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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.

ِ
ظَلم َك ِبس َؤ ِ
ال
ُ
قال اإلمام القرطبي-رحمه هللا تعالى" :اْل َحادَية َع ْشَرَةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ق َ
ال َلَق ْد َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ال َّ
ال:
الِ :إ َّن َه ِذ ِه َكاَن ْت َخ ِط َيئ َة َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
النح ُ
الس ََل ُم-؛ ِل ََّن ُه َق َ
َّاسَ :فُيَق ُ
َن ْع َجت َك ِإَلى ن َعاجه} َق َ
ِ
ِ
ان َه َذا َك َذا أ َْو َل ْم َي ُك ْنَ .ف َه َذا
" َلَق ْد َ
ظَل َم َك " م ْن َغ ْي ِر َت َثُّب ٍت ِبَبِيَن ٍةَ ،وََل ِإ ْقَرَار م َن اْل َخ ْصمَِ ،ه ْل َك َ
ِ
ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى".
اء َّ ُ
َق ْولَ .و َسَيأْتي َبَياُنهُ في اْل َم ْسأََلة َب ْع َد َه َذاَ ،و ُه َو َح َسن ِإ ْن َش َ

ال شك أن هذا أولى مما ذكر في حقه من اإلسرائيليات ،وهذا وإن كان ال يظن بداود أنه يحكم

بدون بينات وال إقرار ،إال أنه إن كان على وجه االشتراط ،وإن كان الواقع كما قلت :ف{َق ْد
ظَلم َك ِبس َؤ ِ
ال َن ْع َجِت َك ِإَلى ِن َعا ِج ِه} ،فمثل هذا يقع وإن كان خالف األولى لكنه ال إشكال فيه ،فهذه
ََ

خطيئة من هذه الحيثية وهي أولى مما قيل مما سبق في اإلسرائيليات التي ال تليق بآحاد

المسلمين ،فضالً عن الصالحين ،فضالً عن األنبياء.
اء َّال ِذين ََل ي ْد َفع َقوُلهمِ ،مْنهم عب ُد َّ ِ
َما َقول اْلعَلم ِ
اس،
َّللا ْب ُن َم ْس ُعوٍد َو ْاب ُن َعَّب ٍ
ُ ْ َْ
َ ُ ُ ْ ُْ
"قال النحاسَ :فأ َّ ْ ُ ُ َ
ِ
َّ
ال لِ َّلر ُج ِل :اْن ِز ْل لِي َع ِن
َّللا َعَلى َن ِبِيَنا َو َعَل ْيهَ -عَلى أ ْ
َن َق َ
َفِإَّن ُه ْم َقاُلواَ :ما َاز َل َد ُاوُد َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ير ِم َن
س َه َذا ِب َك ِب ٍ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ -عَلى َذل َك َوَنَّب َه ُه َعَل ْيهَ ،وَل ْي َ
ال أَُبو َج ْع َف ٍرَ :ف َع َاتَب ُه َّ ُ
امَأرَت َكَ .ق َ
ْ
اْلمع ِ
اصي".
ََ
يعني هذا الكالم مرتبط بالقصص التي ذكرت من اإلسرائيليات إال أنه لم يزد على أن قال له:
ِ
بدال من أن يرسله في بعث يجاهد ،ثم يقتل ويجعله في المقدمة من أجل أن
ام َأرَِت َك ً
ْان ِزْل لي َع ِن ْ
ِ
ام َأرَِت َك.
يقتل ،ومثل هذا ال يليق به ،أن يقول لهْ :ان ِزْل لي َع ِن ْ
"وم ْن َت َخ َّ
طى ِإَلى َغ ْي ِر َه َذا َفِإَّن َما َيأ ِْتي ِب َما ََل َي ِص ُّح َع ْن َعالِ ٍمَ ،وَيْل َحُق ُه ِفي ِه ِإ ْثم َع ِظيم".
ََ
الشك أن هذا أمر عظيم أن يلصق باألنبياء ما هم برآء منه ،لو ألصق بغيره هذا الكالم مما لم
يقع منه فهذا شيء عظيم بال شك ،وإن لم يصل إلى حد قذف صريح ،لكنه مع ذلك أمره عظيم،

نعم.

