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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصل هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
نعم.

َخ ْذَنا م َن َّ
ين مي َثا َق ُه ْم َومْن َك َوم ْن
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى" :-قوله تعالىَ { :وإ ْذ أ َ
النبي َ
ظا}.
َخ ْذَنا مْن ُه ْم مي َثا ًقا َغلي ً
يسى ْابن َمْرَي َم َوأ َ
ُن ٍ
وسى َوع َ
يم َو ُم َ
وح َوإ ْبَراه َ

َخ ْذَنا م َن َّ
ض ُه ْم
قوله تعالىَ { :وإ ْذ أ َ
َن ُيَبشَر َب ْع ُ
َي َع ْه َد ُه ْم َعَلى اْل َوَفاء ب َما ُحمُلواَ ،وأ ْ
النبي َ
ين مي َثا َق ُه ْم} أ ْ
ّللا َت َعاَلى
ط ًا
ان َم ْس ُ
ين أ َ
بَب ْع ٍ
ضَ ،وُي َصد َق َب ْع ُ
ّللا َما ُه َو َكائ ٌنَ ،وح َ
ور ح َ
َي َك َ
َخ َذ َّ ُ
ين َك َت َب َّ ُ
ض ُه ْم َب ْع ًضا أ ْ
يسى ْابن َمْرَي َم}".
يق م َن ْاْلَ ْنبَياءَ .ومْن َك َيا ُم َح َّم ُد { َوم ْن ُن ٍ
اْل َم َواث َ
وسى َوع َ
يم َو ُم َ
وح َوإ ْبَراه َ
َخ ْذَنا ِم َن َّ
ين}َ { ،و ِم ْن َك} وبقية الخمسة ،وعطف الخاص على
هذا من عطف الخاص على العام { أ َ
النِبِي َ
العام أو العكس عطف العام على الخاص ،كل هذا االهتمام بشأن الخاص والعناية بهم ،وإال فقد
دخل هؤالء الخمسة باللفظ العام من النبيين ،وكرروا لمزيد من االهتمام بهمُ ،خص هؤالء الخمسة في
مواضع؛ ألنهم كما قال أهل العلم :هم أولو العزم من الرسل.
ص َه ُؤََلء اْل َخ ْم َس ُة َوإ ْن َد َخُلوا في ُزْمَرة َّ
اب ال َّشَرائع
" َوإَّن َما ُخ َّ
ين َت ْفض ً
النبي َ
يلْ :ل ََّن ُه ْم أ ْ
َص َح ُ
يًل َل ُه ْمَ .وق َ
يما في َق ْطع اْل َوََلَية َبْي َن
َواْل ُك ُتبَ ،وأُوُلو اْل َع ْزم م َن ُّ
ُممَ .وُي ْح َتم ُل أ ْ
َن َي ُكو َن َه َذا َت ْعظ ً
الر ُسل َوأَئ َّم ُة ْاْل َ

َي َه َذا م َّما َل ْم َت ْخَتل ْف فيه َّ
َي َشَرائ ُع ْاْلَ ْنبَياء َ -عَل ْيه ُم َّ
الص ًَلةُ
ين َواْل َكافر َ
اْل ُم ْسلم َ
الشَرائ ُع ،أ ْ
ين ،أ ْ
ان في ْابت َداء ْاإل ْس ًَلم َت َو ُار ٌث باْله ْجَرةَ ،واْله ْجَرُة َسَب ٌب ُيتأ َّ
َكٌد في الدَياَنة".
َو َّ
َي َك َ
الس ًَل ُم .-أ ْ
متَأ َّ
َكد.
ُ
" َواْله ْجَرُة َسَب ٌب ُم َتأ َّ
َكٌدٌ
ُم ْؤم ٍن َوَكاف ٍر َفَل ْم َي ُك ْن

َما َّ
الت َو ُار ُث َب ْي َن
يدَ ،فأ َّ
يمان َو ُه َو َسَب ٌب َوك ٌ
في الدَياَنة ،ثُ َّم َت َو َارثُوا باْلَقَرَابة َم َع ْاإل َ
يقَ ،ف ًَل ُت َداهُنوا في الدين َوََل
َح ٍد م َن ْاْلَ ْنبَياء َّالذ َ
في دين أ َ
ين أُخ َذ َعَل ْيه ُم اْل َم َواث ُ

وحا} إَلى َق ْولهَ { :وََل َت َت َفَّرُقوا فيه}".
ُت َمالُئوا اْل ُك َّف َارَ .وَنظ ُيرُهَ { :شَر َع َل ُك ْم م َن الدين َما َو َّصى به ُن ً
يعني نظيره في اجتماع الخمسة.

َّ
يل :أَي َّ
" َوم ْن َتْرك َّ
ان
ين م ْن أَْن ُفسه ْم َك َ
النب ُّي أ َْوَلى باْل ُم ْؤمن َ
الت َفُّرق في الدين َتْر ُك ُم َو َاَلة اْل ُكفارَ .وق َ
َي َع ْه ًدا
ط ًا
َخ ْذَنا مْن ُه ْم مي َثا ًقا َغلي ً
َذل َك في اْلك َتاب َم ْس ُ
يق م َن ْاْلَ ْنبَياءَ { .وأ َ
ور َو َم ْأ ُخوًذا به اْل َم َواث ُ
ظا} أ ْ

اق ُه َو
َن ُي َصد َق َب ْع ُ
يما َعَلى اْل َوَفاء ب َما التزموا م ْن َتْبليغ الر َساَلةَ ،وأ ْ
ض ُه ْم َب ْع ًضاَ .واْلمي َث ُ
َوث ًيقا َعظ ً
اَّلل َت َعاَلى".
ين ب َّ
اْلَيم ُ
الميثاق هو العقد والعهد الموثق باليمين.
َّ
اق َّ
َمر
يلْ :اْل ََّو ُل ُه َو ْاإل ْقَرُار ب َّ
الثاني َتأْك ٌ
" َفاْلمي َث ُ
اَّلل َت َعاَلىَ ،والثاني في أ ْ
يد لْلمي َثاق ْاْل ََّول باْلَيمينَ .وق َ
ُّ
النُب َّوةَ .وَنظ ُير َه َذا َق ْوُل ُه َت َعاَلى".
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الخلف ،فإذا لم يتمكن أو رجع
كل شيء ُيؤكد باليمين تزداد عظمته ،فاإلنسان إذا وعد وفي نيته عدم ُ
في وعده ،ال يالم ،لكن إن اقترن ذلك باليمين والعهد ،فليس له أن يرجع ،فإن رجع ف ٍ
حينئذ يدخل في
قول هللا –جل وعال:-

{و ِم ْنهم من عاهد َّ ِ
ِ
ص َّدَق َّن}[التوبة ،]75:فعاقبهم بالنفاق في قلوبهم ،نسأل هللا
ضلِ ِه َلَن َّ
َ ُ ْ َ ْ َ ََ
ّللاَ َلئ ْن آتَ َانا م ْن َف ْ
السالمة والعافية.
ولو أن شخصا قال :إذا جاء الراتب أتصدق بمائة بمائتين ،ثالثمائة ،فهذا لو أخلف ولم ِ
يعط ما
ً
يضره هذا ،لكنه مع ذلك ليس بنذر ،النذر يجب عليه الوفاء به ،لكن إن َّ
حدث نفسه أو تكلم في

إنسانا ،فهذا ليس مثل المقرون باليمين أو النذر،
مجلس أو شيء من ذلك إذا طلع الراتب أو وعد
ً
واليمين أشدها ،والعهد مع اليمين هذا أمره عظيم ،لذا جاء في مثل هذه السورة على ما ذكرنا
ِ ِ
أيضا العقود إذا أكدت باأليمان زاد تعظيمها ،وضوعف اإلثم
َعَق َب ُه ْم نَفاًقا في ُقلُوبِ ِه ْم} [التوبةً ،]77:
{َفأ ْ
على مخالفها ،ومن األيمان المؤكدة والشهادت المؤكدة باأليمان شهادات اللعان لعظم شأنه ،لعظم
شأنه ،فهذا العهد والميثاق إذا أُ ِكد باليمين زاد شأنه وعظم أمره.
طالب.................:

هذا عهد ،لكن النذر إن شفى هللا مريضي فعلت كذا.
طالب........................:

هذه زيادة ،زيادة في تأكيده ،زيادة في تأكيد العهد ،شأنه عظيم.
طالب..................:

األصل فيها ،األصل فيها.

َّ
َمر ُّ
ّللا
يلْ :اْل ََّو ُل ُه َو ْاإل ْقَرُار ب َّ
النُب َّوةَ .وَنظ ُير َه َذا َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وإ ْذ أ َ
َخ َذ َّ ُ
اَّلل َت َعاَلىَ ،والثاني في أ ْ
" َوق َ
اق َّ
صُرَّن ُه
آتْي ُت ُك ْم م ْن ك َت ٍ
ين َل َما َ
النبي َ
ول ُم َصد ٌ
مي َث َ
ق ل َما َم َع ُك ْم َل ُت ْؤمُن َّن به َوَل َتْن ُ
اء ُك ْم َر ُس ٌ
اب َوح ْك َم ٍة ثُ َّم َج َ
ّللا -صلى
َن ُي ْعلُنوا أ َّ
ول َّ
َي أ َ
ال أَأَ ْقَرْرُت ْم َوأ َ
َخ َذ َعَل ْيه ْم أ ْ
َن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
َخ ْذ ُت ْم َعَلى َذل ُك ْم إ ْصري} ْاْلَي َة .أ ْ
َق َ

َن ََل َنب َّي َب ْع َد ُهَ .وَقَّد َم ُم َح َّمًدا في الذ ْكر؛
هللا عليه وسلمَ ،-وُي ْعل ُن ُم َح َّمٌد -صلى هللا عليه وسلم -أ ْ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمُ -سئ َل َع ْن َق ْوله
ل َما َرَوى َق َت َاد ُة َعن اْل َح َسن َع ْن أَبي ُهَرْيَرَة أ َّ
ول َّ
َن َر ُس َ

َخ ْذَنا م َن َّ
الُ « :كْن ُت أ ََّوَل ُه ْم في اْل َخْلقَ ،وآخَرُه ْم في
ت َعاَلىَ { :وإ ْذ أ َ
النبي َ
ين مي َثا َق ُه ْم َومْن َك َوم ْن ُن ٍ
وح} َق َ
آد َم -عليه الصًلة والسًلم."-
ال ُم َجاهٌدَ :ه َذا في َ
ظ ْهر َ
اْلَب ْعث»َ .وَق َ

شديدا،
هذا من رواية الحسن عن أبي هريرة ،من رواية الحسن عن أبي هريرة ،والحسن مدلس
تدليسا ً
ً
ولم يصرح بالتحديث ،والخالف معروف في سماعه من أبي هريرة بين أهل العلم ،هل سمع مطلًقا،
وما سمع أبا هريرة ،وإن كان الحسن قد قال :حدثنا أبي هريرة ،يعني حدث أهل المدينة وهو فيها،

فهذا من تدليسه -رحمه هللا .-ماذا عندك؟
طالب....................... :
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بال شك ،أولهم في الخلق ،أولهم آدم ،ثم تتابعت ذريته إلى أن وصلت النوبة إلى محمد -عليه

الصالة والسالم .-نعم.

طالب....................:

عدم ذكره هو مر على األنبياء في السموات ،وكل سماء رأى فيها من رأى ،وال يعني أنه ال يوجد

هناك أنه ال يلزم.

اء َع ْن َتْبليغه ُم
َل َّ
الصادق َ
ين َع ْن ص ْدقه ْم} فيه أَْرَب َع ُة أ َْو ُج ٍه :أ َ
َل ْاْلَ ْنبَي َ
َح ُد َها :لَي ْسأ َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى { :لَي ْسأ َ
اه َّ
ف َم ْن
النَّق ُ
اء ُي ْسأَُلو َنَ ،ف َك ْي َ
َي إ َذا َك َ
الر َساَل َة إَلى َق ْومه ْمَ ،ح َك ُ
ان ْاْلَ ْنبَي ُ
اشَ .وفي َه َذا َتْنبيهٌ ،أ ْ
اه ْم؟
س َو ُ
َّ
يسى.
اء َع َّما أ َ
َج َاب ُه ْم به َق ْو ُم ُه ْمَ ،ح َك ُ
اه َعل ُّي ْب ُن ع َ
َل ْاْلَ ْنبَي َ
الثاني :لَي ْسأ َ
َّ
اه ْاب ُن َش َجَرَة.
اء َ -عَل ْيه ُم َّ
الس ًَل ُمَ -عن اْل َوَفاء باْلمي َثاق َّالذي أ َ
َخ َذ ُه َعَل ْيه ْمَ ،ح َك ُ
َل ْاْلَ ْنبَي َ
الثال ُث :لَي ْسأ َ
الصاد َق َة َعن اْلُقُلوب اْل ُم ْخل َصةَ ،وفي َّ
ين أُْرس َل إَل ْيه ْم
َّ
اه َّ
التْنزيلَ { :فَلَن ْسأََل َّن َّالذ َ
َل ْاْلَ ْف َو َ
الراب ُع :لَي ْسأ َ
ين}".
َوَلَن ْسأََل َّن اْل ُمْر َسل َ
يعني األوجه الثالثة ،حامل للصادقين وهو من ألفاظ العموم يشمل جميع من اتصف بالصدق،

حملهم على األنبياء ،ألنهم رأس الصادقين والصديقين ،شهد لهم هللا -جل وعال -بالصدق ،فيكون

من إرادة الخاص بلفظ العام ،والقول ال اربع هو يجمع األقوال كلها ليسأل األفواه الصادقة عن القلوب
َّ ِ
ِ
ين}[األعراف،]6:
ين أ ُْرِس َل ِإَل ْي ِه ْم َوَل َن ْسأََل َّن اْل ُم ْرَسل َ
المخلصة ،وفي التنزيل يعني في القرآن {َفَل َن ْسأََل َّن الذ َ
أيضا ،وهذا أشمل وأعم ،وتفسير القرآن
كل ُيسأل ،المرسلون ُيسئلون ،والذين أُرسل إليهم ُيسألون ً
فسر به.
بالقرآن أولى ما ُي َّ
طالب.......................:

ال ،كيف عن سبب صدقهم؟
طالب.................:

ويسأل عن سيئاته ويعاقب عليها ،وأما الصادقون فأخص ما
كل ُيسأل ،يقرر بحسناته ويثاب عليهاُ ،
فيهم هذا الوصف الذي هو الصدق.
" َوفي َّ
ين أُْرس َل إَل ْيه ْم
التْنزيلَ { :فَلَن ْسأََل َّن َّالذ َ
َّ
ال َت َعاَلى{ :أَأَْن َت ُقْل َت
َت ْوبي ُخ اْل ُكفارَ ،ك َما َق َ
اب َج َهَّنم.
َع َذ ُ

يلَ :فائ َد ُة ُس َؤاله ْم
َوَلَن ْسأََل َّن اْل ُمْرَسل َ
ين}َ .وَق ْد َتَقَّد َمَ .وق َ
يما} َو ُه َو
َعَّد لْل َكافر َ
ل َّلناس}[المائدةَ { .]116:وأ َ
ين َع َذ ًابا أَل ً

يحا
آمُنوا ا ْذ ُكُروا ن ْع َم َة َّ
اء ْت ُك ْم ُجُن ٌ
ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ياأَُّي َها َّالذ َ
ود َفأَْر َسْلَنا َعَل ْيه ْم ر ً
ّللا َعَل ْي ُك ْم إ ْذ َج َ
ين َ
ظةََ ،وَكاَن ْت
ّللا ب َما َت ْع َمُلو َن َبص ًا
َح َزاب َوَبني ُقَرْي َ
َو ُجُن ً
ير } َي ْعني َغ ْزَوَة اْل َخْن َدق َو ْاْل ْ
ودا َل ْم َتَرْو َها َوَك َ
ان َّ ُ
يزًةَ ،وَن ْح ُن
ات َباهَر ٍ
آي ٍ
يد ًة ُم َع َّقَب ًة بن ْع َم ٍة َوَر َخ ٍ
اء َوغ ْب َ
ات َعز َ
َح ًاَل َشد َ
ط ٍةَ ،وَت َض َّمَن ْت أ ْ
اما َكث َيرًة َو َ
َح َك ً
ّللا َت َعاَلى َما َي ْكفي في َع ْشر َم َسائ َل".
َن ْذ ُكُر م ْن َذل َك ب َع ْون َّ
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وبدال من
هذه نتائج المحن مع الصبر واالحتساب واإلخالص هلل -جل وعال ،-تكون عواقبها حميدةً ،
محنا تكون من ًحا ،غزوة األحزاب من أشق الغزوات على النبي -عليه الصالة والسالم -ثم
أن تكون ً
بعد ذلك في النهاية أعقبها النعمة والرخاء والغبطة واالرتياح وما أشبه ذلك.

