المهامسة والنجوى – نايف بن أحمد الحمد

املهامسة والنجوى
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد :فمراعاة

مشاعر اآلخرين خلق نبيل ،وتظهر يف صور كثرية جدا ،ومن جوامع الكلم يف مراعاة املشاعر وغريها
ب ِِل ِ
ِ
ب لِنَ ْف ِس ِه)( ،)1ومما يتناىف مع
َخ ِيه َما ُُِي ُّ
َح ُد ُك ْم َح ىَّت ُُِي ى
قوله -صلى هللا عليه وسلم( :-الَ يُ ْؤم ُن أ َ
ذلك ما الحظته يف بعض اجملالس من حمادثة الرجلني وهتامسهما دون صاحبهم ،وتركه مدة بال إذن منه
ورضى ،سواء يف املساجد ،أو أماكن العمل ،أو غريها ،وهذا مما جاءت اآلايت واِلحاديث يف بيان
حكمه ،وجتلية أمره؛ لذا مجعت شيئا من ذلك مقروان ِ
بذكر ما نص عليه العلماء يف بيان معناه ،وأوردت
ذلك على صورة نقاط ،دون احلديث عن ابقي أحكام النجوى .فأقول مستعينا ابهلل -تعاىل:-

()2
س :الصوت اخلفي(.)3
م
اهل
و
.
• املهامسة :املسارة
َ
ْ
ُ

• النجوى :السر بني اثنني(.)4

• والنجوى "هي ما تكلم به املرء يسمع نفسه وال يسمع غريه أو يسمع غريه سرا دون من يليه"ا.ه

()5

• و"النجوى :مصدر ،وهو يستعمل فيما يتحدث فيه اثنان على طريق السرت والكتمان"

()6

• و"التناجي :كالم يف سر يكون بني اثنني وأكثر"ا.ه
• ولليهود والنجوى شأن :قال تعاىل (أَََل تَ ر إِ َىل الى ِذين ُُنُوا َع ِن النىجوى ُثُى ي ع ُ ِ
اج ْو َن
َُ
ودو َن ل َما ُُنُوا َع ْنهُ َويَتَ نَ َ
َ
َْ
ْ َ
ِ
ِ
صي ِ
ت ال ىر ُس ِ
ك بِ ِه ى
اَّللُ َويَ ُقولُو َن ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم لَ ْوَال يُ َع ِذبُنَا
ول َوإِ َذا َجاءُ َ
وك َحيى ْو َك ِِبَا ََلْ ُُيَيِ َ
ِاب ِْْل ُِْث َوالْعُ ْد َوان َوَم ْع َ
صلَو َُنَا فَبِْئس الْم ِ
ى
صريُ) (اجملادلة )8قال مقاتل بن حيان :كان بني النيب -
اَّللُ ِِبَا نَ ُق ُ
ىم يَ ْ ْ
َ َ
ول َح ْسبُ ُه ْم َج َهن ُ
صلى هللا عليه وسلم -وبني اليهود موادعة ،وكانوا إذا مر هبم رجل من أصحاب النيب -صلى هللا عليه
()7

( )1البخاري ( )13ومسلم ( )72من حديث أنس -رضي هللا عنه.-

( )2احملكم واحمليط اِلعظم  224/4لسان العرب  251/6القاموس احمليط 582/اتج العروس  43/17وللمرار:
سوا ِسراً وقالُوا ِ
عر ُسوا ِ ...يف غَ ِْري َتَْئِنَ ٍة بغ ِري ُم َع ىر ِ
س
فتَ َه َام ُ

( )3الصحاح اتج اللغة  991/3جممل اللغة 909/وقال ابن فارس" :اهلاء وامليم والسني يدل على خفاء صوت وحس .منه اهلمس :الصوت
اخلفي"ا.ه مقاييس اللغة 66/6

( )4مقاييس اللغة  399/5وانظر :مجهرة اللغة 497/1 .خمتار الصحاح  305/لسان العرب  308/15القاموس احمليط1337/
( )5فتح الباري 488/10