ِِ ِِ
ِ
آنَ .وَقالِ :في ِك َت ِ
اب ِإ ْعَر ِ
" َك َذا َقالِ :في ِك َت ِ
اب َم َع ِاني اْلُقْر ِ
اب اْلُقْر ِ
َّللا
ال َ-رض َي َّ ُ
آن َل ُه بم ْثلهَ .ق َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
الس ََل ُمَ -وأ ِ
ُورَّياَ ،وأَ ْك َثُرَها ََل َيص ُّحَ ،وََل
َم ِر َد ُاوَد َ -عَل ْيه َّ
اء ْت أ ْ
َخَبار َوَق َصص في أ ْ
َعْن ُهَ :-ق ْد َج َ
َن يج َت أَر عَلى ِم ْثلِها ِإََّل بع َد اْلمع ِرَف ِة ِب ِصحِ
ِ
ِ
َّت َها".
َي َّتص ُل ِإ ْسَن ُاد ُهَ ،وََل َيْنَبغي أ ْ ُ ْ َ َ
َْ َْ
َ
ال يصح إسناده ،ومتنه في غاية النكارة.
ِ ِ ِ
َّتها .وأَص ُّح ما رو ِ ِ
ِِ
اه
" َوََل َيْنَب ِغي أ ْ
ِي في َذل َك َما َرَو ُ
َن ُي ْج َتَأَر َعَلى م ْثل َها ِإََّل َب ْع َد اْل َم ْع ِرَفة ِبصح َ َ َ َ ُ َ
مسروق عن عب ِد َّ ِ
ِِ
يها}
الَ :ما َزَاد َد ُاوُد َ -عَل ْي ِه َّ
الس ََل ُمَ -عَلى أ ْ
َ ْ َْ
ال{ :أَ ْكفْلن َ
َُْ
َن َق َ
َّللا ْب ِن َم ْس ُعوٍد َق َ
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َي :اْن ِزل لِي عْنها .وروى اْل ِمْنهال عن س ِع ِ
يد ْب ِن
أِ
َ َ ََ َ
ْ
َ ُ َْ َ
ِِ
َيَ :ت َح َّو ْل لِي َعْن َها
َو َسَّل َمَ -عَلى أ ْ
ال{ :أَ ْكفْلن َ
يها} أ ْ
َن َق َ
ِي ِفي َه َذا".
ال أَُبو َج ْع َف ٍرَ :ف َه َذا أ َ
َج ُّل َما ُرو َ
َق َ


3
3

3
َّللا عَليهِ
الَ :ما َزَاد َد ُاوُد َ -صَّلى َّ ُ َ ْ
ُجَب ْي ٍر َق َ
ض َّم َها ِإَل َّي.
َو ُ

يعني أعظم وأشد.
َن ي َ ِ
َل أ ِ
َن
" َواْل َم ْعَنى َعَل ْي ِه أ َّ
الر ُج ُل َّ
َل َّ
َن َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
الر ُج َل أ ْ
ُورَّيا أ ْ ُ
امَأر ََت ُهَ ،ك َما َي ْسأ ُ
طل َق ْ
الس ََل ُمَ -سأ َ
ان َل ُه ِت ْسع َوِت ْس ُعو َن،
ان َنِبًّياَ ،وَك َ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ -عَلى َذلِ َكَ ،و َع َاتَب ُه َل َّما َك َ
َي ِب َ
يع ُه َج ِارَي َت ُهَ ،فَنَّب َه ُه َّ ُ
ِ
ِ ِ ِ
الدْنَيا ِب َّ
َن َي َت َشا َغ َل ِب ُّ
اء َعَل ْي ِه.
الت َزُّي ِد ِمْن َهاَ ،فأ َّ
أَْن َكَر َعَل ْيه أ ْ
َما َغ ْيُر َه َذا َف ََل َيْنَبغي اَل ْجتَر ُ
يل َّ ِ
َع َجَب ْت ُه أَمَر ِب َتْق ِديمِ َزْو ِج َها لِْلَق ْت ِل ِفي س ِب ِ
َّللاَ ،ف َه َذا
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ِيَ :وأ َّ
َما َق ْوُل ُه ْمِ :إَّن َها َل َّما أ ْ
َ
َق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يق َد َم ُه ِفي َغَر ِ
ان
ض َن ْف ِسهَ ،وإَِّن َما َك َ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -ل ْم َي ُك ْن لُي ِر َ
َباطل َق ْط ًعاَ ،فِإ َّن َد ُاوَد َ -صلى َّ ُ
ِ
ال لَِب ْع ِ
َهلِ َكَ ،و َع َزَم َعَل ْي ِه ِفي َذلِ َكَ ،ك َما َي ْطُل ُب
ِم َن ْاِل َْم ِر أ َّ
َص َحا ِبه :اْن ِز ْل لِي َع ْن أ ْ
ض أْ
َن َد ُاوَد َق َ
ِ
ِ
اج َة ِبَر ْغَب ٍة َص ِاد َق ٍةَ ،كاَن ْت ِفي ْاِل ْ ِ
الربِي ِع
ال َس ْع ُد ْب ُن َّ
الر ُج ُل ِم َن َّ
َّ
الر ُج ِل اْل َح َ
َهل أ َْو في اْل َمالَ .وَق ْد َق َ
آخى رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -ب ْيَن ُه َماِ :إ َّن لِي َزْو َج َت ْي ِن
الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْو ٍ
لِ َع ْب ِد َّ
ف ِح َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ين َ َ ُ ُ
أَْن ِزل َلك ع ْن أ ِ
َهلِ َك".
َّللا َل َك ِفي أ ْ
ُ َ َ ْ
ال َل ُهَ :ب َار َك َّ ُ
َح َسن ِه َماَ ،فَق َ
طالب :سعيد أم سعد؟
سعد بن الربيع ،سعد بن الربيع.

