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

وصحبه.

اك َنَبأُ اْل َخ ْص ِم ِإ ْذ َت َس َّوُروا
قال اإلمام القرطبي-رحمه هللا تعالى" :-قوله تعالىَ { :و َه ْل أ ََت َ
ِ
ابِ .إ ْذ َد َخُلوا َعَلى َد ُاوَد َف َف ِز َع ِمْن ُه ْم َقاُلوا ََل َت َخ ْف َخ ْص َم ِ
اح ُك ْم
ضَنا َعَلى َب ْع ٍ
ان َب َغى َب ْع ُ
ض َف ْ
اْلم ْحَر َ
الصر ِ
اء ِ
اه ِدَنا ِإَلى سو ِ
اطِ .إ َّن َه َذا أ ِ
َب ْيَنَنا ِباْل َح ِ
َخي َل ُه ِت ْس ٌع َوِت ْس ُعو َن َن ْع َج ًة َولِي
ق َوََل ُت ْش ِط ْط َو ْ
َ
ََ
َ
ِِ
ِ
ظَلم َك ِبس َؤ ِ
يها َو َع َّزِني ِفي اْل ِخ َ ِ
ال َن ْع َج ِت َك ِإَلى ِن َع ِ
ِن
اج ِه َوإ َّ
ال أَ ْكفْلن َ
طابَ .قا َل َل َق ْد َ َ ُ
َن ْع َج ٌة َواح َدةٌ َفَق َ
ِ
طِ
ين آمُنوا وع ِمُلوا َّ ِ ِ ِ
يل َما ُه ْم
َك ِث ًا
ير ِم َن اْل ُخَل َ
ض ُه ْم َعَلى َب ْع ٍ
اء َلَي ْب ِغ ُي َب ْع ُ
ض ِإََّل َّالذ َ َ َ َ
الصال َحات َوَقل ٌ
ِ
ِن َل ُه ِعْن َدَنا َل ُزْل َفى َو ُح ْس َن
ابَ .ف َغ َفْرَنا َل ُه َذلِ َك َوإ َّ
َو َ
ظ َّن َد ُاوُد أََّن َما َف َتَّن ُ
اس َت ْغ َفَر َرَّب ُه َو َخَّر َراك ًعا َوأََن َ
اه َف ْ
آب}.
َم ٍ
ِف ِ
يه أَْرَب ٌع َو ِع ْشُرو َن َم ْسأََل ًة:
اك َنبأُ اْل َخصمِ ِإ ْذ َتس َّوروا اْل ِم ْحراب} اْل َخصم يَقع عَلى اْلو ِ
اح ِد
ْ ُ َ ُ َ
ْاْلُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َه ْل أ ََت َ َ
َ ُ
ْ
َ
َ َ
ِ
َصَل ُه اْل َم ْص َدُر".
اع ِة؛ ِْل َّ
َواَل ْثَنْي ِن َواْل َج َم َ
َن أ ْ
وإن كان استعمل استعمال الجمع ،جمع خاصم كركب وصحب جمع راكب وصاحب ،وأصله
وزنته المصدر؛ ألن مصدر الثالثي َف ْعل.
فع ل ل ل ل ل ل للل يي ل ل ل ل ل ل للا

مص ل ل ل ل ل ل للدر المع ل ل ل ل ل ل للد

ملللللللللللللللل ل

ثالث ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة

ر را

خصم يعني َف ْعل ،هذا أصله مصدر ،واستعمل في الجمع جمع خاصم كركب وصحب.
ولذلك عا الضمير جمعا ،تسوروا.
الش ِ
ال َّ
اعُر:
" َق َ
ِ
ين اْل ِعَْْْْْْْْْْْْْْر ِ
اْلَبَْْْْْْْْْْْْْْرِاذ ِ
اب اْل َم َخالَِيْْْْْْْْْْْْْْا
اه ُم
اب َيْن ُف ُ
ضْْْْْو َن لِ َحْْْْْ ُ
َو َخ ْصْْْْْ ٌم ٌ َضْْْْْ ٌ
َكْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ َْن ْفض

ِ
اهَنا َمَل َك ِ
قال َّ
الت ْف ِس ِ
َه ِل َّ
ان".
ف َب ْي ِن أ ْ
ير أََّن ُه ُيَرُاد ِبه َه ُ
َّاسَ :وََل ِخ ََل َ
النح ُ
نعم واالثنان أقل الجمعِ{ ،إ ْ تَ َسوروا} االثنان أقل الجمع فعا الضمير على الجمع ،ثم قال{ :إ
ِ
{وإِ ْن
خلوا} فهل نقول :إن الخصمي باعتبار أنهما فريقان ثنيا ،أو باعتبار أف ار هما جمعا؟ َ
ِِ
ط ِائَفتَ ِ ِ
ط ِائَفتَ ِ
ان ِم َ اْلم ْؤ ِمِني َ ا ْقتََتلوا} هما طائفتان،
{وِإ ْن َ
َ
ان م َ اْلم ْؤمني َ ا ْقتََتلوا}[الحجراتَ ،]9:
وأعيد الضمير جمعا؛ ألن كل طائفة أكثر م واحد ،وإن كان الواحد يطلق عليه طائفة ،وهو أقل
ط ِائَفةٌ ِم َ اْلم ْؤ ِمِني َ }[النور ،]2:أقل الطائفة واحد ،لك هما جمع
{وْل َي ْش َه ْد َع َذ َابه َما َ
الطائفة َ
طائفتان؛ ألنه يمك اقتتلوا عا الضمير باعتبار أن كل طائفة أكثر م واحد ،وهل نقول:
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{تَ َسوروا} باعتبار أن كل خصم أكثر م واحد أو واحد؟ هما ملكان فقط بينهما خصومة ،وفي
هذا ابتالء -لداو عليه السالم.-

يلَ { :ت َس َّوُروا}".
" َوِق َ
وال يقال في هذه القصة أكثر مما قصه هللا -جل وعال ،-وال يقال فيها أكثر مما قصه هللا -جل
وعال -مما فيه عبرة وعظة ،وأما ما يدور على ألسنة المفسري ويتناقلونه بينهم م أن او -
عليه السالم -طلب الفتنة ،وجرى في خاطره أنه ال يمك أن يفتت ؛ لقربه م هللا ،ولمنزلته منه،

فأخبر أنه يفت في الساعة الفالنية م اليوم الفالني ،فأغلق محرابه على نفسه ،وصار يق أر
ويذكر ويصلي فوقعت بي

يديه حمامة فتناولها ليأخذها لصبي عنده ،فطارت إلى كوة في

محرابه ،فقام إليها يتناولها ،فوقعت عينه على امرأة تغتسل ،فأعجبه جمالها وهي عريانة ،وإ ا به
يعرف زوجها وقد بعثه ،أو لم يبعثه ،ثم بعثه كما في بعض الروايات ليقاتل ،وقال للقائد :اجعله

في المقدمة؛ م أجل أن يقتل ،فقتل ،فتزوجها م بعده ،هكذا يتداول ويتناقل المفسرون ،وال شك
أن هذه القصة باطلة ،و كر الراز في إبطالها أكثر م

عشري

وجها إلبطالها ،أكثر م

عشري وجها ،وكلها مأخو ة م اآليات التي فيها سياق ما قصت القصة م أجله ،والمؤلف
يشير إلى بعض الروايات ،لك القصة بجميع رواياتها باطلة ،وال يثبت فيها شيء يصح أكثر

مما جاء في كتاب هللا -جل وعال ،-ولذلك يقول الحافظ اب كثير أنه يكتفى بتالوتها ،مع
وضوح معناها ،ومحل االعتبار منها ظاهر ،ون أن يكون السبب هو ما حاكه القصاص وما
كره وما نقله بعضهم ع بني إسرائيل.

ان ِبَل ْف ِظ اْل َج ْم ِع َو ُم َض ِار ًعا َل ُهِ ،م ْث َل
يلَ { :ت َس َّوُروا}َ ،وإ ْ
ان ا ْثَن ْي ِن؛ َح ْم ًَل َعَلى اْل َخ ْصمِ؛ ِإ ْذ َك َ
ِن َك َ
" َوِق َ
الصح ِبَ .ت ْق ِديره لِ َِل ْثَني ِن َذوا َخصم ولِْلجم ِ
ِ
اب أ ََت ْوُه
َّ
الرْك ِب َو َّ ْ
ْ َ ْ ٍ َ ََ َ
ُُ
اعة َذ ُوو َخ ْص ٍمَ .و َم ْعَنىَ :ت َس َّوُروا اْلم ْحَر َ
ِ
َعَلى س ِِ
ور َح ِائطُ اْل َم ِديَن ِةَ ،و ُه َو ِب َغ ْي ِر َه ْم ٍزَ ،وَك َذلِ َك
الَ :ت َس َّوَر اْل َح ِائ َ
ط َت َسَّلَق ُهَ ،و ُّ
م ْن أ ْ
الس ُ
ُ
ورهُ .يَق ُ
ِ
ِ
ِ
ورةُ اْلُقْر ِ
آن؛ ِْل ََّن َها
ُّ
ورٍة ،م ْث َل ُب ْسَرٍة َوُب ْس ٍرَ ،و ِه َي ُك ُّل َمْن ِزَل ٍة م َن اْل ِبَناءَ .و ِمْن ُه ُس َ
الس َوُر َج ْم ُع ُس َ
ُخَرىَ .وَق ْد م َضى ِفي مَق ِدم ِة اْل ِك َت ِ
ان َه َذاَ .وَق ْو ُل َّ
النا ِب َغ ِة:
وع ٌة َع ِن ْاْل ْ
اب َبَي ُ
َمْن ِزَل ٌة َب ْع َد َمْن ِزَل ٍة َم ْقطُ َ
ُ َ
َ
َتْْْْْ َْرى ُكْْْْْ ْ َّل َمْلْْْْْ ْ ٍك ُدوَن َهْْْْْ ْا َي َت َذ ْبْْْْْ ْ َذ ُب

ورًة
أََلْْْْْْْْ ْم َتَْْْْْْْْر أ َّ
َع َ
طْْْْْْْْ َ
َّللا أ ْ
اك ُسْْْْْْْْ َ
َن َّ َ
يد َشَرًفا َو َمْن ِزَل ًة.
ُي ِر ُ
اإل َن ِ
الس ْؤُر ِباْل َهم ِز َف ُهو َب ِقَّي ُة َّ
ِ
الط َعامِ ِفي ِْ
يم ُة ِباْل َف ِارِس ِي.
اء .قال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ِيَ :و ُّ
َما ُّ
َفأ َّ
َ
ْ
الس ْؤُر اْل َول َ
وِفي اْلح ِد ِ
ِ َّ
َّ
َح َز ِ
َن َّ
ابِ« :إ َّن َجا ِبًار َق ْد َصَن َع َل ُك ْم
يث :أ َّ
ال َي ْوَم ْاْل ْ
َ
َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َ
الن ِب َّي َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ُهَنا اْل ُغْرَف ُة؛ ْل ََّن ُه ْم َت َس َّوُروا َعَل ْيه في َها".
ُس ْؤًار َف َحَّي َه ًَل ِب ُك ْم»َ .واْلم ْحَر ُ
السؤر هو البقية بقية الطعام ،مثل قول أهل العلم في الهرة« :وسؤرها طاهر» أ ما تبقيه مما
تأكل منه وتشرب ،فهو البقية.
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ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ال أَُبو
اب ُهَنا اْل ُغْرَف ُة؛ ْل ََّن ُه ْم َت َس َّوُروا َعَل ْيه ف َ
" َواْلم ْحَر ُ
يهاَ .قاَله َي ْحَيى ْب ُن َسَل ٍمَ .وَق َ
س ،و ِمْنه ِمحراب اْلمس ِج ِد .وَقد م َضى اْلَقول ِف ِ
ِ
يه ِفي ٌَ ْي ِر َم ْو ِض ٍعِ{ .إ ْذ
َص ْدُر اْل َم ْجل ِ َ ُ ْ َ ُ َ ْ
ْ ُ
َ ْ َ
اء ْت ِإ ْذ َمَّرَت ْي ِن؛ ِْل ََّن ُه َما ِف ْع ََل ِن".
َد ُاوَد} َج َ
ِ
يب
هذا تقدم الكالم فيه في سورة آل عمران ،وفي سبأَ :
{ي ْع َملو َن َله َما َي َشاء م ْ َم َح ِار َ
ِ
يل}[سبأ ]13:تقدم الكالم فيه مرارا.
َوتَ َماث َ
وتقدم الكالم في مشروعية المحاريب في المساجد ،وهل لها عالقة بمذابح اليهو  ،تقدم هذا كله
ُعَب ْي َد َةِ :إَّن ُه
َد َخُلوا َعَلى

عند المفسر رحمه هللا.
ِ
ِ
َن َت ُكو َن َّ
الث ِانَي ُة َم َع َما َب ْع َد َها
اء :أ َّ
اه َما ِب َم ْعَنى َل َّماَ .وَق ْو ٌل َ
آخُر :أ ْ
َن ِإ ْح َد ُ
"ْل ََّن ُه َما ف ْع ََل ِنَ ،وَز َع َم اْل َفَّر ُ
ِ
ِ
يلِ :إَّن ُه َما َكاَنا ِإْن ِسَّي ْي ِنَ ،قاَل ُه َّ
اع ٌةَ .و َعَّيَن ُه َما
النَّق ُ
يلَ :مَل َك ْي ِنَ ،قاَل ُه َج َم َ
اشَ .وِق َ
َت ْبِييًنا ل َما َقْبَل َها .ق َ
يك ِائيل .وِقيل :مَل َكي ِن ِفي ص ِ ِ
ِ
َّللا ِإَل ْي ِه ِفي َي ْومِ
َج َم َ
يل َو ِم َ ُ َ َ َ ْ
ُ َ
ورة ِإْنسَّي ْي ِنَ ،ب َع َث ُه َما َّ ُ
اع ٌة َفَقاُلواِ :إَّن ُه َما جْب ِر ُ
ِ ِِ
ِ
س ُّ
الص ََل ِة ِإََّل َو ُه َما
اب َعَل ْي ِهَ ،ف َما َش َعَر َو ُه َو ِفي َّ
عَب َادتهَ .ف َمَن َع ُه َما اْل َحَر ُ
ولَ ،ف َت َس َّوُروا اْلم ْحَر َ
الد ُخ َ
ِ
ِ
اب}".
َب ْي َن َي َد ْيه َجالِ َس ْي ِنَ ،و ُه َو َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َه ْل أ ََت َ
اك َنَبأُ اْل َخ ْصمِ ِإ ْذ َت َس َّوُروا اْلم ْحَر َ