السَنة اْل َخام َسة.
ال م َن َّ
اقَ :كاَن ْت في َش َّو ٍ
" ْاْلُوَلىْ :
اخُتل َ
ال ْاب ُن إ ْس َح َ
ف في أَي َسَن ٍة َكاَن ْتَ ،فَق َ
ّللاَ :-كاَن ْت َوْق َع ُة اْل َخْن َدق َسَن َة أَْرَب ٍعَ ،وهي َوَبُنو
ال ْاب ُن َو ْه ٍب َو ْاب ُن اْلَقاسم َع ْن َمال ٍك َ-رح َم ُه َّ ُ
َوَق َ
َ
ظ َة َو َّ
ول:
ظ َة في َي ْو ٍم َواح ٍدَ ،وَب ْي َن َبني ُقَرْي َ
ُقَرْي َ
النضير أَْرَب ُع سن َ
ال ْاب ُن َو ْه ٍبَ :و َسم ْع ُت َمال ًكا َيُق ُ
ينَ .ق َ
وك ْم م ْن
ول َّ
اء ُ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -باْلق َتال م َن اْل َمديَنةَ ،وَذل َك َق ْوُلهُ َت َعاَلى{ :إ ْذ َج ُ
َمَر َر ُس ُ
أَ

الَ :ذل َك َي ْو ُم اْل َخْن َدق،
َسَف َل مْن ُك ْم َوإ ْذ َاز َغت ْاْل َْب َص ُار َوَبَل َغت اْلُقُل ُ
َف ْوق ُك ْم َوم ْن أ ْ
وب اْل َحَناجر}َ ،ق َ
اهَنا َو َّ
اهَنا".
اء ْت ُقَرْي ٌ
اهَنا َواْلَي ُه ُ
الن ْجدَّي ُة م ْن َه ُ
ود م ْن َه ُ
ش م ْن َه ُ
َج َ
معرفة التاريخ بالنسبة لغزوة الخندق مهم ،مهم جدا؛ ألن النبي -عليه الصالة والسالمَّ -
أخر

الصلوات في غزوة الخندق ،يعني صالها بعد غروب الشمس كلها ،وفي غزوة ذات الرقاع صلى

صالة الخوف ،وعلى قول جمهور أهل السير أن غزوة الخندق متأخرة عن غزوة ذات الرقاع ،فلماذا
ِ
َّ
يصل صالة الخوف؟ قال بعضهم :ألن صالة الخوف ال تُشرع في الحضر ،وإنما
أخر الصلوات ولم
ورجحه ابن القيم أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد
قرره اإلمام البخاريَّ ،
تُشرع في السفر ،لكن الذي َّ
الخندق ،وأن صالة الخوف تُفعل في السفر والحضر ،إذا قام سببها .نعم.

ان.
ش َو َغ َ
اءوا م ْن َف ْوقه ْم َبُنو ُقَرْي َ
َسَف َل مْن ُهمْ ُقَرْي ٌ
"ُير ُ
ط َف ُ
يد َمال ٌك :إ َّن َّالذ َ
ظةََ ،وم ْن أ ْ
ين َج ُ
الربيع ْب ُن أَبي اْل ُحَق ْيق َو َس ًَّل ُم ْب ُن أَبي
ان َسَبُب َها :أ َّ
َن َن َفًار م َن اْلَي ُهود مْن ُه ْم كَناَن ُة ْب ُن َّ
َوَك َ
ط َب َّ
س َوأَُبو َع َّم ٍار م ْن َبني َوائ ٍل،
َخ َ
اْل ُحَق ْيق َو َس ًَّل ُم ْب ُن م ْش َك ٍم َو ُحَي ُّي ْب ُن أ ْ
الن ْضرُّيو َن َو َه ْوَذ ُة ْب ُن َق ْي ٍ
ابَ ،وأََّلُبوا َو َج َم ُعواَ ،خَر ُجوا في َن َف ٍر م ْن َبني َّ
النضير َوَن َف ٍر
َو ُه ْم ُكُّل ُه ْم َي ُه ُ
ودُ ،ه ُم َّالذ َ
ين َح َّزُبوا ْاْلَ ْح َز َ
وه ْم م ْن
م ْن َبني َوائ ٍلَ ،فأ ََت ْوا َم َّك َة َف َد َع ْوا إَلى َحْرب َر ُسول َّ
اع ُد ُ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ ،-و َو َ
ورو َن
َج َاب ُه ْم أ ْ
َهلُ َم َّك َة إَلى َذل َك ،ثُ َّم َخَر َج اْلَي ُه ُ
أَْن ُفسه ْم ب َع ْون َمن اْن َت َد َب إَلى َذل َكَ ،فأ َ
ود اْل َم ْذ ُك ُ
ود ُه ْم أَُبو ُس ْفَيا ُن ْب ُن َحْر ٍب،
إَلى َغ َ
وه ْمَ ،ف َخَر َج ْت ُقَرْي ٌ
ش َيُق ُ
َج ُاب ُ
ط َف َ
ان َف َد َع ْو ُه ْم إَلى م ْثل َذل َك َفأ َ
ف
ان َوَقائ ُد ُه ْم ُعَي ْيَن ُة ْب ُن ح ْصن ْبن ُح َذ ْي َف َة ْبن َب ْد ٍر اْل َف َزارُّي َعَلى َف َزَارَةَ ،واْل َحار ُث ْب ُن َع ْو ٍ
َو َخَر َج ْت َغ َ
ط َف ُ
ّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
ود ْب ُن ُر َخْيَل َة َعَلى أ ْ
اْل ُمرُّي َعَلى َبني ُمَّرَةَ ،و َم ْس ُع ُ
َش َج َعَ .فَل َّما َسم َع َر ُس ُ
ال
َص َح َاب ُهَ ،فأ َ
وسلم -ب ْ
َش َار َعَل ْيه َسْل َم ُ
اجت َماعه ْم َو ُخُروجه ْم َش َاوَر أ ْ
ان ب َح ْفر اْل َخْن َدق َفَرض َي َ ْأرَي ُهَ .وَق َ
ّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
ال ْاْلَ ْن َص ُارَ :سْل َم ُ
اْل ُم َهاجُرو َن َي ْو َمئ ٍذَ :سْل َم ُ
ال َر ُس ُ
ان مَّنا! َفَق َ
ان مَّناَ .وَق َ

ّللا-صلى هللا
ان َم َع َر ُسول َّ
ان مَّنا أ ْ
ق أ ََّو َل َم ْش َه ٍد َشه َد ُه َسْل َم ُ
َه َل اْلَب ْيت»َ .وَك َ
وسلمَ « :-سْل َم ُ
ان اْل َخْن َد ُ
س إ َذا ُحوصْرَنا َخْن َد ْقَناَ ،ف َعم َل
ول َّ
ّللا ،إَّنا ُكَّنا ب َفار َ
الَ :يا َر ُس َ
عليه وسلمَ -و ُه َو َي ْو َمئ ٍذ ُحرَ .فَق َ
ص اْل ُمَنافُقو َن".
اْل ُم ْسل ُمو َن في اْل َخْن َدق ُم ْج َتهد َ
ينَ ،وَن َك َ
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ولهذا ِ
يقرر أهل العلم أنه ال مانع من اإلفادة من األمم األخرى ولو كانت كافرة فيما ينفع من أمور

الدنيا ،من أمور الدنيا ،واألسباب واالحتياطات ال شك أنها ال تدخل في العبادات.

اق َو َغ ْيُرُه.
آي ٌ
ات م َن اْلُقْرآن َذ َكَرَها ْاب ُن إ ْس َح َ
ص اْل ُمَنافُقو َنَ ،و َج َعُلوا َي َت َسَّلُلو َن ل َوا ًذا َفَن َزَل ْت فيه ْم َ
" َوَن َك َ
ات
ان َم ْن َفَر َ
ات َبيَن ٌ
آي ٌ
غ م َن اْل ُم ْسلم َ
َوَك َ
قَ .وَكاَن ْت فيه َ
ين م ْن ح َّصته َع َاد إَلى َغ ْيرهَ ،ح َّتى َك َم َل اْل َخْن َد ُ
ات ل ُّلنُب َّوات.
َو َع ًَل َم ٌ
اه م ْن َه َذا اْل َخَبر م َن اْلف ْقه وهيَّ :
َص َح َاب ُه
السْل َ
الثانَيةُُ :م َش َاوَرةُ ُّ
ُقْل ُتَ :ففي َه َذا َّالذي َذ َكْرَن ُ
طان أ ْ
َ
انَ ،و َّ
الن ْمل)َ .وفيه َّ
الت َح ُّص ُن م َن اْل َع ُدو ب َما
َو َخ َّ
َمر اْلق َتالَ ،وَق ْد َم َضى َذل َك في (آل ع ْمَر َ
اص َتهُ في أ ْ

َن َح ْفُر اْل َخْن َدق َي ُكو ُن
است ْع َماُل َهاَ ،وَق ْد َم َضى َذل َك في َغْير َم ْوض ٍعَ .وفيه أ َّ
َسَباب َو ْ
َم َك َن م َن ْاْل ْ
أْ
وما َعَلى َّ
اه ْم،
الناسَ ،ف َم ْن َفَر َ
غ مْن ُه ْم َع َاو َن َم ْن َل ْم َي ْفُر ْغَ ،فاْل ُم ْسل ُمو َن َيٌد َعَلى َم ْن س َو ُ
َم ْق ُس ً

ّللا -صلى
ول َّ
ان َي ْو ُم ْاْل ْ
َوفي اْلُب َخاري َو ُم ْسل ٍم َعن اْلَبَراء ْبن َعاز ٍب َقالََ « :ل َّما َك َ
َح َزاب َو َخْن َد َق َر ُس ُ
ان َكث َير
هللا عليه وسلمَ -أَرْي ُت ُه َيْنُق ُل م ْن ُتَراب اْل َخْن َدق َح َّتى َو َارى َعني اْل ُغَب ُار جْل َد َة َب ْطنهَ ،وَك َ
َّ
ول:
الش ْعر»َ ،ف َسم ْع ُت ُه َيْرَتج ُز ب َكل َمات ْابن َرَو َ
اح َة َوَيُق ُ
َّ
اه َتُُُُُ ُ َد ْيَنا
الل ُهُُُُُ ُ َّم َلُُُُُ ُ ْوََل أَْنُُُُُ ُ َت َمُُُُُ ُا ْ

َوََل َت َصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُّد ْقَنا َوََل َصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُّل ْيَنا

َفُُُُُُُُُُُُُُ ُأَْنزَل ْن َسُُُُُُُُُُُُُُ ُكيَن ًة َعَل ْيَنُُُُُُُُُُُُُُ ُا

ام إ ْن ََل َق ْيَنُُُُُُُُُُُ ُا"
َوَثبُُُُُُُُُُُ ُت ْاْل َْقُُُُُُُُُُُ ُ َد َ

وهكذا القدوة في اإلسالم الرسول -عليه الصالة والسالم -ومن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم،

المقصود أن ممن ُيقتدى به يجب عليه أن يكون أول من يعمل ،هذا شأنه وديدنه -عليه الصالة
والسالم -وخلفاؤه من بعده ،يعمل قبل الناس؛ ألن األمر المجرد االنصياع إليه فيه ِثقل ،بخالف ما
إذا اقترن بالعمل ،فإذا كان اآلمر أول من يبادر تبعه الناس ،ولذا في حجة الوداع لما طمس معالم

الجاهلية ،وألقى الربا ،وأهدر الدماء ،قال :أول ربا نضعه ربانا ربا العباس ،وأول دم دم ابن ربيعة،

وهو منهم ،ابن عم النبي -عليه الصالة والسالم ،-بخالف ما إذا أمر الناس ،وخالف األمر بنفسه،

أو لم يأتمر هو ،أو ترك بعض الناس يأتمرون ،وسمح لبعض الناس ،مثل هذا ال شك أنه يوجد

االضطراب في االمتثال ،يوجد االضطراب في االمتثال.

وعلى كل حال من يتدين بالدين عليه أن يمتثل إذا أمره ولي األمر ،يجب عليه أن يمتثل ،ولو وجد

وحرصا
اء لذمته
ً
من يخالف سواء كان ولي األمر نفسه أو غيره ،إنما عليه أن يأتي بما أُمر به ،إبر ً
على أداء ما عليه ،وال عليه من اآلخرين.

ان فيه م َن ْاْلَيات وهيَّ :
الثال َثةَُ :فَرَوى َّ
ين َع ْن
" َوأ َّ
الن َسائ ُّي َع ْن أَبي ُس َك ْيَن َة َر ُج ٌل م َن اْل ُم َحَّرر َ
َما َما َك َ
َ َ
ّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
َص َحاب َر ُسول َّ
َر ُج ٍل م ْن أ ْ
َمَر َر ُس ُ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
الَ « :ل َّما أ َ

ّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
ام َر ُس ُ
وسلم -ب َح ْفر اْل َخْن َدق َعَر َض ْت َل ُه ْم َص ْخَرٌة َحاَل ْت َب ْيَن ُه ْم َوَب ْي َن اْل َح ْفرَ ،فَق َ
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اء ُه َناحَي َة اْل َخْن َدق َوَقالَ { :وَت َّم ْت َكل َم ُة َرب َك ص ْد ًقا} ْاْلَي َةَ ،فَن َدَر ُثُل ُث
وسلمَ -وأ َ
َخ َذ اْلم ْع َو َلَ ،وَو َض َع رَد َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -بْرَق ًةُ ،ث َّم
ظُرَ ،فَبَر َق َم َع َضْرَبة َر ُسول َّ
ان اْل َفارس ُّي َقائ ٌم َيْن ُ
اْل َح َجر َو َسْل َم ُ
آها سْلمانُ ،ث َّم َضرب َّ
ُّ
َّ
الثال َث َة
ََ
َضَر َب الثانَي َة َوَق َ
الَ :وَت َّمت ْاْلَي َةَ ،فَن َدَر الثُل ُث ْاْل َخُرَ ،فَبَرَق ْت َبْرَق ًة َفَر َ َ َ
ُّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم-
ول َّ
الَ { :وَت َّم ْت َكل َم ُة َرب َك ص ْد ًقا} ْاْلَي َةَ ،فَن َدَر الثُل ُث اْلَباقيَ ،و َخَر َج َر ُس ُ
َوَق َ
ين َضَرْب َت! َما َت ْضر ُب َضْرَب ًة إََّل َكاَن ْت َم َع َها
ول َّ
َفأ َ
ّللاَ ،أرَْي ُت َك ح َ
ال َسْل َم ُ
اء ُه َو َجَل َ
انَ :يا َر ُس َ
سَ .ق َ
َخ َذ رَد َ
َي َو َّالذي َب َع َث َك
ول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ :-أرَْي َت َذل َك َيا َسْل َم ُ
ال :أ ْ
ان؟ َفَق َ
ال َل ُه َر ُس َ
َبْرَق ٌة؟ فَق َ
ين َضَرْب ُت َّ
الضْرَب َة ا ْْلُوَلى ُرف َع ْت لي َم َدائ ُن ك ْسَرىَ ،و َما َح ْوَل َها
ول َّ
الَ :فإني ح َ
ّللا! َق َ
باْل َحق َيا َر ُس َ

َن َي ْف َت َح َها
َص َحابهَ :يا َر ُسول َّ
ّللاْ ،اد ُ
ّللا أ ْ
ال َل ُه َم ْن َح َضَرُه م ْن أ ْ
ع َّ َ
َو َم َدائ ُن َكث َيرٌة َح َّتى َأرَْي ُت َها ب َعْيَن َّي َق َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمُ -ث َّم َضَرْب ُت
ول َّ
َعَل ْيَناَ ،وُي َغن َمَنا َذَرارَّي ُه ْمَ ،وُي َخر َب بأَْيديَنا ب ًَل َد ُه ْمَ ،ف َد َعا َر ُس ُ
َّ
َّ
ع
ول َّ
ّللاْ ،اد ُ
الضْرَب َة الثانَي َةَ ،فُرف َع ْت لي َم َدائ ُن َق ْي َصَر َو َما َح ْوَل َها َح َّتى َأرَْي ُت َها ب َع ْيَن َّي َ -قاُلواَ :يا َر ُس َ
ّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
ّللا أ ْ
َن َي ْف َت َح َها َعَل ْيَناَ ،وُي َغن َمَنا َذَرارَّي ُه ْمَ ،وُي َخر َب بأ َْيديَنا ب ًَل َد ُه ْمَ ،ف َد َعا َر ُس ُ
َّ َ
الضْرَب َة َّ
وسلم -ثُ َّم َضَرْب ُت َّ
الثال َث َةَ ،فُرف َع ْت لي َم َدائ ُن اْل َحَب َشة َو َما َح ْوَل َها م َن اْلُقَرى َح َّتى َأرَْي ُت َها
وك ْمَ ،وا ْتُرُكوا ُّ
التْر َك
ول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -عْن َد َذل َكَ :د ُعوا اْل َحَب َش َة َما َوَد ُع ُ
ال َر ُس ُ
ب َع ْيَن َّيَ ،ق َ
وك ْم».
َما َتَرُك ُ

ول
الَ « :ل َّما أَ َمَرَنا َر ُس ُ
َو َخَّر َج ُه أ َْي ًضا َعن اْلَبَراء َق َ
اش َت َك ْيَنا
يها اْل َم َعاو ُلَ ،ف ْ
َعَر َ
ض َلَنا َص ْخَرةٌ ََل َت ْأ ُخ ُذ ف َ
ّللاَ ،ف َضَر َب َضْرَب ًة َف َك َسَر
اسم َّ
ول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -فأَْلَقى َث ْوَب ُه َوأ َ
ال :ب ْ
َخ َذ اْلم ْع َو َل َوَق َ
َر ُس ُ
يح َّ
صورَها اْل َح ْمَراء ا ْْل َن
الشامَ ،و َّ
ُثُل َث َّ
ُعط ُ
ّللا أَ ْكَبُر أ ْ
يت َم َفات َ
ّللا إني َْلُْبصُر إَلى ُق ُ
الُ َّ :
الص ْخَرة ثُ َّم َق َ
يت
اسم َّ
ّللا َف َك َسَر ُثُل ًثا َ
ُعط ُ
ّللا أَ ْكَبُر أ ْ
ال :ب ْ
الُ َّ :
آخَر ُث َّم َق َ
الُ :ث َّم َضَر َب أُ ْخَرى َوَق َ
م ْن َم َكاني َه َذاَ ،ق َ
َّ
ط َع
اسم َّ
سَ ،و َّ
ّللا َفَق َ
ّللا إني َْل ُْبصُر َق ْصَر اْل َم َدائن ْاْلَْبَي َ
َم َفات َ
يح َفار َ
ال :ب ْ
ضُ .ث َّم َضَر َب الثال َث َة َوَق َ
َّح ُه أَُبو ُم َح َّم ٍد
يح اْلَي َمنَ ،و َّ
ّللا أَ ْكَبُر أ ْ
اء»َ .صح َ
ُعطَي ُت َم َفات َ
ّللا إني َْل ُْبصُر َب َ
اب َصْن َع َ
الُ َّ :
اْل َح َجَر َوَق َ
َن َن ْحفَر اْل َخْن َد َق
َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -أ ْ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ ،-ف َجا َء
َذل َك لَر ُسول َّ

َع ْب ُد اْل َحق.
قال عنه شي ًئا؟

طالب...........................:

الثاني؟

طالب........................... :

هو شاهد الذي قبله ،حديث البراء شاهد الحديث الذي قبله.
طالب...........................:
«سْلم ِ
َه َل اْل َب ْي ِت» ،حسن في أقل األحوال ،ماذا قال عنه؟
ان مَّنا أ ْ
َ َ ُ
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طالب....................... :

ال ،الحديث بطوله فيه ما فيه ،لكن هذه الجملة لها شواهد.
طالب....................... :

دعوا ،دعوا ،اتركوهم ،اتركوهم ما تركوكم.
طالب.....................:

هذا ،إضافة تشريف ،أما النسب فال.
طالب....................... :

ماذا يقول؟

طالب.....................:

هذا ضعيف ،السند هذا ضعيف ،لكن يبقى أن «سْلم ِ
َه َل اْل َب ْي ِت» ،له شواهد ،والحديث بطوله
ان مَّنا أ ْ
َ َ ُ
ضعيف.
طالب...............:

يصل ،يصل ،يصل.