فرق بين القصتين أن يقول شخص آلخر :انزل لي عن أهلك ،وبين أن يقول هو :أنزل لك عن

أهلي ،فرق بين القصتين.
ِ
"وما يج ُ ِ
انَ ،وََل أََّنهُ َت َزَّو َج َها َب ْع َد َزَو ِ
س ِفي اْلُقْر ِ
ال
آن أ َّ
وز َ
اء َي ُج ُ
َن َذلِ َك َك َ
ََ َُ
طَلُبهَُ ،وَل ْي َ
وز ف ْعُلهُ ْابت َد ً
ِ
انَ ،ف َع َّم ْن ُيْرَوى َه َذا َوُي ْسَن ُد؟! َو َعَلى َم ْن ِفي َنْقلِه ُي ْع َت َم ُد،
ِع ْص َم ِة َّ
الر ُج ِل َعْن َهاَ ،وََل ِوََلَد ُت َها لِ ُسَل ْي َم َ
س َي ْأثُُرُه".
َوَل ْي َ
يأثره.

ِ
ِ ِ
َما أ َّ ِ
َن َد ُاوَد َق ْد
َح َاز ِب) ُن ْك َت ًة َت ُد ُّل َعَلى أ َّ
َحد .أ َّ
ورِة ( ْاِل ْ
س َي ْأثُُرُه َع ِن الثَقات ْاِلَ ْثَبات أ َ
َن في ُس َ
" َوَل ْي َ
َّللا َله سَّن َة َّ ِ
ِ
صار ْت َل ُه اْلم أَرةُ َزوج ًة ،وَذلِ َك َقوُل ُه{ :ما َكان عَلى َّ ِ ِ
َّللا
يما َفَر َ
َ َ َ
ْ
َ َ
َْ ْ َ َ
ض َّ ُ ُ ُ
النب ِي م ْن َحَر ٍج ف َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َح ِد ْاِلَ ْق َو ِ
ظَر ِإَل ْي َهاَ ،ك َما َت َزَّو َج
يج َد ُاوَد اْل َمْ أَر َة َّال ِتي َن َ
في َّالذ َ
الَ :ت ْز ِو ُ
ين َخَل ْوا م ْن َقْب ُل} َي ْعني في أ َ
َّ
ان ِم ْن َغ ْي ِر س َؤ ِ
َّ
ال
شِ ،إََّل أ َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -زْيَن َب ِبْن َت َج ْح ٍ
يج َزْيَن َب َك َ
َن َت ْز ِو َ
ُ
الن ِب ُّي َ -صلى َّ ُ
ِِ
اق ،بل أَمره ِب َّ ِ
ِ ِ
يج َد ُاوَد لِْلمْ أر َِة ِبس َؤ ِ
ال َزْو ِج َها ِفَار َق َها.
الت َم ُّسك ِب َزْو َجتهَ ،وَك َ
ان َت ْز ِو ُ
ل َّلزْو ِج في فَر ٍ َ ْ َ َ ُ
ُ
َ
ِِ
َّللا عَلي ِه وسَّلم -عَلى َداوَد م َضا َف ًة ِإَلى مَن ِ
ِ
اق ِب ِه اْل َعلَِّي ِة-
َف َكاَن ْت َهذه اْل َمْن َقَب ُة ل ُم َح َّم ٍد َ -صَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ
َ
ُ ُ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم.-
َصلى َّ ُ
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وَل ِكن َق ْد ِقيلِ :4إ َّن معَنى {سَّن َة َّ ِ
َّللا ِفي َّال ِذين َخَلوا ِم ْن َقبل} َت ْز ِويج ْاِلَ ْن ِبي ِ