( )6شرح ديوان احلماسة لألصفهاين 850/شرح ديوان احلماسة للتربيزي 57/2
( )7كشف املشكل 298/1
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وسلم -جلسوا يتناجون بينهم ،حَّت يظن املؤمن أُنم يتناجون بقتله-أوِ :با يكره املؤمن-فإذا رأى
املؤمن ذلك خشيهم ،فرتك طريقه عليهم .فنهاهم النيب صلى هللا عليه وسلم عن النجوى ،فلم ينتهوا
ىِ
ودو َن لِ َما ُُنُوا َع ْنهُ)ا.ه (.)8
ىج َوى ُثُى يَعُ ُ
ين ُُنُوا َع ِن الن ْ
وعادوا إىل النجوى ،فأنزل هللا( :أَََلْ تَ َر إِ َىل الذ َ
ش ْيطَ ِ
ىج َوى ِم َن ال ى
ان
• والنجوى من مصائد الشيطان وغوائله ،وال زال جنوده ُييوُنا :قال تعاىل (إِ ىَّنَا الن ْ
اَّلل و َعلَى ىِ
ِ ِ
ض ِِ
ِ
ىِ
اَّلل فَ لْيَ تَ َوىك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن)(اجملادلة )10و"كان
س بِ َ
ين َ
اره ْم َش ْي ئًا إِىال ِبِِ ْذن ى َ
ليَ ْح ُز َن الذ َ
آمنُوا َولَْي َ
()9
ك
املنافقون يفعلون ذلك حبضرة املؤمنني ليحزنوهم"ا.ه ( ََْن ُن أَ ْعلَ ُم ِِبَا يَ ْستَ ِمعُو َن بِ ِه إِ ْذ يَ ْستَ ِمعُو َن إِلَْي َ
وإِ ْذ هم ََْنوى إِ ْذ ي ُق ُ ِ
ِ
سبُو َن أَ ىان َال نَ ْس َم ُع
َ
ول الظىال ُمو َن إِ ْن تَتىبعُو َن إِىال َر ُج ًال َم ْس ُح ً
َ ُْ َ
ورا) (اْلسراء( )47أ َْم َُْي َ
اه ْم بَلَى َوُر ُسلُنَا لَ َديْ ِه ْم يَ ْكتُ بُو َن)(الزخرف( )80فَأَ ْع َقبَ ُه ْم نَِفاقًا ِيف قُلُوهبِِ ْم إِ َىل يَ ْوِم يَ ْل َق ْونَهُ ِِبَا
ِس ىرُه ْم َوََْن َو ُ
اه ْم َوأَ ىن ى
اَّللَ َما َو َع ُدوهُ َوِِبَا َكانُوا يَ ْك ِذبُو َن ( )77أَََلْ يَ ْعلَ ُموا أَ ىن ى
أَ ْخلَ ُفوا ى
اَّللَ َع ىال ُم
اَّللَ يَ ْعلَ ُم ِس ىرُه ْم َوََْن َو ُ
الْغُيُ ِ
وب) (التوبة )78و" كان الرجل أييت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يسأله احلاجة؛ لريي الناس
أنه قد انجى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ..،-وكان النيب -صلى هللا عليه وسلم -ال مينع ذلك

من أحد ..،واِلرض يومئذ حرب على أهل هذا البلد ،وكان إبليس أييت القوم فيقول هلم :إَّنا يتناجون
()10
ِ
ىج َوىَ ،وتُ ْن تَ ُج
يف أمور قد حضرت ،ومجوع قد مجعت لكم وأشياء" وقد قيل" :إِ ىن الْف ْت نَةَ تُ ْل َق ُح ِابلن ْ
ِابل ى
ش ْك َوى"(.)11

• وقد ورد النهي عن مسارة الرجلني دون الثالث فعن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى
الَ ( :ال ي تَسا ىر اثْ نَ ِ
ان ُدو َن الثىالِ ِ
ث)(" .)12وهو ُني حترمي"ا.ه (" )13قال عيسى بن دينار:
هللا عليه وسلم -قَ َ
َ َ
معناه ال يتسارا ويرتكا صاحبهما وحده قرينا للشيطان يظن به أنه يغتاابنه أو يتكلمان عنه بشيء"ا.ه (.)14
( )8رواه ابن أيب حامت .كما يف الدر املنثور  80/8تفسري ابن كثري  42/8عمدة القاري  284/15سبل السالم 616/2

( )9شرح النووي لصحيح مسلم  167/14تفسري الطربي  474/4تفسري املاوردي  490/5التوضيح البن امللقن  145/29البدر التمام

 161/10حتفة اِلحوذي 94/8

( )10رواه الطربي عن ابن زيد 474/22

( )11الفنت لنعيم بن محاد ( )347حلية اِلولياء  101/6عيون اِلخبار  210/1التذكرة احلمدونية 275/6نثر الدر يف احملاضرات 22/5
اآلداب الشرعية واملنح املرعية 180/1

( )12أمحد ( )4664وابن أيب شيبة (.)25562

( )13شرح صحيح مسلم للنووي  167/14التوضيح البن امللقن  145/29فتح الباري  84/11مرقاة املفاتيح  3110/7عون املعبود

137/13

( )14املنتقى 313/7

2

المهامسة والنجوى – نايف بن أحمد الحمد

• ومن النجوى املنهي عنها احملادثة بلغة ال يفهما الثالث :قال النووي -رمحه هللا تعاىل" :-ويف معناه َما
إِ َذا حتداث بلسان ال يفهمه"ا.ه (.)15

• ويتأكد النهي عن النجوى إن كاان يف أرض فالة فعن عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما -أن رسول
ض فَ َالةٍ ي تَ نَاجى اثْ نَ ِ
هللا -صلى هللا عليه وسلم -قالَ ( :ال َُِي ُّل لِثََالثَِة نَ َف ٍر يَ ُكونُو َن ِِب َْر ِ
ان ُدو َن
َ َ
صِ
احبِ ِه َما)(.)16
َ
وهلذا احلديث قيد بعض العلماء النهي عن املناجاة يف السفر( )17دون احلضر ،واحلديث ال خيلو من