كما تقدم ،حتى قيل

حر
منعهم الحر ؛ ألن او -عليه السالم -مع النبوة كان ملكا ،وكان ي َ
{و َش َد ْ َنا مْل َكه}[ص.]20:
إنه كان يحرسه أكثر م ثالثي ألفا ،و لك قولهَ :
ِ
ان َّ
ق اْل ِم ْحَر ِ
"أَ ْيَ :عَل ْوا َوَن َزُلوا َعَل ْي ِه ِم ْن َف ْو ِ
اه ْاب ُن
الث ْورُّ
ابَ ،قاَل ُه ُس ْفَي ُ
ِي َو ٌَ ْيُرُهَ .و َسَب ُب َذل َك َما َح َك ُ
ِ
ِ
يل َل ُهِ :إَّن َك َس ُت ْبَتَلى َوَت ْعَل ُم
اس أ َّ
َن َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
َعَّب ٍ
الس ََل ُمَ -حَّد َث َن ْف َس َه ِإ ِن ْابُتلِ َي أ ْ
َن َي ْع َتص َمَ .فق َ
اْليوم َّال ِذي ُتبَتَلى ِف ِ
ِ
الد ُخ ِ
َخ َذ َّ
ابَ ،و َمَن َع ِم َن ُّ
ول َعَل ْي ِهَ ،فَب ْيَنما
يهَ ،ف ُخ ْذ ِح ْذَر َكَ .فأ َ
ْ
الزُب َ
ور َوَد َخ َل اْلم ْحَر َ
َْ َ
ِ
الزبور ِإ ْذ جاء َ ِ
َحس ِن ما َي ُكو ُن ِم َن َّ
َن
ج َب ْي َن َي َد ْيهَ .ف َه َّم أ ْ
الط ْي ِرَ ،ف َج َع َل َي ْدُر ُ
ُه َو َي ْقَأرُ َّ ُ َ
َ َ
طائٌر َكأ ْ َ َ
ِِ
ط َارَ ،ف َّ
اس ُت ْد ِر َج َح َّتى َوَق َع ِفي ُك َّوِة اْل ِم ْحَر ِ
اطَل َع لُِي ْب ِصَرُه
ابَ ،ف َدَنا ِمْن ُه لَِي ْأ ُخ َذ ُه َف َ
َي َتَن َاوَل ُه ِبَيدهَ ،ف ْ
ِِ
ط ْت جس َدها ِب َشع ِرهاَ .قال ُّ ِ
ِ
ال
َفأ ْ
ْ َ
امَأَر ٍة َت ْغ َت ِس ُلَ ،فَل َّما َأَر ْت ُه ٌَ َّ َ َ َ
َشَر َ
السد ُّيَ :ف َوَق َع ْت في َقْلبهَ .ق َ
َ
ف َعَلى ْ
ير اْل ُغ َز ِ
اس :وَكان َزوجها ٌَ ِازيا ِفي س ِب ِ ِ
َّللا ،و ُهو أَو ِريا بن حَنانَ ،ف َك َتب َداوُد ِإَلى أ ِ
َم ِ
اة
يل َّ َ َ َ ْ ُ َ َ
ً
ْاب ُن َعَّب ٍ َ َ ْ ُ َ
َ ُ
َ
التاب ِ
َن يجعل َزوجها ِفي حمَل ِة َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه ْم أ َْو ُي ْقَتُلوا،
وت ِإ َّما أ ْ
الت ُابوتَ ،وَك َ
ان َح َمَل ُة َّ ُ
أْ َ ْ َ َ ْ َ َ
َن َي ْف َت َح َّ ُ
ََ
ِ
َفَقَّد َم ُه ِف ِ
َن َي ُكو َن
اش َتَر َ
يه ْم َفُق ِت َلَ ،فَل َّما اْنَق َض ْت ِعَّد ُت َها َخ َ
طَب َها َد ُاوُدَ ،و ْ
ط ْت َعَل ْيه ِإ ْن َوَل َد ْت ٌُ ََل ًما أ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
يلَ ،فَل ْم
اْل َخلِي َف َة َب ْع َد ُهَ ،وَك َتَب ْت َعَل ْي ِه ِب َذلِ َك ِك َت ًاباَ ،وأ ْ
َش َه َد ْت َعَل ْيه َخ ْم ِس َ
ين َر ُج ًَل م ْن َبني ِإ ْسَرائ َ
ِ
ان َو َش َّبَ ،وَت َس َّوَر اْل َمَل َك ِ
َّللا ِفي
ان ِم ْن َشأ ِْن ِه َما َما َق َّ
انَ ،وَك َ
َت ْس َتقَّر َن ْف ُس ُه َح َّتى َوَل َد ْت ُسَل ْي َم َ
ص َّ ُ
ِك َتا ِب ِهَ .ذ َكَرُه اْل َم َاوْرِد ُّي َو ٌَ ْيُرُهَ .وََل َي ِص ُّح".
نعم؛ ألن هذا مناف للعصمة ،الصالح م المسلمي ال يقع منه هذا ،الصالح م أتباع او ال
يقع منه هذا ،فكيف به؟

ِي ِفي َذلِ َك".
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
َم َث ُل َما ُرو َ
ِيَ :و ُه َو أ ْ
" َق َ
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هذا السياق أمثل ما رو في لك؛ يعني أقوى ،وإن كان ضعيفا أو ال يصح ،لك ما يصح

مراتب ،وما ال يصح أيضا مراتب.
" ُقْلت :ورواه مرُفوعا ِبمعَن ِ ِ ِ
ِ
يم
ُ َ َ َ ُ َْ ً َ ْ ُ
اه التْرمذ ُّي اْل َحك ُ
بن مالِ ٍك يُقول :س ِمعت رسول َّ ِ
َّللا َ -صَّلى
َ ُ َ ُْ َُ َ
َْ َ
الس ََل ُم."»-
َّ

ِفي

َّللا
َّ ُ

َن َو ِاد ِر
َعَل ْي ِه

ِ
يد َّ ِ
ُص ِ
س
ول َع ْن َي ِز َ
الرَقاش ِيَ ،سم َع أََن َ
ْاْل ُ
َّ
ولِ« :إ َّن َد ُاوَد َّ
الن ِب َّي َ -عَل ْي ِه
َو َسل َمَ -يُق ُ

والقاعدة عند أهل العلم أن ما يتفر به الحكيم أنه ال يصح ،أن ما يتفر به الحكيم الترمذ

ال

يصح.
"س ِمعت رسول َّ ِ
ِ َّ
َّ
ولِ« :إ َّن َدا ُوَد َّ
ظَر
ين َن َ
الن ِب َّيَ -عَل ْي ِه َّ
الس ََل ُمِ -ح َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -يُق ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ ُْ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الِ :إ َذا َح َضَر اْل َع ُد ُّو
ِإَلى اْل َمْ أر َِة َف َه َّم ِب َها َق َ
يل َب ْع ًثاَ ،وأ َْو َصى َصاح َب اْلَب ْعث َفَق َ
ط َع َعَلى َبني ِإ ْسَرائ َ
َق ِرب ُف ََل ًنا وس َّماهَ ،قالَ :فَقَّربه بين ي َد ِي َّ ِ
الزَم ِ
وت ِفي َذلِ َك َّ
ان َذلِ َك َّ
ان
الت ُاب ُ
الَ :وَك َ
َ ُ َْ َ َ
ََ ُ
ْ
الت ُابوتَ ،ق َ
َ
ِ
ِ
التاب ِ
ش َّال ِذي ُيَق ِاتُل ُه،
وت َل ْم َيْرِج ْع َح َّتى ُي ْقَت َل أ َْو َيْن َه ِزَم َعْن ُه اْل َج ْي ُ
ُي ْس َتْن َصُر ِبهَ ،ف َم ْن ُقد َم َب ْي َن َي َد ِي َّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ج اْل َمْ أر َِةَ ،وَن َز َل اْل َمَل َك ِ
يد َع ْن َق َت َاد َة:
ال َس ِع ٌ
َفُقد َم َفُقت َل َزْو ُ
ان َعَلى َد ُاوَد َفَق َّصا َعَل ْيه اْلق َّص َة»َ .وَق َ
اب ،وِف ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يه اْل َم ْو ُت
اء أ ْ
َك َت َب ِإَلى َزْو ِج َها َوَذِل َك في ِح َص ِار َع َّم َ
َن َي ْأ ُخ ُذوا ِب َحْلَقة اْلَب ِ َ
ان َمديَنة َبْلَق َ
َح َمُرَ ،ف َتَقَّد َم َفُقِت َل.
ْاْل ْ
َّللا داود ِباْل َخ ِطيئ ِة؛ ِْل ََّنه َتمَّنى يوما عَلى رب ِ
ِ
ِ
َّ
ِه
َ
ام َت َح َن َّ ُ َ ُ َ
ُ َ َْ ً َ َ
ال َق ْوٌم م َن اْل ُعَل َماءِ :إَّن َما ْ
ال الث ْعَل ِب ُّي َق َ
َوَق َ
ِ
ِ ِ
ِ
اه ْم.
َع َ
وبَ ،و َسأََل ُه أ ْ
ط ُ
ام َت َحَن ُه ْمَ ،وُي ْعطَي ُه َن ْح ُو َما أ ْ
ِس َح َ
اق َوَي ْعُق َ
يم َوإ ْ
َن َي ْم َتحَن ُه َن ْح ُو َما ْ
َمْن ِزَل َة إ ْبَراه َ
يه ِب ِعباد ِة رب ِ
اس ،ويوم ي ْخُلو ِف ِ
الدهر َث ََل َث َة أََّيام ،يوم ي ْق ِضي ِف ِ
يه َب ْي َن َّ
ِه،
َوَك َ
الن ِ َ َ ْ ٌ َ
ٍ َْ ٌ َ
ََ َ
ان َد ُاوُد َق ْد َق َس َم َّ ْ َ
يه ِب ِنس ِائ ِه وأ ْ ِ
ويوم ي ْخُلو ِف ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وب.
َش َغالِهَ .وَك َ
ِس َح َ
ََْ ٍ َ
َ
اق َوَي ْعُق َ
يم َوإ ْ
َ
يما َيْقَأرُ م َن اْل ُك ُتب َف ْض َل إ ْبَراه َ
ان َيج ُد ف َ
َفَقال :يا ر ِبِ ،إ َّن اْل َخير ُكَّله َق ْد َذهب ِب ِه ِ
َّللا َت َعاَلى ِإَل ْي ِهِ :إَّن ُه ُم ْابُتُلوا ِبَب ََلَيا َل ْم
َْ ُ
َ
َ َ َ
ََ
آبائيَ ،فأ َْو َحى َّ ُ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يم ِبُن ْمُروَذَ ،وب َّ
اق
ِالن ِارَ ،وبِ َذ ْب ِح ْابنهَ ،و ْابُتل َي ِإ ْس َح ُ
ُي ْبَتَلى ب َها ٌَْيُرُه ْم َف َصَبُروا َعَل ْي َهاْ ،ابُتل َي إ ْبَراه ُ
ِ ِ
ِب َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذ ْب ِحَ ،و ْابُتلِي َي ْعُق ُ ِ
ال
وس َ
وب باْل ُح ْزن َعَلى ُي ُ
ف َوَذ َهاب َب َص ِرهَ ،وَل ْم ُت ْبَت َل أَْن َت ب َش ْي ٍء م ْن َذل َكَ .فَق َ
َ
ِ
الس ََلمَ :-فابَتلِِني ِب ِم ْث ِل ما ابَتَلي َتهم ،وأ ِ ِ ِ
َّللا َت َعاَلى
َع َ
َعطني م ْث َل َما أ ْ
َ ْ ْ ُْ َ ْ
ْ
ط ْي َت ُه ْمَ ،فأ َْو َحى َّ ُ
َد ُاوُد َ -عَل ْيه َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌََل َق َب َاب ُه،
ان َذلِ َك اْلَي ْوَم َد َخ َل ِم ْحَرَاب ُه َوأ ْ
ِإَل ْيهِ :إَّن َك ُم ْبَتًلى في َش ْه ِر َك َذا في َي ْومِ اْل ُج ُم َعةَ .فَل َّما َك َ
ِ
ِ
ط ِ
ص َِ
ورَ .فَب ْيَنا ُه َو َك َذلِ َك ِإ ْذ ُم ِث َل َل ُه َّ
َو َج َع َل ُي َصلِي َوَي ْقَأرُ َّ
يها
الش ْي َ ُ
ام ٍة م ْن َذ َه ٍب ،ف َ
الزُب َ
ان في ُ
ورة َح َم َ
ط َار ْت ٌَ ْيَر
يرَ ،ف َ
ف َب ْي َن ِر ْجَل ْي ِهَ ،ف َمَّد َي َد ُه لَِي ْأ ُخ َذ َها َفَي ْد َف َع َها َِلْب ٍن َل ُه َص ِغ ٍ
ِم ْن ُك ِل َل ْو ٍن َح َس ٍنَ ،ف َوَق َ
ِ
ِ
ِ
ط َار ْت َح َّتى َوَق َع ْت ِفي ُك َّوٍة،
َّتَ ،ف َت ِب َع َها َف َ
ام َتَّد ِإَل ْي َها لَِي ْأ ُخ َذ َها َف َتَنح ْ
َبعي ٍد َوَل ْم ُت َؤيِ ْس ُه م ْن َن ْفس َهاَ ،ف ْ
امَأَر ًة ِفي
ظر َد ُاود َيْرَت ِف ُع ِفي ِإ ْث ِرَها لَِي ْب َع َث ِإَل ْي َها َم ْن َي ْأ ُخ ُذ َهاَ ،فَن َ
ط َار ْتَ ،وَن َ
َف َذ َه َب لَِي ْأ ُخ َذ َها َف َ
ظَر ْ
ِ
ِ
الس ِد ُّيَ :ت ْغ َت ِس ُل ُعْرَياَن ًة َعَلى َس ْط ٍح َل َهاَ ،فَأَرى
ال ُّ
ُب ْس َت ٍ
ان َعَلى َشط ِبْرَك ٍة َت ْغ َتس ُلَ ،قاَل ُه اْل َكْل ِب ُّيَ .وَق َ
ِ
النس ِ
اء َخْلًقاَ ،فأ َْبصَر ْت ِظَّلهُ َفَن َف َض ْت َش ْعَرَها َف َغ َّ
ان َزْو ُج َها
أْ
طى َب َدَن َهاَ ،ف َزَاد ُه ِإ ْع َج ًابا ِب َهاَ .وَك َ
َ
َج َم َل َ
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ورًّيا اب ِن أ ْ ِ
أَو ِريا بن حَنِ 6
وب
َ ُْ َ َ
ص ِ ْ
ُخت َد ُاوَدَ ،ف َك َت َب َد ُاوُد ِإَلى أَُّي َ
ان ،في ٌَ ْزَوٍة َم َع أَُّي َ
وب ْب ِن ُ
التاب ِ
ان َك َذا وَك َذا ،وَق ِدمه ِقبل َّ ِ
ِ ِ
ُوريا ِإَلى َم َك ِ
ِبأ ِ
وت ََل َي ِح ُّل َل ُه
الت ُابوتَ ،وَك َ
ان َم ْن ُقد َم قَب َل َّ ُ
َ
َ ُْ ََ
َّللا َعَل ْي ِه أ َْو ُي ْس َت ْش َه ُدَ .فَقَّد َم ُه َف ُف ِت َح َل ُهَ ،ف َك َت َب ِإَلى َد ُاوَد ُي ْخ ِبُرُه ِب َذِل َك.
اء ُه َح َّتى َي ْف َت َح َّ ُ
َوَر َ
َقال اْل َكْل ِبي :وَكان أَو ِرًّيا سيف َّ ِ
َّللا ِفي أَْر ِض ِه ِفي َزَم ِ
ان ِإ َذا َضَر َب َضْرَب ًة َوَكَّبَر َكَّبَر
َْ َ
ان َد ُاوَدَ ،وَك َ
ُّ َ َ َ
َ
ِ ِِ
ِ
ين ِه و ِم َ ِ
ِِ
السم ِ
ِ
اء ِب َت ْك ِب ِ
يرِه َح َّتى َيْن َت ِهي َذلِ َك ِإَلى
يل َع ْن َيم َ
يكائ ُ
ج ْب ِر ُ
يل َع ْن ش َمالهَ ،وَكَّبَر ْت َم ََل ئ َك ُة َّ َ
َ
شَ ،ف ُت َك ِبَر َم ََل ِئ َك ُة اْل َعْر ِ
اْل َعْر ِ
ش ِب َت ْك ِبي ِرِه.
َقال :وَكان سيوف َّ ِ
ِ
ِ
وسىَ ،وأ ِ
ُورَّيا ِفي َزَم ِن َد ُاوَدَ ،و َح ْم َزَة ْب َن
َ َ َ ُُ ُ
َّللا َث ََل َث ًةَ ،كال َب ْب َن ُيوِفَنا في َزَم ِن ُم َ
ول َّ ِ
َع ْب ِد اْلم َّ
ِ َّ
َّ
طلِ ِب ِفي َزم ِن َرس ِ
َن
وب ِإَلى َد ُاوَد ُي ْخ ِبُرُه أ َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ .-فَل َّما َك َت َب أَُّي َ
َ ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُورَّيا َك َت َب َد ُاوُد ِإَل ْيه :أ ِ
َّللا َق ْد َف َت َح َعَلى أ ِ
َن ْاب َع ْث ُه في َب ْعث َك َذا َوَقد ْم ُه قَب َل َّ
َّللا
الت ُابوتَ ،ف َف َت َح َّ ُ
َّ َ
ِ
ِ
َعَل ْي ِهَ ،فُق ِتل ِفي َّ
ان ْب ِن
الثالِثة َش ِه ً
ين اْنَق َض ْت عَّد ُت َهاَ .ف ِه َي أ ُُّم ُسَل ْي َم َ
يداَ .ف َت َزَّو َج َد ُاوُد تْل َك اْل َمْ أَر َة ِح َ
َ
َد ُاوَد.
ِ
ام ِت َح ِ
يق َق ْط َع َي ْو ٍم ِب َغ ْي ِر ُمَق َارَف ِة
الس ََل ُم -أ َّ
ان َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
َن َن ْف َس ُه َحَّد َث ْت ُه أََّن ُه ُيط ُ
يلَ :سَب ُب ْ
َوِق َ
ال اْل َح َس ُنِ :إ َّن َد ُاوَد َج َّأَز َّ
اءُ ،ج ْزًءا ِل ِن َس ِائ ِهَ ،و ُج ْزًءا ِلْل ِعَب َاد ِةَ ،و ُج ْزًءا ِلَب ِني
َج َز ٍ
الد ْهَر أَْرَب َع َة أ ْ
َش ْي ٍءَ .ق َ
ِ
يهم ،ويوما لِْلَق َض ِ
ِ
ِ
ِ
اكُروا َه ْل َي ُمُّر َعَلى ِْ
اإل ْن َس ِ
ان
اءَ .ف َت َذ َ
ِإ ْسَرائ َ
يل ُي َذاكُروَن ُه َوُي َذاكرُه ْم َوُيَب ُّكوَن ُه َوُيَبك ِ ْ َ َ ْ ً
يوم ََل ي ِصيب ِف ِ
ِ
اب َعَلى َن ْف ِس ِه َي ْوَم ِعَب َاد ِت ِه،
يق َذلِ َكَ ،فأ ْ
يه َذْنًبا؟ َفأ ْ
َض َمَر َد ُاوُد أََّن ُه ُيط ُ
ٌََل َق اْلَب َ
َْ ٌ ُ ُ
ِ
ِ
الزُب ِ
اء ِة َّ
ام ٌة ِم ْن َذ َه ٍب َبْي َن َي َد ْي ِهَ .وَذ َكَر
َمَر أَََّل َي ْد ُخ َل َعَل ْيه أ َ
َحٌدَ ،وأ ََك َّب َعَلى قَر َ
ورَ ،ف َوَق َع ْت َح َم َ
َوأ َ
اؤَنا :وِفي هذا دلِ
يل َو ِهي".
ال ُعَل َم ُ َ
َن ْح َو َما َتَقَّد َمَ .ق َ
ََ َ ٌ َ
عرفنا أن ما جاء في سياق هذه اآليات مما تقدم كره ومما لم يذكره؛ ألن المؤلف م منهجه كما
أِ
َن ْاب َع ْث
َن َيْرِج َع
أْ