طالب.................:

أيضا.
قطر أعم وأشمل ،الترك ُيطلقون على شعب من شعوب كثيرة ،يعني يدخل فيهم شرق آسيا ً
طالب......................:

مسربة دقيقة في صدره ،هكذا جاء في وصفه ،وجاء في وصفه
نعم ،النبي-عليه الصالة والسالم -له ُ
أنه أشعر يعني كثير الشعر -عليه الصالة والسالم ،-يعني في مواضع أخرى.
طالب.........................:

ال ال ،الحاكم ما هو مثل الشاعر ال ،الراوي ليس بشاعر.
طالب......................... :

قد تكون ،يمكن أن تكون من قوله أو من قول غيره.

طالب :أقصد طريقة اْلداء ...

ال شك أنها مع تحسين الصوت كاإلنشاد كأنشد.
طالب.........................:

اتركوهم ال تحارجوهم.

طالب.....................:

ال ،في حال الضعف اتركوهم ما تركوكم ،كذلك الترك.

طالب.................:

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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على كل حال اللفظ أعم مما تذكر ،يعني في حال الضعف اتركوا الحبشة ،واتركوا الترك إلى أن تقووا
على مقاتلتهم وجهادهم.

ش في َن ْحو َع َشَرة
ول َّ
" َّ
الراب َعةَُ :فَل َّما َفَر َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -م ْن َح ْفر اْل َخْن َدق أَ ْقَبَل ْت ُقَرْي ٌ
غ َر ُس ُ
َهل َن ْج ٍد َح َّتى َن َزُلوا إَلى
آَل ٍ
امةَ ،وأَ ْقَبَل ْت َغ َ
َ
ط َفانُ ب َم ْن َم َع َها م ْن أ ْ
ف ب َم ْن َم َع ُه ْم م ْن كَناَن َة َوأ ْ
َهل ت َه َ

ظ ْهر َسْل ٍع في َث ًَل َثة
ول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -واْل ُم ْسل ُمو َن َح َّتى َن َزُلوا ب َ
َجانب أ ُ
ُحدٍَ ،و َخَر َج َر ُس ُ
وم في
آَل ٍ
َ
اس َت ْع َم َل َعَلى اْل َمديَنة ْاب َن أُم َم ْك ُت ٍ
فَ ،و َضَرُبوا َع ْس َكَرُه ْم َواْل َخْن َد ُ
ق َب ْيَن ُه ْم َوَبْي َن اْل ُم ْشركي َنَ ،و ْ

ط َب َّ
ان
ابَ ،و َخَر َج َع ُد ُّو َّ
َخ َ
َق ْول ْابن ش َه ٍ
ّللا ُحَي ُّي ْب ُن أ ْ
َس ٍد اْل ُقَرظ َّيَ ،وَك َ
الن َضرُّي َح َّتى أ ََتى َك ْع َب ْب َن أ َ
اه َد ُهَ ،فَل َّما
ول َّ
َصاح َب َع ْقد َبني ُقَرْي َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -و َع َ
يس ُه ْمَ ،وَك َ
ظ َة َوَرئ َ
ان َق ْد َو َاد َع َر ُس َ
ال َل ُه :ا ْف َت ْح لي َيا
ط َب أ ْ
َخ َ
َس ٍد ُحَي َّي ْب َن أ ْ
اب ح ْصنهَ ،وأََبى أ ْ
َغَل َق ُدوَن ُه َب َ
َسم َع َك ْع ُب ْب ُن أ َ
َن َي ْف َت َح َل ُهَ ،فَق َ
اه ْد ُت ُه،
ومَ ،ت ْد ُعوني إَلى خ ًَلف ُم َح َّم ٍدَ ،وأََنا َق ْد َعا َق ْد ُت ُه َو َع َ
ال َل ُهََ :ل أَ ْف َت ُح َل َكَ ،فإَّن َك َر ُج ٌل َم ْشُئ ٌ
أَخيَ ،فَق َ
َّ
ال ُحَي ُّي :ا ْف َت ْح لي َح َّتى أ َُكل َم َك
اء َوص ْد ًقاَ ،فَل ْس ُت بَناق ٍ
ض َما َب ْيني َوَب ْيَن ُهَ .فَق َ
َوَل ْم أََر مْن ُه إَل َوَف ً
يشئ َك".
آك َل َم َع َك َجش َ
َن ُ
اف أ ْ
ال :إَّن َما َت َخ ُ
َوأَْن َصر َ
الََ :ل أَ ْف َع ُلَ ،فَق َ
ف َعْن َكَ ،فَق َ
يشتَ َك
َج ِش َ
يش َت َك؟
َجش َ
نعم.
طالب....................:

يشئ َك".
آك َل َم َع َك َجش َ
َن ُ
اف أ ْ
ال :إَّن َما َت َخ ُ
" َفَق َ
يشتَ َك.
َج ِش َ
يش َت َك.
َجش َ

الجشيش مستعمل لفظ مستعمل ،طعام مثل الجريش إال أنه أخف منه.

الَ :يا َك ْع ُب! إَّن َما جْئ ُت َك بعز َّ
ش َو َس َادت َها،
الد ْهر ،جْئ ُت َك بُقَرْي ٍ
" َف َغض َب َك ْع ٌب َوَف َت َح َل ُهَ ،فَق َ
ّللا ب ُذل
ال َل ُه َك ْع ٌب :جْئ َتني َو َّ
َو َغ َ
ان َوَق َادت َهاَ ،ق ْد َت َعا َق ُدوا َعَلى أ ْ
ط َف َ
َن َي ْس َتأْصُلوا ُم َح َّم ًدا َو َم ْن َم َع ُهَ ،فَق َ
َّ
الد ْهر َوب َج َهامٍ ََل َغ ْي َث فيه! َوْي َح َك َيا ُحَي ُّي؟ َد ْعنيَ ،فَل ْس ُت ب َفاع ٍل َما َت ْد ُعوني إَل ْيهَ ،فَل ْم
َي َز ْل ُحَي ُّي ب َك ْع ٍب َيع ُد ُهَ ،وَي ُغُّرُهَ ،ح َّتى َر َج َع إَل ْيهَ ،و َعا َق َد ُه َعَلى خ ْذََلن ُم َح َّم ٍد -صلى هللا عليه وسلم-
ان َد َخْل ُت عْن َد َك
ش َو َغ َ
َخ َ
ال َل ُه ُحَي ُّي ْب ُن أ ْ
ط َب :إن اْن َصَرَف ْت ُقَرْي ٌ
َص َحابهَ ،وأ ْ
ط َف ُ
َوأ ْ
َن َيس َير َم َع ُه ْمَ ،وَق َ
ب َم ْن َمعي م َن اْلَي ُهودَ .فَل َّما اْن َت َهى َخَبُر َك ْع ٍب َو ُحَي ٍي إَلى َّ
النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -ب َع َث َس ْع َد

ات
ْب َن ُعَب َاد َة َو ُه َو َسي ُد اْل َخ ْزَرجَ ،و َسي َد ْاْل َْوس َس ْع َد ْب َن ُم َعا ٍذَ ،وَب َع َث َم َع ُه َما َع ْب َد َّ
اح َة َو َخ َّو َ
ّللا ْب َن َرَو َ
يل
ول َّ
طلُقوا إَلى َبني ُقَرْي َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-اْن َ
ظ َةَ ،فإ ْن َك َ
ان َما ق َ
ال َل ُه ْم َر ُس ُ
ْب َن ُجَب ْي ٍرَ ،وَق َ
َع َضاد َّ
الناس".
َلَنا َحًّقا َفاْل َحُنوا َلَنا َل ْحًناَ ،وََل َت ُف ُّتوا في أ ْ
يعني أعطونا إشارة ،ال تُصرحوا بحيث يسمع الناس فينخذلون.
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ان َكذًبا َفا ْج َهُروا به ل َّلناس»".
" َوإ ْن َك َ
كذبا.
كذبا ،هذا ال شك أنه يشجع الناس إذا كان ً
نعم ،إذا كان ً
ّللا -صلى هللا
يل َل ُه ْم َعْن ُه ْمَ ،وَناُلوا م ْن َر ُسول َّ
" َفاْن َ
وه ْم َعَلى أ ْ
طَلُقوا َح َّتى أ ََت ْو ُه ْم َف َو َج ُد ُ
َخَبث َما ق َ
ال
عليه وسلمَ -وَقاُلواََ :ل َع ْه َد َل ُه عْن َدَناَ ،ف َش َات َم ُه ْم َس ْع ُد ْب ُن ُم َعا ٍذ َو َش َات ُم ُ
وهَ ،وَكاَن ْت فيه حَّد ٌةَ ،فَق َ

َل ُه َس ْع ُد ْب ُن ُعَب َاد َةَ :د ْع َعْن َك ُم َش َات َم َت ُه ْمَ ،ف َّالذي َب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُه ْم أَ ْكبُر م ْن َذل َك".
ظفر بهم بعد أن نقضوا العهد.
يعني المسألة ليست مسألة كالم ،مسألة قتل إن ُ

ين َفَق َاَل:
ول َّ
اعة اْل ُم ْسلم َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -في َج َم َ
" ثُ َّم أَ ْقَب َل َس ْعٌد َو َس ْعٌد َح َّتى أ ََتَيا َر ُس َ
ال َّ
النب ُّي -صلى هللا
َص َحاب َّ
الرجيع ُخَب ْي ٍب َوأ ْ
َع َض ٌل َواْلَق َارُةُ ،ي َعر َضان ب َغ ْدر َع َض ٍل َواْلَق َارة بأ ْ
َص َحابهَ ،فَق َ
ين
ين»َ ،و َع ُ
ظ َم عْن َد َذل َك اْلَب ًَل ُء َو ْ
اش َتَّد اْل َخ ْو ُ
فَ ،وأ ََتى اْل ُم ْسلم َ
عليه وسلم« -أ َْبشُروا َيا َم ْع َشَر اْل ُم ْسلم َ
َسَف َل مْن ُه ْم م ْن َب ْطن اْل َوادي م ْن
َع ُد ُّو ُه ْم م ْن َف ْوقه ْمَ ،ي ْعني م ْن َف ْوق اْل َوادي م ْن قَبل اْل َم ْشرقَ ،وم ْن أ ْ
اَّلل ُّ
ال :إ َّن
الظُنو َنَ ،وأَ ْظ َهَر اْل ُمَنافُقو َن َكث ًا
ظُّنوا ب َّ
قَبل اْل َم ْغربَ ،ح َّتى َ
ير م َّما َكاُنوا ُيسُّرو َنَ ،فمْن ُه ْم َم ْن َق َ
س ْب ُن َق ْيظ ٍي
ُبُي َ
وتَنا َع ْوَرةٌَ ،فْلَنْن َصر ْف إَل ْي َهاَ ،فإَّنا َن َخ ُ
ال َذل َك :أ َْو ُ
اف َعَل ْي َهاَ ،وم َّم ْن َق َ
َح ُدَنا اْلَي ْوَم ََل َي ْأ َم ُن َعَلى َن ْفسه َي ْذ َه ُب
َن َي ْف َت َح ُكُن َ
َيع ُدَنا ُم َح َّمٌد أ ْ
وز ك ْسَرى َوَق ْي َصَرَ ،وأ َ
يعني إلى مكان مطمئن منخفض ليقضي حاجته ،نعم.

ال:
َومْن ُه ْم َم ْن َق َ
إَلى اْل َغائط!".

ّللا -صلى هللا عليه
َح ُد َبني َع ْمرو ْبن َع ْو ٍ
ول َّ
ال َذل َكُ :م َعت ُب ْب ُن ُق َش ْي ٍر أ َ
ام َر ُس ُ
" َوم َّم ْن َق َ
فَ .فأَ َق َ
الر ْمي بالَّنْبل
ين َلْيَل ًة َقر ًيبا م ْن َش ْه ٍر َل ْم َي ُك ْن َب ْيَن ُه ْم َحْر ٌب إََّل
ام اْل ُم ْشرُكو َن ب ْض ًعا َوع ْشر َ
وسلمَ ،-وأَ َق َ
َّ َ
ين اْلَب ًَل ُء َب َع َث
َواْل َح َصىَ .فَل َّما َأرَى َر ُسو ُل َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -أََّن ُه ْ
اش َتَّد َعَلى اْل ُم ْسلم َ
اه َما ُثُل َث
إَلى ُعَي ْيَن َة ْبن ح ْص ٍن اْل َف َزاريَ ،وإَلى اْل َحارث ْبن َع ْو ٍ
َع َ
ف اْل ُمريَ ،و ُه َما َقائ َدا َغ َ
ط ُ
انَ ،فأ ْ
ط َف َ

ان َوَي ْخ ُذََل ُقَرْي ًشا َوَيْرج َعا بَق ْومه َما َعْن ُه ْمَ .وَكاَن ْت َهذه
ث َمار اْل َمديَنة لَيْن َصرَفا ب َم ْن َم َع ُه َما م ْن َغ َ
ط َف َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -مْن ُه َما أََّن ُه َما َق ْد أََن َابا
ول َّ
اْل َمَقاَل ُة ُمَر َاو َض ًة َوَل ْم َت ُك ْن َع ْقًداَ ،فَل َّما َأرَى َر ُس ُ
َمٌر
ول َّ
َوَرضَيا أ ََتى َس ْع َد ْب َن ُم َعا ٍذ َو َس ْع َد ْب َن ُعَب َاد َة َف َذ َكَر َذل َك َل ُه َما َو ْ
ّللاَ ،ه َذا أ ْ
اس َت َش َارُه َما َفَق َاَلَ :يا َر ُس َ
َمٌر
ّللا به َفَن ْس َم ُع َل ُه َوُنط ُ
الَ :ب ْل أ ْ
َمٌر َت ْصَن ُع ُه َلَنا؟ َق َ
يع ،أ َْو أ ْ
َمَر َك َّ ُ
ُتحُّب ُه َفَن ْصَن ُع ُه َل َك ،أ َْو َش ْي ٌء أ َ
ال َل ُه َس ْع ُد ْب ُن
أَ ْصَن ُع ُه َل ُك ْمَ ،و َّ
َصَن ُع ُه إََّل أَني َق ْد َأرَْي ُت اْل َعَر َب َق ْد َرَم ْت ُك ْم َع ْن َق ْو ٍ
ّللا َما أ ْ
س َواح َد ٍةَ .فَق َ

ّللا
ّللا َلَق ْد ُكَّنا َن ْح ُن َو َه ُؤََلء اْلَق ْو ُم َعَلى الشْرك ب َّ
ّللاَ ،و َّ
ول َّ
اَّلل َوعَب َادة ْاْل َْوَثانََ ،ل َن ْعُب ُد َّ َ
ُم َعا ٍذَ :يا َر ُس َ
طمعوا َق ُّ
َّ
ّللا ب ْاإل ْس ًَلم َو َه َداَنا َل ُه
ط أْ
اء أ َْو قرىَ ،فح َ
َوََل َن ْعرُف ُهَ ،و َما َ ُ
ين أَ ْكَرَمَنا َّ ُ
َن َيَناُلوا مَّنا َث َمَرًة إَل شَر ً
ّللا
ول َّ
َم َواَلَنا! َو َّ
ّللا ََل ُن ْعطيه ْم إََّل َّ
الس ْي َ
َوأ َ
ّللا َب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُه ْم! َف ُسَّر َر ُس ُ
ف َح َّتى َي ْح ُك َم َّ ُ
َع َّزَنا بك ُن ْعطيه ْم أ ْ

س َل ُك َما عْن َدَنا إََّل
ال :أَْن ُت ْم َوَذ َ
ال ل ُعَي ْيَن َة َواْل َحارث :اْن َصرَفا َفَل ْي َ
اكَ .وَق َ
صلى هللا عليه وسلم -ب َذل َك َوَق َاها".
فَ .وَتَن َاو َل َس ْعٌد َّ
َّ
يها َش َه َادةٌ َف َم َح َ
الس ْي َ
سف َ
الصحي َف َة َوَل ْي َ
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المسألة مسألة مراودة ،ما بعد تم عقد ،لم يتم العقد من قبل الطرفين ،ولم ُيشهد عليه ،هي مسألة
مراوضة ومفاوضة ،يعني ما صار شيء ،هذا إذا كان قد ُكتب بصحيفة ،فالكتابة إنما تكون بعد تمام
العقد ،ماذا يقول عن هذا؟

طالب....................... :

ما ذكر شي ًئا؟

طالب....................... :

هي عالمة من أخبار التاريخ هذا ،وأخبار التاريخ والسير ما يهتمون بها.
طالب..........................:

نعم.