مقال؛ لذا قرر مجهور العلماء العمل ابِلحاديث املطلقة بال تقييد ابلسفر.
قال ابن اجلوزي -رمحه هللا تعاىل" :-وقد كان بعض علماء السلف يقول :هذا خمصوص ابلسفر،
واملواضع اليت ال أيمن فيها اْلنسان على نفسه ،وهذا التخصيص ال وجه له؛ لوجهني :أحدمها :أن
الكالم مطلق .والثاين :أنه لو كان كما قال لقال :فإن ذلك خيوفه .فلما قالُ" :يزنه" كان ما ذكران
أليق"ا.ه

()18

قال ابن عبد الرب -رمحه هللا تعاىل" :-قد استعمل ابن عمر هذا احلديث يف السوق ابملدينة على ما
حكى عبد هللا بن دينار( ،)19وال أراه مسع حديث السفر ،ومسع احلديث دون ذلك؛ فحمله على عمومه
وظاهره ،وهللا أعلم"ا.ه

()20

( )15رايض الصاحلني 452/فيض القدير  430/1بريقة حممودية  6/4وقال حممد اخلضر حسني" :وللفقيه مَّت اطمأن إىل هذه العلة أن يقرر
حرمة حمادثة اثنني بلسان ال يعرفه الثالث مَّت كاان ُيسنان لساانً ال يعرفه رفيقهما؛ ِلن علة النهي متحققة يف هذه الصورة حتققها يف املناجاة"ا.ه
موسوعة اِلعمال الكاملة )30( 1/4

( )16أمحد ( )6647والطرباين يف املعجم الكبري  56/13رقم ( )139وابن عبد الرب يف التمهيد  293/15قال احلافظ" :ويف سنده ابن
هليعة"ا.ه وقال اهليثمي" :أمحد ،والطرباين ،وفيه ابن هليعة ،وحديثه حسن ،وبقية رجال أمحد رجال الصحيح"ا.ه جممع الزوائد  81/4وقال يف

موضع آخر " : 63/8فيه ابن هليعة وهو لني ،وبقية رجاله رجال الصحيح"ا.ه وضعفه اِللباين يف الضعيفة (.)589

(" )17وهللا أعلم يف الفالة من أجل اخلوف فيها أغلب على املرء ،والوحشة إليه أسرع ،ولذلك ُنى الشارع أن يسافر الواحد واالثنان"ا.ه شرح
صحيح البخاري البن بطال  62/9التوضيح البن امللقن 145/29

( )18كشف املشكل 299/1

( )19عن عبد هللا بن دينار ،قال :كنت أان وعبد هللا بن عمر عند دار خالد بن عقبة اليت ابلسوق ،فجاء رجل يريد أن يناجيه ،وليس مع عبد
هللا بن عمر أحد غريي ،وغري الرجل الذي يريد أن يناجيه ،فدعا عبد هللا بن عمر رجال آخر حَّت كنا أربعة ،فقال يل وللرجل الذي دعاه:
ان دو َن و ِ
ِ
اح ٍد) رواه مالك يف املوطأ 988/2
استأخرا شيئا ،فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَ :
(ال يَتَ نَ َ
اجى اثْ نَ ُ َ
( )20االستذكار 572/8
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قال احلافظ" :ظاهر اْلطالق أنه ال فرق يف ذلك بني احلضر والسفر وهو قول اجلمهور"ا.ه
وفعل عبد هللا بن عمر مع ِ
عبد هللا بن دينار ُّ
احلض َر يف
يدل أن َ
وقال ابن العريب -رمحه هللا تعاىلُ ْ " :-
احلض ِر ،وقد تتزايد العلة الشرعية ويبقى احلكم على
ذلك كالسف ِر ،لكن املعىن يف السفر أوىل منهُ يف َ
َحاله"ا.ه ( )22وقال ابن العريب" :اخلرب عام اللفظ واملعىن ،والعلة احلزن وهي موجودة يف السفر واحلضر،
()21

فوجب أن يعمهما النهي مجيعا"ا.ه

()23

• احلكمة من النهي :جاء يف ذلك آية وحديثان بينا احلكمة من ذلك:
ارِهم َشي ئًا إِىال ِبِِ ْذ ِن ىِ
أما اآلية فقوله تعاىل( :إِ ىَّنَا النىجوى ِمن ال ى ِ ِ
ىِ
اَّلل
س بِ َ
ضِ ْ ْ
ين َ
ش ْيطَان ليَ ْح ُز َن الذ َ
َْ َ
آمنُوا َولَْي َ
و َعلَى ىِ
اَّلل فَ لْيَ تَ َوىك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن) (اجملادلة)10
َ
أما احلديثان فاِلول :ما رواه عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه
ِ ()24
ان دو َن ص ِ
ِ
ك ُُْيزنُهُ)
احبِ ِه َما ،فَِإ ىن ذَلِ َ
اجى اثْ نَ ُ َ
وسلم( :-إِذَا ُك ْن تُ ْم ثََالثَةً ،فَ َال يَتَ نَ َ
قال اخلطايب -رمحه هللا تعاىل" :-إَّنا ُيزنه ذلك ِلحد معنيني :إحدامها :أنه رِبا يتوهم أن َنوامها إَّنا هو
لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له .واملعىن اآلخر :أن ذلك من أجل االختصاص ابلكرامة وهو حمزن
صاحبه"ا.ه

