمين: أحدهما» -كما يقول ابن العربي –

النصيحة لكتاب الله ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم، فالنجوى خالف  :المرء وباطنه، والثاني

لما فيها من اقتحام ما  ؛ فليس فيما ُحّرم منها نصح لله وال لرسوله ؛(1)«صلينهذين األ

لما يكون فيها  ؛، كذلك ليس فيها نصح لعامة المسلميننهى الله سبحانه ونهى رسوله 

 .من األذى لهم عبر ما تثيره في نفوس المسلمين من الشك والخوف

تعليًما للمسلمين وتربية لهم وتشريًعا منه سبحانه؛ فلذلك تكرر النهي عنها في القرآن الكريم 

متكلم لداللتها على ثقة ال ،فالقرآن يربي المسلم على التحلي بالصراحة لكونها من أفضل األخالق

برأيه، وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره، والنجوى عكس ذلك فهي مسارة تنم عن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )لغير، فذّمها الله سبحانه في قوله: ذمامة صاحبها أو إرادته السوء با

، ولذا ال ألن أغلبها تبييت لما ال يرضي الله ورسوله  ؛[110النساء:]سورة ( پ

، ولذا كانت من مطايا الشيطان في التكدير (2)تكون النجوى ُخلًقا غالًبا إال ألهل الرَيب والشبهات

لك المنزلة وأنه ليس بت ،غائلة له، أو اعتقاده التنقص منهعلى المسلم لتوهمه منها تبييت دسيسة أو 

وغيرها من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس التي  ،التي يشرك بها في الحديث في األمور العالية

 (3)تشعره بالمهانة والذلة

  

                                                           
 (.117-1/111( أحكام القرآن، البن العربي،  )1)

 (.110 -0/111: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

هـ(، المطبعة العلمية، حلب، 155: معالم السنن= شرح سنن أبي داود، ألبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي )تانظر( 0)

 (.17/191مع ألحكام القرآن للقرطبي، )(؛ والجا0/117م، )1901-هـ1011الطبعة األولى، 
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 :وفي االصطالح، (1)من االتقاء الذي هو الحجز بين الشيء وغيره لصونه :والتقوى في اللغة

، (3)فهي اسم جامع للعفاف عن جميع المحارم والمآثم ، (2)«تجنب القبيح خوًفا من الله»قيل إنها: 

 :إذ المراد بالتقوى في الطاعة ؛وهذا أقرب، (4)«وأداء ما افترض الله ،ترك ما حرم الله»وقيل التقوى: 

 .(5)الترك والحذر :اإلخالص، وفي المعصية

وفي تقديم الله سبحانه البر على التقوى إشارة إلى تقديم ما كان نفعه متعدًيا على ما كان النفع 

 فيه قاصًرا.

ولما يحقق  انه،فاآلية إًذا أتت لقصر التناجي بين المسلمين على طاعة الله وما يقربهم منه سبح

م من فرائضه واجتناب معاصيه، وما كان من شأنه أن ينشر الخير بينهم، هاتقاء سخطه بأداء ما كلَّف

ويبعدهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم، وذلك من خالل تبادل الكلمات الطيبة لتكون نجواهم 

 .رسل هدى وخير، تعزز األمن والسالم، وتنير الطريق إلى البر والتقوى

لتذكيرهم بمصيرهم الحتمي إليه  (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)د ختمت اآلية بقوله سبحانه: وق

فيجزيهم على ما كان منهم من طاعة أو معصية، فإن من يستحضر ذلك لن يناجي أو يتحدث  ؛سبحانه

 .(6) إال بما يقربه من الله ويباعده من سخطه
                                                           

(؛ والقاموس 11/041هـ (، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، )711: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور )تانظر( 1)

 (.1000هـ(، )ص 517المحيط، للفيروز آبادي )ت

 (.199( التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، )ص 1)

 (.501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص 17/190: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 0)

 1041ي، بيروت، إلسالم( المطلع على أبواب الفقه، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق: محمد بشير األدلبي، المكتب ا0)

 (.99م ، )ص 1951–هـ

هـ(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة 511( التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني )ت 1)

 (.94هـ، )ص1041األولى، 

= (؛ وتيسير الكريم 15/109البن عادل، )(؛ واللباب في علوم الكتاب، 10/101للطبري، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 :  النجوى المحمودة وضوابطهاالثاني المبحث
 

 عموما: والتقوى بالبر التناجي: األول المطلب      

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ے ے ۓ): يقول الله 

من سلوك المنافقين السيما في التناجي الذي من اآلية تحذر ، [9المجادلة: ]سورة  (ۆ ۆ ۈ

فإنه لما كان الناس ربما  ،شأنه أن يثير الريب والشكوك، ومع أن اآلية أتت بالنهي عن النجوى

 :النجوى احتاجوا ألن تكون بينهم أحاديث يخص بها بعضهم بعضا جاء اإلذن في نوع خاص من

ۆ ۆ )يشير إلى أنه ال ينبغي التناجي مطلقا، وقوله بعدها:  (ۓ ۓ) فقوله سبحانه:

 .إن كنتم متناجين ال محالة فليكن ذلك بالبر والتقوى :كأنه سبحانه يقول للمؤمنين (ۈ

ۆ ) فاآلية جاءت تعلم المؤمنين وترشدهم للنجوى بالبر والتقوى، واألمر في قوله سبحانه:

 .(ۓ ۓ) كما اقتضاه قوله تعالى:، (1)إلباحةل (ۆ ۈ

التوسع في فعل » :، والبر في االصطالح هو(2)اإلحسان والخير والفضل :ر بالكسر في اللغةوالبِ 

اسم جامع : فهو إًذا ضد اإلثم والعدوان، والبر، (3)«الخير والفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس

 .(4)المأمور بها في الدينلجميع أنواع الطاعات وأفعال الخير 

                                                           
 (.01-15/04: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

 (.1/00(؛ والمصباح المنير، للفيومي، )71بن األثير، )ص : النهاية في غريب الحديث واألثر، الانظر( 1)

( التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: د.محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، 0)

 (.111هـ، )ص1014ودار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

(؛ 501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي )ص 17/190): الجامع ألحكام القرآن للقرطبي انظر( 0)

 (.15/01والتحرير والتنوير، البن عاشور )
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

 :وفي االصطالح، (1)من االتقاء الذي هو الحجز بين الشيء وغيره لصونه :والتقوى في اللغة

، (3)فهي اسم جامع للعفاف عن جميع المحارم والمآثم ، (2)«تجنب القبيح خوًفا من الله»قيل إنها: 

 :إذ المراد بالتقوى في الطاعة ؛وهذا أقرب، (4)«وأداء ما افترض الله ،ترك ما حرم الله»وقيل التقوى: 

 .(5)الترك والحذر :اإلخالص، وفي المعصية

وفي تقديم الله سبحانه البر على التقوى إشارة إلى تقديم ما كان نفعه متعدًيا على ما كان النفع 

 فيه قاصًرا.

ولما يحقق  انه،فاآلية إًذا أتت لقصر التناجي بين المسلمين على طاعة الله وما يقربهم منه سبح

م من فرائضه واجتناب معاصيه، وما كان من شأنه أن ينشر الخير بينهم، هاتقاء سخطه بأداء ما كلَّف

ويبعدهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم، وذلك من خالل تبادل الكلمات الطيبة لتكون نجواهم 

 .رسل هدى وخير، تعزز األمن والسالم، وتنير الطريق إلى البر والتقوى

لتذكيرهم بمصيرهم الحتمي إليه  (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)د ختمت اآلية بقوله سبحانه: وق

فيجزيهم على ما كان منهم من طاعة أو معصية، فإن من يستحضر ذلك لن يناجي أو يتحدث  ؛سبحانه

 .(6) إال بما يقربه من الله ويباعده من سخطه
                                                           

(؛ والقاموس 11/041هـ (، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، )711: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور )تانظر( 1)

 (.1000هـ(، )ص 517المحيط، للفيروز آبادي )ت

 (.199( التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، )ص 1)

 (.501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص 17/190: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 0)

 1041ي، بيروت، إلسالم( المطلع على أبواب الفقه، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق: محمد بشير األدلبي، المكتب ا0)

 (.99م ، )ص 1951–هـ

هـ(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة 511( التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني )ت 1)

 (.94هـ، )ص1041األولى، 

= (؛ وتيسير الكريم 15/109البن عادل، )(؛ واللباب في علوم الكتاب، 10/101للطبري، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 :  النجوى المحمودة وضوابطهاالثاني المبحث
 

 عموما: والتقوى بالبر التناجي: األول المطلب      

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ے ے ۓ): يقول الله 

من سلوك المنافقين السيما في التناجي الذي من اآلية تحذر ، [9المجادلة: ]سورة  (ۆ ۆ ۈ

فإنه لما كان الناس ربما  ،شأنه أن يثير الريب والشكوك، ومع أن اآلية أتت بالنهي عن النجوى

 :النجوى احتاجوا ألن تكون بينهم أحاديث يخص بها بعضهم بعضا جاء اإلذن في نوع خاص من

ۆ ۆ )يشير إلى أنه ال ينبغي التناجي مطلقا، وقوله بعدها:  (ۓ ۓ) فقوله سبحانه:

 .إن كنتم متناجين ال محالة فليكن ذلك بالبر والتقوى :كأنه سبحانه يقول للمؤمنين (ۈ

ۆ ) فاآلية جاءت تعلم المؤمنين وترشدهم للنجوى بالبر والتقوى، واألمر في قوله سبحانه:

 .(ۓ ۓ) كما اقتضاه قوله تعالى:، (1)إلباحةل (ۆ ۈ

التوسع في فعل » :، والبر في االصطالح هو(2)اإلحسان والخير والفضل :ر بالكسر في اللغةوالبِ 

اسم جامع : فهو إًذا ضد اإلثم والعدوان، والبر، (3)«الخير والفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس

 .(4)المأمور بها في الدينلجميع أنواع الطاعات وأفعال الخير 

                                                           
 (.01-15/04: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 1)

 (.1/00(؛ والمصباح المنير، للفيومي، )71بن األثير، )ص : النهاية في غريب الحديث واألثر، الانظر( 1)

( التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: د.محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، 0)

 (.111هـ، )ص1014ودار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

(؛ 501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي )ص 17/190): الجامع ألحكام القرآن للقرطبي انظر( 0)

 (.15/01والتحرير والتنوير، البن عاشور )
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  .(1)«تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك

ن أو اإلصالح بين المتبايني» :وأما التناجي لإلصالح بين الناس فباب واسع كذلك، والمراد به

ليتراجعا إلى ما فيه األلفة واجتماع الكلمة، على ما أذن ؛ المختصمين، بما أباح الله اإلصالح بينهما

أفَضُل الصدقة إصالُح ذات »أنه قال:  ، وقد ورد في الحديث عن النبي (2)«الله وأمر به

أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام صالح ذات أال »، وعن أبي الدرداء أنه قال: (3)«الَبين

 .(4)«البين

  

                                                           
هـ(، في السنن، تحقيق: أحمد 179)تمحمد بن عيسى  (؛ والترمذي10577(، ح )10/111( أخرجه اإلمام أحمد في المسند، )1)

(، وقال 1974(، ح )0/007التراث العربي، بيروت، كتاب البر والصلة، باب طالقة الوجه وحسن البشر، )شاكر وآخرين، دار إحياء 

هـ(، في صحيح سنن الترمذي، مكتبة المعارف، الرياض، 1014حديث حسن؛ وصححه األلباني محمد ناصر الدين األلباني )ت

 (.1/017م، )1444-هـ1014الطبعة األولى، 

 (.9/141يل القرآن للطبري )(جامع البيان في تأو1)

في الجامع لشعب اإليمان، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد، مكتبة  هـ(،015أحمد بن الحسين )ت ( أخرجه البيهقي0)

م، كتاب الزهد وقصر األمل، باب 1440-هـ1010الرشد، الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 

 (.14151(، ح)10/004بين الناس، ) اإلصالح

محمد (؛ وصححه األلباني 011(، ح )109( أخرجه البخاري في األدب المفرد، كتاب الهجر والشحناء، باب الشحناء، )ص0)

(، ح 111م، )ص1997-هـ1015في صحيح األدب المفرد، مكتبة الدليل، السعودية، الطبعة الرابعة، هـ(، 1014ناصر الدين )ت

(019.) 

 البينبالصدقة والمعروف وإصالح ذات المطلب الثاني: التناجي       

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ): يقول الله 

]سورة  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

وقد تقّدم الكالم على صدر اآلية وبيان نفي الخيرية عن أكثر نجوى الناس، وأن مرد  ،[110النساء:

ت استثني ذلك إلى أن الغالب في عادة الناس أال يخفوا من حديثهم إال ما كان فيه إثم وشر، وإنما

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )لقول الله تعالى  ؛هذه األمور الثالثة ألن السر فيها أولى من الجهر

وفي اإلسرار باإلصالح بين الناس ، [171البقرة:]سورة   (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ستر للخالف بينهم.

هو بيان وتفصيل لألمر  (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وهذا االستثناء 

، فقد جاء األمر في اآلية باإلرشاد [9:المجادلة]سورة  (ۈۆ ۆ )الوارد في قوله سبحانه: 

إلى التناجي بالبر على وجه العموم، وجاء هنا التنصيص على ثالثة وجوه منه هي الصدقة واألمر 

إنه يعم  :إنه الفرض، وقيل :بالمعروف واإلصالح بين الناس، فأما الصدقة فبّينة، وأما المعروف فقيل

أن النبي  ، ويدل له حديث جابر بن عبد الله (1)وهو األصح ،ويأمر به ويرضاه هكل ما يحبه الل

  :كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن »وفي رواية: ، (2)«كل معروف صدقة»قال

                                                           
 (.501الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص=

(؛ ومجموع الفتاوى، ألحمد 1/050(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )9/141) للطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.7/111م، )1441-هـ 1011بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، 

(؛ ومسلم في صحيحه، 1411(، ح )1111قة، )ص( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب األدب، باب كل معروف صد1)

 (.1441(، ح )059كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، )ص
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

  .(1)«تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك

ن أو اإلصالح بين المتبايني» :وأما التناجي لإلصالح بين الناس فباب واسع كذلك، والمراد به

ليتراجعا إلى ما فيه األلفة واجتماع الكلمة، على ما أذن ؛ المختصمين، بما أباح الله اإلصالح بينهما

أفَضُل الصدقة إصالُح ذات »أنه قال:  ، وقد ورد في الحديث عن النبي (2)«الله وأمر به

أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام صالح ذات أال »، وعن أبي الدرداء أنه قال: (3)«الَبين

 .(4)«البين

  

                                                           
هـ(، في السنن، تحقيق: أحمد 179)تمحمد بن عيسى  (؛ والترمذي10577(، ح )10/111( أخرجه اإلمام أحمد في المسند، )1)

(، وقال 1974(، ح )0/007التراث العربي، بيروت، كتاب البر والصلة، باب طالقة الوجه وحسن البشر، )شاكر وآخرين، دار إحياء 

هـ(، في صحيح سنن الترمذي، مكتبة المعارف، الرياض، 1014حديث حسن؛ وصححه األلباني محمد ناصر الدين األلباني )ت

 (.1/017م، )1444-هـ1014الطبعة األولى، 

 (.9/141يل القرآن للطبري )(جامع البيان في تأو1)

في الجامع لشعب اإليمان، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد، مكتبة  هـ(،015أحمد بن الحسين )ت ( أخرجه البيهقي0)

م، كتاب الزهد وقصر األمل، باب 1440-هـ1010الرشد، الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 

 (.14151(، ح)10/004بين الناس، ) اإلصالح

محمد (؛ وصححه األلباني 011(، ح )109( أخرجه البخاري في األدب المفرد، كتاب الهجر والشحناء، باب الشحناء، )ص0)

(، ح 111م، )ص1997-هـ1015في صحيح األدب المفرد، مكتبة الدليل، السعودية، الطبعة الرابعة، هـ(، 1014ناصر الدين )ت

(019.) 

 البينبالصدقة والمعروف وإصالح ذات المطلب الثاني: التناجي       

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ): يقول الله 

]سورة  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

وقد تقّدم الكالم على صدر اآلية وبيان نفي الخيرية عن أكثر نجوى الناس، وأن مرد  ،[110النساء:

ت استثني ذلك إلى أن الغالب في عادة الناس أال يخفوا من حديثهم إال ما كان فيه إثم وشر، وإنما

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )لقول الله تعالى  ؛هذه األمور الثالثة ألن السر فيها أولى من الجهر

وفي اإلسرار باإلصالح بين الناس ، [171البقرة:]سورة   (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ستر للخالف بينهم.

هو بيان وتفصيل لألمر  (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وهذا االستثناء 

، فقد جاء األمر في اآلية باإلرشاد [9:المجادلة]سورة  (ۈۆ ۆ )الوارد في قوله سبحانه: 

إلى التناجي بالبر على وجه العموم، وجاء هنا التنصيص على ثالثة وجوه منه هي الصدقة واألمر 

إنه يعم  :إنه الفرض، وقيل :بالمعروف واإلصالح بين الناس، فأما الصدقة فبّينة، وأما المعروف فقيل

أن النبي  ، ويدل له حديث جابر بن عبد الله (1)وهو األصح ،ويأمر به ويرضاه هكل ما يحبه الل

  :كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن »وفي رواية: ، (2)«كل معروف صدقة»قال

                                                           
 (.501الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص=

(؛ ومجموع الفتاوى، ألحمد 1/050(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )9/141) للطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.7/111م، )1441-هـ 1011بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، 

(؛ ومسلم في صحيحه، 1411(، ح )1111قة، )ص( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب األدب، باب كل معروف صد1)

 (.1441(، ح )059كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، )ص



224

 .(1)وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه

فإن دعت الحاجة لتناجي اثنين أو جماعة دون واحد فليستأذنوه، فإن  ،: إْذن المتناجى دونهثالًثا

 جاء في كما -فالعلة في منع النجوى خشية إحزانه  ،ألنه إذا أسقط حقه سقط ؛أذن جازت النجوى

 .(2)فانتفى التحريم ؛فإذا أذن دّل ذلك على انتفاء علة المنع -الحديث 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (.17/191: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(؛ والثمر الداني 191-17/191الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )(؛ و1/009: أحكام القرآن، البن العربي، )انظر( 1)

(1/141.) 