بينه في أول كتابه أنه ال يذكر اإلسرائيليات ،لكنه ما تقيد بهذا المنهج ،وإن كان كتابه م أنظف

الكتب ،وتفسيره م أنظف التفاسير م اإلسرائيليات ،وفي كتب التفسير مما نسج حول هذه
اآليات الشيء الكثير ،وقلنا :إن أهل العلم أبطلوا هذه القصص ،وأن هذا التصرف ال يليق
بالمتدي م أتباع األنبياء فكيف باألنبياء؟ كيف ينظر إليها؟

نعم ،األولى معفو عنها ،لك الثانية نسأل هللا العافية ،ورتب عليها ما رتب م بعض الرجل،

وتمني قتله والسعي في قتله ،ثم تزوج هذه المرأة ،هذا كله باطل ال يليق بمقام الصالح م أتباع

األنبياء ،فكيف باألنبياء؟

قوله :كان يق أر الزبور ،وانكب على قراءة الزبور جاء في صحيح البخار أنه كان يق أر القرآن في

مدة إسراج الخيل ،كان يأمر بالخيل أن تسرج فيق أر القرآن ويختمه في هذه المدة ،والعلماء

يستدلون بهذا على جواز اإلسراع والهدر والهذ إ ا تبينت الحروف على جواز لك م كون او -
عليه السالم -يق أر القرآن في هذه المدة الوجيزة ،وهذا بناء على مذهبهم في أن القرآن والزبور

والتوراة واإلنجيل وجميع الكتب اإللهية شيء واحد ال تتغير ،الزبور هو القرآن ،إال أن اللغة


7

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

7

7
تختلف ،والتوراة واإلنجيل هي القرآن إال أن اللغات تختلف ،وأن الكالم واحد ،وأن هللا -جل

وعال -تكلم في األزل وال يتكلم ،تكلم في األزل فقط ،وعندهم أنه قديم ،وال يتجد  ،الذ عليه أهل
السنة أنه وإن كان قديم النوع إال أنه حا ث اآلحا متجد اآلحا  ،هللا -جل وعال -يتكلم متى
شاء كيف يشاء ،والقرآن غير الزبور والتوراة غير اإلنجيل ،لكل نبي ما يخصه مما ينزله هللا -

جل وعال -عليه ،والزبور قد يكون ما يعا ل جزءا م القرآن الذ بي أيدينا أو أكثر أو أقل ،هللا
أعلم ،لكنه ليس هو القرآن الذ

بي أيدينا ،وإن جاء بلفظ القرآن في الحديث الصحيح في

البخار  ،في البخار أنه كان يق أر القرآن ،والم ار به قرآنه ،والقرآن الم ار به ما يق أر ،المقروء،
فالقرآن أنزل على محمد -عليه الصالة والسالم ،-ولم ينزل على او  ،الذ في المصحف الذ
بي الدفتي لم ينزل على غير محمد -عليه الصالة والسالم.-

طالب...:

ال شك أن أهل الكتاب حرفوا ،وغيروا ،وبدلوا ،يعني ال يجزم بهذا ،كما يتداول اآلن م الكتب

األخرى التوراة واإلنجيل؛ يعني مع اليهو توراة ،ومع النصارى أناجيل ،لك أخبر هللا -جل

وعال -عنهم أنهم يحرفون الكلم ،نسأل هللا العافية.
الث ِاني ُة :عَلى أََّن ُه َليس عَلى اْلح ِ
َن َيْن َت ِص َب لِ َّلن ِ
اس ُك َّل َي ْو ٍم".
اكمِ أ ْ
َ
َْ َ
" َّ َ َ
ليس على الحاكم أن ينتصب للنا كل يوم ،هذا إ ا كان يكفيهم بعض يوم أو بعض األيام ،كما
يكون في بعض األوقات ،بعض البلدان ليس عندهم مشاكل ،يعني والنا

إلى وقت قريب

والقضاة ال يتفرغون ،يكون القاضي واحدا في البلد ،وال يخصص له وقتا يجلس فيه للنا

للخصومة ،وقد يمر اليوم واليومان والثالثة واألسبوع ما عرض عليه قضية ،ويجلس يعلم النا

الخير ،ثم يأتي الخصم فيقضي بينهم ،ليس عليه لك في شيء محد  ،إال إ ا استؤجر لذلك
أجر م بيت المال فإن عليه أن يجلس ،وأن يستوعب الدوام م أوله إلى
وأخذ في مقابل لك ا

آخره ،عليه أن يستوعب الدوام م أوله إلى آخره ،إال إ ا كان هنا

عرف مَقر م قبل ولي

األمر فهذا شيء مستثنى وإال فاألصل أن ما يأخذه في مقابل الدوام المحد م أوله إلى آخره،

ألنه يسمع في المسألة الثانية أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للنا

كل يوم ،يقول :وهللا أنا ما

يلزم الذهاب إلى مكان القضاء إلى المحكمة اليوم فيه فرصة أن أجلس .ال ،ما فيه فرصة،

القاضي كغيره مستأجر لفصل الخصومات بي النا  ،وهو ال شك أنه م أشق النا

أعماال،

ونعرف منهم م يعطي م نفسه أكثر مما يطيق أحيانا ،وهذا على حساب وقته ،وعلى حساب

ولده ،وعلى حساب صحته ،وعلى كل حال أجره ل يضيع إن شاء هللا تعالى ،لك اإلشكال في

التقصير ،ال يسمع مثال هذا الكالم أنه ليس على الحاكم أن ينصب نفسه للنا

كل يوم ،ال،

بدءا م الولي ولي األمر السلطان األعظم إلى آخر م يتولى ،أو م يولى على أ

للمسلمي عليه أن يؤ

ما عليه.

والية
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على كل حال إ ا استأ ن مم فوقه مم يملك اإل ن فال بأ .