()25

ْت ما َخيْلُ ِ
َما َأرى َخالِيَ ْ ِ
ش ِاين
وان إِىال لِ َ
ني ِيف الس ِر  ...إِىال قُل ُ َ
ِ
يقتضيه عقد اجملالسة فإُنما إَّنا يتجالسان ابلصحبة واِللفة واِلنسة ،فإذا
كما أن ذلك " َخالف ما
()27
اخنذل عنه إىل ِ
السر فقد نقض هذا امليثاق"ا.ه
()26

( )21فتح الباري  84/11املفهم  525/5تفسري القرطيب  295/17شرح النووي لصحيح مسلم  167/14إرشاد الساري  168/9بريقة
حممودية 6/4

( )22القبس 1169/مرقاة املفاتيح 3110/7

( )23فتح الباري  85/11التوضيح البن امللقن  145/29شرح الزرقاين على املوطأ  167/14وقال القسطالين" :والصحيح بقاء احلكم
والتعميم"ا.ه إرشاد الساري 168/9

( )24مسلم ( )2184و(ُيزنه) "بفتح الياء وضم الزاي ،ويف نسخة بضم أوله وكسر اثلثه ،ومها لغتان فصيحتان ،واِلوىل أشهر وعليها اِلكثر،
وأما ما ضبط بفتح الياء والزاي فخطأ؛ ِلنه الزم وهنا الفعل متعد وضمري الفاعل للتناجي وضمري املفعول لآلخر"ا.ه مرقاة املفاتيح 3110/7

( )25معاَل السنن  117/4أعالم احلديث  2234 /3شرح السنة  90/13كشف املناهج  297/4التوضيح  149/29مرقاة املفاتيح
 3110/7غذاء اِللباب يف شرح منظومة اآلداب 340/1

(ِ )26ليب نواس .التذكرة احلمدونية  139/6الدر الفريد 324/5
( )27القبس1169/
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ىج َوى بِغَ ْري أوىل النهى  ...أضاعت وأصغت خد من ُه َو فارد
إِذا طَالَ ْ
ت الن ْ

()28

وقيل " :إَّنا ُيزنه هذا ِلحد ثالثة أشياء :إما ِلنه يرى إكرام املناجى دونه ،أو خياف أن يعاب ببعض
فعله ،أو ُيذر دسيس غائلة يف حقه"ا.ه ( ،)29و"ِلن ذلك ذريعة إىل حزنه وكسر قلبه وظنِه
السوء"ا.ه (،)30
ُّ

يروعه السرار بكل أمر  ...خمافة أن يكون به السرار

()31

و"احلزن ليس ِبطلوب ،وال مقصود ،وال فيه فائدة ،وقد استعاذ منه النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال
«اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن» فهو قرين اهلم ،والفرق بينهما أن املكروه الذي يرد على القلب،
إن كان ملا يستقبل أورثه اهلم ،وإن كان ملا مضى أورثه احلزن ،وكالمها مضعف للقلب عن السري ،مقرت
للعزم"ا.ه

()32

وقيل(" :فإ ىن ذلك ُيزنه) أي :يقع يف نفسه ما ُيزن ِلجله ،وذلكِ :بن يقدر يف نفسه :أن احلديث عنه
أهال ليشركوه يف حديثهم ،إىل غري ذلك من ألقيات الشيطان ،وأحاديث النفس.
ِبا يكره ،أو ىأُنم َل يروه ً
وحصل ذلك كله من بقائه وحده ،فإذا كان معه غريه أمن ذلك ،وعلى هذا :يستوي يف ذلك كل

مثال؛ لوجود ذلك املعىن يف حقه ،بل وجوده
ألف ً
اِلعداد ،فال يتناجى أربعة دون واحد ،وال عشرة ،وال ٌ

ص الثالثة ابلذكر ِلنه أول عدد يتأتى فيه
يف العدد الكثري أمكن ،وأوقع ،فيكون ابملنع أوىل .وإَّنا خ ى
ذلك املعىن .وظاهر هذا احلديث يعم مجيع اِلزمان واِلحوال"ا.ه ( ، )33وُني عن ذلك كذلك "ملا فيه