 المحمودة:ضوابط النجوى المطلب الثالث:       
تقدم أن عالقة المسلمين مبينة على الصراحة والوضوح واالبتعاد عما يدفع للريبة وسوء الظن 

ديث دون غيره، كما ا بحواألوهام، لكن حاجة الناس مع ذلك ربما اقتضت أن يخص بعضهم بعًض 

 ]بحر الطويل[             قال الشاعر:

 هااعُ مَ ـكان عندي جِ  بعضٍ  على سرِّ    مهبعِض  عَ لِ طْ مُ  لسُت  ٍق دْ ِص  تيانِ وفِ 

 هاالعُ ـرام اطِّ ـى ال يُ وَ جْ نَ  عُ ـوموض  فارغ   من القلِب  ب  عْ رئ ِش ـام لكلِّ 

 الرجاَل  ايعْ أَ  رةٍ خْ إلى َص    همرُّ ــبالد وِس ـى في الَـّ ون شتلُّ ـظَ يَ 

 (1)هاداعُ انِص 

وقد راعت الشريعة هذا فأجازت من النجوى ما تدعو له الحاجة لصالح الحياة واستقامة  

 الحال، وجعلت لذلك ضوابط وآدابا نجملها فيما يأتي:

: لما تقدم من قول الله سبحانه ؛ال في اإلثم والعدوان ،: أن تكون النجوى في البر والتقوىأوال

]سورة  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈھ ے ے )

 .[9:المجادلة

ى لما رو ؛أال تكون النجوى دون منفرد، بل ينتظر به وجود غيره معه واحدا كان أو أكثر ثانيا:

إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون »أنه قال:  عن النبي  عبدالله بن مسعود 

 ،النجوىضابط جواز فقد بّين الحديث ، (2)«من أجل أن ذلك يحزنه ؛اآلخر، حتى تختلطوا بالناس

                                                           
-هـ1095هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 011: األمالي في لغة العرب، ألبي علي القالي إسماعيل بن القاسم )تانظر( 1)

 (.1/179م، )1975

(، 1111( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب االستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس بالمساّرة والمناجاة، )ص1)

 (.1150(، ح )599في صحيحه، كتاب السالم، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث بغير رضاه، )ص (؛ ومسلم1194ح )
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

 .(1)وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه

فإن دعت الحاجة لتناجي اثنين أو جماعة دون واحد فليستأذنوه، فإن  ،: إْذن المتناجى دونهثالًثا

 جاء في كما -فالعلة في منع النجوى خشية إحزانه  ،ألنه إذا أسقط حقه سقط ؛أذن جازت النجوى

 .(2)فانتفى التحريم ؛فإذا أذن دّل ذلك على انتفاء علة المنع -الحديث 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (.17/191: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(؛ والثمر الداني 191-17/191الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )(؛ و1/009: أحكام القرآن، البن العربي، )انظر( 1)

(1/141.) 

 المحمودة:ضوابط النجوى المطلب الثالث:       
تقدم أن عالقة المسلمين مبينة على الصراحة والوضوح واالبتعاد عما يدفع للريبة وسوء الظن 

ديث دون غيره، كما ا بحواألوهام، لكن حاجة الناس مع ذلك ربما اقتضت أن يخص بعضهم بعًض 

 ]بحر الطويل[             قال الشاعر:

 هااعُ مَ ـكان عندي جِ  بعضٍ  على سرِّ    مهبعِض  عَ لِ طْ مُ  لسُت  ٍق دْ ِص  تيانِ وفِ 

 هاالعُ ـرام اطِّ ـى ال يُ وَ جْ نَ  عُ ـوموض  فارغ   من القلِب  ب  عْ رئ ِش ـام لكلِّ 

 الرجاَل  ايعْ أَ  رةٍ خْ إلى َص    همرُّ ــبالد وِس ـى في الَـّ ون شتلُّ ـظَ يَ 

 (1)هاداعُ انِص 

وقد راعت الشريعة هذا فأجازت من النجوى ما تدعو له الحاجة لصالح الحياة واستقامة  

 الحال، وجعلت لذلك ضوابط وآدابا نجملها فيما يأتي:

: لما تقدم من قول الله سبحانه ؛ال في اإلثم والعدوان ،: أن تكون النجوى في البر والتقوىأوال

]سورة  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈھ ے ے )

 .[9:المجادلة

ى لما رو ؛أال تكون النجوى دون منفرد، بل ينتظر به وجود غيره معه واحدا كان أو أكثر ثانيا:

إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون »أنه قال:  عن النبي  عبدالله بن مسعود 

 ،النجوىضابط جواز فقد بّين الحديث ، (2)«من أجل أن ذلك يحزنه ؛اآلخر، حتى تختلطوا بالناس

                                                           
-هـ1095هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 011: األمالي في لغة العرب، ألبي علي القالي إسماعيل بن القاسم )تانظر( 1)

 (.1/179م، )1975

(، 1111( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب االستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس بالمساّرة والمناجاة، )ص1)

 (.1150(، ح )599في صحيحه، كتاب السالم، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث بغير رضاه، )ص (؛ ومسلم1194ح )
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استعدادهم  لعدم فلّما فرض الله هذه الصدقة انتهى أهل الباطل عن مناجاة النبي 

تقديمها، لكن فرض تلك الصدقة شق على أهل اإليمان، وامتنعوا عن النجوى لضعف مقدرة كثير 

فجاء التخفيف فنسخ وجوب تلك الصدقة, ووسع الله عليهم ورخص لهم أن  ،منهم عن الصدقة

 .(1) (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) من غير تقديم صدقة بقوله تعالى: يناجوا النبي 

ة ساع :فقيل ،فقد اختلف في مدة العمل به قبل النسخ (2)واألمر بالصدقة وإن اتفق على نسخه

 .(4)، وأما ندب تلك الصدقة فلم ينقطع في حياة النبي (3)عشرة أيام :من نهار، وقيل

والذي يظهر لي: أن هذه الصدقة شرعها الله وفرضها على : »يقول الطاهر بن عاشور 

وأسقطها عن الذين ال يجدون ما يتصدقون  ه قبل مناجاة الرسول من يجد ما يتصدق ب

، وكان المسلمون به. وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة الرسول 

عن أمور الدين كل يوم فشرع الله لهم هذه الصدقة  حريصين على سؤال رسول الله 

                                                           
(؛ والجامع ألحكام 7/151(؛ وأحكام القرآن، البن العربي، )111-10/105للطبري، ) مع البيان في تأويل القرآنجا: انظر( 1)

 (.15/105(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )17/041القرآن للقرطبي، )

حقيق: د.عبد الغفار البنداري، دار هـ(، ت011: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، البن حزم الظاهري علي بن أحمد )ت انظر( 1)

(؛ والناسخ والمنسوخ، لهبة الله بن سالمة المقري، تحقيق: زهير 19هـ، )ص 1041الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(؛ والناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن، 170هـ، )ص 1040الشاويش ومحمد كنعان، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

 -هـ 1049هـ(، تحقيق: د. حاتم الضامن، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، الطبعة األولى، 110شهاب الزهري )ت البن

هـ(، مكتبة ابن 1090(؛ ودفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب، لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي )ت11م، )ص1959

 (.101، )صم1991-هـ1017تيمية، القاهرة، الطبعة األولى، 

هـ(، 074(؛ وأحكام القرآن، ألحمد بن علي الرازي الجصاص )ت10/109للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

(؛ والدر المنثور في التفسير بالمأثور، لعبد 1/011هـ، )1041تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

(؛ 10/010م، )1440-هـ1010هـ(، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر، مصر، 911يوطي )تالرحمن بن أبي بكر الس

 (.11/7019والهداية إلى بلوغ النهاية، للصديق الغماري، )

 (.1/005هـ(، )1090(؛ وأضواء البيان،  للشنقيطي )ت15/09: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 0)

 النجوى في القرآن الكريم أمثلة من: المبحث الثالث
 

 المحمودة:النجوى المطلب األول:       

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): قال تعالى

ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

، فأجاز الله [10-11المجادلة:]سورة ( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 :أي –لكنه شرع لهم تقديم صدقة بين يدي تلك النجوى ، للمؤمنين مناجاة الرسول 

ولتكون نفوسهم المؤمنة أزكى  ،تأديًبا لهم وتعليًما، وتعظيًما للرسول  –قبلها بقليل 

 .(1)عند مالقاة النبي 

كما  ،بسبب كثرة مناجاة المسلمين له إن اآلية نزلت لرفع المشقة عن النبي  :وقيل

إن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله »أنه قال:  جاء عن ابن عباس 

 زلت إنها ن :وقيل«. فكفَّ كثير من الناس ،حتى شّقوا عليه فأنزل الله تعالى هذه اآلية

يناجونه، فظن  قد كان قوم من المسلمين يستخلون بالنبي ف ،لرفع المشقة عن المؤمنين

دقة  بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النَّجوى، فشق ذلك عليهم، فأمرهم الله تعالى بالصَّ

 .(2)عند النجوى ليقطعهم عن استخالئه

                                                           
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق غالب، دار 551: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، لبرهان الدين البقاعي إبراهيم بن عمر )ت انظر( 1)

(، 501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص 7/095م، )1991-هـ1011الكتب العلمية، بيروت، 

 (.15/09والتحرير والتنوير، البن عاشور، )

هـ(، تحقيق: السيد بن عبد 014: النكت والعيون=تفسير الماوردي، ألبي الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب )تانظر( 1)

(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن 17/041(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )1/090المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، )

 (.15/107عادل )
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

استعدادهم  لعدم فلّما فرض الله هذه الصدقة انتهى أهل الباطل عن مناجاة النبي 

تقديمها، لكن فرض تلك الصدقة شق على أهل اإليمان، وامتنعوا عن النجوى لضعف مقدرة كثير 

فجاء التخفيف فنسخ وجوب تلك الصدقة, ووسع الله عليهم ورخص لهم أن  ،منهم عن الصدقة

 .(1) (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) من غير تقديم صدقة بقوله تعالى: يناجوا النبي 

ة ساع :فقيل ،فقد اختلف في مدة العمل به قبل النسخ (2)واألمر بالصدقة وإن اتفق على نسخه

 .(4)، وأما ندب تلك الصدقة فلم ينقطع في حياة النبي (3)عشرة أيام :من نهار، وقيل

والذي يظهر لي: أن هذه الصدقة شرعها الله وفرضها على : »يقول الطاهر بن عاشور 

وأسقطها عن الذين ال يجدون ما يتصدقون  ه قبل مناجاة الرسول من يجد ما يتصدق ب

، وكان المسلمون به. وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة الرسول 

عن أمور الدين كل يوم فشرع الله لهم هذه الصدقة  حريصين على سؤال رسول الله 

                                                           
(؛ والجامع ألحكام 7/151(؛ وأحكام القرآن، البن العربي، )111-10/105للطبري، ) مع البيان في تأويل القرآنجا: انظر( 1)