طالب...:

على كل حال ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،جاء النهي ع القضاء حال الغضب ،وحال

ما يكدر النفس مما ال يتيسر معه النظر في القضايا على الوجه الصحيح ،لك عليه أن يهيأ

األسباب قبل لك.
ِ
س لِ ْ ِ
ْل ْن َس ِ
ان َم ْش ُغوًَل ِباْل ِعَب َاد ِة".
َن َي ْتُر َك َو ْط َء ِن َس ِائه َوإ ْ
ان أ ْ
ِن َك َ
" َوأََّنهُ َل ْي َ
ليس له أن يتر وطء نسائه وح َد لك باألربعة أشهر ،التي هي مدة اإليالء ،وإن كان المقرر
عند أهل العلم أنه ليس له أن يتركها حتى تحتاج إلى غيره ،بدون تحديد.
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا
" َوَق ْد َم َضى َه َذا اْل َم ْعَنى في "الن َساء"َ .و َح َك َم َك ْع ٌب ِب َذل َك في َزَم ِن ُع َمَر ب َم ْح َض ِره َ-رض َي َّ ُ
ِ
الس ََلم -لِعب ِد َّ ِ
ال
َّللا ْب ُن َع ْم ٍروِ« :إ َّن لِ َزْو ِج َك َعَل ْي َك َحًّقا» اْل َح ِد َ
ال َ -عَل ْيه َّ ُ َ ْ
يثَ .وَق َ
َعْن ُه َماَ .-وَق ْد َق َ
ِ
الس ََلمَ -قال لِب ِني ِإسرِائيل ِحين اس ُت ْخلِف :و َّ ِ
ِ ِ
َّللا َْلَ ْع ِدَل َّن
َ َ
َ َ
َْ َ َ ْ
اْل َح َس ُن أ َْي ًضا َو ُم َجاهٌد :إ َّن َد ُاوَد َ -عَل ْيه َّ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ُع ِج َب ِب َع َملِ ِه
ان َد ُاوُد َكث َير اْلعَب َادةَ ،فأ ْ
اقَ :ك َ
ال أَُبو َب ْك ٍر اْل َوَّر ُ
َب ْيَن ُك ْمَ ،وَل ْم َي ْس َت ْث ِن َف ْابُتل َي ِب َه َذاَ .وَق َ
ِ
ِ ِ
الَ :ه ْل ِفي ْاْلَْر ِ
ول َل َك:
ض أَ
َّللا َت َعاَلى َيُق ُ
الِ :إ َّن َّ َ
يلَ ،فَق َ
َّللا ِإَل ْيه ج ْب ِر َ
َحٌد َي ْع َم ُل َك َع َمليَ .فأَْر َس َل َّ ُ
َوَق َ
ْك ُل َّ
ُع ِج ْب َت َث ِانَي ًة َوَكْل ُت َك ِإَلى
الن ُار اْل َح َ
ْك ُل اْل ِعَب َاد َة َك َما َتأ ُ
َع ِج ْب َت ِب ِعَب َاد ِت َكَ ،واْل ُع ْج ُب َيأ ُ
ط َبَ ،فِإ ْن أ ْ
أُ
ِ ِِ
ِ
ِ
الِ :إ َّن َذلِ َك َل َك ِث ٌير".
الَ :يا َرب كْلني ِإَلى َن ْفسي َسَن ًةَ .ق َ
َن ْفس َك .فَق َ
هذا ال يمك أن يقوله عاقل فضال ع متدي  ،ال يستطيع أن يقوم بأ نى شيء إ ا وكل إليه إ ا
وكل إلى نفسه طرفة عي  ،فضال ع

أن يوكل لنفسه سنة ،مثل هذا التصور ومثل هذا

اإلعجاب نتيجته الخزالن .ومثل هذا ال يليق بأولياء هللا فضال ع أنبيائه.
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ :يا َر ِب َف ِكْل ِني ِإَلى
الِ :إ َّن َذل َك َل َكث ٌيرَ .ق َ
الَ :فَي ْو ًماَ .ق َ
الِ :إ َّن َذل َك َل َكث ٌيرَ .ق َ
الَ :ف َش ْهًارَ .ق َ
" َق َ
ِ
ِ
ابَ ،وَو َض َع َّ
ور
س ُّ
الص َ
الَ :ف َش ْأُن َك ِب َهاَ .ف َوَّك َل ْاْل ْ
َن ْفسي َس َ
الزُب َ
اسَ ،وَل ِب َ
َحَر َ
وفَ ،وَد َخ َل اْلم ْحَر َ
اع ًةَ .ق َ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
الط ِائر بين ي َدي ِهَ ،ف َك ِ
ان.
َم ِر اْل َمْ أرَة َما َك َ
َ
َب ْي َن َي َد ْيهَ ،فَبْيَن َما ُه َو في عَب َادته ِإ ْذ َوَق َع َّ ُ َ ْ َ َ ْ
ان م ْن أ ْ
آل داود َلك ِف ِ
ان َّ
يه َص ِائ ٌم،
الث ْورُّ
ال َد ُاوُد َذ َ
ات َي ْومٍَ :يا َر ِب َما ِم ْن َي ْومٍ ِإََّل َو ِم ْن ِ َ ُ َ َ
ال ُس ْفَي ُ
ِيَ :ق َ
َوَق َ
ِ
ِ
َوما ِم ْن َلْيَل ٍة ِإََّل َو ِم ْن ِ
َّللا ِإَل ْي ِهَ :يا َد ُاوُد ِمْن َك َذِل َك أ َْو ِم ِني؟ َو ِع َّزِتي
آل َد ُاوَد َل َك ف َ
يها َقائ ٌمَ .فأ َْو َحى َّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال:
اع ُ
الَ :يا َر ِب ْ
الََ :ل بع َّزت َكَ .ق َ
ال :أَكُل َك ِإَلى َن ْفس َك َسَن ًةَ .ق َ
ف َعنيَ .ق َ
َْلَكَلَّن َك ِإَلى َن ْفس َكَ .ق َ
ِِ ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
اع ًة.
الَ :ف َس َ
ُسُب ً
الَ :فأ ْ
الََ :ل بع َّزت َكَ .ق َ
الَ :فَي ْو ًماَ .ق َ
الََ :ل بع َّزت َكَ .ق َ
وعاَ .ق َ
الََ :ل بع َّزت َكَ .ق َ
َف َش ْهًارَ .ق َ
ِِ ِ
ال َل ُه َّ
ظ ًة.
الِ :كْل ِني ِإَلى َن ْف ِسي َل ْح َ
انَ :و َما َق ْدُر َل ْح َ
الش ْي َ
الَ :فَل ْح َ
ط ُ
ظ ٍةَ .ق َ
ظ ًةَ .فَق َ
الََ :ل بع َّزت َكَ .ق َ
َق َ
ظ ًة".
َّللا ِإَلى َن ْف ِس ِه َل ْح َ
َف َوَكَل ُه َّ ُ
يعني يقبل لحظة ،وهي شيء يسير تمر ،وأنت ضابط لنفسك ،قال الشيطان :وما قدر لحظة؟
يعني األمر سهل ويسير ،يهونها ،وهذا الخبر أيضا كسوابقه ال أصل له.
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ظ ًة .وِقيلَ :لهِ :هي ِفي يو ِم َك َذا ِفي وْقتِ
الِ :كْل ِني ِإَلى َن ْف ِسي لحظ ًة .فوكله َّللا ِإلى نف ِس ِه لح
َْ
َ
" َق َ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ
ِ ِ
ِِ ِ
يل:
آَل ٍ
يل :أَْرَب َع ُة َ
اء َذلِ َك اْلَي ْو ُم َج َعَل ُه لِْلعَب َادةَ ،و َوَّك َل ْاْل ْ
َحَر َ
فَ ،وِق َ
اس َح ْو َل َم َكانه .ق َ
َك َذاَ .فَل َّما َج َ
ِ ِ ِ
الزبور بين ي َدي ِهَ ،فج ِ
ِ
ِ
ام ُة
ين أَْل ًفا أ َْو َث ََل َث ًة َوَث ََل ث َ
َث ََل ث َ
ين أَْل ًفاَ .و َخ ََل ِبعَب َادة َربِهَ ،وَن َشَر َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ
َ َ
اءت اْل َح َم َ
َفوَقعت َلهَ ،ف َكان ِمن أَم ِرِه ِفي َلح َ ِ ِ
ِ
َّللا َ -عَّز َو َج َّلِ -إَل ْي ِه اْل َمَل َك ْي ِن
َ َْ ُ
ْ
ظته َم َع اْل َمْ أرَة َما َك َ
انَ .وأَْر َس َل َّ ُ
َ ْ ْ
بع َد ِوََل َد ِة سَليمان ،و َضربا َله اْلم َثل ِب ِ
ِ
الن َعا ِجَ ،فَل َّما َس ِم َع اْلم َثل َذ َكَر َخ ِط َيئ َت ُه َف َخَّر َس ِ
ين
اج ًدا أَْرَبع َ
َْ
َ َ
ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ
َلْيَل ًة َعَلى َما َيأ ِْتي.
ِ
ِ
َّ ِ
اه َل ْي ًَل ِفي ٌَ ْي ِر َوْق ِت ُد ُخ ِ
صومِ".
الثال َث ُةَ :ق ْوُلهُ َت َعاَلىَ { :ف َف ِز َع مْن ُه ْم} ْل ََّن ُه َما أ ََتَي ُ
ول اْل ُخ ُ
ون ِسج أيضا حول هذا القصة ،وأنه ندم ندما شديدا ،وسجد على ما سيأتي فيَ { :خر ر ِ
اكعا
َ
اب}[ص ،]24:أربعي يوما ،ونبت الزرع م
َوأ ََن َ

موعه ،واحترق هذا الزرع م أنفاسه المنبعثة

م حرقة قلبه ،في كالم ال يقبله ال العقل ،وال يصدقه نقل.
" وِقيل :لِ ُد ُخولِ ِهم عَلي ِه ِب َغي ِر ِإ ْذ ِن ِه .وِقيلِْ :ل ََّنهم َتس َّوروا عَلي ِه اْل ِمحراب وَلم يأ ُْت ِ
ِ
ال
ُْ َ ُ َ ْ
ْ َْ ْ
َْ َ َ ْ َ ُ
وه م َن اْلَبابَ .ق َ
َ َ
َ َ
ِي :وَك ِ
الس ََل ُمِ -م َن ِاَل ْم ِتَنا ِع ِب ِاَل ْرِت َفا ِعِ ،ب َح ْي ُث ََل َيْرَت ِقي ِإَل ْي ِه
اب َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
ْاب ُن اْل َعَرب ِ َ َ
ان م ْحَر ُ
َشه ار ِبحس ِب َ ِ ِ
آد ِمي ِب ِحيَل ٍة ِإََّل أَن ي ِق ِ ِ
آَل ٍت
ان َي ْك ُثُر َع َدُد ُه ْمَ ،و َ
َع َو ٍ
َ ٌّ
طا َقتهَ ،م َع أ ْ
اما أ َْو أ ْ ُ ً َ َ
ْ ُ َ
يم إَلْيه أََّي ً
َج َّم ٍة ُم ْخَتلِ َف ِة ْاْلَ ْن َوا ِع.
ِ ِ
ِ ِ ِ
َّللا َت َعاَلى ُم ْخ ِبًار َع ْن َذلِ َكَ { :ت َس َّوُروا
َوَل ْو ُقْلَناِ :إَّن ُه ُي َ
ال َّ ُ
وص ُل ِإَل ْيه م ْن َباب اْلم ْحَراب َل َما َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َها ِم ْن أَ ْسَفلِ َها ِإََّل
اب َواْل ُغْرَف َة لِ َم ْن َ
ال َت َس َّوَر اْلم ْحَر َ
اْلم ْحَر َ
طَل َع ِإَل ْي َها م ْن َدَرج َهاَ ،و َج َ
اب}؛ ِإ ْذ ََل ُيَق ُ
َّ ِ
ال ِإَّن ُه َد َخ َل ِمْن َها اْل َخ ْص َم ِ
ان َعلِ ْم َت َق ْط ًعا أََّن ُه َما
َن َي ُكو َن َذلِ َك َم َج ًا
أْ
ازَ ،وِإ َذا َش َ
اه ْد َت اْل ُك َّوَة التي ُيَق ُ
ِ
َّ
ان اْل ُم َت َس ِوَر ِ
َمَل َك ِ
َخ َوْي ِن
ان؛ ِْل ََّن َها ِم َن اْل ُعُل ِو ِب َح ْي ُث ََل َيَناُل َها ِإََّل ُعْلو ٌّ
ان أ َ
يلَ :ك َ
ال الث ْعَل ِب ُّيَ :وَق ْد ق َ
ِيَ .ق َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ال َل ُه َمَل ٌك ِم َن اْل َم ََل ِئ َك ِةَ :ف َه ََّل
يل ِْل ٍ
َب َوأ ٍ
ُمَ .فَل َّما َق َضى َد ُاوُد َب ْيَن ُه َما بَقضَّي ٍةَ ،ق َ
م ْن َبني ِإ ْسَرائ َ
َق َض ْي َت ِب َذلِ َك َعَلى َن ْف ِس َك َيا َداوُدَ .قال َّ
َح َس ُن أََّن ُه َما َكاَنا َمَل َك ْي ِنَ ،نَّب َها َد ُاوَد َعَلى
الث ْعَل ِب ُّيَ :وا ْْل ََّو ُل أ ْ
ُ
َ
َما َف َع َل.
التأ ِْو ِ
َه ِل َّ
يل.
ُقْل ُتَ :و َعَلى َه َذا أَ ْك َثُر أ ْ
ِ
ان َخ ْص َم ِ
ول اْل َمَل َك ِ
ض َوَذلِ َك َك ِذ ٌبَ ،واْل َم ََل ِئ َك ُة
ضَنا َعَلى َب ْع ٍ
ان َب َغى َب ْع ُ
ف َي ُج ُ
وز أ ْ
يلَ :ك ْي َ
َن َيُق َ
َفِإ ْن ق َ
َع ْن ِم ْثِل ِه ُمَنَّزُهو َن؟
يرَ ،ف َكأََّن ُه َما َق َاَلَ :ق ِدْرَنا َكأََّنَنا َخ ْص َم ِ
ضَنا
ان َب َغى َب ْع ُ
اب َعْن ُه :أََّن ُه ََل ُبَّد ِفي اْل َك ََلمِ ِم ْن َت ْق ِد ٍ
َفاْل َج َو ُ
ق ،وعَلى َذلِ َك ي ْحمل َقوُلهماِ :إ َّن َه َذا أ ِ
َخي َل ُه ِت ْس ٌع َوِت ْس ُعو َن
َعَلى َب ْع ٍ
ضَ ،ف ْ
اح ُك ْم َب ْيَنَنا ِباْل َح ِ َ َ
ُ َُ ْ َُ
الت ْق ِد ِ
يق َّ
ط ِر ِ
ير؛ لُِيَنَّب َه َد ُاوُد َعَلى َما
َن ْع َج ًة؛ ِْل َّ
ورِة اْل َخَب ِر َفاْل ُمَرُاد ِإ َيرُاد ُه َعَلى َ
َن َذلِ َك َوإ ْ
ِن َك َ
ص َ
ان ِب ُ
َعَل ُم".
َّللا أ ْ
َف َع َلَ ،و َّ ُ
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بهذا التخريج ال يبقى شيء اسمه كذب ،كل م كذب قدر في نفسه مثل هذا التقدير ،أنهما
خصمان ،أنهما كالخصمي  ،أو افترض أننا خصمان ،أو ما أشبه لك ،وعلى كل حال مثل هذا

األمر الصا ر م هللا -جل وعال -البتالء م شاء م عبا ه يجب قبوله ولو لم يطابق الواقع
بالنسبة لم كلف به ،يعني كما في حديث الثالثة األقرع واألبرص واألعمى؛ األول جاءه ملك

أقرع ،والثاني جاءه ملك أبرص ،والثالث جاءه ملك أعمى ،ويستدل م يستدل بهذا على جواز

التمثيل ،وأنه وإن خالف الواقع إال أن فيه م المصالح المترتبة عليه ما هو أعظم م مفسدة

الكذب الذ

هو مخالفة الواقع ،هذا أوال أمر شرعي م قبل هللا -جل وعال -مخالف لبعض

النصوص التي جاءت في م الكذب والكا بي  ،فيقتَصر فيه على مور ه ،يعني يبقى تحريم
الكذب ،ويبقى أن هذه الصور مستثناة ،وأنها م ِقبل هللا -جل وعال -هو الذ ابتلى بها هؤالء
الثالثة وهو الذ

ابتلى او -عليه السالم -بهذي الخصمي  ،فيكتفى م

لك على مور ه،

ومنهم م يستروح إلى أنه إ ا ترتب على لك مصلحة أعظم م المفسدة المترتبة على الكذب،

وأن الكذب سلم م المفاسد المترتبة عليه فيكون مثل هذا الكذب الذ هو مخالفة الواقع مغتفرا،
والكذب يجوز في صور.