طالب....................:

األصل فيها الكالم ،اإليجاب والقبول ،هذا األصل ،والكتابة سنة.
طالب..........................:

خالص ،أو بيعة.

طالب........................:

أرضا ،قلت له :بكام األرض؟ ،قال :بمليون،
ما يستطيع أن يرجع ،اشتريت أنت من شخص ً
فاشتريت ،وكتبت شيك وما لك رصيد ،راح للبنك وما لقى رصيد ،يستطيع يرجع وال ما يستطيع؟ ما
يستطيع يرجع ،األرض لك خالص ،أو األرض لك ال يستطيع أن يرجع ثم عليه أن يطالبك بالثمن.
طالب....................:

نعم.

طالب.....................:

ماذا فيه؟

طالب........................:

ُذكر المنافقين حتى إنه ُذكر ممن استه أز وسخر ،وعلى كل حال مسائل االختالف في األسماء

أبدا ،راجع راجع الصحيح،
وتصحيف بعض األسماء إلى بعض ،ساقهم البخاري ،هل هو معهم؟! ً
راجع صحيح البخاري وانظر هو معهم أم ال؟
طالب....................... :

نعم.

ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -واْل ُم ْسل ُمو َن َعَلى َحاله ْمَ ،واْل ُم ْشرُكو َن
ول َّ
ام َر ُس ُ
"اْل َخام َسةَُ :فأَ َق َ
ش مْن ُه ْم َع ْمُرو ْب ُن َع ْبد ُوٍد اْل َعامرُّي م ْن َبني
ال َب ْيَن ُه ْم ،إََّل أ َّ
س م ْن ُقَرْي ٍ
َن َف َوار َ
ُي َحاصُروَن ُه ْم َوََل ق َت َ
َعامر ْبن ُل َؤ ٍي ،وع ْكرم ُة ْب ُن أَبي َج ْه ٍل ،و ُهَب ْيَرُة ْب ُن أَبي و ْهب ،وضَرُار ْب ُن اْل َخ َّ
طاب اْلف ْهرُّيَ ،وَكاُنوا
َ
َ
َ
َ َ

11


12

تفسري القرطيب)002( -

12
يدةٌَ ،ما َكاَنت
ان ُقَرْي ٍ
ش َو ُش ْج َعاَن ُه ْم ،أَ ْقَبُلوا َح َّتى َوَق ُفوا َعَلى اْل َخْن َدقَ ،فَل َّما َأر َْوُه َقاُلوا :إ َّن َهذه َل َمك َ
ُفْر َس َ
يد َهاُ .ث َّم َتَي َّم ُموا َم َكاًنا َضيًقا م َن اْل َخْن َدقَ ،ف َضَرُبوا َخْيَل ُه ْم َفا ْق َت َح َم ْت به ْمَ ،و َج َاوُزوا اْل َخْن َد َق
اْل َعَر ُب َتك ُ

َخ ُذوا َعَل ْيه ُم
َو َص ُاروا َب ْي َن اْل َخْن َدق َوَب ْي َن َسْل ٍعَ ،و َخَر َج َعل ُّي ْب ُن أَبي َ
ين َح َّتى أ َ
طال ٍب في َن َف ٍر م َن اْل ُم ْسلم َ
ُّ
اح
ان َن ْح َو ُه ْمَ ،وَك َ
الث ْغَرَة َّالتي ا ْق َت َح ُموا مْن َهاَ ،وأَ ْقَبَلت اْل ُفْر َس ُ
ان َع ْمُرو ْب ُن َع ْبد ُوٍد قد أَ ْثَب َت ْت ُه اْلجَر ُ

ف ُه َو َو َخْيُل ُهَ ،ن َادىَ :م ْن ُيَبارُز؟
ُح ًداَ ،وأََرَاد َي ْوَم اْل َخْن َدق أ ْ
َن ُيَرى َم َكاُن ُهَ ،فَل َّما َوَق َ
َي ْوَم َب ْد ٍر َفَل ْم َي ْش َه ْد أ ُ
يما َبَل َغَنا أََّن َك ََل ُت ْد َعى إَلى إ ْح َدى
َفَبَرَز َل ُه َعل ُّي ْب ُن أَبي َ
ال َل ُهَ :يا َع ْمُرو ،إَّن َك َع َ
اه ْد َت َّ َ
طال ٍب َوَق َ
ّللا ف َ
اج َة لي ب َذل َك.
وك إَلى َّ
َخَّل َت ْين إََّل أ َ
الَ :فإني أ َْد ُع َ
َخ ْذ َت إ ْح َد ُ
الََ :ل َح َ
ّللا َو ْاإل ْس ًَلمَ .ق َ
الَ :ن َع ْمَ .ق َ
اه َما؟ َق َ

ال
الَ :يا ا ْب َن أَخيَ ،و َّ
ّللا َما أُح ُّب أ ْ
ان َب ْيني َوَب ْي َن أَب َ
الَ :فأ َْد ُع َ
َن أَ ْقُتَل َك ل َما َك َ
يكَ .فَق َ
وك إَلى اْلبَرازَ .ق َ
َق َ
َن أَ ْقُتَل َكَ .ف َحمي َع ْمُرو ْب ُن َع ْبد ُوٍد َوَن َز َل َع ْن َفَرسهَ ،ف َعَقَرُه َو َص َار
َل ُه َعلي :أََنا َو َّ
ّللا أُح ُّب أ ْ
َ
ازَل َوَت َج َاوََل َوَث َار َّ
ال ُدوَن ُه َما".
َن ْح َو َعل ٍيَ ،ف َتَن ََ
الن ْق ُع َب ْيَن ُه َما َح َّتى َح َ
النقع :الغبار ،نعم.

" َف َما اْن َجَلى َّ
َص َح ُاب ُه أََّن ُه َق ْد َقَتَل ُه َعلي
الن ْق ُع َح َّتى ُرئ َي َعلي َعَلى َص ْدر َع ْم ٍرو َي ْق َ
ط ُع َ ْأر َس ُهَ ،فَل َّما َأرَى أ ْ
ا ْق َت َحموا ب َخْيلهم ُّ
ال َعلي -رضي هللا عنه -في َذل َك:
ين َهارب َ
الث ْغَرَة ُمْن َهزم َ
ينَ .وَق َ
ُ
ُ
اهة
َن َصَُُُُُُُُر اْلح َجُُُُُُُُ َارَة مُُُُُُُُ ْن َسُُُُُُُُ َف َ
َ ْأريُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُه

َوَن َصُُُُُ ُْر ُت ديُُُُُُ َُن ُم َح َّمُُُُُ ُ ٍد بضُُُُُ َُراب

َن َازْل ُتُُُُُُُُُُُُُ ُ ُه َف َتَرْك ُتُُُُُُُُُُُُُ ُ ُه ُم َت َجُُُُُُُُُُُُُ ُدًَل

َكاْلجُُُُُ ُ ْذع َبُُُُُ ُ ْي َن َد َكُُُُُ ُاد ٍك َوَرَوابُُُُُ ُي

َو َع َف ْفُُُ ُ ُت َعُُُ ُ ْن أَ ْث َوابُُُ ُه َوَلُُُ ُ َو َّاننُُُ ُي

ُكْنُُُُُُُُ ُت اْلمَق َّ
طَُُُُُُُُر َب َّزنُُُُُُُُي أ َْثُُُُُُُُ َوابي
ُ

ّللا َخُُُُُُُُُ ُاذ َل دينُُُُُُُُُ ُه
ََل َت ْحسُُُُُُُُُ ُُب َّن َّ َ

َحُُُُُُُُُ َزاب
َوَنبيُُُُُُُُُه َيُُُُُُُُُا َم ْع َشَُُُُُُُُُر ْاْل ْ

ال ْاب ُن ه َشا ٍمَ :وأَْلَقى ع ْكرَم ُة ْب ُن أَبي
ام :أَ ْك َثُر أ ْ
ال ْاب ُن ه َش ٍ
َهل اْلعْلم بالسَير َي ُش ُّك ف َ
يها ل َعل ٍيَ .ق َ
َق َ
ان ْب ُن َثاب ٍت في َذل َك:
ال َح َّس ُ
َج ْه ٍل ُرْم َح ُه َي ْو َمئ ٍذ َو ُه َو ُمْن َهزٌم َع ْن َع ْم ٍروَ ،فَق َ
َفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُّر َوأَْلَقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُى َلَنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُا ُر ْم َحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ ُه"
"

بعض النسخ يقول أكثر أهل العلم بالشعر ،يشك في نسبة هذه القصيدة لعلي -رضي هللا عنه.-

ان ْب ُن َثاب ٍت في َذل َك:
ال َح َّس ُ
" َفَق َ
َفُُُُُُُُُُُ َُّر َوأَْلَقُُُُُُُُُُُ ُى َلَنُُُُُُُُُُُ ُا ُر ْم َحُُُُُُُُُُُ ُ ُه

َل َعَّلُُُُُُُُُُُُ َك ع ْكُُُُُُُُُُُُرَم َلُُُُُُُُُُُُ ْم َت ْف َعُُُُُُُُُُُُل
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ووَّل ْيُُُُُُ َت َت ْعُُُُُُ ُدو َكعُُُُُُ ْدو َّ
الظُُُُُُل ( )
َ
ََ

ور َعُُُُُن اْل َم ْعُُُُُدل
يُُُُُُم َمُُُُُا إ ْن َت ُجُُُُُ ُ

ظ ْهُُُُُُُ َُر َك ُم ْس َتأْن ًسُُُُُُُ ُا
َوَلُُُُُُُ ُ ْم ُتْلُُُُُُُ ُق َ

اك َق َفُُُُُُُُُُُُا ُفْرُعُُُُُُُُُُُُل
َكُُُُُُُُُُُُأ َّ
َن َق َفُُُُُُُُُُُُ َ

13

امُ :فْرُع ٌلَ :صغ ُير الضَباعَ .وَكاَن ْت َعائ َش ُة -رضي هللا عنها -في ح ْصن َبني َحارَثةََ ،وأ ُُّم
ال ْاب ُن ه َش ٍ
َق َ
ول:
َس ْعد ْبن ُم َعا ٍذ َم َع َهاَ ،و َعَلى َس ْع ٍد دْر ٌ
ع ُمَقل َص ٌة َق ْد َخَر َج ْت مْن َها ذَر ُ
اع ُهَ ،وفي َيده َحْرَب ُت ُه َو ُه َو َيُق ُ
ق اْل َه ْي َجُُُُُُُُ ُا
َلبُُُُُُُُ ُ ْث َقلُُُُُُُُ ُ ً
يًل َيْل َحُُُُُُُُ ُ ُ
َج َمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ْل

ان
ْس بُُُُُُُُُُُُاْل َم ْوت إ َذا َكُُُُُُُُُُُُ َ
ََل َبُُُُُُُُُُُُأ َ
َجُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ ْل
ْاْل َ

ان ْب ُن
َوُرم َي َي ْو َمئ ٍذ َس ْع ُد ْب ُن ُم َعا ٍذ ب َس ْه ٍم َفَق َ
ط َع مْن ُه ْاْلَ ْك َح َلَ .و ْ
اخُتل َ
اه حَّب ُ
يلَ :رَم ُ
يم ْن َرَم ُ
اهَ ،فق َ
فف َ
ال
َق ْي ٍ
س ْاب ُن اْل َعرَقة ،أ َ
َح ُد َبني َعامر ْبن ُل َؤ ٍيَ ،فَل َّما أ َ
ال َل ُهُ :خ ْذ َها َوأََنا ْاب ُن اْل َعرَقةَ .فَق َ
َص َاب ُه َق َ

ّللا َو ْج َه َك في َّ
يلَ :بل
اج ُة ْب ُن َعاصم ْبن حَّب ٍ
اه َخ َف َ
يل :إ َّن َّالذي َرَم ُ
انَ .وق َ
النارَ .وق َ
َل ُه َس ْعٌدَ :عَّر َق َّ ُ
وم.
يف َبني َم ْخ ُز ٍ
ام َة اْل ُج َشم ُّيَ ،حل ُ
َّالذي َرَم ُ
اه أَُبو أ َ
ُس َ
ان م َع صفَّي َة بْنت َعْبد اْلم َّ
اق َو َغ ْيُرُهَ .قاَل ْت َصفَّي ُة
طلب َخَبٌر َ
طري ٌ
ف َي ْو َمئ ٍذَ ،ذ َكَرُه ْاب ُن إ ْس َح َ
َول َح َّس َ َ َ
ُ

بْن ُت َع ْبد اْلم َّ
ان َم َعَنا في
طلب -رضي هللا عنهاُ :-كَّنا َي ْوَم ْاْل ْ
ان ْبن َثاب ٍتَ ،و َح َّس ُ
َح َزاب في ح ْصن َح َّس َ
ُ
الن َساء َوالص ْبَيانَ ،و َّ
َص َح ُاب ُه".
النب ُّي -صلى هللا عليه وسلمَ -وأ ْ
ألنه يوصف -رضي هللا عنه وأرضاه -بالجبن ،حسان مع كونه شاعر النبي -عليه الصالة

والسالم -والشعر يحتاج إلى شجاعة ،ألنه ُيعرض نفسه لهجاء الناس فيتعرض لما يتطلب الشجاعة،
وهم وصفوه بالجبن ،والقصة تُسمع.

" َو َّ
اف إَل ْيَناَ ،فإ َذا
يعون اَل ْنصَر َ
النب ُّي -صلى هللا عليه وسلمَ -وأ ْ
َص َح ُاب ُه في َن ْحر اْل َع ُدو ََل َي ْس َتط ُ
الَ :ما أََنا ب َصاحب َه َذا َيا ْابَن َة َع ْبد
ورَ ،فُقْل ُت ل َح َّس َ
َي ُهودي َي ُد ُ
ان :اْنز ْل إَل ْيه َفا ْقُتْل ُهَ ،فَق َ
اْلم َّ
ودا".
طلب! َفأ َ
َخذت َع ُم ً
ُ

فأخذت.
فأخذت،
ْ
ْ
اسُل ْب ُهَ ،فَل ْم َي ْمَن ْعني م ْن َسَلب ُه
" َفأ َ
َخ ْذ ْت َع ُم ً
ودا َوَن َزْل ُت م َن اْلح ْصن َفَقَتْل ُت ُهَ ،فُقْل ُتَ :يا َح َّس ُ
ان ،اْنز ْل َف ْ
اج ٌة َيا ْابَن َة َعْبد اْلم َّ
َّ
طلب!"
الَ :ما لي ب َسَلبه َح َ
إَل أََّن ُه َر ُج ٌلَ .فَق َ
ُ
يعني ال يصير حيا بعدما مات- ،رضي هللا عنه وأرضاه.-
أحيانا تكون في البدن،
حيانا ما تكون في الفؤاد،
أحيانا تكون باللسان ،و ً
ً
على كل حال الشجاعة أ ً
ولكل إنسان ما ُيكتب له من نصيبه منها.

َهل السَير
اع ُة م ْن أ ْ
ال أَُبو ُع َمَر ْب ُن َع ْبد اْلَبرَ :وَق ْد أَْن َكَر َه َذا َع ْن َح َّس َ
ان َج َم َ
" َقاَل ْتَ :فَن َزْل ُت َف َسَل ْب ُت ُهَ .ق َ
ان ُي َهاجيه ْم في اْل َجاهلَّية
ين َك َ
اه ب َذل َك َّالذ َ
ان في َح َّس َ
َوَقاُلواَ :ل ْو َك َ
ان م َن اْل ُج ْبن َما َو َص ْف ُت ْم َل َه َج ُ
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اس م ْن ُش َعَراء اْل َعَرب،
ان َكث ًا
َو ْاإل ْس ًَلمَ ،وَل ُهج َي ب َذل َك ْابُن ُه َع ْب ُد َّ
الر ْح َمنَ ،فإَّن ُه َك َ
ير َما ُي َهاجي الَّن َ
م ْث َل َّ
الن َجاشي َو َغ ْيره".

على كل حال هجاء الناس يحتاج إلى شجاعة ،والذي تجد من عنده شيء من الجبن ال يستطيع أن

ينطق وال بكلمة حق ،يخاف ،والذي ينطق بكلمة حق هذا شجاع ،السيما إذا كان يتحمل ما يترتب

جبانا لجرب نفسه في أول
عليه من آثار ،ويستطيع ارتكاب الع ازئم ،هذا ال شك أنه شجاع ،ولو كان ً
قصيدة ،ثم بعد ذلك إذا ُهدد أو شيء كف ،ولكنه استمر إلى أن مات النبي -صلى هللا عليه وسلم-

وهو شاعره ،فاستمر بعد ذلك يهاجي المشركين وينصر اإلسالم ،وهذا ينافي ما ُيقال عنه من الجبن.
ّللا -صلى هللا عليه وسلم."-
ول َّ
" َّ
الساد َسةَُ :وأ ََتى َر ُس َ
نعم.