 (.15/105(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )17/041القرآن للقرطبي، )

حقيق: د.عبد الغفار البنداري، دار هـ(، ت011: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، البن حزم الظاهري علي بن أحمد )ت انظر( 1)

(؛ والناسخ والمنسوخ، لهبة الله بن سالمة المقري، تحقيق: زهير 19هـ، )ص 1041الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(؛ والناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن، 170هـ، )ص 1040الشاويش ومحمد كنعان، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

 -هـ 1049هـ(، تحقيق: د. حاتم الضامن، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، الطبعة األولى، 110شهاب الزهري )ت البن

هـ(، مكتبة ابن 1090(؛ ودفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب، لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي )ت11م، )ص1959

 (.101، )صم1991-هـ1017تيمية، القاهرة، الطبعة األولى، 

هـ(، 074(؛ وأحكام القرآن، ألحمد بن علي الرازي الجصاص )ت10/109للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

(؛ والدر المنثور في التفسير بالمأثور، لعبد 1/011هـ، )1041تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

(؛ 10/010م، )1440-هـ1010هـ(، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر، مصر، 911يوطي )تالرحمن بن أبي بكر الس

 (.11/7019والهداية إلى بلوغ النهاية، للصديق الغماري، )

 (.1/005هـ(، )1090(؛ وأضواء البيان،  للشنقيطي )ت15/09: التحرير والتنوير، البن عاشور، )انظر( 0)

 النجوى في القرآن الكريم أمثلة من: المبحث الثالث
 

 المحمودة:النجوى المطلب األول:       

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): قال تعالى

ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

، فأجاز الله [10-11المجادلة:]سورة ( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 :أي –لكنه شرع لهم تقديم صدقة بين يدي تلك النجوى ، للمؤمنين مناجاة الرسول 

ولتكون نفوسهم المؤمنة أزكى  ،تأديًبا لهم وتعليًما، وتعظيًما للرسول  –قبلها بقليل 

 .(1)عند مالقاة النبي 

كما  ،بسبب كثرة مناجاة المسلمين له إن اآلية نزلت لرفع المشقة عن النبي  :وقيل

إن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله »أنه قال:  جاء عن ابن عباس 

 زلت إنها ن :وقيل«. فكفَّ كثير من الناس ،حتى شّقوا عليه فأنزل الله تعالى هذه اآلية

يناجونه، فظن  قد كان قوم من المسلمين يستخلون بالنبي ف ،لرفع المشقة عن المؤمنين

دقة  بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النَّجوى، فشق ذلك عليهم، فأمرهم الله تعالى بالصَّ

 .(2)عند النجوى ليقطعهم عن استخالئه

                                                           
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق غالب، دار 551: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، لبرهان الدين البقاعي إبراهيم بن عمر )ت انظر( 1)

(، 501(؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص 7/095م، )1991-هـ1011الكتب العلمية، بيروت، 

 (.15/09والتحرير والتنوير، البن عاشور، )

هـ(، تحقيق: السيد بن عبد 014: النكت والعيون=تفسير الماوردي، ألبي الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب )تانظر( 1)

(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن 17/041(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )1/090المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، )

 (.15/107عادل )
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فأسر بعضهم لبعض بالقول: ، (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

فإنه يدل على أن موعظة موسى لهم  (ې)، ويدل لهذا قوله سبحانه (1)ما هذا بقول ساحر

إن ما تناجوا به وما استقرت عليه آراؤهم بعد التشاور وتجاذب أطراف  :تركت أثًرا في بعضهم، وقيل

: الكالم هو دفع بعضهم بعضا إلى التآزر في مواجهته بقولهم عن موسى وأخيه هارون 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )

، وقد بّينت اآلية دافع مواجهة السحرة لموسى وهارون (2)(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

  من أن يصرَفا عنهم الناس ويستأثرا بصناعة السحر باعتبار ما يأتيانه سحًراوهو خوفهم، 

وبالتالي اضطرار السحرة للخروج من مصر بحًثا عمن يصدق ما يأتون به فيرفعهم ويغدق لهم العطاء 

  .(3)كما كان يفعل بهم فرعون

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )وفي قول بعضهم لبعض 

للطائفية؛ إذ إن لكل أمة منهًجا وعوائد وشرائع وأخالًقا وإذكاء ، إثارة للحمية  (ېئ ىئ

طلة ، وهذا دأب أعداء الحق يلجؤون في محاربته للدعوات البا(4)تتشبث بها وتأبى النيل منها

 كالعنصرية والطائفية ونحوها.

  

                                                           
 (.1/11، ) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم11/111(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )1/040)

واللباب في علوم (؛ 11/111(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )15/017للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.0/100هـ(، )1114(؛ وفتح القدير، للشوكاني )ت10/190الكتاب، البن عادل، )

(، وفتح القدير، 10/190(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )11/111: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )انظر( 1)

 (.1/11) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم0/100للشوكاني )

 (.11/101(، والتحرير والتنوير، البن عاشور، )0/011: النكت والعيون؛ للماوردي، )انظر( 0)

 (.11/101(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )195: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي، )ص انظر( 0)

أيامئذ كثيرين بالمدينة منهم أهل الصفة ومعظم كل يوم لنفع الفقراء نفًعا يومًيا، وكان الفقراء 

ويؤيد هذا ما ذكره الواحدي من أن اآلية نزلت  (1)« المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم

ومناجاته فكره الرسول ذلك  حين غلب أهل الِجدة الفقراء على مجالسة رسول الله 

ثم  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) فقراء فقال:فأمرهم الله بالصدقة عند المناجاة ووضع ذلك عن ال

 . (2)نسخ الله ذلك 

 

 المذمومة: النجوىلمطلب الثاني: ا      

 سحرة فرعون:تناجي  -1

تناجي سحرة  قصَّ  تناجي مشركي مكة لمواجهة دعوة محمد القرآن كما ذكر و

ے )فقال سبحانه عنهم:  ،ومبالغتهم في إخفاء تناجيهم فرعون في مواجهة موسى 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ے ۓ ۓ ڭ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
 .[10-14طه:]سورة  (حب

لئال يقف على ما يدبرونه من  ؛تداول الرأي بينهم  هكذا أخفى السحرة عن موسى 

لهم:  إن ما دفعهم إلى تناجيهم عظمة قول موسى  :لي؛ وق(3)فيدفعه كيفية معارضته 

                                                           
 (.15/09ر، )( التحرير والتنوير، البن عاشو1)

دمشق،  –هـ(، تحقيق: صفوت عدنان داودي، دار القلم015: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعلي بن أحمد الواحدي )تانظر( 1)

 (.1477م، )ص 1991-هـ1011بيروت، الطبعة األولى، –ودار الشامية 

تحقيق: د.محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت،  هـ( ،070: بحر العلوم، ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي )انظر( 0)
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

فأسر بعضهم لبعض بالقول: ، (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

فإنه يدل على أن موعظة موسى لهم  (ې)، ويدل لهذا قوله سبحانه (1)ما هذا بقول ساحر

إن ما تناجوا به وما استقرت عليه آراؤهم بعد التشاور وتجاذب أطراف  :تركت أثًرا في بعضهم، وقيل

: الكالم هو دفع بعضهم بعضا إلى التآزر في مواجهته بقولهم عن موسى وأخيه هارون 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )

، وقد بّينت اآلية دافع مواجهة السحرة لموسى وهارون (2)(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

  من أن يصرَفا عنهم الناس ويستأثرا بصناعة السحر باعتبار ما يأتيانه سحًراوهو خوفهم، 

وبالتالي اضطرار السحرة للخروج من مصر بحًثا عمن يصدق ما يأتون به فيرفعهم ويغدق لهم العطاء 

  .(3)كما كان يفعل بهم فرعون

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )وفي قول بعضهم لبعض 

للطائفية؛ إذ إن لكل أمة منهًجا وعوائد وشرائع وأخالًقا وإذكاء ، إثارة للحمية  (ېئ ىئ

طلة ، وهذا دأب أعداء الحق يلجؤون في محاربته للدعوات البا(4)تتشبث بها وتأبى النيل منها

 كالعنصرية والطائفية ونحوها.

  

                                                           
 (.1/11، ) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم11/111(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )1/040)

واللباب في علوم (؛ 11/111(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )15/017للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.0/100هـ(، )1114(؛ وفتح القدير، للشوكاني )ت10/190الكتاب، البن عادل، )

(، وفتح القدير، 10/190(؛ واللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )11/111: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )انظر( 1)

 (.1/11) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم0/100للشوكاني )

 (.11/101(، والتحرير والتنوير، البن عاشور، )0/011: النكت والعيون؛ للماوردي، )انظر( 0)

 (.11/101(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، )195: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي، )ص انظر( 0)

أيامئذ كثيرين بالمدينة منهم أهل الصفة ومعظم كل يوم لنفع الفقراء نفًعا يومًيا، وكان الفقراء 

ويؤيد هذا ما ذكره الواحدي من أن اآلية نزلت  (1)« المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم

ومناجاته فكره الرسول ذلك  حين غلب أهل الِجدة الفقراء على مجالسة رسول الله 

ثم  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) فقراء فقال:فأمرهم الله بالصدقة عند المناجاة ووضع ذلك عن ال

 . (2)نسخ الله ذلك 

 

 المذمومة: النجوىلمطلب الثاني: ا      

 سحرة فرعون:تناجي  -1

تناجي سحرة  قصَّ  تناجي مشركي مكة لمواجهة دعوة محمد القرآن كما ذكر و

ے )فقال سبحانه عنهم:  ،ومبالغتهم في إخفاء تناجيهم فرعون في مواجهة موسى 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ے ۓ ۓ ڭ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
 .[10-14طه:]سورة  (حب