يجوز في صور مخالفة الواقع ،وم

لك أهل العلم في المناظرات ،المناظرات بي خصمي ،

وقد يكون الخصمان المتناظران غير عقالء ،ليسا م أهل الكالم ،مناظرة بي علم التفسير ،وعلم

الحديث ،يعني عقد مناظرة بمثل هذا فقال علم التفسير كذا في كر فضائل التفسير ،وقال علم

الحديث كذا في كر فضائل الحديث ،وهكذا بقية العلوم ،ومناظرات بي خصمي يختلفان في

المذهب مثال بي شافعي وحنبلي ،بي حنفي ومالكي وما في الحقيقة ال مناظر ،وال مناظرة،
واحد الذ ينسج هذا الكالم كله.

مناظرة بي سني وقدر  ،مناظرة بي قدر وجبر  ،مناظرة بي كذا وكذا ،يعني شفاء العليل الب

القيم فيه مناظرات.

أيضا المقامات ،المقامات حدث الحارث ب همام قال :مقامات الحرير  ،مقامات البديع ،مقامات
ِ
محدث ،فال واقع لهذه
فالن ،مقامات الزمخشر  ،مقامات السيوطي ،ينسجونها وال محدث وال َ
المناظرات ،وال واقع لهذه المقامات ،وبعضهم يتسمح في مثل هذا ،ويجيز التمثيل بناء على أنه
يترتب عليه مصالح ،ويعالج قضايا ،ومصالحه ظاهرة على ما يقولون ،لك هل حصل هذا م

الصحابة ،هل حصل مثل هذا م الصحابة؟ هل حصل م أحد م التابعي لهم بإحسان في

القرون المفضلة .ال نعرف شيئا م

خير لسبقونا إليه ،وعلى كل حال على
هذا ،ولو كان ا

اإلنسان السيما فيما يرجو ثوابه م هللا أن يقتفي به أثر م سلف ،الذي هم أهل أن يقتدى بهم.
طالب...:
نعم.
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طالب...:

المناظرات والمقامات علم تجاوز بمثل هذا باعتبار أن مصالحه عظيمة جدا ،مصالح ،يعني اب

القيم حينما كر المناظرات في شفاء العليل ،و كر مناظرة في بدائع الفوائد م قبل شافعي

وحنبلي في مسألة طهارة المني ،مناظرة طويلة فيها شيء م

التفصيل ،وفيها شيء م

الوضوح ،لك أنا بالنسبة لي ال أميل إلى مثل هذا ،بل يقتصر على إيضاح الحق ببيان ليله،
وتعليله ،والنظر في أقوال أهل العلم بأ لتها ،والموازنة بينها ،وكل قول ينسب إلى قائله الحقيقي،

يعني ال يقول فالن ،حتى لو وجدت ليال يصلح أن يستدل به شافعي ،وما سبق أن استدل به،

ما تقول :ليل الشافعية كذا ،تقول :مما يستدل به لمذهب الشافعي كذا ،وهكذا .ألنه ال اعي،
الوضوح ومطابقة الواقع هو األصل ،وال هنا حاجة ملحة اعية لمثل هذا وإال فأهل العلم تبعا

لما ور في لك جوزوا الكذب في مواط  ،كما أنهم جوزوا الغيبة في مواط  ،لك يقتصر بها
على موار النصوص؛ ألن األصل المنع وحسم الما ة.

طالب...:

لك ما فيه ما يمنع أن يقال :هذه المسألة مسألة كذا ،ويصور المسألة بوضوح ،ثم يقول :وقد

اختلف فيها على كذا ،مطابقة للواقع أن المسألة هذه اختلف فيها مثال م المسائل ،وما استدل
به الفريق األول الذي قالوا بالجواز كذا ،والذي قالوا بالتحريم كذا ،وهكذا.
طالب...:

ما فيه ما يمنع ،لك أهل العلم كلهم أطبقوا على أنهما ملكان جاءا الختبار وابتالء او  -عليه

السالم ،-وبعد مسألة أنه قيل :تسعة وتسعون نعجة قالوا :النعجة كني بها ع المرأة ،كني بها
ع المرأة ،والمالئكة معروف أنهم ال يتزوجون.

طالب...:

افتراض المسائل ما فيه بأ  ،أهل العلم افترضوا ،لك يبينون أن هذه المسألة مفترضة ،يعني لو
وقع كذا لكان كذا.

طالب...:

ال ال ،الذ يصنعها ما يتصور هذا التشبه ،وال يخطر على باله.

طالب...:

على كل حال مخالفتها للواقع كذب ،ويكفي هذا.
الر ِب َع ُةِ :إ ْن ِقي َل :لِ َم َف ِز َع َد ُاوُد َو ُه َو َن ِب ٌّيَ ،وَق ْد َق ِوَي ْت َن ْف ُس ُه ِب ُّ
النُب َّوِةَ ،وا ْط َمأََّن ْت ِباْل َو ْح ِيَ ،و َوِثَق ْت ِب َما
" َّا
ِ
ِ
ِ ِ
آتاه َّ ِ
ان ِم َن َّ
اع ِة ِفي ٌَ َاي ِة اْل َم َكاَن ِة؟
َّللا م َن اْل َمْن ِزَلةَ ،وأَ ْظ َهَر َعَلى َي َد ْيه م َن ْاْلَياتَ ،وَك َ
الش َج َ
َُ ُ
ِقيل َل ُهَ :ذِل َك س ِبيل ْاْلَ ْن ِبي ِ
اء َقْبَل ُه".
َ
َ ُ
َ
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هذا الخوف هو الخوف الجبلي ،والفزع الجبلي ،هذا موجو في النا

كلهم ،وإن كانوا يتفاوتون

فيه ،لك أصله موجو  ،وما فيه واحد ال يخاف وال يفزع بالكلية! ما فيه أحد.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اف .أَََل َتَرى ِإَلى
ان ُي َخ ُ
ْمُنوا اْلَق ْت َل َو ْاْلَذَّي َةَ ،و ِمْن ُه َما َك َ
يل َل ُهَ :ذل َك َس ِب ُ
"ق َ
يل ْاْلَ ْنبَياء َقْبَل ُهَ .ل ْم َيأ َ
ال
َن َي ْفُر َ
وسى َو َه ُارو َن َ -عَل ْي ِه َما َّ
ط َعَل ْيَنا أ َْو أ ْ
اف أ ْ
ف َق َاَلِ{ :إَّنَنا َن َخ ُ
الس ََل ُمَ -ك ْي َ
ُم َ
َن َي ْط َغى} َفَق َ
ِك َل ْن َي ِصُلوا ِإَل ْي َك} َوَك َذا
الر ُس ُل لُِل ٍ
َّللاَ -ع َّز َو َج َّلََ{ :-ل َت َخا َفا}َ .وَقاَل ِت ُّ
وطََ{ :ل َت َخ ْف ِإَّنا ُر ُس ُل َرب َ
َّ ُ
َّللا ِإَل ْي ِه َمَل َك ْي ِن َي ْخ َت ِص َم ِ
ال اْل َمَل َك ِ
ان ِإَل ْي ِه َو ُه َو ِفي
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن ِإ ْس َح َ
اقَ :ب َع َث َّ ُ
ان ُهَناََ :ل َت َخ ْفَ .ق َ
َق َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
َّللا َلهُ َوِْل ِ
الَ :ما أ َْد َخَل ُك َما َعَل َّي؟ َق َاَلََ :ل
ُورَّياَ ،فَر ُ
آه َما َواق َف ْي ِن َعَلى َ ْأرسهَ ،فَق َ
م ْحَاربه َ -م َث ًَل َضَرَبهُ َّ ُ
َت َخ ْف َخ ْص َم ِ
اك ِل َت ْق ِضي َب ْيَنَنا.
ضَنا َعَلى َب ْع ٍ
ان َب َغى َب ْع ُ
ض َف ِجْئَن َ
َ
ِ
ِ
ف َل ْم َيأْمْر ِبِإ ْخَر ِ
اج ِه َما ِإ ْذ َق ْد َعلِ َم َم ْطَلَب ُه َماَ ،و َه ََّل أََّدَب ُه َما
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
يل َك ْي َ
ِيَ :فِإ ْن ق َ
اْل َخام َس ُةَ :ق َ
ُ
َوَق ْد َد َخ ََل َعَل ْي ِه ِب َغ ْي ِر ِإ ْذ ٍن؟
َفاْل َج َوا ُب َعَل ْي ِه ِم ْن أَْرَب َع ِة أ َْو ُج ٍهْ :اْل ََّول :أََّنا َلم َن ْعَلم َك ْي ِفَّي َة َشْرِع ِه ِفي اْل ِح َج ِ
اب َو ِْ
اإل ْذ ِنَ ،فَي ُكو ُن
ْ ْ
ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َح َكامَِ ،ح َّتى
ان َذلِ َك في ْابت َداء َشْرِعَنا ُم ْه َم ًَل في َهذه ْاْل ْ
اب ِب َح َس ِب تْل َك ْاْل ْ
َح َكامَِ ،وَق ْد َك َ
اْل َج َو ُ

َّللا َت َعاَلى ِباْلَبَي ِ
ان.
أ َْو َض َح َها َّ ُ
َّ ِ
ع َّ
َح َكامِ اْل ِح َج ِ
ِئ َعَل ْي ِه أَ ْذ َهَل ُه
َن َي ُكو َن اْل َف َز ُ
ابََ ،ل ْح َت َم َل أ ْ
الطار ُ
اب َعَلى أ ْ
الثاني :أََّنا َل ْو َن َّزْلَنا اْل َج َو َ
ان َي ِج ُب ِفي َذلِ َك َل ُه.
َع َّما َك َ
َن يس َتوِفي َك ََلمهما َّال ِذي َد َخ ََل َل ُه ح َّتى يعَلم ِ
َّ
آخَر ْاْل َْم ِر ِمْن ُهَ ،وَيَرى َه ْل َي ْح َت ِم ُل
الثالِ ُث :أََّنه أَراد أ
َ َْ َ
ََُ
ُ ََ ْ َْ ْ َ
ِ ِ
التَقح ِ ِ
ان ِم ْن
ُّم فيه ِب َغ ْي ِر ِإ ْذ ٍن أ َْم ََل؟ َو َه ْل َي ْق َت ِر ُن ِب َذلِ َك ُع ْذٌر َل ُه َما أ َْم ََل َي ُكو ُن َل ُه َما ُع ْذٌر فيه؟ َف َك َ
َّ َ
ِ
آخ ِر اْل َح ِ
َّللا ِفي اْل ِق َّص ِةَ ،وأ ََد ٌب َوَق َع َعَلى َد ْع َوى
ال َما اْن َك َش َ
ف أََّنهُ َب ََل ٌء َو ِم ْحَن ٌةَ ،و َم َث ٌل َضَرَبهُ َّ ُ
اْل ِع ْص َم ِة.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َح ٍد.
َّا
الر ِب ُع :أََّن ُه َي ْح َت ِم ُل أ ْ
َح ٍد؛ ِإ ْذ ََل َح ْجَر فيه َعَلى أ َ
َن َي ُكو َن في َم ْس ِج ٍدَ ،وََل ِإ ْذ َن في اْل َم ْس ِجد ْل َ
ِ
ِيَ ،و ُه َو أََّن ُهما َق َاَلَ :ل َّما َلم َي ْأ َذ ْن َلَنا اْلم َوَّكُلو َن ِباْل ِح َج ِ
ابَ ،ت َو َّصْلَنا
س َذ َكَرُه اْلُق َش ْيرُّ
ُقْل ُتَ :وَق ْو ٌل َخام ٌ
ْ
ُ
َ
الد ُخ ِ
ول ِب َّ
ِإَلى ُّ
َص َغى ِإَلى َق ْولِ ِه ْم".
الت َس ُّو ِرَ ،و ِخ ْفَنا أ ْ
َن َي َت َفا َق َم ْاْل َْمُر َب ْيَنَناَ .فَق ِب َل َد ُاوُد ُع ْذَرُه ْمَ ،وأ ْ
يعني في قوله الرابع يحتمل أن يكون في المسجد ،وال إ ن في المسجد ألحد؛ إ ال حجر فيه
على أحد ،األصل أن المساجد مفتوحة لم يريد أن يتعبد فيها ،وهكذا كانت م عهد النبي -

عليه الصالة والسالم -إلى آخر الزمان ،ثم لما وجد م يسيء استخدام المسجد وأثاث المسجد،

واألموال التي احتوى عليها المسجد رئي في أن المصلحة أن تغلق هذه المساجد ،لك لو جاء
شخص قصده حس  ،قصده حس  ،وأمارات الصدق عليه ظاهرة ،ووجد المسجد مغلقا فهل له أن

يتسور المسجد ويدخله م غير بابه ،أو نقول :إن هذا يمنعه النظام المبني على المصلحة فال

يجوز له لك ،وتبعا لذلك هل للمسئول ع المسجد أن يمنع م البقاء في المسجد والمكث فيه
تنفيذا لهذه األوامر ،أو أن نقول :إن األصل أن المسجد بني للعبا ة ،وشرع فيه عبا ات محد ة
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وعبا ات غير محد ة؟ يعني الصلوات تبدأ م
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األ ان إلى السالم مع الراتبة ،لك لو قال

شخص :أنا أريد أن أجلس حتى تنتشر الشمس ،وقال له المسئول ع

المسجد :أنا مأمور

بإغالق المسجد ،فهل له أن يخرجه بقوة النظام؟ وهل لذلك أن يمانع ،ويمتنع ع الخروج ،ولو