طالب................:

ماذا؟

طالب........................:

يعني لو قيل فإن جبان؟

طالب........................:

على كل ،أما بالنسبة للعموم ،سب العموم هذا يحكم أهل العلم بأنه ُكفر ،كفر أكبر مخرج عن الملة،
أما سب بعضهم إذا كان من أجل ديانته وغنائه في اإلسالم ،فال شك أن مثل هذا خطر عظيم قد
ٍ
حينئذ ،وإذا التزم بما يترتب على هذا السب -نسأل هللا العافية -من نقل
ُيحكم بكفره؛ ألنه يسب
الدين ،يعني إذا كان ُيكفر ،أكثر الصحابة وال ُيبقي منهم إال من له رواية قليلة يسيرة فهذا يترتب
أيضا إذا التزم بالالزم يكفر ،أما إذا ُعرف شخص بأنه جبان ،والجبن
عليه نفي الدين بالجملة ،هذا ً
مثال وذكره بما فيه هذا ال يصل إلى هذا
ُخلق وغريزة ،قد ُيجبل عليها اإلنسان ،قد يجبل على البخل ً

الحد ،وإن كان األصل أن يكون المسلم عفيف اللسان ،السيما ما يتعلق بخيار األمة وساداتها.
طالب.......................:

سب َمن؟

طالب.......................:

بال شك؛ ألن هللا -جل وعال -أثنى عليهم جملة.
طالب......................:

طا .نعم.
يتنقصه بذلك؟ أو ألنه مكثر من النساء ،وهذا يدل على كذا ،يعني استنبا ً
طالب.......................:

ال يختلقه ،إذا كان له سبب ،سبب محسوس ،مثل أن نقول :الحسن عالم شهواني لماذا؟ ألنه تزوج

عشرات من النساء ،وهو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه ،هذا له تأويل سائغ ،ال شك أن الواجب
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الكف عن مثل هذا الكالم ،هو يأثم من مثل هذا الكالم ،لكن ليس بمثل السب المتعلق بالدين ،أو
ألنهم نصروا الدين أو ألنهم صحابة الرسول -عليه الصالة والسالم ،-ولهم هذا الشرف المختص

بهم.
طالب..........................:

أعوذ باهلل ،نسأل هللا العافية هذا ال شك فيه ،هذا ال شك في كفره؛ ألن تبرئته من مثل هذا واإلشادة
به وفضله في اإلسالم متواتر قطعي ،معلوم من الدين بالضرورة.
طالب..........................:

أهل السير يطعنون فيها باعتبار أنها مخالفة لواقعه ،لواقعها الشخص الذي يهجو الناس ال بد أن

يكون
شجاعا ،وإذا هجا مرة ما يهجو الثانية الجبان.
ً
الَ :يا
ول َّ
" َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمُ -ن َعْي ُم ْب ُن َم ْس ُعود ْبن َعام ٍر ْاْل ْ
َش َجع ُّي َفَق َ
الساد َسةَُ :وأ ََتى َر ُس َ
ّللا -صلى
ول َّ
ول َّ
ّللا ،إني َق ْد أ ْ
ال َل ُه َر ُس ُ
َسَل ْم ُت َوَل ْم َي ْعَل ْم َق ْومي بإ ْس ًَلميَ ،ف ُمْرني ب َما شْئ َتَ ،فَق َ
َر ُس َ
َّ
َح َّب
اس َت َ
هللا عليه وسلم« :-إَّن َما أَْن َت َر ُج ٌل َواحٌد م ْن َغ َ
ط ْع َت َك َ
ط َف َ
ان أ َ
انَ ،فَل ْو َخَر ْج َت َف َخذْل َت َعَّنا إن ْ
اخُر ْج َفإ َّن اْل َحْر َب ُخ ْد َع ٌة»".
إَل ْيَنا م ْن َبَقائ َك َم َعَناَ ،ف ْ

في سنن أبي داود الحرب َخدعة بالفتح ،لغة النبي -عليه الصالة والسالم.-
ظةََ ،ق ْد
الَ :يا َبني ُقَرْي َ
" َف َخَر َج ُن َع ْي ُم ْب ُن َم ْس ُعوٍد َح َّتى أ ََتى َبني ُقَرْي َ
ظةَ ،وَك َ
ان ُيَناد ُم ُه ْم في اْل َجاهلَّية َفَق َ
ال َل ُه ْم:
اك ْمَ ،و َخ َّ
َعَرْف ُت ْم ُودي إَّي ُ
اص َة َما َب ْيني َوَب ْيَن ُك ْمَ ،قاُلواُ :ق ْل َفَل ْس َت عْن َدَنا ب ُم َّت َه ٍمَ ،فَق َ
ان َق ْد
اؤُك ْمَ ،وإ َّن ُقَرْي ًشا َو َغ َ
إ َّن ُقَرْي ًشا َو َغ َ
اؤُك ْم َون َس ُ
َم َواُل ُك ْم َوأ َْبَن ُ
ط َف َ
ط َف َ
ان َل ْي ُسوا َكأَْن ُت ْم ،اْلَبَل ُد َبَل ُد ُك ْم ،فيه أ ْ
ان َغ ْير َذل َك
َص َحابهَ ،وَق ْد َ
َص ُاب َ
ظا َهْرُت ُم ُ
وهاَ ،وإ ْن َك َ
اءوا ل َحْرب ُم َح َّم ٍد َوأ ْ
وه ْم َعَل ْيهَ ،فإ ْن َأَر ْوا ُن ْه َزًة أ َ
َج ُ
طا َق َة َل ُك ْم بهَ ،ف ًَل ُتَقاتُلوا َم َع اْلَق ْوم َح َّتى َت ْأ ُخ ُذوا مْن ُه ْم
َلحُقوا بب ًَلده ْمَ ،و َخَّل ْوا َب ْيَن ُكمْ َوَب ْي َن َّ
الر ُجلَ ،وََل َ

ال َل ُه ْمَ :ق ْد َعَرْف ُت ْم ُودي َل ُك ْم َم ْع َشَر ُقَرْيشَ ،وفَراقي ُم َح َّم ًداَ ،وَق ْد
ُرُهًنا .ثُ َّم َخَر َج َح َّتى أ ََتى ُقَرْي ًشا َفَق َ
َن
الَ :ت ْعَل ُمو َن أ َّ
َمٌر أََرى م َن اْل َحق أ ْ
َن أَُبل َغ ُك ُم ُ
وه ُن ْص ًحا َل ُك ْمَ ،فا ْك ُت ُموا َعَل َّيَ ،قاُلواَ :ن ْف َع ُلَ ،ق َ
َبَل َغني أ ْ

ان م ْن خ ْذََل نه ْم ُم َح َّم ًداَ ،وَق ْد أَْر َسُلوا إَل ْيه :إَّنا َق ْد َند ْمَنا َعَلى َما
َم ْع َشَر َي ُه َ
ودَ ،ق ْد َند ُموا َعَلى َما َك َ
َعَنا َق ُه ْم ،ثُ َّم
ش َو َغ َ
ان ر َج ًاَل م ْن أ ْ
َن َن ْأ ُخ َذ م ْن ُقَرْي ٍ
َشَرافه ْم َفُن ْعط َ
يك أ ْ
َف َعْلَنا؛ َف َه ْل ُيْرض َ
يك ُه ْم َف َت ْضر َب أ ْ
ط َف َ
ان َلْيَل ُة
َن ُكو ُن َم َع َك َعَلى َما َبق َي مْن ُه ْم َح َّتى َن ْس َتأْصَل ُه ْمُ .ث َّم أ ََتى َغ َ
ال م ْث َل َذل َكَ .فَل َّما َك َ
ط َف َ
ان َفَق َ
ان إَلى َبني
صْنع َّ
َّ
ين ،أَْر َس َل أَُبو ُس ْفَي َ
ّللا َ -ع َّز َو َج َّل -لَر ُسوله َواْل ُم ْؤمن َ
الس ْبتَ ،وَك َ
ان َذل َك م ْن ُ
امَ ،ق ْد َهَل َك
ش َو َغ َ
ُقَرْي َ
ظ َة ع ْكرَم َة ْب َن أَبي َج ْه ٍل في َن َف ٍر م ْن ُقَرْي ٍ
ول َل ُه ْم :إَّنا َل ْسَنا ب َدار ُمَق ٍ
ط َف َ
ان َيُق ُ

الس ْب َت،
اْل ُخ ُّ
يح َة َغ ٍد لْلق َتال َح َّتى ُنَناج َز ُم َح َّم ًداَ ،فأَْر َسُلوا إَل ْيه ْم :إ َّن اْلَي ْوَم َي ْو ُم َّ
ف َواْل َحافُرَ ،فا ْغ ُد َوا َصب َ
الس ْبتَ ،و َم َع َذل َك َف ًَل ُنَقات ُل َم َع ُك ْم َح َّتى ُت ْعطُوا ُرُهوًناَ ،فَل َّما َر َج َع
ال مَّنا َم ْن َت َعَّدى في َّ
َوَق ْد َعل ْم ُت ْم َما َن َ
يك ْم ُرُهًنا
الر ُس َل َوَقاُلواَ :و َّ
ّللا ُن َع ْي ُم ْب ُن َم ْس ُعوٍد َ ،فَرُّدوا إَل ْيه ُم ُّ
ول ب َذل َك َقاُلواَ :ص َد َقَنا َو َّ
َّ
ّللا ََل ُن ْعط ُ
الر ُس ُ
َّ
ّللا ُن َع ْي ُم ْب ُن
ظةَ :ص َد َق َو َّ
ال َبُنو ُقَرْي َ
أََب ًداَ ،ف ْ
اخُر ُجوا َم َعَنا إ ْن شْئ ُت ْم َوإَل َف ًَل َع ْه َد َبْينَنا َوَب ْيَن ُك ْمَ .فَق َ
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َّ
يدة اْلَبْرد،
يحا َعاص ًفا في َلَي ٍ
ّللا َب ْيَن ُه ْمَ ،و ْ
ال َشد َ
ّللا َعَل ْيه ْم ر ً
اخَتَل َف ْت َكل َم ُت ُه ْمَ ،وَب َع َث َّ ُ
َم ْس ُعوٍدَ .و َخذ َل َّ ُ
ورُه ْم.
َف َج َعَلت الر ُ
يح َتْقل ُب آنَي َت ُه ْم َوَت ْك َفأُ ُق ُد َ

َمره ْمَ ،ب َع َث ُح َذ ْي َف َة ْب َن
الساب َعةَُ :فَل َّما َّات َص َل بَر ُسول َّ
َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمْ -
اخت ًَل ُ
ف أْ
ولَ :يا َم ْع َشَر ُقَرْيش،
اْلَي َمان؛ لَيأْتَي ُه ب َخَبره ْمَ ،فأ ََت ُ
اس َت َتَر في غ َماره ْمَ ،و َسم َع أََبا ُس ْفَي َ
اه ْم َو ْ
ان َي ُق ُ

ال أََنا ُف ًَل ٌن .ثُ َّم
امر ٍ
ال ُح َذ ْي َفةَُ :فأ َ
ئ َجل َ
َخ ْذ ُت بَيد َجليسي َوُقْل ُتَ :و َم ْن أَْن َت؟ َفَق َ
يس ُه .فَق َ
لَي َت َعَّر ْف ُك ُّل ْ
ف،
اع َواْل ُخ ُّ
ش ،إَّن ُك ْم َو َّ
انَ :وْيَل ُك ْم َيا َم ْع َشَر ُقَرْي ٍ
امَ ،وَلَق ْد َهَل َك اْل ُكَر ُ
َصَب ْح ُت ْم ب َدار ُمَق ٍ
ال أَُبو ُس ْفَي َ
ّللا َما أ ْ
َق َ
اءَ ،وََل َت ْثُب ُت َلَنا ق ْدٌرَ ،وََل
َخَل َف ْتَنا َبُنو ُقَرْي َ
َوأ ْ
ظةََ ،وَلقيَنا م ْن َهذه الريح َما َتَرْو َنَ ،ما َي ْس َت ْمس ُك َلَنا بَن ٌ
ال َيد ُه إََّل َو ُه َو َقائ ٌم.
وم َلَنا َن ٌارَ ،ف ْارَتحُلوا َفإني ُمْرَتح ٌلَ ،و َوَث َب َعَلى َج َملهَ ،ف َما َح َّل عَق َ
َتُق ُ
ال ليُ « :مَّر إَلى اْلَق ْوم
ال ُح َذ ْي َفةَُ :وَل ْوََل َع ْه ُد َر ُسول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -لي إ ْذ َب َع َثنيَ ،ق َ
َق َ

ّللا -صلى هللا عليه وسلم-
ول َّ
َف ْ
اعَل ْم َما ُه ْم َعَل ْيهَ ،وََل ُت ْحد ْث َش ْيًئا»َ ،لَقَتْل ُت ُه ب َس ْه ٍم ،ثُ َّم أ ََت ْي ُت َر ُس َ
ام :اْل َمَارج ُل َضْر ٌب
ال ْاب ُن ه َش ٍ
عْن َد َرحيله ْمَ ،ف َو َج ْد ُت ُه َقائ ًما ُي َصلي في مْر ٍط لَب ْعض ن َسائه َمَراج َلَ -ق َ
ور في َصحيح ُم ْسل ٍمَ ،وفيه
م ْن َو ْشي اْلَي َمنَ -فأ ْ
ّللاُ .قْل ُتَ :و َخَبُر ُح َذ ْي َف َة َه َذا َم ْذ ُك ٌ
َخَبْرُت ُهَ ،ف َحم َد َّ َ

يم َّ
ال
آي ٌ
اه َجر ٌير َعن ْاْل ْ
يمةٌَ ،رَو ُ
َ
الُ « َ:كَّنا عْن َد ُح َذ ْي َف َة َفَق َ
الت ْيمي َع ْن أَبيه َق َ
َع َمش َع ْن إ ْبَراه َ
ات َعظ َ
ال ُح َذ ْي َفةُ :أَْن َت ُكْن َت َت ْف َع ُل
ول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َاتْل ُت َم َع ُه َوأَْبَل ْي ُتَ .فَق َ
َر ُج ٌلَ :ل ْو أ َْدَرْك ُت َر ُس َ
يد ٌة َوَقر»".
َذل َك! َلَق ْد َأرَْي ُتَنا َم َع َر ُسول َّ
َح َزاب َوأ َ
يح َشد َ
َخ َذ ْتَنا ر ٌ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -لْيَل َة ْاْل ْ
يعني برد شديد .نعم.

امة؟
ول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم :-أَََل َر ُج ٌل َيأْتيني ب َخَبر اْلَق ْوم َج َعَل ُه َّ ُ
ال َر ُس ُ
"« َفَق َ
ّللا َمعي َي ْوَم اْلقَي َ
امة؟ َف َس َك ْتَنا
َف َس َك ْتَنا َفَل ْم ُيج ْبهُ مَّنا أ َ
ال :أَََل َر ُج ُل َيأْتيَنا ب َخَبر اْلَق ْوم َج َعَلهُ َّ ُ
َحٌد ،ثُ َّم َق َ
ّللا َمعي َي ْوَم اْلقَي َ

ال:
اسمي أ ْ
َفَل ْم ُيج ْب ُه أ َ
الُ :ق ْم َيا ُح َذ ْي َف ُة َفأْتَنا ب َخَبر اْلَق ْومَ ،فَل ْم أَج ْد ُبدًّا إ ْذ َد َعاني ب ْ
ومَ .ق َ
َحٌدَ .فَق َ
َن أَ ُق َ
َّ
ام
َمشي في َح َّم ٍ
الَ :فَل َّما َول ْي ُت م ْن عْنده َج َعْل ُت َكأََّن َما أ ْ
ا ْذ َه ْب َفأْتني ب َخَبر اْلَق ْومَ ،وََل َت ْذ َعرُه ْم َعَل َّي َق َ
ان»".
َح َّتى أ ََت ْي ُت ُه ْمَ ،فَأرَْي ُت أََبا ُس ْفَي َ
يعني من شدة الحر ،من شدة الحر عرق الرحضاء من الخوف ،أو أن الجو بارد ،وباعتبار أنه

رسول الرسول -عليه الصالة والسالم -أصيب بهذا الدفء وهذا الحر الذي يقاوم البرد.

ظ ْهَرُه ب َّ
النارَ ،ف َو َض ْع ُت
ان َي ْصلي َ
" َفَأرَْي ُت أََبا ُس ْفَي َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ :-وََل َت ْذ َعْرُه ْم
َر ُسول َّ

َن أَْرمَي ُهَ ،ف َذ َكْر ُت َق ْو َل
َس ْه ًما في َكبد اْلَق ْوس َفأََرْد ُت أ ْ
َمشي في
َعَل َّي َوَل ْو َرَمْي ُت ُه َْل َ
َص ْب ُت ُهَ :فَر َج ْع ُت َوأََنا أ ْ

َخَبْرُت ُه ب َخَبر اْلَق ْوم َوَفَر ْغ ُت ُقرْر ُت".
م ْثل اْل َح َّمامَ ،فَل َّما أ ََت ْي ُت ُه َفأ ْ
ُقررت يعني بردت.