لئال يقف على ما يدبرونه من  ؛تداول الرأي بينهم  هكذا أخفى السحرة عن موسى 

لهم:  إن ما دفعهم إلى تناجيهم عظمة قول موسى  :لي؛ وق(3)فيدفعه كيفية معارضته 

                                                           
 (.15/09ر، )( التحرير والتنوير، البن عاشو1)

دمشق،  –هـ(، تحقيق: صفوت عدنان داودي، دار القلم015: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعلي بن أحمد الواحدي )تانظر( 1)

 (.1477م، )ص 1991-هـ1011بيروت، الطبعة األولى، –ودار الشامية 

تحقيق: د.محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت،  هـ( ،070: بحر العلوم، ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي )انظر( 0)
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مخدوًعا صرفه عن الحق من كان بتعلم منهم على حد زعمهم، سموه مسحوًرا ألن السحر حيلة 

 . [59المؤمنون:]سورة  (جب حب)كما في قوله تعالى:  (1)وخديعة

  ولم يكن ما تمخضت عنه نجوى مشركي قريش منحصًرا في القول إن محمًدا 

إن ما يأتي به ال يعدو أن يكون أساطير األولين تعلمها  :إنه شاعر، وقالوا :بل لقد قال بعضهم ،ساحر

 .(2)نه كاهن، وغير ذلكإ وقالوا:من غيره، 

ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييىيميحيخيجيُّ تعالى: قال 
 .[0األنبياء:]سورة   َّمئزئرئِّّٰ

إن معناه أن الذين أشركوا أخفوا مناجاتهم، وليس ذلك  :قيل (ٹ ٹ) فقوله سبحانه: 

بل لئال يفطن أحد أصال أنهم تناجوا؛  ،بمحتوى مناجاتهم فحسب حتى ال يعلم النبي 

لعلمهم بأن حجتهم واهية ال تنطلي إال على الدهماء من النساء، وإذا كانت المناجاة في األصل تكون 

 .، وربما كان إخفاؤها إلحكام التآمر فيها(3)في إخفائهاا فإن اإلسرار بها يعني المبالغة سرًّ 

وأن المراد أنهم أظهروا  ،فيستخدم في اإلخفاء واإلظهار :هو من األضداد «أسر»وقيل: إن فعل 

 .(4)ما تناجوا به بعد أن تشاوروا حوله وصدروا فيه عن رأي

                                                           
 (.1/059(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي، )14/171)

(؛ والجامع ألحكام القرآن 0/071(؛ و معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )1/010: بحر العلوم، للسمرقندي، )انظر( 1)

 (.1/059(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي، )14/171للقرطبي، )

(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، 0/001(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )14/171: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(10/97.) 

(، واللباب في علوم 11/119(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )0/150للبغوي ، ): معالم التنزيل في تفسير القرآن انظر( 0)

 (.0/100(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )10/009الكتاب، البن عادل، )

(؛ والمحرر الوجيز، البن عطية 0/007(؛ والنكت والعيون، للماوردي، )15/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

(0/94.) 

 :تناجي مشركي قريش بمكة -2

الغالب فيه أن يكون لتبييت إلحاق األذى باآلخرين على غير وجه الحق، فليس  لما كان التناجي

للنيل منه ومن دعوته، وقد سرد القرآن الكريم  غريبا أن يتكرر التناجي من أعداء النبي 

؛ فإنهم لّما لم تفلح أساليبهم في مناجاة من مشركي قريش لمواجهة دعوة النبي  ةعد

شاورون فيما يمكنهم فعله لينفروا الناس عن دعوته عن دعوته أخذوا يت ثنيه 

 ى:تعال الق منها: ،القرآن الكريم تناجيهم في ذلك في أكثر من موضع قص، وقد (1)ويشككوهم فيها

هلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغُّ 
 .[07اإلسراء:]سورة   َّحمجم

ا من ون سرًّ عيستم  وقد حكت اآلية اجتماع رؤساء مشركي قريش على النبي 

ال لطلب الهداية واالعتبار واالسترشاد بما فيه، بل للظفر بما يقدحون  ،قومهم لقراءته القرآن الكريم

أنه أعلم بما يستمع به الذين ال يؤمنون  فأخبر الله سبحانه تعالى رسوله محمًدا  ،به

شركي قريش من قصد التكذيب واالستهزاء، وبما يتناجون به عند سماعهم قراءتك باآلخرة من م

 )، فقالوا: (2)للقرآن، أو بما تشاوروا به في دار الندوة في أمرك للطعن به فيما تتلوه عليهم من القرآن

، أو (3)رجاًل مطبوًبا خبله السحر فذهب عقله واختلط عليه أمره :أي (ىئ ی ی ی ی

                                                           
 (.14/171: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(؛ والمحرر الوجيز 0/107(؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )17/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

هـ(، تحقيق: عبدالسالم 101في تفسير الكتاب العزيز=تفسير ابن عطية، ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي )ت

(؛ 0/17(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير، )0/071م، )1990-هـ1010مية، بيروت، الطبعة األولى، عبدالشافي، دار الكتب العل

 (.019وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص

طبعة هـ(، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ال005: معاني القرآن، ألبي جعفر النحاس )تانظر( 0)

(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، 0/107(؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )0/111م، )1959-هـ1014األولى، 
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

مخدوًعا صرفه عن الحق من كان بتعلم منهم على حد زعمهم، سموه مسحوًرا ألن السحر حيلة 

 . [59المؤمنون:]سورة  (جب حب)كما في قوله تعالى:  (1)وخديعة

  ولم يكن ما تمخضت عنه نجوى مشركي قريش منحصًرا في القول إن محمًدا 

إن ما يأتي به ال يعدو أن يكون أساطير األولين تعلمها  :إنه شاعر، وقالوا :بل لقد قال بعضهم ،ساحر

 .(2)نه كاهن، وغير ذلكإ وقالوا:من غيره، 

ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييىيميحيخيجيُّ تعالى: قال 
 .[0األنبياء:]سورة   َّمئزئرئِّّٰ

إن معناه أن الذين أشركوا أخفوا مناجاتهم، وليس ذلك  :قيل (ٹ ٹ) فقوله سبحانه: 

بل لئال يفطن أحد أصال أنهم تناجوا؛  ،بمحتوى مناجاتهم فحسب حتى ال يعلم النبي 

لعلمهم بأن حجتهم واهية ال تنطلي إال على الدهماء من النساء، وإذا كانت المناجاة في األصل تكون 

 .، وربما كان إخفاؤها إلحكام التآمر فيها(3)في إخفائهاا فإن اإلسرار بها يعني المبالغة سرًّ 

وأن المراد أنهم أظهروا  ،فيستخدم في اإلخفاء واإلظهار :هو من األضداد «أسر»وقيل: إن فعل 

 .(4)ما تناجوا به بعد أن تشاوروا حوله وصدروا فيه عن رأي

                                                           
 (.1/059(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي، )14/171)

(؛ والجامع ألحكام القرآن 0/071(؛ و معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )1/010: بحر العلوم، للسمرقندي، )انظر( 1)

 (.1/059(؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي، )14/171للقرطبي، )

(؛ والتحرير والتنوير، البن عاشور، 0/001(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )14/171: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(10/97.) 

(، واللباب في علوم 11/119(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )0/150للبغوي ، ): معالم التنزيل في تفسير القرآن انظر( 0)

 (.0/100(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )10/009الكتاب، البن عادل، )

(؛ والمحرر الوجيز، البن عطية 0/007(؛ والنكت والعيون، للماوردي، )15/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 0)

(0/94.) 

 :تناجي مشركي قريش بمكة -2

الغالب فيه أن يكون لتبييت إلحاق األذى باآلخرين على غير وجه الحق، فليس  لما كان التناجي

للنيل منه ومن دعوته، وقد سرد القرآن الكريم  غريبا أن يتكرر التناجي من أعداء النبي 

؛ فإنهم لّما لم تفلح أساليبهم في مناجاة من مشركي قريش لمواجهة دعوة النبي  ةعد

شاورون فيما يمكنهم فعله لينفروا الناس عن دعوته عن دعوته أخذوا يت ثنيه 

 ى:تعال الق منها: ،القرآن الكريم تناجيهم في ذلك في أكثر من موضع قص، وقد (1)ويشككوهم فيها

هلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغُّ 
 .[07اإلسراء:]سورة   َّحمجم

ا من ون سرًّ عيستم  وقد حكت اآلية اجتماع رؤساء مشركي قريش على النبي 

ال لطلب الهداية واالعتبار واالسترشاد بما فيه، بل للظفر بما يقدحون  ،قومهم لقراءته القرآن الكريم

أنه أعلم بما يستمع به الذين ال يؤمنون  فأخبر الله سبحانه تعالى رسوله محمًدا  ،به

شركي قريش من قصد التكذيب واالستهزاء، وبما يتناجون به عند سماعهم قراءتك باآلخرة من م

 )، فقالوا: (2)للقرآن، أو بما تشاوروا به في دار الندوة في أمرك للطعن به فيما تتلوه عليهم من القرآن

، أو (3)رجاًل مطبوًبا خبله السحر فذهب عقله واختلط عليه أمره :أي (ىئ ی ی ی ی

                                                           
 (.14/171: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

(؛ والمحرر الوجيز 0/107(؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )17/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

هـ(، تحقيق: عبدالسالم 101في تفسير الكتاب العزيز=تفسير ابن عطية، ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي )ت

(؛ 0/17(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير، )0/071م، )1990-هـ1010مية، بيروت، الطبعة األولى، عبدالشافي، دار الكتب العل

 (.019وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، )ص

طبعة هـ(، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ال005: معاني القرآن، ألبي جعفر النحاس )تانظر( 0)

(؛ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي، 0/107(؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )0/111م، )1959-هـ1014األولى، 
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رحمن فلَيصلّن ال :ليقومن فيما رزقه الله كما يقوم الصالحون في أموالهم رزقه مااًل وأغناه من فضله