من سوء اِلدب من املتناجيني دون صاحبهما"ا.ه (.)34
ِ
ت يف َْجم ٍ
ىه ْم
سارْر َ
إذا أنْ َ
لس  ...فإنك يف ْأهله ُمت َ
ت َ
( )28للعباس بن مرداس السلمي .شرح ديوان احلماسة للتربيزي  168/1زهر اِلكم يف اِلمثال واحلكم 277/2
( )29كشف املشكل 299/1
( )30إعالم املوقعني 46/5

( )31لبشار .التمهيد  290/15الشعر والشعراء  748/2الكامل يف اللغة واِلدب  37/3زهر اآلداب ومثر اِللباب  801/3احليوان
132/5

( )32مدارج السالكني 501/1

( )33املفهم  525/5تفسري القرطيب  295/17شرح النووي لصحيح مسلم  167/14التوضيح البن امللقن  151/29شرح الزرقاين على
موطأ  647/4غذاء اِللباب يف شرح منظومة اآلداب  342/1بريقة حممودية 6/4

( )34شرح مشكل اآلاثر 37/5
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فَهذا ُ ِ
ىهم
يب وذا يَت ْ
يقول :قد ا ْغتابَين  ...وذا يَ ْس َرت ُ
ِ ()35
ِ
ريا ملا َكا َن ِابملُْن َكت ْم
يَ ُق ْولُْو َن لَو َكا َن َه َذا الس َر ُار َ ...خ ْ ً
وقرر مجع من العلماء أن النهي يشمل تناجي العدد دون واحد؛ فقد "روى أشهب عن مالك أنه قال:
ال يتناجى ثالثة دون واحد؛ ِلنه قد ُني أن يرتك واحد ،قال :وال أرى ذلك ،ولو كانوا عشرة َل يرتكوا
واحداً"ا.ه ( ،)36وعقب ابن بطال قائال" :وهذا القول يستنبط من هذا احلديث؛ ِلن املعىن يف ترك

اجلماعة للواحد كرتك االثنني له"ا.ه ( )37عن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال :كنا نتناوب رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،فنبيت عنده تكون له احلاجة ،أو يطرقه أمر من الليل ،فيبعثنا فَ يُ ْكثِ ُر احملتسبني،
وأهل النوب ،فكنا نتحدث فخرج علينا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من الليل فقال( :ما ه ِذهِ
َ َ
ىج َوى)؟ قال :قلنا نتوب إىل هللا اي نيب هللا .احلديث(.)38
ىج َوى؟ أَََلْ أ َُْنَ ُك ْم َع ِن الن ْ
الن ْ
الَ ( :ال
احلديث الثاين :ما رواه ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قَ َ
ي تَ نَاجى اثْ نَ ِ
ان ُدو َن الثىالِ ِ
ك يُ ْؤِذي ال ُْم ْؤِم َنَ ،و ى
اَّللُ تَ َع َاىل يَ ْك َرهُ أَذَى ال ُْم ْؤِم ِن)(.)39
ث ،فَِإ ىن ذَلِ َ
َ َ
نصحك على تلفي ملا
سارر املهدي وكيال له ،والعباس بن حممد حاضر ،فقال :أسر دوين! ولو هجم يب ُ
تركته ،وأنشد:

( )35للخبزارزي .الدر الفريد  354/2حماضرات اِلدابء 163/1

( )36شرح صحيح البخاري البن بطال  65/9التوضيح البن امللقن  151/29غذاء اِللباب يف شرح منظومة اآلداب 342/1

( )37شرح صحيح البخاري البن بطال  65/9التوضيح البن امللقن  151/29غذاء اِللباب يف شرح منظومة اآلداب  342/1وانظر:
التفريع 417/2

( )38رواه أمحد ( )11252والطحاوي يف شرح املشكل ( )1781والبزار كما يف كشف اِلستار ( )2447قال اهليثمي" :رواه أمحد ،ورجاله
موثقون"ا.ه جممع الزوائد  315/1وقال" :رواه البزار ،ورجاله ثقات ،ويف بعضهم خالف"ا.ه جممع الزوائد 22/9

( )39أبو يعلى ( )2444وابن أيب حامت يف العلل ( )2530والطرباين يف اِلوسط ( )1986وقالَ" :ل يرو عن ابن عباس إال هبذا اْلسناد،
تفرد به :ابن املبارك"ا.ه وابن املبارك رواه يف الزهد ( )692و من طريقه البخاري يف التاريخ  305/2وأبو نعيم يف أخبار أصبهان 82/2
قال البخاري" :وَكا َن ِيف كتابه مرسل واآلخرون ال يسندونه َع ِن ابْن املبارك"ا.ه  ،وقال العراقي" :أخرجه ابن املبارك يف الزهد من رواية عكرمة

بن خالد مرسال ِبسناد جيد"ا.ه ختريج أحاديث اْلحياء  1149/3وقال اهليثمي" :رواه أبو يعلى والطرباين يف اِلوسط ،ورجال أيب يعلى رجال
الصحيح غري احلسن بن كثري ،ووثقه ابن حبان ،وعبد الوهاب بن الورد امسه وهيب بن الورد ،كما ذكر شيخ احلفاظ املزي"ا.ه جممع الزوائد