يهاَ ،فَل ْم أ ََز ْل
ول َّ
اء ٍة َكاَن ْت َعَل ْيه ُي َصلي ف َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -م ْن َف ْضل َعَب َ
" َفأَْلَب َسني َر ُس ُ
ان».
الُ :ق ْم َيا َن ْو َم ُ
َصَب ْح ُتَ ،فَل َّما أ ْ
َنائ ًما َح َّتى أ ْ
َصَب ْح ُت َق َ
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ابَ ،ر َج َع إَلى اْل َمديَنة َو َو َض َع
ول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -وَق ْد َذ َه َب ْاْل ْ
َوَل َّما أ ْ
َح َز ُ
َصَب َح َر ُس ُ
ورة د ْحَي َة ْبن َخلي َف َة اْل َكْلبيَ ،عَلى
اْل ُم ْسل ُمو َن س ًَل َح ُه ْمَ ،فأ ََت ُ
ص َ
يل -صلى هللا عليه وسلم -في ُ
اه ج ْبر ُ
ال َل ُهَ :يا ُم َح َّم ُد ،إ ْن ُكْن ُت ْم َق ْد َو َض ْع ُت ْم س ًَل َح ُك ْم َف َما َو َض َعت اْل َم ًَل ئ َك ُة
َب ْغَل ٍة َعَل ْي َها َقطي َف ُة د َيب ٍ
اج َفَق َ
َمَر
َ .فأ َ
إََّل

صوَن ُه ْم
َن َت ْخُر َج إَلى َبني ُقَرْي َ
ْمُر َك أ ْ
ظةََ ،وإني ُم َتَقد ٌم إَل ْيه ْم َف ُم َزْلز ٌل به ْم ُح ُ
س ًَل َح َها .إ َّن َّ َ
ّللا َيأ ُ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -وهيَّ :
َحٌد اْل َع ْصَر
ول َّ
الثامَنةُُ :مَنادًيا َفَن َادىََ « :ل ُي َصلَي َّن أ َ
َر ُس ُ
َ َ
آخُرو َنََ :ل ُن َصلي اْل َع ْصَر
اس َف ْو َت اْل َوْقت َف َصَّل ْوا ُدو َن َبني ُقَرْي َ
في َبني ُقَرْي َ
ال َ
ظ َة»َ ،ف َت َخ َّو َ
ف َن ٌ
ظةََ .وَق َ
َّ
ف َواح ًدا م َن
ول َّ
الَ :ف َما َعَّن َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ ،-وإ ْن َف َاتَنا اْل َوْق ُتَ .ق َ
َمَرَنا َر ُس ُ
إَل َح ْي ُث أ َ
ين".
يب اْل ُم ْج َتهد َ
اْل َفر َيق ْينَ .وفي َه َذا م َن اْلف ْقه َت ْصو ُ
يعني ثبوت األجر للمجتهدين كلهم؛ ألن النص يحتمل ،منهم من قال :المراد حقيقة النص ،وأننا ال

نصلي إال في هذا المكان ولو خرج الوقت ،ومنهم من قال :القصد من ذلك المبادرة والمسارعة إلى ما

أُمرنا به ،يعني لو تقرر عندنا أن للصالة وقتًا يخرج فيه فال يجوز أن نخرج الصالة عن وقتها،
وعلينا أن نبادر ،فهؤالء عملوا بالحرف بالنص ،وهؤالء عملوا بالفحوى ،بالمفهوم ،وكلهم على خير إن

شاء هللا تعالى.

طالب...................:

األقرب ال شك أن المحافظة على الوقت ،والوقت شرط من شروط الصالة ،هذا في غاية األهمية،

أيضا إذا كان هناك أمر يفوت؛ ألن هذه المسائل تتاوفت ،يتفاوت التقرير الراجح فيها بحسب اآلثار
و ً
المترتبة عليها ،إذا كان هناك أمر يفوت بفعل الصالة في وقتها ال شك أنه يقدم عليه.
طالب....................:

عليه الصالة والسالم ،لكنه ما يشرع تفويت الصالة عن وقتها في آخر األمر ،ولو صالة خوف

يصليها.

طالب............................:

نعم ،ال شك ،لكن مثله ال ُيحكم بحكم عام مضطرد ،ولذلك ما تجد أهل العلم يرجحون ،ال الذين
صلوا قبل وال الذين صلوا بعد؛ ألن مثل هذه تتبع اآلثار المترتبة عليها ،تتبع اآلثار المترتبة عليها،

إذا كان هناك شيء يفوت وفيه وقع لإلسالم والمسلمين فال شك أنه ُيقدم على وقت الصالة ،نعم،
ِ
تصل
مثال وهو يصلي في المسجد الفالني ،تفوتك الصالة إن لم
سهال ،طالب غريم ً
وإذا كان األمر ً

معه؟! فهذا أمر سهل ،ال تفوت ،الصالة أهم من هذا.
طالب.....................:

ضعيفا يعني ما يقاوم تفويت الوقت ،وإذا كان األثر
نعم ،معروف ،هذا هو األصل إذا كان األثر
ً
عظيما ،يقاوم تفويت الوقت ُرجح عليه.
ً
طالب........................:
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ال ال ،ما يلزم ،ال ُيحكم بحكم عام مضطرد ،إنما الحكم يتبع األثر المترتب عليه ،يعني فرق بين أن

مثال ،إن جاز تصلي
يقال لك :إن هناك
يما لك يصلي في مسجد كذا ،يصلي بالخارج ً
شخصا غر ً
ً
راح وفاتك ،خله يروح ،فالصالة أهم منه ،لكن شخص -ال سمح هللاُ -خطف ولده أو بنته ،فقيل له:
إن مكانهم الذي يجتمعون فيه ويلتقون فيه المكان الفالني ،تجري تصلي وهم يفرون؟! على حسب

بالغا ،فال شك
األثر المترتب على هذا ،فإن كان األثر ًا
يسير ،تصلي الصالة في وقتها ،وإن كان أثره ً
أبدا.
أن تفويت الصالة أسهل منه ،فال ُيحكم في مثل هذا بحكم عام مضطرد ً
طالب..........................:

باكر.
يخرج ،يخرج بدل اليوم ًا

طالب.......................:

ال ال ،أقول لك :على حسب األثر المترتب ،ولذلك ما تجد أهل العلم يرجحون
ترجيحا مطلًقا .ونظير
ً
ذلك مسألة الرجل المدين ،الرجل الغريم المدين قالوا :يصلي في الخرج ولو صليت المغرب بالرياض
راح ،ما أدركته ،تخلي الصالة من أجله؟ تترك الصالة من أجله؟! ما تترك الصالة ،لكن لو ُخطف
ولد ،أو بنت ،أو شيء وهرب به ،ما تترك الصالة من أجله؟! نعم ،فرق بين هذا وهذا.
طالب.........................:

على كل حال ،مثلما ذكرنا ،حتى صالة المسافر فيها تنازالت كبيرة من أركان الصالة وشروطها.
طالب....................:

أيضا وجوب
صالة الخوف ،يستدل بها أهل العلم على أمور منها -:وجوب صالة الجماعة ،ومنها ً
الصالة في الوقت ،الصالة في الوقت شرط ،ومثلما قلت على حسب األثر المترتب ،على حسب
األثر المترتب تبحث عن ماء ،ذهبت تبحث عن ماء وعن سترة وتصلي وكذا ،يصل الصائل أو
المغتصب إلى مكان ال تصل إليه.
طالب........................:

هذا إن كان المريض يحتمل التأخير يؤخر إلى أن يصلي ،وإذا كان ما يحتمل ،حوادث أو شبهه،

يؤخر الصالة ،ما فيه إشكال.
طالب..................:

ال ال ال.

طالب........................:

ال ،الصحابة الذين صلوا قبل الوقت خشوا من فوات الوقت ،يدل على أنه ليس بقرينة.
طالب................:

نعم ،هؤالء طالبون ،والطالب مثل ما ذكرناه باألمس الطلب يختلف ،والمطلوب يختلف ،ومن أجله

الطلب يختلف واألمور تُ َّ
قدر بقدرها.
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فرق عن شرهم؟
نعم ،يعني من كربهم .من أجل أن ُي َ
طالب....................... :

وما المانع؟ ما فيه مانع.

طالب....................:

على كل حال بحيث ال ،إذا ترتب على ذلك المصلحة الراجحة كما هنا فال بأس.

ان َس ْع ُد ْب ُن ُم َعا ٍذ إ ْذ
ينَ .وَق ْد َم َضى َبَياُنهُ في ( ْاْلَ ْنبَياء)َ .وَك َ
يب اْل ُم ْج َتهد َ
" َوفي َه َذا م َن اْلف ْقه َت ْصو ُ
الس ْهم َد َعا َرَّب ُه َفَقالَّ :
َح ُّب
الل ُه َّم إ ْن ُكْن َت أ َْبَق ْي َت م ْن َحْرب ُقَرْي ٍ
ش َفأ َْبقني َل َهاَ ،فإَّن ُه ََل َق ْوَم أ َ
أَ
َ
َص َاب ُه َّ ُ
وهَّ .
الل ُه َّم َوإ ْن ُكْن َت َو َض ْع َت اْل َحْر َب َب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُه ْم
ُجاه َد ُه ْم م ْن َق ْو ٍم َك َّذُبوا َر ُسوَل َك َوأ ْ
إلي أ ْ
َن أ َ
َخَر ُج ُ
ال:
اج َعْل َها لي َش َه َاد ًةَ ،وََل ُتم ْتني َح َّتى ُتقَّر َع ْيني في َبني ُقَرْي َ
َف ْ
ظ َةَ .وَرَوى ْاب ُن َو ْه ٍب َع ْن َمال ٍك َق َ
اء َم َع َها في ْاْلَطُم ( َفار ٍع)".
َبَل َغني أ َّ
َن َس ْع َد ْب َن ُم َعا ٍذ َمَّر ب َعائ َش َة -رضي هللا عنهاَ -ون َس ٍ
األطم :الحصون.

طم ( َفار ٍع)َ ،و َعَل ْيه
"في ْاْلَ ُ
لبُُُ ُ ْث َقلُُُ ُي ًًل ُيُُُ ُ ْدر ُك

ص ْفَرٍة َو ُه َو َيْرَتج ُز:
دْر ٌ
ع ُمَقل َصةٌُ ،م َشمٌر اْل ُك َّم ْينَ ،وبه أَ َثُر ُ
ان
اْل َه ْي َجُُُ ُا َج َمُُُ ُ ْل
ْس بُُُُُُُُُُُُ ُاْل َم ْوت إ َذا َحُُُُُُُُُُُُ ُ َ
ََل َبُُُُُُُُُُُُ ُأ َ
َجُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ ْل
ْاْل َ

يب في
َفَقاَل ْت َعائ َش ُة -رضي هللا عنهاَ :-ل ْس ُت أ َ
اف أ ْ
َخ ُ
اب َس ْعٌد اْلَي ْوَم إََّل في أَ ْطَرافهَ ،فأُص َ
َن ُي َص َ
أَ ْك َحله".
ألنه مشمر الكمين ،فإصابة العاري من الجسد أبلغ من إصابة المستور ،فخشيت أن ُيصاب في
أطرافه ،وحصل ذلك ،األكحل ِعرق في الذراعِ ،عرق في الذراع.

َج َم َل
" َوَرَوى ْاب ُن َو ْه ٍب َو ْاب ُن اْلَقاسم َع ْن َمال ٍك َقاَل ْت َعائ َش ُة -رضي هللا عنهاَ :-ما َأرَْي ُت َر ُج ًًل أ ْ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ .-فأُصيب في أَ ْك َحله ثُ َّم َقالَّ :
الل ُه َّم إ ْن
ول َّ
م ْن َس ْعد ْبن ُم َعا ٍذ َح َ
َ
َ
اشا َر ُس َ

ُجاه َد
ان َحْر ُب ُقَرْي َ
ظ َة َل ْم َي ْب َق مْن ُه َش ْي ٌء َفا ْقب ْضني إَل ْي َكَ ،وإ ْن َك َ
َك َ
ان َق ْد َبقَي ْت مْن ُه َبقَّي ٌة َفأ َْبقني َح َّتى أ َ
ظ َة ُت ُوفيَ ،ف َفر َح َّ
َن َي ُكو َن َقد
اء ُهَ ،فَل َّما ُحك َم في َبني ُقَرْي َ
اس َوَقاُلواَ :نْر ُجو أ ْ
َم َع َر ُسول َك أ ْ
الن ُ
َع َد َ
َ

اس ُتج َيب ْت َد ْع َوُت ُه.
ْ
َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم-
ول َّ
َع َ
التاس َعةَُ :وَل َّما َخَر َج اْل ُم ْسل ُمو َن إَلى َبني ُقَرْي َ
ظ َة أ ْ
طى َر ُس ُ
وم".
َّ
الرَاي َة َعل َّي ْب َن أَبي َ
ف َعَلى اْل َمديَنة ْاب َن أُم َم ْك ُت ٍ
اس َت ْخَل َ
طال ٍبَ ،و ْ

واستدل أهل العلم بهذا على أن األعمى تجوز واليته ،يجوز أن يتولى اإلمارة واإلمامة والقضاء

والوالية العامة .نعم.

طالب...................:
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20
تراهم من وراء الحجاب ،ما المانع؟
طالب..........................:

ما فيه ما يمنع.

طالب....................... :

ماذا؟

طالب..........................:

إن كان أجمل تصفه بما فيه ،مع أمن الفتن ما فيه إشكال إن شاء هللا.

الر ُسول -صلى هللا عليه
وه ْمَ ،ف َسم ُعوا َس َّب َّ
طائ َف ٌة َم َع ُه َح َّتى أ ََت ْوا َبني ُقَرْي َ
ض َعلي َو َ
" َوَن َه َ
ظ َة َوَن َازُل ُ
ّللاََ ،ل َتْبُل ْغ
ول َّ
ف َعلي إَلى َر ُسول َّ
وسلمَ ،-فاْن َصَر َ
ال َل ُهَ :يا َر ُس َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -فَق َ
ض إَل ْيه ْم،
ال َل ُه :أَظُُّن َك َسم ْع َت مْن ُه ْم َش ْتميَ .ل ْو َأر َْوني َل َك ُّفوا َع ْن َذل َكَ ،وَن َه َ
إَل ْيه ْمَ ،و َعَّر َ
ض َل ُهَ .فَق َ
ّللا َوأَْن َز َل ب ُك ْم ن ْق َم َت ُه»َ .فَقاُلوا:
ال َل ُه ْمَ« :نَق ْض ُت ُم اْل َع ْه َد َيا إ ْخ َوَة اْلُقُرود ،أ ْ
َخ َز ُ
اك ُم َّ ُ
َم َس ُكواَ .فَق َ
َفَل َّما َأر َْوُه أ ْ

اصَرُه ْم ب ْض ًعا
ول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ف َح َ
َما ُكْن َت َجاه ًًل َيا ُم َح َّم ُد َف ًَل َت ْج َه ْل َعَل ْيَناَ ،وَن َز َل َر ُس ُ
َن ُي ْسل ُموا َوَي َّتب ُعوا
ض َعَل ْيه ْم َسي ُد ُه ْم َك ْع ٌب َث ًَل َث خ َص ٍ
ين َلْيَل ًةَ ،و َعَر َ
اءوا :إ َّما أ ْ
َوع ْشر َ
ال لَي ْخ َت ُاروا أَُّي َها َش ُ

اء به َفَي ْسَل ُموا".
ُم َح َّم ًدا َعَلى َما َج َ
إما.

اء به َفَي ْسَل ُموا".
"إ َّما أ ْ
َن ُي ْسل ُموا َوَي َّتب ُعوا ُم َح َّم ًدا َعَلى َما َج َ
نعم.

وبا في ك َتاب ُك ْم.
اء ُك ْمَ ،ف َو َّ
ّللا إَّن ُك ْم َل َت ْعَل ُمو َن أََّن ُه َّالذي َتج ُدوَن ُه َم ْك ُت ً
اء ُك ْم َوأ َْبَن َ
َم َواَل ُك ْم َون َس َ
الَ :وُت ْحرُزوا أ ْ
" َق َ
َن ُيَبي ُتوا
اء ُه ْم ُث َّم َي َتَقَّد ُمواَ ،فُيَقاتُلو َن َح َّتى َي ُم ُ
وتوا م ْن آخره ْمَ .وإ َّما أ ْ
َوإ َّما أ ْ
اء ُه ْم َون َس َ
َن َي ْقُتُلوا أ َْبَن َ

ف
ين َلْيَل َة َّ
وه ْم َق ْت ًًلَ .فَقاُلوا َل ُه :أ َّ
َما ْاإل ْس ًَل ُم َف ًَل ُن ْسل ُم َوََل ُن َخال ُ
الس ْبت في حين طُ َمأْنيَنته ْم َفَي ْقُتُل ُ
اْل ُم ْسلم َ
ُح ْك َم َّ
الت ْوَراة".
حكم التوراة ال ُم َحرفة ،وإال فالتوراة الصحيحة فهي تأمرهم باإلسالم.

الس ْبت .ثُ َّم
َن َن ْقُتَل ُه ْمَ ،وَن ْح ُن ََل َن َت َعدَّى في َّ
" َوأ َّ
َما َق ْت ُل أ َْبَنائَنا َون َسائَنا َف َما َج َز ُاؤ ُه ُم اْل َم َساكين مَّنا أ ْ
اء ُه ْم
اء َبني َع ْمرو ْبن َع ْو ٍ
ف َو َسائر ْاْل َْوسَ ،فأ ََت ُ
اه ْم َف َج َم ُعوا إَل ْيه أ َْبَن َ
َب َع ُثوا إَلى أَبي ُلَب َابةََ ،وَكاُنوا ُحَل َف َ
َش َار بَيده
الَ :ن َع ْمَ ،وأ َ
اء ُه ْم َور َجاَل ُه ْم َوَقاُلوا َل ُهَ :يا أََبا ُلَب َابةَ ،أ ََتَرى أ ْ
َن َنْنز َل َعَلى ُح ْكم ُم َح َّم ٍد؟ َفَق َ
َون َس َ
إَلى َحْلقه إَّن ُه َّ
الذ ْب ُح إ ْن َف َعْل ُتم .ثُ َّم َند َم أَُبو ُلَب َاب َة في اْلحين".
نعم ،قال :نعم انزلوا على حكمه ،هذا في الظاهر ،كأنه يأمرهم بذلك ،ويشير عليهم بذلك ،لكنه أشار
إشارة خفية أال ينزلوا؛ ألن نزولهم على حكمه -عليه الصالة والسالم -يلزم منه قتلهم ،وأشار بيده

للذبح ،فيما يظهر ويبدو للناس أنه قال :انزلوا على حكم محمد ،وفيما يخفى أشار إليهم أال تنزلوا؛
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النفاق.