حصل ما حصل؟

ال شك أن هذه مسألة مشكلة ،اإلنسان مشروع له أن يجلس في مصاله حتى تنتشر الشمس

ومشروع له أيضا أن ينتظر الصالة بعد الصالة ،وال شك أن هذه األنظمة وهذه األوامر التي
صدرت بإغالق المساجد في غير أوقات الصالة لوحظ فيها مصالح شرعية مرعية؛ ألنه أسيء
استخدام المساجد وأثاث المساجد ،وإن كان نا ار ،لكنه وجد ،ووجد م يكتب على جدران المسجد

كلمات كفرية ،ووجد م يبول على المصاحف ،ووجد م يسرق األثاث ،وال شك أن هؤالء كان،
لهم أثر في صدور مثل هذه األنظمة ،والمجزوم المقطوع به أن هذه األنظمة إنما صدرت بعد

وقائع تقتضي مثل هذا األمر ،لك الذ ليس له إال التعبد في هذه المساجد ،هل يأثم إ ا جلس
ٍ
مقتف إلرشا ات وتوجيهات شرعية وال يأثم بهذا؟ ثم
وقيل له :اخرج ورفض؟ أو أنه متبع لشرع
بعد لك هل يأثم م يخرجه م المسجد ،وقد امتثل أوامر شرعية؟

ال شك أن مثل هذه األمور ال بد أن تقدر بقدرها ،فال طرف يشتد ويحتد حتى تقع الخصومة

بينه وبي اآلخر ،وعلى الطرف الثاني إ ا رأى األما ارت والقرائ قرائ الصدق فيتركه على ما

أمر به شرعا؛ ألن األمر هذا معلل بعلل ،بعلل معقولة معروفة ،فإ ا انتفت هذه العلل بالنسبة
لزيد م

النا

معروف م

جماعة المسجد القدامى مم

عرف بصالحه ،ومع لك تحمل

المسئولية ،قال :أنا أجلس إلى تنتشر الشمس ،وعليك أن تغلق الباب وأنا معي مفتاح ،وعندما

أخرج سأقفل .مثل هذا جلوسه ليس بمعصية ،بل طاعة ،وإجابته إلى طلبه والسيما وأن العلة

التي م أجلها أمر بإغالق المساجد منتفية ،واألحكام تدور مع عللها السيما في مثل األحكام
المبنية على مصالح إ ا تحققت المصلحة مع وجو تحقق األمر الشرعي فهذا شيء ال بد م

مراعاته ومالحظته.

عرف به ،يعني زائر أو مسافر أو كذا،
لك قد يقع لإلنسان إحراجات في بلد ،أو في مسجد ال ي َ
وأ ار أن يجلس فالمسئول ع المسجد عنده أمر أن يغلق المسجد ،وأخرجه.
مسافر فصلى في مسجد ،فجاء
ا
يعني مما يذكر م الطرائف أن اإلمام أحمد -رحمه هللا -كان

المسئول ع المسجد ،يريد أن يغلقه ،اإلمام أحمد مسافر ،وجلس للذكر ،ثم بعد لك اضطجع،

فأخرجه ،وحصل بينهم كالم حتى أنه جره بقوة ،وأخرجه م المسجد ،وأ ار أن ينام عند باب
المسجد ،فأبعده ع باب المسجد ،سحبه إلى جوار محل خباز ،هذه القصة كرت في كتب

األ ب ،سحبه إلى جوار المخبز ،لما ا؟
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ألن هذا الذ أخرجه م رأى هذا الرجل الغريب وقد أخرج بقوة ال شك أنه سوف يعتب على هذا

المسئول ع المسجد ،وقد يدعو عليه ،وقد يظ هذا المسئول أنه بمجر هابه يتسور المسجد
فأبعده ع المسجد؛ ليب أر م العهدة عهدة ما وكل إليه ،فالخباز يخبز وهو يخبز يذكر هللا ،إ ا

ألوى بيده قال :سبحان هللا ،إ ا أ خل الخبز قال :الحمد هلل ،وإ ا أخرجها قال :ال إله إال هللا
وهكذا ،فاإلمام أحمد أ ار أن يتتبع هذا الخباز وطريقته وقال :ما الذ

عا

إلى هذا؟ قال:

الذكر وما ور في الحث عليه وكذا وكذا ،وقال :هل رأيت أثره؟ قال :رأيت أثره ،أنا ما عوت

بدعوة إال است ِجيب لي ،إال أنني عوت هللا -جل وعال -أن أرى اإلمام أحمد ب حنبل وما
استجيبت إلى اآلن ،قال اإلمام أحمد :س ِحب لك برجله على وجهه؛ حتى تراه ،هذه عوتك
استجيبت .وهللا أعلم بصدق هذه القصة.

على كل حال مثل هذه القصص يذكرونها في كتب األ ب ،وال يطلب لها سند مثل هذه ،ألنها ال

يترتب عليها حكم شرعي.
المقصو الذ

نح بصد ه مسائل المساجد ،المساجد ال شك أن فيها محتويات منها بطائل

األموال ،يعني فيها مكيفات ،وقد حصل أن اعتدى م اعتدى على المسجد ،وسرق المكيفات،
وسرق األجهزة الصوتية وغيرها،

المقصو أن هذه األوامر صدرت لمصلحة ،وال شك أنه يوجد الصا ق ويوجد الكا ب ،يعني إ ا

ا عى أنه صا ق ،أو ظهرت عليه أمارات الصدق وقرائ الصدق فهذا ال يمنع م أن يمك أن
يبقى في المسجد ،والذ ي ِ
مكنه ما يأثم بمخالفته هذا األمر؛ ألن ما صنعه هو األصل ،والعلة
التي م أجلها وجد هذا األمر منتفية ،أما إ ا خاف اإلنسان ،وعليه مسئولية ،وإ ا س ِرق شيء
فهو ضام له ،فمثل هذا مأمور ،ال يعدو أن يمثل ما أمر به ،وهللا المستعان.

طالب...:

ِ
على كل حال قول هللا -جل وعال{ :-وم أَ ْ ِ
ِ
اسمه}
ظَلم مم ْ َم َن َع َم َسا ِج َد ّللا أ ْ
ََْ
َن ي ْذ َك َر ف َ
يها ْ
[البقرة ،]114:هذا معصية ،هذا معصية ،ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
طالب :هل له أن يستدل بها؟
نعم له أن يستدل.

طالب...:
نعم.

طالب...:

هذا أ ب ،واأل ب شرعي ،لك الكالم على أال يكون هوى ،إ ا كانت توخي فيه المصلحة فهذا

أ ب ،والتعزير شرعي ،إ ا رأى المعلم أن هذا يستحق هذا التعزير فال إشكال.
طالب...:
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أحيانا يكون الملحظ اقتصا يا ،الملحظ اقتصا  ،يعني لو نام النا
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في المساجد تعطلت

الفنا ق ،وتعطل كذا والسياحة وكذا ،هذا موجو في بعض البلدان ،هذا ليس بشرع.
طالب..:

فرق بي أن يتخذ المسجد للنوم مثال ،وبي أن يتخذه للذكر ،ومباشرة أعمال شرعية ،م اتخذه
ِ
للذكر ال يمنع منه ويدخل خول أولي في قوله{ :وم أَ ْ ِ
ِ
يها
ظَلم مم ْ َم َن َع َم َسا ِج َد ّللا أ ْ
ََْ
َن ي ْذ َك َر ف َ
ٍ
حينئذ ،لك أما بالنسبة للنوم فعليه أن يطيع؛ ألن النوم مباح،
اسمه} [البقرة ،]114:وال طاعة له
ْ

ال يزيد على أن يكون مباحا النوم في المسجد ،ومثل هذا للولي أن يمنع منه .م المباح ،أما

المشروع فال.

طالب :يعني في مسألة الجلوس إلى انتشار الشمس.

ال ،هذا شرعي ،هذا ليس له أن يمنعه ،ليس له أن يمنعه ما لم يالحظ مصلحة راجحة.

طالب :لكن المسئول إذا لم يطبق يعني يأتيه ضرر قد يكون..

على كل حال إ ا كان يمنع م أمر شرعي يتر هذا العمل ،يتر هذا العمل.

طالب...:

مباح مباح ،ما عليهم شيء ،هذا قصد شرعي ما فيه إشكال ،ينام في المسجد ،وعلي -رضي هللا
عنه -لما تخاصم مع فاطمة نام في المسجد ،وأيقظه النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-وأقره على
لك .ينام في المسجد ما فيه شيء ،وم مقتضيات االعتكاف النوم في المسجد.

طالب...:

على كل حال مثل هذا األمر منوط بهم ،ولي األمر وكل األمر إليهم ،لك ال يجوز لهم أن

يخالفوا ما شرعه هللا -جل وعال.-
طالب...:

وهللا هذا على حسب ما خص له م ِقَبل ولي األمر؛ ألن هذه والية يمك أن يجتمع له أكثر
م أمر وممك أن يقال له :ليس لك إال الصالة.

طالب :وضع حراسة على المسجد أفضل من إٌَلقه .الحارس يظل في المسجد.

على كل حال المصالح والمفاسد المترتبة المسائل موكولة ومنوطة بم واله هللا -جل وعال -هذه

الجهات ،وعليهم أن يسعوا فيما يصلح أحوال النا  ،وعليهم أيضا حفظ ما وكل إليهم حفظه.
نعم.

ِ
ِ
الَ :خ ْص َم ِ
الس ِاد َس ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :خ ْص َم ِ
اب؟
" َّ
يلَ :ك ْي َ
ان َوَقْب َل َه َذاِ :إ ْذ َت َس َّوُروا اْلم ْحَر َ
ف َق َ
ان} ِإ ْن ق َ
َف ِقيلِْ :ل َّ ِ
ِ
ال اْل ِك َس ِائ ُّيَ :ج ْم ٌع
يلَ :ك َما َتُقو ُل َن ْح ُن َف َعْلَنا ِإ َذا ُكْن ُت َما ا ْثَن ْي ِنَ .وَق َ
ال اْل َخل ُ
َن اَل ْثَن ْي ِن َج ْم ٌعَ ،ق َ
َ
ِ
ِ
ان َع ْن أَْن ُف ِس ِه َما َفَق َاَل َخ ْص َم ِ
طَب ُةَ ،خَّبَر اَل ْثَن ِ
ان.
اءت اْل ُم َخا َ
لما َك َ
ان َخَبًارَ ،فَل َّما اْنَق َضى اْل َخَبُر َو َج َ
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ولَ :خ ْص َم ِ
َّاج :اْل َم ْعَنى َن ْح ُن َخ ْص َم ِ
ال َّ
ان َب َغى
ال ٌَ ْيُرُه :اْلَق ْو ُل َم ْح ُذ ٌ
الزج ُ
َيَ :يُق ُ
وف ،أ ْ
انَ .وَق َ
َوَق َ
ِ ِ
ضَ ،ل َج َاز".
ض ُه َما َعَلى َب ْع ٍ
ضَنا َعَلى َب ْع ٍ
ان َب َغى َب ْع ُ
َب ْع ُ
ال اْلك َسائ ُّيَ :وَل ْو َك َ
ض َق َ
يعني لجاز في غير القرآن.
"قال اْلماورِد ُّي :وَكاَنا مَل َكي ِن ،وَلم ي ُكوَنا َخصمي ِن وََل ب ِ
اٌَي ْي ِنَ ،وََل َي َتأ ََّتى ِمْن ُه َما َك ِذ ٌبَ ،وَت ْق ِد ُير
َ َْ
ْ َْ َ َ
َ ْ َ ْ َ
َ
ِ
َيَ :ن ْح ُن َف ِر َيق ِ
اك َخ ْص َم ِ
ان ِم َن
ضَنا َعَلى َب ْع ٍ
ان َق َاَلَ :ب َغى َب ْع ُ
ولِ :إ ْن أ ََت َ
يل :أ ْ
ضَ .وِق َ
َك ََلم ِه َما َما َتُق ُ
وم ُة َب ْي َن ا ْثَن ْي ِن َو َم َع ُك ِل
ضَنا َعَلى َب ْع ٍ
صومِ َب َغى َب ْع ُ
ضَ .و َعَلى َه َذا َي ْح َت ِم ُل أ ْ
َن َت ُكو َن اْل ُخ ُ
اْل ُخ ُ
ص َ
ِ ِ
ِ
يق ُخصوم ٌة مع ُك ِل و ِ
وِ
اح ٍد ِم َن اْل َف ِر ِ
يق
اح ٍد َج ْم ٌعَ ،وَي ْح َت ِم ُل أ ْ
َن َي ُكو َن ل ُك ِل َواح ٍد م ْن َه َذا اْل َف ِر ِ ُ َ َ َ
َ
َ
ِ
انَ ،فعرف َداوُد ِبذ ْك ِر ِ
ْاْل َخ ِرَ ،فح َضروا اْل ُخص ِ
ِ
ِ
الن َكا ِح اْل ِق َّص َةَ .وأَ ٌَْنى
َ ُ
وماتَ ،وَلك ِن ْاب َت َدأَ مْن ُه ُم ا ْثَن ِ ََ َ ُ
ُ َ
ض لِْل ُخصوم ِ
الت َعُّر ِ
َذلِ َك َع ِن َّ
ُخَر.
ات ْاْل َ
ُ َ
واْلب ْغي َّ ِ
ِِ
ش،
ح ِإ َذا أَ ْفَر َ
امى ِإَلى َما َي ْف ُح ُ
الَ :ب َغى اْل ُجْر ُ
الت َعدي َواْل ُخُر ُ
وج َع ِن اْل َواجبُ .يَق ُ
ط َو َج ُع ُه َوَتَر َ
َ َ ُ
و ِمْن ُه ب َغ ِت اْلم أَرةُ ِإ َذا أ ََت ِت اْل َف ِ
اح َش ُة.
َْ
َ
َ
ِ
اح ُك ْم َب ْيَنَنا ِباْل َح ِ
الس ِد ُّيَ .و َح َكى أَُبو
َي ََل َت ُجْرَ ،قاَل ُه ُّ
َّ
السا ِب َع ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف ْ
ق َوََل ُت ْشط ْط} أ ْ
ِ
ط ْط ُت أَي :جر ُت .وِفي ح ِد ِ
يم الدَّارِ
َيَ :ج ِائٌر
َش َ
ُعَب ْي ٍدَ :ش َ
ط ْط ُت َعَل ْي ِه َوأ ْ
يث َت ِم ٍ
َ
ْ ُْ
َ
ِيِ( :إَّن َك َل َشاط َّي) أ ْ
ِ
يلََ :ل ُت ْف ِر ْطَ .واْل َم ْعَنى
ال َق َت َاد ُةََ :ل َت ِم ْل .وقال ْاْل ْ
َخ َف ُ
شََ :ل ُت ْس ِر ْفَ .وِق َ
َعَل َّي في اْل ُح ْكمَِ .وَق َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ط َش ًّ
ط وَت ُش ُّ
ط ِت الد ُ ِ ُّ
َّار أَيَ :بع َد ْتَ ،ش َّ
طا
ُم َتَق ِار ٌبَ .و ْاْل ْ
َّار َتش َ
َص ُل فيه اْلُب ْعُد ،م ْن َشطت الد ُ ْ ُ
ط ِفي اْلَق ِضَّي ِة أَي :جار ،وأ َ َّ ِ
َش ُّ
الس ْومِ و ْ َّ
َش َّ
طوا ِفي
َو ُشطُو ً
َي :أ َْب َع َدَ ،وأ َ
طا َب ُع َد ْتَ .وأ َ
َشط في َّ َ
ْ ََ َ
اش َتط أ ْ
ططُ مجاوَزةُ اْل َق ْد ِر ِفي ُك ِل َشي ٍء .وِفي اْلح ِد ِ
ال أَُبو َع ْم ٍروَّ :
يثَ« :ل َها
َ
َ
ْ َ
الش َ ُ َ َ
َم َعُنواَ .ق َ
َي :أ ْ
طَل ِبي أ ْ
ِِ
التْن ِز ِ
ان َوََل ِزَي َاد َةَ .وِفي َّ
َي
طً
يلَ{ :لَق ْد ُقْلَنا ِإ ًذا َش َ
طَ
س َوََل َش َ
َيََ :ل ُن ْق َص َ
َم ْهُر م ْثل َها ََل َوْك َ
طا} أ ْ
ط» أ ْ
ِ ِ ِ
ق{ .و ْ ِ
ِ
الس ِب ِ
يل".
َي أَْرِش ْدَنا ِإَلى َق ْص ِد َّ
َج ْوًار م َن اْلَق ْو ِل َوُب ْع ًدا َع ِن اْل َح ِ َ
اهدَنا ِإَلى َس َواء الصَراط} أ ْ
اشتَط أَ ْ  :أ َْب َع َد ،الم ار به هنا؟
َشط ِفي الس ْو ِم َو ْ
َوأ َ
طالب...:

أو الرعي ،نعم اشتط في السوم يعني أبعد في مرعاه ،ومنه السائمة أ الراعية.
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ال اْل َمَل ُك َّال ِذي َت َكَّل َم َع ْن
َي َق َ
"الثامَن ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىِ{ :إ َّن َه َذا أَخي َل ُه ت ْس ٌع َوت ْس ُعو َن َن ْع َج ًة} أ ْ
ِ ِ
َخي أَي :ص ِ
َشار ِإَلى اْلمَّدعى عَلي ِه .وِقيل :أ ِ
ِ
أ ِ
اح ِبيَ .ل ُه
َيَ :عَلى دينيَ ،وأ َ َ
ْ َ
ُ َ َْ َ َ
ُورَّيا ِإ َّن َه َذا أَخي أ ْ
الت ِ
يهما ،و ِهي ُل َغ ٌة َش َّ
اء ِف ِ
ِت ْس ٌع َوِت ْس ُعو َن َن ْع َج ًةَ ،وَقَأَر اْل َح َس ُن"َ :ت ْس ٌع َوَت ْس ُعو َن َن ْع َج ًة" ِب َف ْت ِح َّ
اذ ٌة،
َ َ َ
ِ ِ
و ِهي َّ ِ
اء ِة اْل َح َس ِن".
الصح َ
يح ُة م ْن قَر َ
َ َ
يعني الصحيح م هذا اإلسنا إليه ،الصحيح م هذا اإلسنا إليه ،وإن كانت م حيث الثبوت
ع النبي -عليه الصالة والسالم -شا ة.
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الش ِ
الس ُكو ِن َواْلم ْع ِج َزةِ
الن ْع َج ِة َو َّ
َّاسَ .واْل َعَر ُب ُت َك ِني َع ِن اْل َمْ أر َِة ِب َّ
ال َّ
اة؛ لِ َما ِه َي َعَل ْي ِه ِم َن ُّ
النح ُ
" َق َ
َ
و َضع ِ
ف اْل َج ِان ِبَ .وَق ْد ُي َكَّنى َعْن َها ِباْلَبَقَرِة َواْل ِح ْجَرِة َو َّ
ال ْاب ُن َع ْو ٍن:
النا َق ِة؛ ِْل َّ
َ ْ
َن اْل ُك َّل َمْرُك ٌ
وبَ .ق َ
وه َّن َثْْْْْْْْْْْْْْْ ْ ََل ٌث ُهَّنْْْْْْْْْْْْْْْ ْ ْه
أََنْْْْْْْْْْْْْْْ ْا أَُبْْْْْْْْْْْْْْْ ْ ُ
َوَن ْع َج ِتْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْي َخ ْم ًسْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْا ُت َوِف ِ
يهَّنْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْ ْه
ِ
طْْْْْْْْ ُّي َّ
يهَّنْْْْْْْْ ْه
َ
النَقْْْْْْْْا فْْْْْْْْي اْل ُجْْْْْْْْوِع َي ْط ِو ُ
ال َعْن َتَرةُ:
َوَق َ
ص لِ َمْْْْ ْ ْن َحَّلْْْْ ْ ْت َلْْْْ ْ ُه
َيْْْْ ْا َشْْْْ ْا َة َمْْْْ ْا َقْْْْ َْن َ
َفَب َع ْثْْْْْ ْ ُت َجْْْْْ ْ ِارَي ِتي َفُقْلْْْْْ ْ ُت َل َهْْْْْ ْا ا ْذ َه ِبْْْْْ ْي
ِ
َعْْْْْْْ ْ ِادي ٌِْْْْْْْ َّْرًة
َق َالْْْْْْْ ْ ْت َأرَْيْْْْْْْ ْ ُت مْْْْْْْ ْ َن ْاْل َ
َف َكأََّن َمْْْْْْْْْْْْا اْل َت َف َتْْْْْْْْْْْ ْ ْت ِب ِجيْْْْْْْْْْْْ ِْد ِج َد َايْْْْْْْْْْْ ْ ٍة

ِ
ِ
اهَّن ْه
صْْْْْْْْْْْ ْ ْغَر ُ
َار ِب َعْْْْْْْْْْْ ْ ٌة فْْْْْْْْْْْ ْي اْلَب ْيْْْْْْْْْْْ ْت ُ
ِ
يهَّنْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْ ْه
أَََل َف ًتْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْى َسْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْ ْم ٌح ُي َغذ ُ
الرِ يْْْْْْْْْْْْْ ِ
ْف َوْيَلْْْْْْْْْْْْ ْ ُه ِمْن ُهَّنْْْْْْْْْْْْ ْ ْه
َوْيْْْْْْْْْْْْْ َل َّ

َحُرَمْْْْْْْْْ ْت َعَلْْْْْْْْْ َّي َوَل ْي َت َهْْْْْْْْْا َلْْْْْْْْْ ْم َت ْحُْْْْْْْْْرمِ
اعَل ِمْْْْْْْْ ْي
َف َت َج َّس ِسْْْْْْْْ ْي أ ْ
َخَب َارَهْْْْْْْْ ْا ِلْْْْْْْْ ْي َو ْ

َو َّ
الشْْْْْْْ ْا ُة ُم ْم ِكَنْْْْْْْ ْ ٌة لِ َمْْْْْْْ ْ ْن ُهْْْْْْْ ْ َو ُمْْْْْْْ ْْرَتمِ
َر َشْْْْْْْْْ ٍْأ ِمْْْْْْْْْ ْ َن اْل ِغْْْْْْْْْ ْ َْزَل ِن ُحْْْْْْْْْ ْ ٍر أَْرَثْْْْْْْْْ ْمِ

آخُر:
ال َ
َوَق َ
َصْْْْْْْْْْْ ْب ُت َحَّبْْْْْْْْْْْ َة َقْل ِب َهْْْْْْْْْْْا َو ِط َحاَل َهْْْْْْْْْْْا
َفَرَم ْيْْْْْْْْ ُت ٌَ ْفَلْْْْْْْْ َة َع ْي ِنْْْْْْْْ ِه َعْْْْْْْْ ْن َشْْْْْْْْ ِات ِه
َفأ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الت ْع ِر ِ
َح َس ِن َّ
ال اْل ُح َس ْي ُن ْب ُن اْل َف ْض ِلَ :ه َذا ِم َن
َو َه َذا م ْن أ ْ
يضَ ،ح ْي ُث َكَّنى بالن َعا ِج َع ِن الن َساءَ .ق َ
ِ
اج َعَلى َّ
الت ْح ِق ِ
يقَ ،كأََّن ُه
اْل َمَل َك ْي ِن َت ْع ِر ٌ
يض َوَتْنِب ٌ
ان َضْر ٌب َوََل ن َع ٌ
يهَ ،كَق ْولِ ِه ْمَ :ضَر َب َزْيٌد َع ْمًارَ ،و َما َك َ
الَ :ن ْح ُن َخ ْص َم ِ
ان َه ِذ ِه َحاُلَنا.
َق َ
ِ
ولَ :خ ْص َم ِ
ال أَُبو َج ْع َف ٍر َّ
ضَنا َعَلى
يل ِفي َه َذا أ َّ
ان َب َغى َب ْع ُ
اسَ :وأ ْ
الن َّح ُ
َن اْل َم ْعَنىَ :يُق ُ
َح َس ُن َما ق َ
وَق َ
ِ
ِ ِ
ول َِل ْمَأرَِت ِه َك َذاَ ،ما َي ِج ُب َعَل ْي ِه؟
َب ْع ٍ
ولَ :ر ُج ٌل َيُق ُ
ض َعَلى ج َهة اْل َم ْسأََلةَ ،ك َما َتُق ُ
ِِ
احب َّ ِ ِ
ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ِ -في
ُقْل ُتَ :وَق ْد َتأ ََّو َل اْل ُم َزِن ُّي َص ُ
الشافع ِي َهذه ْاْلَي َةَ ،وَق ْوَل ُه َ -صلى َّ ُ
يث اب ِن ِشه ٍ َّ ِ
ح ِد ِ
َّ
ال
َ
ْ
َ
اب الذي َخَّر َجهُ اْل ُم َوطأُ َو ٌَ ْيُرُهُ « :ه َو َل َك َيا َع ْب ُد ْب َن َز ْم َع َة» َعَلى َن ْح ِو َه َذاَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َن َي ُكو َن َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم-
َعَل ُم -أ ْ
َّللا أ ْ
الن ِب ُّي َ -صلى َّ ُ
اْل ُم َزن ُّيَ :ي ْح َتم ُل َه َذا اْل َحدي ُث عْندي َ -و َّ ُ
ِ
ِ ِ
اش وص ِ
اح ُب ِزًنىََ ،ل أََّن ُه
َعَل َم ُه ْم ِباْل ُح ْكمِ أ َّ
اب َع ِن اْل َم ْسأََلة َفأ ْ
أَ
َج َ
َن َه َذا َي ُكو ُن ِإ َذا َّاد َعى َصاح ُب فَر ٍ َ َ
َخ ِ
َن ُك َّل و ِ
َق ِبل عَلى ع ْتب َة َقول أ ِ
اح ٍد ِمْن ُه َما
يه َس ْع ٍدَ ،وََل َعَلى َز ْم َع َة َق ْو َل ْاب ِن ِهِ :إَّن ُه َوَل ُد ِزًنى؛ ِْل َّ
َ َ
َ
َُ َْ
َخَبَر َع ْن ٌَ ْي ِرِه".
أْ
ألن النبي -عليه الصالة والسالم -أجاب بقاعدة عامة :الولد للفراش ،وللعاهر الحجر ،وتطبيقا
لهذه القاعدة بالنسبة لهذه للقضية المعروضة ،قال« :هو لك يا عبد ب زمعة» .يعني هو أخ لك
تطبيقا لهذه القاعدة ،بغض النظر ع كونك حكمت على زمعة أنه زنى أو لم يزني ،المقصو
أنه ما ام ولد على فراشه فهو له.
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"وَق ْد أ ْ ِ 18
ِ
َّللا ُس ْب َحاَن ُه ِفي ِك َتا ِب ِه ِم ْث َل َذلِ َك
َج َم َع اْل ُم ْسل ُمو َن أََّن ُه ََل ُي ْقَب ُل ِإ ْقَرُار أ َ
َ
َح ٍد َعَلى ٌَ ْي ِرهَ .وَق ْد َذ َكَر َّ ُ
ِ
ِ
ِفي ِق َّصة َد ُاوَد َواْل َم ََل ِئ َكة".
ولذا جاء في قصة العسيف ،ما أخذ قول العسيف ،بالنسبة للمرأة ،ما أخذ به وأجرى الحد عليها،

حتى ما حكم عليه بحد القذف أنه قذفها بالزنى ،وإنما قال« :اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن

اعترفت فارجمها» ،وعلى هذا ال يؤخذ قول الزاني بأنه زنى بفالنة ،وعالنة أنه يعمل به ،وأنه ال
بد م ز ٍ
ني بها ،وأنه ال بد م وجو الحمل م وقوع الوطء ،نعم في قول عمر -
ان وجو مز ٍ

رضي هللا عنه« :-كان الحبل أو االعتراف» فالحبل ليل ،ولك ليس بدليل قطعي ،ليس بدليل
قطعي ،قد يكون وطء شبهة مثال ،فال يوجب الحد إال إ ا تبي بما ال شك فيه وال شبهة أنه م

الزنا .قد تكون مكرهة.
طالب...:

ال ،ما يحده ،ما يحده حتى تطالب؛ ألنه حق آ مي.
ان لِو ِ
"ِإ ْذ َد َخُلوا َعَل ْي ِه َف َف ِز َع ِمْن ُه ْمَ ،قاُلواََ :ل َت َخ ْف َخ ْص َم ِ
اح ٍد ِمْن ُه ْم
ان َوَل ْم َي ُكوُنوا َخ ْص َم ْي ِنَ ،وََل َك َ َ
ِ
ِ
ِ
َن
ف ِب َها َما أََرُادوا َت ْع ِري َف ُهَ .فَي ْح َت ِم ُل أ ْ
وه َعَلى اْل َم ْسأََلة؛ لَِي ْع ِر َ
ت ْس ٌع َوِت ْس ُعو َن َن ْع َج ًةَ ،وَلكَّن ُه ْم َكَّل ُم ُ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
َّ
َي ُكو َن َّ
َحٌد ُي ْؤِن ُس ِني
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -ح َك َم في َهذه اْلق َّصة َعَلى اْل َم ْسأََلةَ ،وَل ْم َي ُك ْن أ َ
الن ِب ُّي َ -صلى َّ ُ
ِ ِ
ِ ِ
التأ ِْو ِ
َعَلى َه َذا َّ
َعَل ُم".
يل ِفي اْل َحديثَ ،فِإَّن ُه عْندي َص ِح ٌ
َّللا أ ْ
يحَ .و َّ ُ
ولم يك أحد يؤنسني على هذا التأويل في الحديث ،يعني هذا استنباط منه ،وهو يقول :إن هذا

االستنباط صحيح ،لكني ما وقفت على كالم أحد م أهل العلم يدل على هذا.
النحَّاس :وِفي ِقراء ِة اب ِن مسعوٍدِ" :إ َّن َه َذا أ ِ
" َّ ِ
ان َل ُه ِت ْس ٌع َوِت ْس ُعو َن
َخي َك َ
َ َ ْ َْ ُ
ال َّ ُ َ
التاس َع ُةَ :ق َ
ِ
ِ
َّللا ٌَ ُف ا ِ
َما َق ْوُل ُه" :أُْن َثى"".
يما}َ .فأ َّ
أُْن َثى" َو َ
ان" ُهَنا م ْث َل َق ْولِه َ -ع َّز َو َج َّلَ { :-وَك َ
"ك َ
ً
ان َّ ُ
ور َرح ً
ان ّللا
يعني ليس في زمان الماضي كان ،و هب ،وانتهى ،كما في قوله جل وعالَ { :وَك َ
َر ِحيما} كان في الماضي وفي الحال وفي االستقبال.
يد".
" َفأ َّ
الُ :ه َو َر ُج ٌل َذ َكٌر َو ُه َو َتأ ِْك ٌ
َما َق ْوُل ُه " :أُْن َثى " َف ُه َو َتأ ِْك ٌ
يدَ ،ك َما ُيَق ُ

َن ْع َج ًة
ور
َغف ا

كما يقال :فاب لبون كر ،وبنت لبون أنثى.
ِِ
ان ِفيها ِم َن ُّ
الذ ُك ِ
ال:
ور َش ْي ٌء َي ِس ٌيرَ ،ج َاز أ ْ
ال َهذه ِم َائ ُة َن ْع َج ٍةَ ،وإ ْ
يلَ :ل َّما َك َ
ِن َك َ َ
َن ُيَق َ
ان ُيَق ُ
" َوِق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الت ْف ِس ِ
يهاَ .وِفي َّ
امَأَر ًة.
أُْن َثى؛ لُي ْعَل َم أََّن ُه ََل َذ َكَر ف َ
يرَ :ل ُه ت ْس ٌع َوت ْس ُعو َن ْ
الظ ِ
ِ
ِن ُك َّن ِإماء َف َذلِ َك َشْر ُعَنا .و َّ
َن
َحَرًا
اهُر أ َّ
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ار َف َذلِ َك َشْر ُع ُهَ ،وإ ْ
يع ُه َّن أ ْ
ِيِ :إ ْن َك َ
َ
ان َجم ُ
َ ً
َق َ
ور ِبعد ٍد ،وإَِّنما اْلحصر ِفي َش ِر ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
ص ًا َ َ َ َ َ ْ ُ
َ
َشْر َع َم ْن َتَقَّد َم َقْبلَنا َل ْم َي ُك ْن َم ْح ُ
يعة ُم َح َّم ٍد َ -صلى َّ ُ
ِ
وسَّلم-؛ لِ َضع ِ
ف ْاْلََب َد ِ
الَ :ل ْم َي ُك ْن َلهُ َه َذا اْل َع َد ُد
ال اْلُق َش ْيرُّ
ِيَ :وَي ُج ُ
وز أ ْ
ان َوِقَّلة ْاْل ْ
ْ
َن ُيَق َ
َع َم ِارَ .وَق َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ولَ :ل ْو ِجْئ َتِني ِم َائ َة َمَّرٍة َل ْم أَ ْق ِ
ار
َيِ :مَرًا
ص َ
ض َح َ
ِب َع ْينهَ ،وَلك َّن اْل َم ْق ُ
اج َت َك ،أ ْ
ود َضْر ُب َم َث ٍلَ ،ك َما َتُق ُ
َك ِث َيرًة.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ال َب ْع ُ
امَأَر ٍةَ ،وإَِّن َما َذ َكَر الت ْس َع َة َوالت ْسع َ
ض اْل ُم َف ِس ِر َ
ينَ :ل ْم َي ُك ْن ل َد ُاوَد م َائ ُة ْ
ِيَ :ق َ
َق َ
َم َث ًَل ،اْل َم ْعَنىَ :ه َذا ٌَ ِن ٌّي َع ِن َّ
الزْو َج ِةَ ،وأََنا ُم ْف َت ِقٌر ِإَل ْي َها.
الظ ِ
ِ ِ
ِ
َن اْلع ُدول َع ِن َّ
يل َي ُد ُّل
اه ِر ِب َغ ْي ِر َدِل ٍ
َو َه َذا َفاسٌد م ْن َو ْج َه ْي ِن :أ َ
يلََ ،ل َم ْعَنى َل ُهَ ،وََل َدل َ
َح ُد ُه َما :أ َّ ُ َ
َن َشر َع م ْن َقبلَنا َكان م ْقص ا ِ ِ
النس ِ
ِي
اء َعَلى َما ِفي َشْرِعَنا .ال َّث ِاني :أََّن ُه َرَوى اْلُب َخارُّ
َعَلى أ َّ ْ َ ْ
َ َ ُ ً
ور م َن َ
يل َّ ِ
ان َقالَْ« :لَطُوَف َّن َّ
اللْيَل َة َعَلى ِم َائ ِة امَأَر ٍة َتلِ ُد ُك ُّل أَمَأَر ٍة ٌُ ََلما ُيَق ِاتل ِفي س ِب ِ
َّللا،
َو ٌَ ْيُرُه أ َّ
َ
ُ
ْ
ْ
َن ُسَل ْي َم َ َ
ً
ص".
َّللا»َ ،و َه َذا َن ٌّ
َوَن ِس َي أ ْ
اء َّ ُ
ول ِإ ْن َش َ
َن َيُق َ
نعم هذا نص على أنه في شريعة سليمان -عليه السالم ،-أنه له أن يتزوج هذا العد  ،وإن جاء

شرعنا بخالفه.
ِِ
ِ
اشرُةَ :قوُل ُه َتعاَلى{ :ولِي َنعج ٌة و ِ
ِ
َي ا ْن ِز ْل لِي َعْن َها
يها أ ِ
اح َد ٌة} أ ِ
"اْل َع َ ْ
ال :أَ ْكفْلن َ
َ َ َْ َ
َ
امَأَر ٌة َواح َد ٌةَ ،فَق َ
َي ْ
اس :أ ِ ِ
ِ
ال أَُبو
ال ا ْب ُن َعَّب ٍ ْ
َعطن َ
يهاَ .و َعْن ُهَ :ت َح َّو ْل لي َعْن َهاَ .وَقاَله ْاب ُن َم ْس ُعوٍدَ .وَق َ
َح َّتى أَ ْكُفَل َهاَ .وَق َ
اج َعْل َها ِك ْفلِي َوَن ِصي ِبي.
اْل َعالَِي ِةُ :
انْ :
ال ْاب ُن َك ْي َس َ
ض َّم َها ِإَل َّي َح َّتى أَ ْكَفل َهاَ .وَق َ
ِ
{ َو َع َّزِني ِفي اْل ِخ َ ِ
ال َّ
ان
ان أَ ْف َص َح ِم ِنيَ ،وإ ْ
الضح ُ
ِن َح َار َب َك َ
َّاكِ :إ ْن َت َكَّل َم َك َ
َي ٌََلَبنيَ .ق َ
طاب} أ ْ
ط َ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي:
أ َْب َ
الَ :عَّزُه َي ُعُّزُه ب َضمِ اْل َع ْي ِن في اْل ُم ْس َت ْقَبل َع ًّاز ٌََلَب ُهَ .وِفي اْل َم َثلَ :م ْن َع َّز َبَّز ،أ ْ
ش منيُ .يَق ُ
َم ْن ٌََل َب َسَل َب".
يعني كما يقال م جا سا  ،م عز بز ،غلب سلب ،م جا سا  ،يعني م الجو صاحب

الجو له سيا ة.
ِ
الش ِ
ِ ِ
ال َّ
اعُر:
" َواَل ْس ُم اْلعَّزةُ َوه َي اْلُق َّوةُ َواْل َغَلَب ُةَ .ق َ
ِ
ِ
اح"
طْْْْْْْْْْْْْ ْاةٌ َعَّزَهْْْْْْْْْْْْْ ْا َشْْْْْْْْْْْْْ َْر ٌك َفَب َاتْْْْْْْْْْْْْ ْ ْت
َق َ
ُت َجاذُبْْْْْْْْْْْ ْهُ َوَقْْْْْْْْْْْ ْ ْد َعلْْْْْْْْْْْ ْ َق اْل َجَنْْْْْْْْْْْ ْ ُ
{َف َعزْزَنا ِبثَالِ ٍث}[يس ،]14:يعني قوينا وشد نا ،وتطلق العزة وي ار بها القلة ،هذا عزيز يعني قليل.
نعم.

"وَق أَر عب ُد َّ ِ
َّللا ْب ُن م ْس ُعوٍد َو ُعَب ْي ُد ْب ُن ُعمْي ٍرَ " :و َع َازِني ِفي اْل ِخ َ ِ
َيٌَ :اَلَب ِني".
َ َ َْ
طاب " أ ْ
َ
َ
يعني مغالبة معازة ،كل واحد غلب الثاني ،لك الظاهر أن الغالب هو الذ ضم الثاني إلى
التسع والتسعي  ،والثاني مغلوب.
ِ ِ
اخُتلِ َ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يل:
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ِيَ :و ْ
ف في َسَبب اْل َغَلَبةَ ،فق َ
َيٌَ :اَلَب ُهَ .ق َ
"م َن اْل ُم َع َّازة َوه َي اْل ُم َغاَلَب ُةَ ،ع َّازُه أ ْ
ِِ
ِ
ط ِان ِه؛ ِْل ََّن ُه َل َّما َسأََل ُه َل ْم َي ْس َت ِط ْع ِخ ََل َف ُه".
يلٌََ :لَب ِني ِب ُسْل َ
َم ْعَن ُ
اه ٌََلَبني ِبَبَيانهَ .وِق َ
وال شك أن البيان م أسباب الغلبة ،كما في الحديث الصحيح« :إنما أنا بشر ،أقضي على نحو
ما أسمع» ،ربما يكون أحدهما ألح بحجته م اآلخر ،فالنبي -عليه الصالة والسالم ،-وتبعا له

القضاة يحكمون على ما يسمعون ،فإ ا كان أحدهما ألح  ،وأبي  ،وأفصح م صاحبه فقد يحكم



تفسري القرطيب -ص ()003

20

20
له ،وكذلك إ ا كان له سلطان ،هو الذ
نعم.

يغلب النا

بسلطانه ،بقوته ،بسيفه ،مثل هذا يغلب.

ِ
ِ ِ
َن يسأَل لِي رج ًَل حاج ًةَ ،فَق ِ
َّ
َما
" َك َ
َُ َ َ
َ
ال َل ُهَ :س ْيُر ْب ُن أَِبي َب ْك ٍر َف َكل ْم ُت ُه في أ ْ َ ْ َ
ان ِب ِب ََلدَنا أَم ٌير ُيَق ُ
ال لي :أ َ
ط ِ ِ
اج ِة ٌَ ْص ٌب َل َها".
َعلِ ْم َت أ َّ
السْل َ
َن َ
طَل َب ُّ
ان لْل َح َ
نعم؛ ألن اإلنسان يتنازل ع طيب أو غصب أو ،وإ ا تدخل السلطان وال صاحب الجاه في

قضاء بعض الحاجات ،سوف تدر هذه الحاجة.
ان َع ْدًَل َف ََلَ .ف َع ِج ْب ُت ِم ْن ُع ْج َم ِت ِه َو ِح ْف ِظ ِه لِ َما َت َمَّث َل ِب ِه َوِف ْطَن ِت ِهَ ،ك َما َع ِج َب ِم ْن
" َفُقْل ُت :أ َّ
َما ِإ َذا َك َ
اس َت ْغَرَب ُه".
َج َوا ِبي َل ُه َو ْ
اللهم صل وسلم على محمد.

هذا يسأل يقول :هل لصَلة الجمعة سنة قبلية وبعدية؟

ثبت ع الصحابة -رضوان هللا عليهم -أنهم كانوا ال يزالون يصلون قبل صالة الجمعة حتى
يدخل اإلمام ،وأما البعدية فقد ثبت عنه -عليه الصالة والسالم -أنه كان يصلي في المسجد أربع

ركعات ،وفي بيته ركعتي .
هل في يوم الجمعة وقت نهي؟

فعلهم أنهم ال يزالون يصلون حتى يدخل اإلمام يدل على أنه ال قوت نهي ،وقد جاء في الخبر
ما يدل على أن النار ال تسجر يوم الجمعة.

قول النبي -عليه الصالة والسالم« :-إن الحالل بي وإن الحرام بي  ،وبينهما أمور مشتبهات»،
هل اختَلف العلماء في اْلمور المالية بالجواز وعدمه يعد المختلف فيه شبهة؟
القول الذ

يورث الشبهة هو القول المعتبر الذ له ما يدل عليه ،وإ ا وجد في النفس تر م

شيء فهو شبهة .وهللا أعلم.