 64/8وقال البوصريي عن إسناد أيب يعلى" :هذا إسناد رجاله ثقات ،عكرمة هو ابن خالد ،واحلسن هو ابن كثري وثقه ابن حبان ،وعبد الوهاب
بن الورد امسه وهيب بن الورد"ا.ه إحتاف اخلرية املهرة 456/6
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ىج َوى وعالن ِ ...يب ْاِلَ ْع َداء َوالْ َق ْوم الغضااب
ِبثلي فاشهد الن ْ

()40

• مواطن إابحة النجوى:

ِ
ص َدقَ ٍة
ري ِيف َكثِ ٍري م ْن ََْن َو ُ
اه ْم إِىال َم ْن أ ََم َر بِ َ
تباح النجوى عند اِلمر ابملعروف واْلصالح قال تعاىل ( َال َخ ْ َ
ِ
ات ىِ
ٍ
ِ
ض ِ
ىاس ومن ي ْفعل ذَلِ َ ِ
يما)
س ْو َ
اء َم ْر َ
أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
ف نُ ْؤتِيه أ ْ
ص َال ٍح بَْ َ
َج ًرا َعظ ً
ك ابْتغَ َ
ني الن ِ َ َ ْ َ َ ْ
اَّلل فَ َ

(النساء" )114فأابن -تعاىل -أنه ال خري يف كثري مما يستارون به إال أن يكون ذلك أمرا بصدقة ،أو
أمرا ِبعروف ،أو إصالح بني الناس ،وكل أعمال الرب معروف؛ العرتاف العقول هبا؛ ِلن العقول تعرتف
ابحلق من جهة إقرارها به ،والتزامها له ،وتنكر الباطل من جهة زجرها عنه وتربيها منه ،ومن جهة أخرى
مسى أعمال الرب معروفا وهو أن أهل الفضل والدين يعرفون اخلري؛ ملالبستهم إايه ،وعلمهم به ،وال
يعرفون الشر ِبثل معرفتهم ابخلري؛ ِلُنم ال يالبسونه ،وال يعلمون به؛ فسمى أعمال الرب معروفا ،والشر
منكرا"ا.ه

()41

وتباح كذلك حال االختالط ابلناس :عن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -
ان دو َن ْاآل َخ ِر ،ح ىَّت َختْتلِطُوا ِابلن ِ ِ
َج ِل أَ ْن
اجى اثْ نَ ِ ُ
َ َ
ىاس م ْن أ ْ
صلى هللا عليه وسلم( :-إِ َذا ُك ْن تُ ْم ثََالثَةً فَ َال يَتَ نَ َ
()42
(ح ىَّت َختْتَلِطُوا) فإنه غاية للمنع فيدل على اجلواز عند االختالط"(" ،)43وهذا كله من حسن
ُُْي ِزنَهُ) " َ
اِلدب وكرم اِلخالق؛ لئال يتباغض املؤمنون ويتدابروا"ا.ه (" ، )44وادعى بعضهم نسخه وال دليل
عليه"ا.ه

()45

ومما يدل على جوازها ما رواه أنس -رضي هللا عنه -قال« :أقيمت الصالة ،ورجل يناجي رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -فما زال يناجيه حَّت انم أصحابهُ ،ث قام فصلى»( ،)46فدل ذلك على "جواز

( )40حماضرات اِلدابء  164/1وانظر :شرح ديوان احلماسة للتربيزي  211/1التذكرة احلمدونية  365/4الدر الفريد  218/5خزانة اِلدب

 29/10ونسبوه لربيعة بن مقروم الضيب.
( )41أحكام القرآن للجصاص 266/3

( )42البخاري ( )6290ومسلم ()2184

( )43الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري 48/10

( )44شرح صحيح البخاري البن بطال  65/9التوضيح البن امللقن  151/29شرح الزرقاين على املوطأ 647/4
( )45سبل السالم  616/2وانظر :غذاء اِللباب يف شرح منظومة اآلداب 340/1
( )46رواه البخاري ()6292
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طول املناجاة حبضرة اجلماعة يف اِلمر يهم السلطان ،وُيتاج إىل تعرفه ،وإن كان فيه بعض الضرر على
بعض من يف احلضرة"ا.ه

()47

ابتداء:
ومما تباح فيه النجوى إذا كانوا أكثر من ثالثة
ً

عن أم املؤمنني عائشة -رضي هللا عنها -قالت :كن أزواج النيب -صلى هللا عليه وسلم -عندهَ ،ل يغادر
منهن واحدة ،فأقبلت فاطمة َتشي ،ما ختطئ مشيتها من مشية رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -شيئا،
فلما رآها رحب هبا ،فقالَ ( :م ْر َحبًا ِاببْ نَِيت) ُث أجلسها عن ميينه أو عن مشالهُ ،ث سارها فبكت بكاء