ّللا َعَل ْيه َع ْن َنبيه -
" ُث َّم َند َم أَُبو ُلَب َاب َة في اْلحينَ ،و َعل َم أََّن ُه َخ َ
َمٌر ََل َي ْس ُتُرُه َّ ُ
ّللا َوَر ُسوَل ُهَ ،وأََّن ُه أ ْ
ان َّ َ
طَل َق إَلى اْل َمديَنة َوَل ْم َيْرج ْع إَلى َّ
ط
النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -فَرَب َ
صلى هللا عليه وسلمَ .-فاْن َ

امَأر َُت ُه َت ُحُّل ُه ل َوْقت ُكل
َن ْف َس ُه في َسارَي ٍة َوأَ ْق َس َم أَََّل َيْبَر َح م ْن َم َكانه َح َّتى َي ُت َ
ّللا َعَل ْيهَ ،ف َكاَنت ْ
وب َّ ُ
ول َوَت ُخوُنوا
ّللا َو َّ
ال ا ْب ُن ُعَي ْيَن َة َو َغ ْيُرُه :فيه َن َزَل ْتَ{ :يا أَُّي َها َّالذ َ
الر ُس َ
آمُنوا ََل َت ُخوُنوا َّ َ
َص ًَل ٍةَ .ق َ
ين َ
ظ َة أَب ًدا م َكاًنا أَصاب فيه َّ
الذْن َبَ .فَل َّما َبَل َغ َذل َك َّ
النب َّي
َماَنات ُك ْم} ْاْلَي َةَ .وأَ ْق َس َم أَََّل َي ْد ُخ َل أَْر َ
َ َ
ض َبني ُقَرْي َ َ َ
أَ
َما إ ْذ َف َع َل َما
صلى هللا عليه وسلم -م ْن ف ْعل أَبي ُلَب َاب َة َق ََما إَّن ُه َل ْو أ ََتاني ََل ْس َت ْغ َفْر ُت َل ُهَ ،وأ َ
ال :أ َ
اع َتَرُفوا
َمر أَبي ُلَب َاب َةَ { :و َ
آخُرو َن ْ
ّللا َت َعاَلى في أ ْ
ّللا َت َعاَلىَ ،فأَْن َز َل َّ ُ
َف َع َل َف ًَل أُ ْطلُق ُه َح َّتى ُي ْطلَق ُه َّ ُ

ّللا -صلى هللا عليه وسلم -بإ ْط ًَلقه".
ول َّ
ب ُذُنوبه ْم} ْاْلَي َةَ .فَل َّما َن َز َل فيه اْلُقْر ُ
َمَر َر ُس ُ
آن أ َ
{يا
نظير ما فعل ثابت بن قيس بن شماس كان
خطيبا جهوري الصوت ،نزل قول هللا -جل وعالَ :-
ً
أَي َّ ِ
ص ْو ِت َّ
النِب ِي} [الحجرات ،]2:والخطيب ثابت كان جهوري
ُّها الذ َ
َ
آمُنوا ال تَ ْرَف ُعوا أ ْ
َص َواتَ ُك ْم َف ْو َق َ
ين َ
الصوت ،إذا تكلم تكلم بكالم أرفع من كالم النبي -عليه الصالة والسالم ،-فظن أنه هو المقصود
باآلية ،فربط نفسه في بيت فرسه ،وفقده النبي -عليه الصالة والسالم ،-فسأل عنه ،فقيل له :نأتي

بالخبر ،فأُتي بالخبر على ما ُذكر ،فشهد له النبي -عليه الصالة والسالم -بالجنة ،وقال :إنك لست

من أهل النار ،وإنما أنت من أهل الجنة ،هذا كان خوفه ،وهذا كان وجله من هذه المخالفات،
المقصود منها وغير المقصود ،وهللا المستعان.

طالب........................:
نعم.

طالب...................:

هو لو استشفع بالنبي -عليه الصالة والسالم -إلى ربه لدعا له ،دعاء النبي –عليه الصالة والسالم-
يدعو له ،والنبي -عليه الصالة والسالم -عرف منه صدق التوبة ،وأن هللا -جل وعال -سوف

يطلقه.

طالب............................:

هو ما فيه شك أن دعوة النبي -عليه الصالة والسالم -مستجابة ،لكن قد يغفل عنها اإلنسان ،غفل

عنها ،وفعل ما بوسعه.

طالب......................:

نعم؟

طالب....................... :
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نعم هذا ضال ،كفار باإلجماع ،هم كفار باإلجماع {ِإَّن َما اْل ُم ْؤ ِم ُنو َن ِإ ْخ َوة} [الحجرات ،]10:والكافر
إجماعا ،حتى كفر أهل العلم من شك في كفره ،وقال بعضهم :من شك
ليس بأ ٍخ للمسلم ،فهم كفار
ً

جماعا .نسأل هللا العافية.
في كفر اليهود والنصارى كفر إ ً
طالب......................:
وال صديق وال حبيب وال شيء.

طالب....................:

المواالة غير الصلة ،المواالة غير الصلة ،البراء نقيده الوالء ،وإذا لم تب أر إال من المحارب وواليت

غير المحارب ،وال تجوز المواالة بحال ،لكن صلته إذا لم يكن محارًبا ،وال أخرجك من الديار فال
مانع من صلته ،وال مانع من ِبره من غير مواالة.

ظ َة َن َزُلوا
ول َّ
َصَب َح َبُنو ُقَرْي َ
" َفَل َّما َن َز َل فيه اْلُقْر ُ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -بإ ْط ًَلقهَ ،فَل َّما أ ْ
َمَر َر ُس ُ
آن أ َ
ّللا -صلى هللا عليه
س إَلى َر ُسول َّ
َعَلى ُح ْكم َر ُسول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ ،-ف َت َوا َث َب ا ْْل َْو ُ

ّللا ْب َن أَُبي ْابن
َس َع ْف َت َع ْب َد َّ
ول َّ
ّللاَ ،وَق ْد َعل ْم َت أََّن ُه ْم ُحَل َف ُ
اؤَناَ ،وَق ْد أ ْ
وسلمَ -وَقاُلواَ :يا َر ُس َ
ُّ
ول في َبني َّ
ص عْن َد َك م ْن َحظ َغ ْيرَناَ ،ف ُه ْم
س َوأَْنَق َ
النضير ُحَل َفاء اْل َخ ْزَرجَ ،ف ًَل َي ُك ْن َحظَنا أَ ْوَك َ
َسُل َ
َن َي ْح ُك َم
ول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ« :-يا َم ْع َشَر ْاْل َْوس أَََل َتْر َض ْو َن أ ْ
ال َل ُه ْم َر ُس ُ
َم َواليَنا َ .فَق َ
ّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
الَ :ف َذل َك إَلى َس ْعد ْبن ُم َعا ٍذَ ،وَك َ
ان َر ُس ُ
فيه ْم َر ُج ٌل مْن ُك ْم؟ َقاُلواَ :بَلىَ .ق َ

ود ُه
وسلمَ -ق ْد َضَر َب َل ُه َخ ْي َم ًة في اْل َم ْسجد ،لَي ُع َ
َن ُت ْقَت َل اْل ُمَقاتَل ُةَ ،وُت ْسَبى
اْل َخْن َدقَ .ف َح َك َم فيه ْم بأ ْ

َّ
َص َاب ُه في
م ْن َقر ٍ
يب في َمَرضه م ْن ُجْرحه الذي أ َ
ُّ
ّللا
ول َّ
ال َل ُه َر ُس ُ
َم َواُل ُه ْمَ .فَق َ
اءَ ،وُتَق َّس َم أ ْ
الذرَّي ُة َوالن َس ُ

ّللا َت َعاَلى م ْن َف ْوق َس ْبع أَْرق َع ٍة»".
صلى هللا عليه وسلمَ :-لَق ْد َح َك ْم َت فيه ْم ب ُح ْكم َّأي سبع سموات.

ُخر ُجوا إَلى َم ْوض ٍع ب ُسوق اْل َمديَنة اْلَي ْوم َزَم َن ْابن
ول َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -فأ ْ
َمَر َر ُس ُ
" َوأ َ
َعَنا ُق ُه ْم في تْل َك اْل َخَنادقَ ،وُقت َل
َمَر َ -عَل ْيه َّ
الس ًَل ُمَ -ف ُ
ضرَب ْت أ ْ
إ ْس َح َ
اق َف َخْن َد َق ب َها َخَناد َق ،ثُ َّم أ َ
ان
َخ َ
س اْلَق ْومَ ،وَكاُنوا م َن الستم َائة إَلى َّ
َي ْو َمئ ٍذ ُحَي ُّي ْب ُن أ ْ
الس ْبعم َائةَ .وَك َ
ط َب َوَك ْع ُب ْب ُن أَ َسدَ ،وَكاَنا َ ْأر َ
َعَلى ُحَي ٍي ُحَّل ٌة ُفَّقاحَّي ٌة َق ْد َشَّقَق َها َعَل ْيه م ْن ُكل َناحَي ٍة َك َم ْوضع ْاْلُ ْن ُمَلة ،أُْن ُمَل ًة أُْن ُمَل ًة؛ لَئ ًَّل ُي ْسَلَب َها".
أراد إفسادها؛ لئال تُسلب منه ،كما ُيصنع في الكفن حينما شاع بين الناس أن القبور تُنبش وتُسلب
األكفان ،صاروا ُيخرقون هذه األكفان؛ لئال تُسلب ،هللا المستعان.

وع َتان إَلى ُعُنقه ب َحْب ٍل
ظَر إَلى َر ُسول َّ
" َفَل َّما َن َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -ح َ
اه َم ْج ُم َ
ين أُت َي به َوَي َد ُ
ّللا َما ُل ْم ُت َن ْفسي في َع َد َاوت َك.
َما َو َّ
َق َ
ال :أ َ
ّللا ُي ْخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َذل
َوَلكَّنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُه َمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ْن َي ْخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُذ ُل َّ ُ
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الَ :يا أَُّي َها َّ
س
َمر َّ
ّللا ك َت ٍ
اب َوَق َد ٍر َو َمْل َح َم ٍة ُكتَب ْت َعَلى َبني إ ْسَرائي َل ،ثُ َّم َجَل َ
اسََ ،ل َبأ َ
الن ُ
ْس بأ ْ
ثُ َّم َق َ
الر َحى
طَر َحت َّ
امَأَر ُة اْل َح َكم اْلُقَرظي َّالتي َ
َف ُ
امَأَر ٌةَ ،وه َي ُبَناَن ُة ْ
ضرَب ْت ُعُنُق ُهَ .وُقت َل م ْن ن َسائه ُم ْ
َعَلى َخ ًَّلد ْبن ُس َوْي ٍد َفَقَتَل ْت ُه".
األصل أن النساء والذراري ال تُقتل ،في اإلسالم ال تُقتل النساء وال الذرية ،لكن هذه قتلت فاقتُص
منها.
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ّللا -صلى هللا عليه وسلم -بَق ْتل ُكل َم ْن أَْنَب َت مْن ُه ْم َوَتَر َك َم ْن َل ْم ُيْنب ْت".
ول َّ
َمَر َر ُس ُ
" َوأ َ
الحلم.
ألنه بلغ الحلم ،إذا أنبت بلغ ُ

ور في
ول َّ
" َوَك َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ ،-و ُه َو َم ْذ ُك ٌ
اس َت ْحَي ُ
ان َعطَّي ُة اْلُقَرظ ُّي م َّم ْن َل ْم ُيْنب ْتَ ،ف ْ
اه َر ُس ُ
اس َوَل َد ُّ
الزَب ْير ْبن
ول َّ
َّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -ل َثابت ْبن َق ْيس ْبن َش َّم ٍ
الص َح َابةَ .و َو َه َب َر ُس ُ
الر ْح َمن ْب ُن ُّ
الس ًَل ُم-
اه ْم ،مْن ُه ْم َع ْب ُد َّ
َبا َ
ص ْحَب ٌةَ .وَو َه َب أ َْي ًضا َ -عَلْيه َّ
اس َت ْحَي ُ
الزَب ْير أ ْ
طا َف ْ
َسَل َم َوَل ُه ُ
س م ْن َبني ا َّلنجَّار،
س ،أ ْ
ُخت َسليط ْبن َق ْي ٍ
اع َة ْب َن َس َم ْوأَل اْلُقَرظ َّي ْلُم اْل ُمْنذر َسْل َمى بْنت َقْي ٍ
رَف َ
َّ
ص ْحَب ٌة َورَو َاي ٌةَ .وَرَوى ْاب ُن َو ْه ٍب َو ْاب ُن
َسَل َم رَف َ
َوَكاَن ْت َق ْد َصل ْت إَلى اْلقْبَل َت ْينَ ،فأ ْ
اع ُة َوَل ُه ُ

طا َوَكاَن ْت َل ُه عْن َد ُه َيٌد
س إَلى ْابن َبا َ
ال :أ ََتى َثاب ُت ْب ُن َق ْيس ْبن َش َّما ٍ
اْلَقاسم َع ْن َمال ٍك َق َ
َّ
الَ :ذل َك َي ْف َع ُل
اس َت ْو َه ْب ُت َك م ْن َر ُسول َّ
ْ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -لَيد َك التي َل َك عْنديَ ،ق َ

الَ :قد
َوَق َ
يم
اْل َكر ُ

ّللا -صلى هللا
الَ :فأ ََتى َثاب ٌت إَلى َر ُسول َّ
ف َيع ُ
يش َر ُج ٌل ََل َوَل َد َل ُه َوََل أ ْ
الَ :وَك ْي َ
َه َل؟ َق َ
باْل َكريم ،ثُ َّم َق َ
ال َل ُه؟
َع َ
ف َيع ُ
اه أ ْ
الَ :ك ْي َ
عليه وسلمَ -ف َذ َكَر َذل َك َل ُهَ ،فأ ْ
طُ
يش َر ُج ٌل ََل َم َ
َهَل ُه َو َوَل َد ُهَ ،فأ ََتى َفأَ ْعَل َم ُه َفَق َ
َفأ ََتى َثاب ٌت َّ
الَ :ما َف َع َل ْاب ُن
َع َ
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ف َ
اه َماَل ُهَ ،فَر َج َع إَل ْيه َفأ ْ
طَلَب ُه َفأ ْ
طُ
َخَبَرُهَ ،ق َ

الَ :ف َما َف َع َل اْل َم ْجل َسانَ ،ي ْعني َبني َك ْعب ْبن
أَبي اْل ُحَق ْيق َّالذي َكأ َّ
الُ :قت َلَ .ق َ
َن َو ْج َههُ مْرآةٌ صينَّيةٌ؟ َق َ
الَ :برَئ ْت ذ َّم ُت َك،
ظ َة َوَبني َع ْمرو ْبن ُقَرْي َ
ُقَرْي َ
الُ :قتَل َتاَ .ق َ
الَ :ف َما َف َعَلت اْلفَئ َتان؟ َق َ
الُ :قتُلواَ .ق َ
ظة؟ َق َ
يها َدْل ًوا أََب ًداَ ،ي ْعني َّ
َن َي ْقُتَل ُه َفَقَتَل ُه َغ ْيُرُهَ .واْلَي ُد َّالتي
الن ْخ َلَ ،فأَْلح ْقني به ْمَ ،فأََبى أ ْ
َص َّب ف َ
َوَل ْن أ ُ
اث َف َجَّز َناصَي َت ُه َوأَ ْطَلَق ُه".
َسَرُه َي ْوَم ُب َع ٍ
َكاَن ْت َل ْبن َبا َ
طا عْن َد َثاب ٍت أََّن ُه أ َ
هللا المستعان ،نعم.