، ولكن الله فضح نفاق هؤالء وكذبهم حين فتح (1)وليتصدقّن، ولتعرفنّه أوجه اإلنفاق في الخير

لم يفوا أي: ف (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)عليهم من فضله فقال: 

أن  بل وصل بهم الحال ،أوجه الخير المختلفة بوعدهم، ولم ينتهوا عند النكث بعهدهم باإلنفاق في

، فأطلع (2)فسموها بغير اسمها واعتبروها ضرًبا من الجزية ،منعوا حق الزكاة المفروضة في أموالهم

على نفاقهم وحقيقة حالهم، وقد أرداهم سوء فعلهم؛ فقال عنهم  الله سبحانه رسوله 

  (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)سبحانه: 
، (3)فيجازيهم عليه أن صنيعهم أعقبهم نفاًقا مالزًما يسكن قلوبهم إلى يوم يلقون الله  :يأ

 ،إذ ظاهُر اآلية يدلُّ على أنَّ نقض العهد، وخلف الوعد يورُث النِّفاَق  ؛وفي هذا تحذير للمسلمين

 .(4)عياًذا بالله

  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)ثم قال سبحانه: 

، (5)لتوبيخهم على رجوعهم عما وعدوا به ؛(ۈ ۈ)فأتى سبحانه بهذا االستفهام اإلنكاري 

ألم يعلم هؤالء المنافقون الذين يكفرون بالله  :أي (ۈ ۈ)ومثله في القرآن كثير، ومعنى 

 :أي (ٴۇ ۋ ۋ ۅ)ويظهرون للمسلمين اإليمان بالله ورسوله  ورسوله 

 ،ما يسرونه من العزم على إخالف ما وعدوا بهوما يضمرونه في أنفسهم من الكفر بهما، 
                                                           

 (.1/011ن العظيم البن كثير، )(؛ وتفسير القرآ1/071: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )انظر( 1)

هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 701: تفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي )تانظر( 1)

 (.1/71م، )1441-هـ1011معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .(1/011: تفسير القرآن العظيم البن كثير ، )انظر( 0)

 (.14/110: اللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )انظر( 0)

 (.0/51، ) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم5/110: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

فإن الرأي الذي  -بهالمبالغة في إخفاء المناجاة أو إظهار ما خرجت -وعلى كال المعنيين

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ  )تمخضت عنه مناجاتهم هو ما حكته اآلية عنهم في قولهم: 

ورميه بالسحر،  أنهم اختاروا التشكيك في رسالة النبي  :أي (ڄ ڄ ڄ

كيف يكون محمد رسواًل  :أي (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )على وجه االستفهام اإلنكاري: قالوا ف

من عند الله تعالى؟ وكيف تؤمنون بنبوءته وليس إال إنساًنا عادًيا من لحم ودم كغيره من الناس، ال 

يتميز عنهم بشيء، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ فلو كان رسواًل من عند الله فعاًل كما يزعم لم 

ۉ ۉ ې ې ې ې ): ، فرد الله عليهم بقوله(1)يكن بشًرا، ولخالف َخلقه َخلقهم

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
 .[14الفرقان:]سورة   (ېئ ېئ ېئ

 :تناجي المنافقين في المدينة المنورة -3

دسائس المنافقين لإلسالم والمسلمين في المدينة في أكثر من موضع القرآن الكريم أظهر 

ل قو :من ذلكوالكيد، وما يتناجون به من المكر والمنورة، وفضح ما يظهرونه من اإلسالم الزائف 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) الله تعالى:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 [75-71التوبة:]سورة  (ې ې ې

من المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن  :أي (گ گ گ گ ڳ)قوله سبحانه: 

                                                           
(؛ والوجيز في تفسير الكتاب 1/019(؛ وبحر العلوم، للسمرقندي، )15/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.0/111(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير )714العزيز، للواحدي، )ص 
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

رحمن فلَيصلّن ال :ليقومن فيما رزقه الله كما يقوم الصالحون في أموالهم رزقه مااًل وأغناه من فضله

، ولكن الله فضح نفاق هؤالء وكذبهم حين فتح (1)وليتصدقّن، ولتعرفنّه أوجه اإلنفاق في الخير

لم يفوا أي: ف (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)عليهم من فضله فقال: 

أن  بل وصل بهم الحال ،أوجه الخير المختلفة بوعدهم، ولم ينتهوا عند النكث بعهدهم باإلنفاق في

، فأطلع (2)فسموها بغير اسمها واعتبروها ضرًبا من الجزية ،منعوا حق الزكاة المفروضة في أموالهم

على نفاقهم وحقيقة حالهم، وقد أرداهم سوء فعلهم؛ فقال عنهم  الله سبحانه رسوله 

  (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)سبحانه: 
، (3)فيجازيهم عليه أن صنيعهم أعقبهم نفاًقا مالزًما يسكن قلوبهم إلى يوم يلقون الله  :يأ

 ،إذ ظاهُر اآلية يدلُّ على أنَّ نقض العهد، وخلف الوعد يورُث النِّفاَق  ؛وفي هذا تحذير للمسلمين

 .(4)عياًذا بالله

  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)ثم قال سبحانه: 

، (5)لتوبيخهم على رجوعهم عما وعدوا به ؛(ۈ ۈ)فأتى سبحانه بهذا االستفهام اإلنكاري 

ألم يعلم هؤالء المنافقون الذين يكفرون بالله  :أي (ۈ ۈ)ومثله في القرآن كثير، ومعنى 

 :أي (ٴۇ ۋ ۋ ۅ)ويظهرون للمسلمين اإليمان بالله ورسوله  ورسوله 

 ،ما يسرونه من العزم على إخالف ما وعدوا بهوما يضمرونه في أنفسهم من الكفر بهما، 
                                                           

 (.1/011ن العظيم البن كثير، )(؛ وتفسير القرآ1/071: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )انظر( 1)

هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 701: تفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي )تانظر( 1)

 (.1/71م، )1441-هـ1011معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .(1/011: تفسير القرآن العظيم البن كثير ، )انظر( 0)

 (.14/110: اللباب في علوم الكتاب، البن عادل، )انظر( 0)

 (.0/51، ) ألبي السعود (؛ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم5/110: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، )انظر( 1)

فإن الرأي الذي  -بهالمبالغة في إخفاء المناجاة أو إظهار ما خرجت -وعلى كال المعنيين

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ  )تمخضت عنه مناجاتهم هو ما حكته اآلية عنهم في قولهم: 

ورميه بالسحر،  أنهم اختاروا التشكيك في رسالة النبي  :أي (ڄ ڄ ڄ

كيف يكون محمد رسواًل  :أي (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )على وجه االستفهام اإلنكاري: قالوا ف

من عند الله تعالى؟ وكيف تؤمنون بنبوءته وليس إال إنساًنا عادًيا من لحم ودم كغيره من الناس، ال 

يتميز عنهم بشيء، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ فلو كان رسواًل من عند الله فعاًل كما يزعم لم 

ۉ ۉ ې ې ې ې ): ، فرد الله عليهم بقوله(1)يكن بشًرا، ولخالف َخلقه َخلقهم

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
 .[14الفرقان:]سورة   (ېئ ېئ ېئ

 :تناجي المنافقين في المدينة المنورة -3

دسائس المنافقين لإلسالم والمسلمين في المدينة في أكثر من موضع القرآن الكريم أظهر 

ل قو :من ذلكوالكيد، وما يتناجون به من المكر والمنورة، وفضح ما يظهرونه من اإلسالم الزائف 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) الله تعالى:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 [75-71التوبة:]سورة  (ې ې ې

من المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن  :أي (گ گ گ گ ڳ)قوله سبحانه: 

                                                           
(؛ والوجيز في تفسير الكتاب 1/019(؛ وبحر العلوم، للسمرقندي، )15/014للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.0/111(؛ وتفسير القرآن العظيم البن كثير )714العزيز، للواحدي، )ص 
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A 

وسّلم  وصحبه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على النبي وعلى آله

 تسليًما كثيًرا.

 :فيما يليهذا البحث أسرد أبرز ما تضمنه  ختامثم إني في 

 النجوى هي الحديث يدور بين اثنين أو أكثر يختصون به دون غيرهم. -1

األغلب في النجوى الذم لكثرة كونها في الشر والسوء، وجاء النهي عنها في آيات عديدة  -1

 مختلفة.، وبأساليب من كتاب الله تعالى

 أكثر أهل العلم على حرمة ما يذم من النجوى. -0

 من أبرز ِحكم تحريم النجوى اإلبقاء على سالمة النفوس بعيًدا عن الريبة والشكوك. -0

 من اآلثار السيئة للنجوى على الفرد شعوره بالضيق، وسوء الظن بإخوانه المسلمين. -1

 ه.فراده، وتصدع وحدته وتماسكمن اآلثار السيئة للنجوى على المجتمع زعزعة الثقة بين أ -1

أكثر أهل العلم على عموم النهي عن النجوى فتشمل حال السفر والحضر، وحال أمن  -7

 المتناجى دونه مما يدور في النجوى وعدم أمنه.

يستثنى من ذم النجوى ما يكون منها في البِّر والتقوى عموًما وما يكون منها في التواصي  -5

 البْين على وجه الخصوص.بالصدقة والمعروف وإصالح ذات 

 من أهم ضوابط إباحة النجوى ما يأتي: -9

 تكون النجوى في البِّر والتقوى ال في اإلثم والعدوان. -أ

 أال تكون النجوى دون منفرد. -ب

 إْذن المتناجى دونه المنفرد إن دعت الحاجة للتناجي دونه. -ت

 ه.هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب

ما يتناجون به بينهم من الطعن في اإلسالم وشرائعه وأهله ولمزهم وذكرهم  :أي (ۅ)

ۉ ې )،  يخشون أن يحل بهم سخط الله وعذابه، أال يزجرهم أن (1)بغير ما ينبغي أن يذكروا به

أنه مطلع على ما غاب عن حواس خلقه، وسيحاسب هؤالء المنافقين على ما تكنه  :أي (ې

صدورهم من الحقد على المسلمين والكذب والنفاق وإن أخفوه عن المسلمين فلم يسمعوه ولم 

 .(2)يبصروه

 

 

 

  

                                                           
(؛ وتفسير القرآن العظيم 1/71يان، )(؛ وتفسير البحر المحيط، ألبي ح10/051للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.1/011البن كثير، )

(؛ واللباب في 1/070(؛ و معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )10/051للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.14/111علوم الكتاب، البن عادل، )
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النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم 

A 

وسّلم  وصحبه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على النبي وعلى آله

 تسليًما كثيًرا.