شديدا ،فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت( .)48و"فيه دليل على أن املسارة يف اجلمع ،وحيث ال
ريبة جائزة"ا.ه ( ،)49و"املنع يرتفع إذا بقي مجاعة ال يتأذون ابملسارة"( ،)50وبوب له البخاري -رمحه هللا
تعاىل" :-ابب َمن انجى بني يدي الناس ،ومن َل خيرب بسر صاحبه ،فإذا مات أخرب به"ا.ه .
وعن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم( :-إِذَا ُك ْن تُ ْم ثََالثَةً ،فَ َال
ان دو َن ص ِ
ِ
ِ
ض ُّر"( ،)51وقد بوب اْلمام
ال :قُلْنَا :فَِإ ْن َكانُوا أ َْربَ ًعا؟ قَ َ
احبِ ِه َما) ،قَ َ
ال" :فَ َال يَ ُ
يَ ْن تَجي اثْ نَ ُ َ
البخاري -رمحه هللا تعاىل -حلديث ابن مسعود -رضي هللا عنه" :-ابب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال
ِبس ابملسارة واملناجاة"ا.ه

()52

وقال ابن عمر -رضي هللا عنهما« :-إذا كان القوم أربعة ،فال ِبس أن يتناجى اثنان دون
صاحبيهما»(.)53

( )47شرح صحيح البخاري البن بطال  65/9التوضيح البن امللقن 152/29
( )48البخاري ( )3625ومسلم ( )2450واللفظ له.

( )49شرح السنة  91/13مرقاة املفاتيح  3110/7دليل الفاحلني 486/4

( )50عمدة القاري  169/22فتح الباري  84/11شرح الطييب على املشكاة  3763/12إرشاد الساري  168/9شرح الزرقاين على املوطأ
 648/4الفتوحات الرابنية على اِلذكار النواوية 107/7

( )51أمحد ( )4685والبخاري يف اِلدب ( )1170قال اِللباين" :صحيح"ا.ه  .وأصله يف مسلم ()2183
( )52صحيح البخاري 65/6

( )53رواه ابن أيب شيبة ( )25566والبخاري يف اِلدب خمتصرا ( )1172وصححه اِللباين.
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قال الطحاوي -رمحه هللا تعاىل" :-دل أن اِلربعة يف ذلك خبالف الثالثة؛ ِلن االثنني إذا تناجيا دون
الواحد نقصاه من حظه منهما ،وإذا كانوا أربعة فتناجى اثنان منهم كان االثنان الباقيان قادرين على أن

يتناجيا ،فيكوانن يف ذلك كصاحبيهما يف تناجيهما"ا.ه

()54

اجى
عن انفع ،عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قالَ ( :ال يَتَ نَ َ
()55
ِ
ِِ
وحكي ذلك
اثْ نَان ُدو َن الثىالث) قال« :وكان ابن عمر إذا أراد أن يتناجى وهم ثالثة دعا رابعا» ُ ،
()56
إمجاعاً؛ قال النووي" :أما اذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنني فال ِبس ابْلمجاع ،وهللا أعلم"ا.ه
؛ ِلنه ال يظن أُنما يذكران منه قبيحا .قال مال علي القاري" :ولو ظنه أيضا ال يبايل؛ حيث إنه خمتلط
ابلناس"ا.ه

()57

وعمل الصحابة -رضي هللا عنهم -على ذلك فقد روى عبد هللا بن دينار قال :كنت أان وعبد هللا بن
عمر -رضي هللا عنهما -عند دار خالد بن عقبة اليت ابلسوق ،فجاء رجل يريد أن يناجيه ،وليس مع
عبد هللا بن عمر أحد غريي ،وغري الرجل الذي يريد أن يناجيه ،فدعا عبد هللا بن عمر رجال آخر حَّت
كنا أربعة ،فقال يل وللرجل الذي دعاه :استأخرا شيئا ،فإين مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
ان دو َن و ِ
ِ
اح ٍد)( ،)58قال ابن عبد الرب" :هكذا جيب على كل من علم شيئا أن
يقولَ ( :ال يَتَ نَ َ
اجى اثْ نَ ُ َ
يعمل به ويستعمله أال ترى اجتهاد ابن عمر يف استعمال ما روي حَّت دعا الرجل الرابع ليقف عندما
مسع"ا.ه