َس ُه ٍم َول َّلراجل
ال َبني ُقَرْي َ
َس َه َم لْل َفارس َث ًَل َث َة أ ْ
ظ َة َفأ ْ
َم َو َ
"اْل َعاشَرةَُ :وَق َّس َم -صلى هللا عليه وسلم -أ ْ
ين َفَر ًسا.
ين َي ْو َمئ ٍذ س َّت ًة َوَث ًَل ث َ
يل :لْل َفارس َس ْه َمانَ ،ول َّلراجل َس ْه ٌمَ .وَكاَنت اْل َخْي ُل لْل ُم ْسلم َ
َس ْه ًماَ .وَق ْد ق َ
َح ُد َبني َع ْمرو ْبن
َو َوَق َع ل َّلنبي -صلى هللا عليه وسلم -م ْن َس ْبيه ْم َرْي َحاَن ُة بْن ُت َع ْمرو ْبن ُجَنا َف َة ،أ َ
ظ َة هي أ ََّو ُل
يل :إ َّن غنيم َة قري
ُقَرْي َ
َن َم َ
ظةََ ،فَل ْم َت َز ْل عْن َد ُه إَلى أ ْ
ات -صلى هللا عليه وسلمَ .-وق َ
َ َ َُ ْ َ َ
ان في
سَ .وَق ْد َتَقَّد َم أ َّ
َن أَ َّو َل َذل َك َك َ
يم ٍة ُج َع َل ف َ
يم ٍة َق َّس َم ف َ
يها اْل ُخ ُم َ
يها لْل َفارس َوالَّراجلَ ،وأ ََّو ُل َغن َ
َغن َ
َن َت ُكو َن".
َب ْعث َع ْبد َّ
ّللا ْبن َج ْح ٍ
يب َذل َك أ ْ
اَّلل أ ْ
ال :أَُبو ُع َمَرَ :وَت ْهذ ُ
َعَل ُمَ .ق َ
شَ ،ف َّ ُ
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احدا ،هذا
احدا ،وللفرس سهمين ،ولراكبه و ً
سهما و ً
القسم هنا وجعل الفارس له ثالثة أسهم ،وللراجل له ً
غناء في الحرب من الرجال ،والسالح الحاجة إليه أدعى من كثرة الرجال
يدل على أن المال أكثر ً
بدون سالح .فسا ٍع إلى الهيجة بغير سالح ،هذا ال قيمة له ،فالخيل نفعها عظيم في الحرب ،ولذا

ُقسم لها أكثر مما ُيقسم للراجل ،والنصوص الشرعية كلها تقدم المال على النفس في الجهاد ،ما عدا
ِ
ِ
َنف َس ُه ْم َوأ َْم َواَل ُه ْم} [التوبة ،]111:وهللا المستعان.
آية واحدة {ِإ َّن َّ
ّللاَ ْ
ين أ ُ
اشتََرى م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
س َب ْع َد ُن ُزول
يم ُة ُقَرْي َ
يب َذل َك أ ْ
يم ٍة َجَرى ف َ
يها اْل ُخ ُم ُ
ال :أَُبو ُع َمَرَ :وَت ْهذ ُ
" َق َ
ظ َة أ ََّو َل َغن َ
َن َت ُكو َن َغن َ
ش َق ْد
اعَل ُموا أََّن َما َغن ْم ُت ْم م ْن َش ْي ٍء َفأ َّ
ان َع ْب ُد َّ
ّللا ْب ُن َج ْح ٍ
َق ْولهَ { :و ْ
َن ََّّلل ُخ ُم َسهُ َول َّلر ُسول} ْاْلَيةََ .وَك َ
ّللا َعَل ْيه.-
ان َذل َك م ْن َف َضائله َ-ر ْح َم ُة َّ
آن بم ْثل َما َف َعَل ُهَ ،وَك َ
س َقْب َل َذل َك في َب ْعثهُ ،ث َّم َن َز َل اْلُقْر ُ
َخ َّم َ
السَنة اْل َخام َسة م َن اْله ْجَرةَ .فَل َّما َت َّم
ان َف ْت ُح ُقَرْي َ
ظ َة في آخر ذي اْلَق ْع َدة َوأ ََّول ذي اْلحجَّة م َن َّ
َوَك َ
الصالح َس ْعد ْبن ُم َعا ٍذَ ،فاْن َف َجَر ُجْر ُح ُهَ ،واْن َف َت َح عْرُق ُه،
ظ َة أُج َيب ْت َد ْع َوُة َّ
الر ُجل اْل َفاضل َّ
أَ ْمُر َبني ُقَرْي َ
الر ْح َمن َي ْعني
ش َّ
ات -رضي هللا عنهَ .-و ُه َو َّالذي أ ََتى اْل َحد ُ
اه َت َّز ل َم ْوته َعْر ُ
يث فيهْ :
َف َجَرى َد ُم ُه َو َم َ
اه َتُّزوا َل ُه".
ان اْل َعْرش م َن اْل َم ًَل ئ َكة َفر ُحوا بُق ُدوم ُروحه َو ْ
ُس َّك َ
هذا تأويل ،واألصل أن ُيجرى اللفظ على ظاهره ،اهتز له العرش ،بمعنى العرش مخلوق عظيم من

أيضا لموت هذا العبد الصالح مناسب لالهتزاز.
المخلوقات ،والحادث جلل ً
الَ :لَق ْد َن َز َل ل َم ْوت َس ْعد ْبن ُم َعا ٍذ َس ْب ُعو َن
ال ْاب ُن اْلَقاسم َع ْن َمال ٍكَ :حَّد َثني َي ْحَيى ْب ُن َسعي ٍد َق َ
" َوَق َ
ين إََّل أَْرَب َع ٌة
أَْل َ
ال َمال ٌكَ :وَل ْم ُي ْس َت ْش َه ْد َي ْوَم اْل َخْن َدق م َن اْل ُم ْسلم َ
ف َمَلكَ ،ما َن َزُلوا إَلى ْاْل َْرض َقْبَل َهاَ .ق َ

أ َْو َخ ْم َس ٌة.
َّ
َه ُل اْلعْلم بالسَيرَ :س ْع ُد ْب ُن ُم َعا ٍذ
يما َذ َكَر أ ْ
اس ُت ْشه َد َي ْوَم اْل َخْن َدق م َن اْل ُم ْسلم َ
ُقْل ُت :الذي ْ
ين س َّت ُة َن َف ٍر ف َ
ّللا ْب ُن َس ْهلَ ،وك ًَل ُه َما أ َْي ًضا
س ْب ُن أ َْوس ْبن َعتي ٍكَ ،و َع ْب ُد َّ
أَُبو َع ْم ٍرو م ْن َبني َع ْبد ْاْل ْ
َش َهلَ ،وأََن ُ
م ْن
َزْي ٍد

َش َهل ،و ُّ
الط َفْي ُل ْب ُن ُّ
الن ْع َمانَ ،وَث ْعَلَب ُة ْب ُن َغَن َمةََ ،وك ًَل ُه َما م ْن َبني َسل َمةََ ،وَك ْع ُب ْب ُن
َبني َع ْبد ْاْل ْ
َ
م ْن َبني ديَنار ْبن َّ
َص َاب ُه َس ْه ٌم َغْر ٌب َفَقَتَل ُه- ،رضي هللا عنهم."-
النجَّار ،أ َ

غرب :يعني طائش ال ُيعلم أين جهته ،ولم ُيقصد به الشخص المقتول.
ات
ان ْبن ُعَبْيد ْبن َّ
َص َابهُ َس ْه ٌم َم َ
" َوُقت َل م َن اْل ُك َّفار َث ًَل َثةٌُ :مَنبهُ ْب ُن ُع ْث َم َ
السَّباق ْبن َع ْبد الدَّار ،أ َ
ّللا ْبن
السَّباقَ .وَن ْوَف ُل ْب ُن َع ْبد َّ
ُمَّي َة ْبن ُمَنبه ْبن ُعَب ْيد ْبن َّ
يل :إَّن َما ُه َو ُع ْث َم ُ
مْن ُه ب َم َّكةََ .وَق ْد ق َ
ان ْب ُن أ َ
ط فيه َفُقت َلَ ،و َغَل َب اْل ُم ْسل ُمو َن َعَلى َج َسدهَ ،فُرو َي
اْل ُمغ َيرة اْل َم ْخ ُزومي ،ا ْق َت َح َم اْل َخْن َد َق َف َت َوَّر َ

َعن ُّ
الََ :ل
ول َّ
َع َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -في َج َسده َع َشَرَة َ
الزْهري أََّن ُه ْم أ ْ
آَلف دْرَه ٍم َفَق َ
ط ْوا َر ُس َ
اج َة َلَنا ب َج َسده َوََل ب َث َمنه َف َخَّلى َب ْيَن ُه ْم َوَبْيَن ُه".
َح َ

مسلما أو المشتري
مسلما ،وقد يكون في ذلك
ش ارء الجسد السيما جسد الكافر سواء كان البائع
ً
ً
مثال ،فشراء أجساد الكفار أصلها هذه القصة .فهل تم الشراء ،فهي تدل على
مصلحة ،تشريح ً

الجواز ،أو لم يتم الشراء فنقول بعدم الجواز؟ أو نفرق بينما كان محارًبا وأصله واألصل فيه أنه

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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حيا ويباع ميتًا ،أو نقول :إنه لم يتم استرقاقه قبل موته فال يكون له حكم األرقاء؟ غلب
ُيسترق فيباع ً
المسلمون على جسده ،فروي عن الزهري أنهم أعطوا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -في جسده
عشرة آالف درهم ،فقال :ال حاجة لنا بجسده وال بثمنه ،يعني هل يقال :ال يجوز البيع؟ ،جثة األدمي
ال يجوز بيعها؟ يعني لو كان الحكم عدم الجواز ،لكان هذا هو الجواب .ظاهر أم ليس بظاهر؟

ظاهر.

مثال ،أو إذا استولى عليه المسلمون وأراد أهله
يعني على هذا يجوز أن ُيشترى جسد الكافر للتشريح ً

فكاكه وفداءه يجوز ،فالنبي -عليه الصالة والسالمَّ -
من عليهم بذلك ،ال حاجة لنا بجسده وال بثمنه.
طالب..................:

أحيانا ُيدفع مبلغ كبير لعظم
أعطوا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -لجسده عشرة آالف درهم،
ً
المقابل ولو لم تحصل المساومة.

" َو َع ْمُرو ْب ُن َع ْبد ُوٍد َّالذي َقَتَل ُه َعلي ُمَباَرَزًةَ ،وَق ْد َتَقَّد َم.
ين َخ ًَّل ُد ْب ُن ُس َوْيد ْبن َث ْعَلَب َة ْبن َع ْم ٍرو م ْن َبني اْل َحارث ْبن
اس ُت ْشه َد َي ْوَم ُقَرْي َ
ظ َة م َن اْل ُم ْسلم َ
َو ْ
ات في اْلح َصار أَُبو سَنان ْب ُن م ْح َصن
امَأَر ٌة م ْن َبني ُقَرْي َ
اْل َخ ْزَرجَ .
ظ َة َر ًحى َفَقَتَل ْت ُهَ .و َم َ
طَر َح ْت َعَل ْيه ْ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -في
ول َّ
َسد ُّي ،أَ ُخو ُع َّك َ
ْبن ُحْرَث َ
ان ْاْل َ
اش َة ْبن م ْح َص ٍنَ ،ف َد َفَن ُه َر ُس ُ
ان ب َها اْلَي ْوَمَ .وَل ْم ُي َص ْب َغ ْيُر َه َذ ْينَ ،وَل ْم َي ْغ ُز
َم ْقَبَرة َبني ُقَرْي َ
يها اْل ُم ْسل ُمو َن ُّ
الس َّك ُ
ظ َة َّالتي َي َت َدا َف ُن ف َ
يد ْب ُن
َسَن َد الدَّارم ُّي أَُبو ُم َح َّم ٍد في ُم ْسَنده :أ ْ
ُك َّف ُار ُقَرْي ٍ
َخَبَرَنا َيز ُ
ش اْل ُم ْؤمن َ
ين َب ْع َد اْل َخْن َدقَ .وأ ْ

الر ْح َمن ْبن أَبي َسعي ٍد اْل ُخ ْدري َع ْن أَبيه
َه ُارو َن َعن ْابن أَبي ذْئ ٍب َعن اْل َم ْقُبري َع ْن َع ْبد َّ
َقالُ « :حبسَنا َي ْوم اْل َخْن َدق َح َّتى َذ َهب َهوي م َن َّ
ّللا َع َّز َو َج َّلَ { :وَك َفى
اللْيل َح َّتى ُكفيَناَ ،وَذل َك َق ْو ُل َّ
َ
ْ
َ
َ
َمَر َّ
ام َف َصَّلى
ّللا َقوًّيا َعز ًا
ال َوَك َ
ّللا اْل ُم ْؤمن َ
ان َّ ُ
ين اْلق َت َ
َّ ُ
النب ُّي -صلى هللا عليه وسلم -ب ًَلًَل َفأَ َق َ
يز} َفأ َ

ُّ
َّ
ام اْل َم ْغر َب
الظ ْهَر َفأ ْ
َح َس َن َك َما َك َ
ان ُي َصل َ
َمَرُه َفأَ َق َ
َمَرُه َفأَ َق َ
ام اْل َع ْصَر َف َصًل َها ،ثُ َّم أ َ
يها في َوْقت َها ،ثُ َّم أ َ
َّ
َن َيْنز َلَ { :فإ ْن خ ْف ُت ْم َفر َج ًاَل أ َْو
اء َف َص ًَّل َها» َوَذل َك َقْب َل أ ْ
ام اْلع َش َ
َمَرُه َفأَ َق َ
َف َصًل َها ،ثُ َّم أ َ

ُرْكَباًنا}[البقرةَ ]239:خَّر َج ُه َّ
طه)".
الن َسائ ُّي أ َْي ًضاَ .وَق ْد َم َض ْت َهذه اْل َم ْسأََل ُة في ( َ
هذه المسألة هي التي ذكرناها في أول األمر ،وأن غزوة الخندق كانت قبل ذات الرقاع أو بعدها،
على الخالف بين أهل العلم ،وأن الجمهور يقول :إنها بعد ذات الرقاع ،ويتخلصون من هذا بأن

صالة الخوف ال تُصلى في الحذر ولو ترتب على ذلك تأخير الصلوات ،والقول الثاني هو الذي
رجحه البخاري -رحمه هللا  -وابن القيم قالوا :إن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ،ولذا قال :وذلك قبل
اال أ َْو ُرْك َب ًانا} [البقرة.]239:
أن ينزل {َفِإ ْن ِخْفتُ ْم َف ِر َج ً
َمَل َها في َم َسائ َل َع ْش ٍر .ثُ َّم َنْرج ُع إَلى أ ََّول ْاْلي َوهي
اما َكث َيرًة ل َم ْن َتأ َّ
" َوَق ْد َذ َكْرَنا في َهذه اْل َغ َزاة أ ْ
َح َك ً
َ
ت ْس َع َع ْشَرَة آَي ًة َت َض َّمَن ْت َما َذ َكْرَناه.
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الصَبا،
ال ُم َجاهٌد:ه َي َّ
اء ْت ُك ْم ُجُن ٌ
ود} َي ْعني ْاْل ْ
ابَ {.فأَْر َسْلَنا َعَل ْيه ْم ر ً
َح َز َ
يحا} َق َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :إ ْذ َج َ
ود اْل َم ًَل ئ َك ُةَ ،وَل ْم
ورُه ْم َوَن َز َع ْت َف َساطي َ
الَ :واْل ُجُن ُ
أُْرسَل ْت َعَلى ْاْل ْ
َح َزاب َي ْوَم اْل َخْن َدق َح َّتى أَْلَق ْت ُق ُد َ
ط ُه ْمَ .ق َ
طلقي لُن ْصَرة َّ
وب ل َّ
النبي -صلى هللا
َح َزاب :اْن َ
لش َمال َلْيَل َة ْاْل ْ
ال ع ْكرَمةَُ :قاَلت اْل َجُن ُ
ُتَقات ْل َي ْو َمئذٍَ .وَق َ
عليه وسلمَ ،-فَقاَلت َّ
الصَبا.
يح َّالتي أُْرسَل ْت َعَل ْيه ُم َّ
ال :إ َّن َم ْح َوَة ََل َت ْسري بَلْي ٍلَ .ف َكاَنت الر ُ
الش َم ُ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمُ « :َ-نصْر ُت
ول َّ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر َعن ْابن َعَّب ٍ
َوَرَوى َسع ُ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
اس َق َ
َن َّ
ُهل َك ْت َع ٌاد ب َّ
النب َّي
يح ُم ْعج َزًة ل َّلنبي -صلى هللا عليه وسلم-؛ ْل َّ
ب َّ
الصَبا َوأ ْ
الدُبور» َوَكاَن ْت َهذه الر ُ
ض اْل َخْن َدق،
ين َكاُنوا َقر ًيبا مْن َهاَ ،ل ْم َي ُك ْن َب ْيَن ُه ْم َوَبْيَن َها إََّل َعْر ُ
صلى هللا عليه وسلمَ -واْل ُم ْسلم َودا َل ْم َتَرْو َها}
َوَكاُنوا في َعافَي ٍة مْن َهاَ ،وََل َخَبَر عْن َد ُه ْم ب َها { َو ُجُن ً
ّللا َت َعاَلى َعَل ْيه ُم اْل َم ًَل ئ َك َة َفَقَل َعت ْاْل َْوَت َاد،
ال اْل ُم َفسُرو َنَ :ب َع َث َّ ُ
َق َ

َي َل ْم َيَرَها اْل ُم ْشرُكو َن.
َوُقر َ
ئ باْلَياء ،أ ْ
اب اْل َف َساطيطَ ،وأَ ْط َفأَت
َوَق َ
ط َع ْت أَ ْطَن َ

الر ْع َبَ ،وَكثَُر َت ْكب ُير
ّللا َعَل ْيه ُم ُّ
ض َها في َب ْع ٍ
ورَ ،و َجاَلت اْل َخْي ُل َب ْع ُ
الن َير َ
انَ ،وأَ ْك َفأَت اْلُق ُد َ
ضَ ،وأَْر َس َل َّ ُ
اج َت َم ُعوا
ان َسي ُد ُكل خَب ٍ
ولَ :يا َبني ُف ًَل ٍنَ ،هُل َّم إَل َّيَ ،فإ َذا ْ
اْل َم ًَل ئ َكة في َج َوانب اْل َع ْس َكرَ ،ح َّتى َك َ
اء َيُق ُ

اء َّ
ال َل ُه ُمَّ :
الر ْعب".
ّللا َت َعاَلى َعَل ْيه ْم م َن ُّ
اء ،ل َما َب َع َث َّ ُ
الن َج َ
الن َج َ
َق َ
وأنتم تسمعون وتشاهدون ما تحمله هذه األعاصير ،وهذه الرياح التي تدمر ما تمر به ،وهي ال شك

أنها عظة وعبرة للناس ،ومر علينا في األيام السابقة شيء يسير منها ،تضايق الناس منها ،وتضرر

بها أصحاب األمراض ،الربو وما أشبه ذلك ،فكيف باألعاصير التي تقتلع األشجار ،وتهدم المنازل
ٍ
شيء إال جعلته
فضال عن ريح عاد التي ما أتت من
وتشرد السكان ،نسأل هللا السالمة والعافية،
ً
الرِمي ِم} [الذاريات]42:
كالرميم { َما تَ َذ ُر ِم ْن َش ْي ٍء أَتَ ْت َعَل ْي ِه ِإ َّال َج َعَل ْت ُه َك َّ
اءةُ أَبي َع ْم ٍرو.
ّللا ب َما َت ْع َمُلو َن َبص ًا
ير} َوُقر َ
"{ َوَك َ
ئَ :
(ي ْع َمُلو َن) باْلَياء َعَلى اْل َخَبرَ ،وه َي قَر َ
ان َّ ُ
التاءَ ،ي ْعني م ْن َح ْفر اْل َخْن َدق َو َّ
واْلَبا ُقو َن ب َّ
الت َحُّرز م َن اْل َع ُدو".
يكفي يكفي ،بارك هللا