 :فيما يليهذا البحث أسرد أبرز ما تضمنه  ختامثم إني في 

 النجوى هي الحديث يدور بين اثنين أو أكثر يختصون به دون غيرهم. -1

األغلب في النجوى الذم لكثرة كونها في الشر والسوء، وجاء النهي عنها في آيات عديدة  -1

 مختلفة.، وبأساليب من كتاب الله تعالى

 أكثر أهل العلم على حرمة ما يذم من النجوى. -0

 من أبرز ِحكم تحريم النجوى اإلبقاء على سالمة النفوس بعيًدا عن الريبة والشكوك. -0

 من اآلثار السيئة للنجوى على الفرد شعوره بالضيق، وسوء الظن بإخوانه المسلمين. -1

 ه.فراده، وتصدع وحدته وتماسكمن اآلثار السيئة للنجوى على المجتمع زعزعة الثقة بين أ -1

أكثر أهل العلم على عموم النهي عن النجوى فتشمل حال السفر والحضر، وحال أمن  -7

 المتناجى دونه مما يدور في النجوى وعدم أمنه.

يستثنى من ذم النجوى ما يكون منها في البِّر والتقوى عموًما وما يكون منها في التواصي  -5

 البْين على وجه الخصوص.بالصدقة والمعروف وإصالح ذات 

 من أهم ضوابط إباحة النجوى ما يأتي: -9

 تكون النجوى في البِّر والتقوى ال في اإلثم والعدوان. -أ

 أال تكون النجوى دون منفرد. -ب

 إْذن المتناجى دونه المنفرد إن دعت الحاجة للتناجي دونه. -ت

 ه.هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب

ما يتناجون به بينهم من الطعن في اإلسالم وشرائعه وأهله ولمزهم وذكرهم  :أي (ۅ)

ۉ ې )،  يخشون أن يحل بهم سخط الله وعذابه، أال يزجرهم أن (1)بغير ما ينبغي أن يذكروا به

أنه مطلع على ما غاب عن حواس خلقه، وسيحاسب هؤالء المنافقين على ما تكنه  :أي (ې

صدورهم من الحقد على المسلمين والكذب والنفاق وإن أخفوه عن المسلمين فلم يسمعوه ولم 

 .(2)يبصروه

 

 

 

  

                                                           
(؛ وتفسير القرآن العظيم 1/71يان، )(؛ وتفسير البحر المحيط، ألبي ح10/051للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.1/011البن كثير، )

(؛ واللباب في 1/070(؛ و معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ، )10/051للطبري ، ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر( 1)

 (.14/111علوم الكتاب، البن عادل، )
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 .القرآن الكريم .1

هـ(، تحقيق: محمد الصادق 074ألحمد بن علي الرازي الجصاص )ت أحكام القرآن، .1

 .هـ1041قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 .هـ(، دار الكتب العلمية100لمحمد بن عبد الله األندلسي ابن العربي )ت أحكام القرآن، .0

هـ(، 710ألبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي )ت اآلداب الشرعية والمنح المرعية، .0

 .م1999-هـ1019تحقيق: شعيب األرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .، لمحمد بن صفوك العلي، مكتبة دار التراث اإلسالميأدب المجالس .1

ادي العم، لمحمد بن محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم=تفسير أبي السعود .1

 .هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت951أبي السعود )ت

، لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .7

 .م1991-هـ1011هـ(، دار الفكر، بيروت، 1090)ت

هـ(، 100، للقاضي عياض بن موسى بن عياض )تإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم .5

 .م1995-هـ1019د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة األولى، تحقيق: 

هـ(، دار الكتب العلمية، 011، ألبي علي القالي إسماعيل بن القاسم )تاألمالي في لغة العرب .9

 .م1975-هـ1095بيروت، 

هـ( ، تحقيق: د.محمود مطرجي، 070، ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي )بحر العلوم .14

 .فكر، بيروتدار ال

هـ(، تحقيق: د.عبد العظيم 075، لعبد الملك بن عبد الله الجويني )تالبرهان في أصول الفقه .11

 .هـ1015الديب، مكتبة الوفاء، مصر، الطبعة الرابعة، 
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 .القرآن الكريم .1

هـ(، تحقيق: محمد الصادق 074ألحمد بن علي الرازي الجصاص )ت أحكام القرآن، .1

 .هـ1041قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 .هـ(، دار الكتب العلمية100لمحمد بن عبد الله األندلسي ابن العربي )ت أحكام القرآن، .0

هـ(، 710ألبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي )ت اآلداب الشرعية والمنح المرعية، .0

 .م1999-هـ1019تحقيق: شعيب األرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .، لمحمد بن صفوك العلي، مكتبة دار التراث اإلسالميأدب المجالس .1

ادي العم، لمحمد بن محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم=تفسير أبي السعود .1

 .هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت951أبي السعود )ت

، لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .7

 .م1991-هـ1011هـ(، دار الفكر، بيروت، 1090)ت

هـ(، 100، للقاضي عياض بن موسى بن عياض )تإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم .5

 .م1995-هـ1019د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة األولى، تحقيق: 

هـ(، دار الكتب العلمية، 011، ألبي علي القالي إسماعيل بن القاسم )تاألمالي في لغة العرب .9

 .م1975-هـ1095بيروت، 

هـ( ، تحقيق: د.محمود مطرجي، 070، ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي )بحر العلوم .14

 .فكر، بيروتدار ال

هـ(، تحقيق: د.عبد العظيم 075، لعبد الملك بن عبد الله الجويني )تالبرهان في أصول الفقه .11

 .هـ1015الديب، مكتبة الوفاء، مصر، الطبعة الرابعة، 
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 . م1441 األولى،:  الطبعة بيروت، – العربي التراث

، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: د.محمد رضوان التوقيف على مهمات التعاريف .11

 .هـ1014الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

ن ، لعبد الرحمن بن ناصر ب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان=تفسير السعدي .10

هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1071السعدي )ت

 .م 1444-هـ 1014الطبعة األولى، 

هـ(، 014ت) ، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبريجامع البيان في تأويل القرآن=تفسير الطبري .10

 .م1444-هـ1014تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

وسننه وأيامه=صحيح  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  .11

تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة ، هـ(111)تالبخاري محمد بن إسماعيل ل، البخاري

 .هـ1011ولى، )مصورة عن السلطانية(، الطبعة األ

هـ(، 171، لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )تالجامع ألحكام القرآن= تفسير القرطبي .11

 .هـ 1041دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

العلي عبد  عبدد.تحقيق:  ،هـ(015بيهقي أحمد بن الحسين )تلل، الجامع لشعب اإليمان .17

الحميد، مكتبة الرشد، الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 

 .م1440-هـ1010

 لوفمخ بن محمد بن الرحمن لعبد ،الثعالبي القرآن =تفسير تفسير في الحسان الجواهر .15

 بيروت. – للمطبوعات األعلمي مؤسسة ،(هـ571 المتوفى) الثعالبي

ر بن ، البن الملقن أبي حفص عمالبدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعيخالصة  .19

هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 540علي )ت

 .هـ1014

، ليوسف بن عبد الله بن عبد البر بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس .11

 .، دار الكتب العلمية، بيروتهـ(، تحقيق: محمد مرسي الخولي010)ت

 ، الحسيني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد الفيض ألبي ،القاموس جواهر من العروس تاج .10

بيدي، بمرتضى الملّقب  الهداية. دار المحققين، من مجموعة تحقيق الزَّ

، لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي التحرير والتنوير=تفسير ابن عاشور .10

 .م1444-هـ1014مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة األولى، هـ(، 1090)ت

هـ(،تحقيق: 701محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي )ت م، ألبي القاسالتسهيل لعلوم التنزيل .11

 .م1991-هـ1011محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، دار هـ511، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني )ت التعريفات .11

 .هـ1041الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: 701، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي )تتفسير البحر المحيط .17

-هـ1011عادل عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .م1441

زمنين  ، لإلمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبيتفسير ابن أبى زمنين تفسير القرآن العزيز= .15

هـ(، تحقيق: حسن بن عكاشة ومحمد بن المصطفى الكنز، مكتبة الفاروق الحديثة، 099)ت

 .م1441-هـ1010القاهرة، الطبعة األولى، 

هـ(، 770كثير )ت، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن تفسير القرآن العظيم=تفسير ابن كثير .19

 .م1990-هـ1010تحقيق: محمود حسن، دار الفكر، 

هـ(، تحقيق: أحمد فريد، 114، ألبي الحسن مقاتل بن سليمان )ت بعد تفسير مقاتل بن سليمان .14

 .م1440-هـ1010دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 إحياء دار مرعب، وضع محمد:  تحقيق األزهري، أحمد بن محمد منصور ألبي ،اللغة تهذيب .11
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 . م1441 األولى،:  الطبعة بيروت، – العربي التراث

، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: د.محمد رضوان التوقيف على مهمات التعاريف .11

 .هـ1014الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

ن ، لعبد الرحمن بن ناصر ب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان=تفسير السعدي .10

هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1071السعدي )ت

 .م 1444-هـ 1014الطبعة األولى، 

هـ(، 014ت) ، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبريجامع البيان في تأويل القرآن=تفسير الطبري .10

 .م1444-هـ1014تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

وسننه وأيامه=صحيح  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  .11

تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة ، هـ(111)تالبخاري محمد بن إسماعيل ل، البخاري

 .هـ1011ولى، )مصورة عن السلطانية(، الطبعة األ

هـ(، 171، لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )تالجامع ألحكام القرآن= تفسير القرطبي .11

 .هـ 1041دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

العلي عبد  عبدد.تحقيق:  ،هـ(015بيهقي أحمد بن الحسين )تلل، الجامع لشعب اإليمان .17

الحميد، مكتبة الرشد، الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 

 .م1440-هـ1010

 لوفمخ بن محمد بن الرحمن لعبد ،الثعالبي القرآن =تفسير تفسير في الحسان الجواهر .15

 بيروت. – للمطبوعات األعلمي مؤسسة ،(هـ571 المتوفى) الثعالبي

ر بن ، البن الملقن أبي حفص عمالبدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعيخالصة  .19

هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 540علي )ت

 .هـ1014

، ليوسف بن عبد الله بن عبد البر بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس .11

 .، دار الكتب العلمية، بيروتهـ(، تحقيق: محمد مرسي الخولي010)ت

 ، الحسيني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد الفيض ألبي ،القاموس جواهر من العروس تاج .10

بيدي، بمرتضى الملّقب  الهداية. دار المحققين، من مجموعة تحقيق الزَّ

، لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي التحرير والتنوير=تفسير ابن عاشور .10

 .م1444-هـ1014مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة األولى، هـ(، 1090)ت

هـ(،تحقيق: 701محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي )ت م، ألبي القاسالتسهيل لعلوم التنزيل .11

 .م1991-هـ1011محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، دار هـ511، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني )ت التعريفات .11

 .هـ1041الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: 701، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي )تتفسير البحر المحيط .17

-هـ1011عادل عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .م1441

زمنين  ، لإلمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبيتفسير ابن أبى زمنين تفسير القرآن العزيز= .15

هـ(، تحقيق: حسن بن عكاشة ومحمد بن المصطفى الكنز، مكتبة الفاروق الحديثة، 099)ت

 .م1441-هـ1010القاهرة، الطبعة األولى، 

هـ(، 770كثير )ت، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن تفسير القرآن العظيم=تفسير ابن كثير .19

 .م1990-هـ1010تحقيق: محمود حسن، دار الفكر، 

هـ(، تحقيق: أحمد فريد، 114، ألبي الحسن مقاتل بن سليمان )ت بعد تفسير مقاتل بن سليمان .14

 .م1440-هـ1010دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 إحياء دار مرعب، وضع محمد:  تحقيق األزهري، أحمد بن محمد منصور ألبي ،اللغة تهذيب .11
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مكتبة المعارف، الرياض،  هـ(،1014أللباني محمد ناصر الدين )تل، صحيح سنن الترمذي .01

 .م1444-هـ1014الطبعة األولى، 

 ،(هـ055 المتوفى) سليمان أبي البستي، الخطابي إبراهيم بن محمد بن لحمد ،الحديث غريب  .01

 هـ.1041 ، المكرمة مكة - القرى أم جامعة  العزباوي، إبراهيم عبدالكريم:  تحقيق

: تحقيق ،(هـ171:  المتوفى) الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد ألبي ،القرآن غريب  .00

 .م 1975 - هـ 1095 العلمية الكتب دار صقر، أحمد

هـ(، دار 511، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني )تفتح الباري شرح صحيح البخاري .00

 .هـ1079المعرفة، بيروت، 

، لمحمد بن علي الشوكاني والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية  .01

 .هـ(، تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء1114)ت

هـ(، 1111، لمحمد بن غنيم النفراوي )تالفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني .01

 .م1997-هـ 1015تحقيق: عبدالوراث علي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

- هـ1047 الثانية، الطبعة اإلسالمي، للشباب العالمية الندوة إعداد ،الحوار أصول في .07

 .م1957

هـ(، تحقيق: محمد نعيم 517، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي )تالقاموس المحيط .05

 .م1441-هـ1011العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 

هـ(، تحقيق: عادل 554، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل )ت بعداللباب في علوم الكتاب .09

 .م1995-هـ1019عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .هـ (، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى711، لمحمد بن مكرم بن منظور )تلسان العرب .14

لحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، ، ألحمد بن عبدالحليم ابن تيمية امجموع الفتاوى .11

 .م1441-هـ 1011دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، 

هـ(، تحقيق: 911، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )تالدر المنثور في التفسير بالمأثور .04

 .م1440-هـ1010دار هجر، مصر،  مركز هجر للبحوث،

، لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب .01

 .م1991-هـ1017هـ(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة األولى، 1090)ت

هـ(، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 150، ألحمد بن إدريس القرافي )تالذخيرة .01

 .م1990

 .هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية140، لمحمد بن إدريس الشافعي )تالةالرس .00

األردن،  -عني بها: فريق بيت األفكار الدولية، هـ(170بن ماجه محمد بن يزيد )تال، السنن .00

 .م1999-هـ1014الرياض، طبعة خاصة،  -وبيت األفكار الدولية 

ق: أحمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث هـ(، تحقي179ترمذي محمد بن عيسى )تلل ،السنن .01

 .العربي، بيروت

هـ(، تحقيق: 971، لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار )تشرح الكوكب المنير .01

 .م1997-هـ1015محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 

هـ(، باعتناء مكتب البحوث 015، ألحمد ابن إدريس القرافي )تشرح تنقيح الفصول .07

 .م1440-هـ1010والدراسات في دار الفكر، دار الفكر، بيروت، 

هـ(، 011، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف بالطحاوي )تشرح مشكل اآلثار .05

 .م1990-هـ1011تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، 090، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )تعربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح ال .09

 .م1994تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة،

مكتبة الدليل، السعودية،  هـ(،1014أللباني محمد ناصر الدين )تل ،صحيح األدب المفرد .04

 .م1997-هـ1015الطبعة الرابعة، 
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 .هـ1079المعرفة، بيروت، 

، لمحمد بن علي الشوكاني والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية  .01
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هـ(، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم 005، ألبي جعفر النحاس )تمعاني القرآن .11

 .م1959-هـ1014القرى، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 

 دار هـ140 المتوفى) الدين فخر الرازي عمر بن محمد لإلمام ، الرازي الغيب=تفسير مفاتيح  .11

 .م1444 - هـ1011 األولى، الطبعة بيروت،، – العلمية الكتب

 أبي األصفهاني بالراغب المعروف المفضل بن محمد بن للحسين ،القرآن غريب في المفردات .10

 .هـ 1011 بيروت، ـ دمشق -الشامية الدار العلم دار داودي، عدنان صفوان:  تحقيق القاسم،

بن فارس، تحقيق: عبد السالم هارون، اتحاد الكتاب ، ألبي الحسين أحمد مقاييس اللغة .10

 .م1441-هـ1010العرب، 

، ألبي زكريا يحيى بن شرف شرح صحيح مسلم بن الحجاج= شرح النووي على مسلم لمنهاجا .11

 .هـ1091هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 171النووي )ت

 الكويت، – السالسل دار اإلسالمية، والشؤون افاألوق وزارة ،الكويتية الفقهية الموسوعة .11

 (.هـ 1017 - 1040 من)  الثانية، الطبعة

هـ(، تحقيق: محمد 179مالك بن أنس أبي عبدالله األصبحي )تل، رواية يحيى الليثي، الموطأ .17

 .فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر

هـ(، تحقيق: 011، البن حزم الظاهري علي بن أحمد )ت الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم .15

 .هـ1041د.عبدالغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: د. حاتم الضامن، 110، البن شهاب الزهري )تالناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن .19

 .م1959 -ـه 1049عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، الطبعة األولى، 

، لهبة الله بن سالمة المقري، تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان، الناسخ والمنسوخ .74

 .هـ1040المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

، لعدد من المختصين بإشراف نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم  .71

 ،(هـ1011:  المتوفى) العثيمين محمد بن صالح بن محمد ، العثيمين ورسائل فتاوى مجموع .11

 خيرة،األ  الطبعة الثريا، دار - الوطن دار السليمان، إبراهيم بن ناصر بن فهد: وترتيب جمع

 .هـ 1010

ب بن ، ألبي محمد عبد الحق بن غالالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز=تفسير ابن عطية .10

هـ(، تحقيق: عبدالسالم عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، 101عطية األندلسي )ت

 .م1990-هـ1010الطبعة األولى، 

 =صحيحالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  .10

عني به: أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار ، هـ(111مسلم بن الحجاج القشيري )تل، مسلم

 .م1995-هـ1019الدولية، الرياض، 

تحقيق: شعيب األرنؤوط ، هـ(101)ت  أحمد بن محمد بن حنبلألبي عبد الله ، المسند .11

 .م 1441-هـ 1011وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

، آلل تيمية، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، المسودة في أصول الفقه .11

 .القاهرة

 .، للفيومي، المكتبة العلمية، بيروتالمصباح المنير .17

، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق: محمد بشير األدلبي، المطلع على أبواب الفقه .15

 م.1951–ـه 1041المكتب اإلسالمي، بيروت، 

، ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي معالم التنزيل في تفسير القرآن=تفسير البغوي .19

هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 114)ت

 .هـ1014

ألبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي  معالم السنن= شرح سنن أبي داود، .14

 .م1901-هـ1011، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة األولى، هـ(155)ت
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 .عة الرابعةالشيخ: صالح بن عبدالله بن حميد، دار الوسيلة، جدة، الطب
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