()59

( )54شرح املشكل 38/5

( )55رواه احلميدي ()660

( )56شرح النووي لصحيح مسلم  168/14التوضيح البن امللقن  145/29شرح الزرقاين على موطأ  647/4عون املعبود 137/13
( )57مرقاة املفاتيح 3110/7
( )58رواه مالك 988/2
( )59االستذكار 570/8
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ومن مواطن إابحة النجوى إذا أذن الثالث هلما :ملا رواه ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم( :-إِذَا ُك ْن تُم ثََالثَةً ،فَ َال ي تَ نَاجى اثْ نَ ِ
ان ُدو َن الثىالِ ِ
ك
ث ،إِىال ِبِِ ْذنِِه فَِإ ىن َذلِ َ
َ َ
ْ
ُُْي ِزنُهُ)(.)60
وكذلك من املواطن اْلابحة "إذا انتجى اثنان ابتداء ،وُث اثلث كان حبيث ال يسمع كالمهما لو تكلما
جهرا فأتى ليستمع عليهما فال جيوز؛ كما لو َل يكن حاضرا معهما أصال"( : )61ف "دخول الثالث بني
متناجيني منهي عنه"()62؛ ملا رواه سعيد املقربي قال :جلست إىل ابن عمر -رضي هللا عنهما -ومعه
رجل ُيدثه ،فدخلت معهما ،فضرب بيده صدري وقال :أما علمت أن رسول هللا -صلى هللا عليه
ِ
ِ
س إِلَْي ِه َما َح ىَّت تَ ْستَأ ِْذ َُنُ َما)( )63فقلت :أصلحك هللا اي أاب عبد
وسلم -قال( :إِذَا تَ نَ َ
اجى اثْ نَان فَ َال َجتْل ْ
الرمحن إَّنا رجوت أن أمسع منكما خريا( .)64لذا "ال جيوز ِلحد أن يدخل على املتناجيني يف حال
تناجيهما"ا.ه

()65

وما ذاك إال أُنما "ملا افتتحا حديثهما سرا وليس عندمها أحد دل على أن مرادمها أال يطلع أحد على
كالمهما"ا.ه ()66؛ "ِلُنما يكرهان اطالع أحد على سرمها ،وهو ُني عن تتبع اِلسرار"ا.ه

()67

إذا النجيان سرا عنك أمرمها  ...فانزح بسمعك جتهل ما يقوالن

( )60أمحد ( )6338وعبد الرزاق ( )18906والبغوي ( )351قال احلافظ ابن حجر" :يستثىن من أصل احلكم ما إذا أذن من يبقى سواء
كان واحدا أم أكثر لالثنني يف التناجي دونه أو دوُنم فإن املنع يرتفع لكونه حق من يبقى"ا.ه فتح الباري  84/11شرح الزرقاين على املوطأ

" 648/4وإن كان إذنه استحياء فذكر صاحب النظم يكره"ا.ه غذاء اِللباب يف شرح منظومة اآلداب 342/1

( )61فتح الباري 84/11
( )62بريقة حممودية 6/4

( )63رواه أمحد ( )5949وَنوه عند اخلرائطي يف مساوئ اِلخالق ( )511قال أمحد شاكر عن إسناد أمحد" :إسناده صحيح"ا.ه وذكره
اِللباين يف السلسلة الصحيحة (.)1395

( )64البخاري يف اِلدب ( )1166وَنوه عند ابن عساكر يف اتريخ دمشق  280/21وصححه اِللباين يف صحيح اجلامع ()744
( )65التمهيد 292/15

( )66فتح الباري  84/11وتتمة كالمه" :وال ينبغي لداخل القعود عندمها ،ولو تباعد عنهما إال ِبذُنما ملا افتتحا حديثهما سرا وليس عندمها
أحد دل على أن مرادمها أال يطلع أحد على كالمهما ،ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدمها جهوراي ال يتأتى له إخفاء كالمه ممن حضره ،وقد
يكون لبعض الناس قوة فهم حبيث إذا مسع بعض الكالم استدل به على ابقيه ،فاحملافظة على ترك ما يؤذي املؤمن مطلوبة وإن تفاوتت

املراتب"ا.ه وانظر :شرح الزرقاين على املوطأ 648/4

( )67التنوير للصنعاين 184/2
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وال حتملهما ثقال خلوفهما  ...على تناجيهما ابجمللس الداين
ىِ
اج ْوا ِاب ِْْل ُِْث
اج ْي تُ ْم فَ َال تَتَ نَ َ
آمنُوا إِذَا تَنَ َ
ين َ
• وأختم بذكر أدب اْلذن يف النجوى :قال تعاىل ( َايأَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
صي ِ
ت ال ىر ُس ِ
اج ْوا ِابلِ ِ
ْرب َوالتى ْق َوى َواتى ُقوا ى
ش ُرو َن) (اجملادلة )9أي تناجوا
اَّللَ الى ِذي إِلَْي ِه ُحتْ َ
َوالْعُ ْد َوان َوَم ْع َ
ول َوتَ نَ َ
()69
ب "طاعة هللا وما يقربكم منه.. ،وابتقائه؛ ِبداء ما كلفكم من فرائضه ،واجتناب معاصيه"ا.ه
()68

واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وزاد وابرك على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
• مجع وترتيب انيف بن أمحد احلمد 1440/4/17ه

(ِ )68ليب العباس عبد هللا بن طاهر .اتريخ دمشق  221/47العقد الفريد 267/2
( )69تفسري الطربي 473/22
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