اق َم ْن
اء ِب َغ ْي ِر َص َد ٍ
َ ْ
ُ
َ ْ
َْ
َ
ُ
ُْ
َ
ِ ِ
النس ِ
اق.
اء ِب َغ ْي ِر َص َد ٍ
َو َهَب ْت َن ْف َس َها َل ُه ْم م َن َ
َن ْاِلَ ْن ِبياء -صَلوات َّ ِ
وِقيل :أَرَاد ِبَقولِ ِه{ :سَّن َة َّ ِ ِ ِ
ض
ين َخَل ْوا ِم ْن َقْب ُل} أ َّ
َّللا َعَلْي ِه ْمُ -ف ِر َ
َ َ َ َ ُ
َّللا في َّالذ َ
ْ
َ َ َ
ُ
ِ ِ
ِ
َص ُّح ْاِلَ ْق َو ِ
َن َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه
الَ .وَق ْد َرَوى اْل ُم َف ِسُرو َن أ َّ
َل ُه ْم َما َي ْم َتثُلوَن ُه في الن َكا ِح َو َغ ْي ِرِهَ .و َه َذا أ َ
ِ ِ
ِ
ص اْلُقْر ِ
امَأَر ٍة
ِي أ َّ
امَأَر ٍةَ ،و َه َذا َن ُّ
َّ
َن ُسَل ْي َم َ
آنَ .وُرو َ
ان َكاَن ْت َل ُه َث ََل ثُم َائة ْ
الس ََل ُمَ -ن َك َح ماَئ َة ْ
ِ ِ
َعَل ُم".
َو َس ْب ُعم َائة َج ِارَي ٍةَ ،وَرُّب َك أ ْ
طالب :نص القرآن في داود".

التسعة والتسعون وتكميل المئة.
طالب :النعجة؟

النعجة نعم .هذا في شرعهم ،أما في شرعنا فال يجوز مثل هذا.
ام ِه ِفي َقو ِل َّ ِ
ِي ِفي أَح َك ِ
"وَذ َكَر اْل ِكَيا َّ
اك َنَبأُ اْل َخ ْصمِ ِإ ْذ َت َس َّوُروا
الطَبرُّ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ { :-و َه ْل أ ََت َ
ْ
ْ
َ
ِ
يه ْاِلَ ْنِبي ِ
ِ
ِ
َن
الس ََل ُمَ -ع ِن اْل َكَبا ِئ ِر ،أ َّ
اءَ -عَل ْي ِه ُم َّ
ين َيَرْو َن َتْن ِز َ
اب} ْاْلَي َةَ :ذ َكَر اْل ُم َحقُقو َن َّالذ َ
َ
اْلم ْحَر َ
ِ ِ
الُ :ه َو أ ِ
ال
امَأَر ٍة َق ْد َخ َ
َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
الس ََل ُمَ -ك َ
ُورَّياَ ،ف َم َ
طَب َها َغ ْيُرُهُ ،يَق ُ
ان َق ْد أَ ْق َد َم َعَلى خ ْطَبة ْ
اغ ِب ِ ِ
اه ِدين ِفي اْل َخ ِ
ِ
ِ
اْلَقوم ِإَلى َت ْز ِو ِ ِ
اط ِب ْاِل ََّو ِلَ ،وَل ْم َي ُك ْن ِب َذلِ َك َد ُاوُد
ين فيهَ ،وَز َ
يج َها م ْن َد ُاوَد َر َ
ُْ
الر ْغَب ِةَ ،و َع ِن اْل ِخ ْطَب ِة ِب َهاَ ،فَل ْم َي ْف َع ْل َذلِ َك،
ف َذلِ َك َفَي ْع ِد َل َع ْن َه ِذ ِه َّ
ان ُي ْم ِكُن ُه أ ْ
َن َي ْع ِر َ
َع ِارًفاَ ،وَق ْد َك َ
ِ
اه َد ًة َعَلى َغ ْي ِر َت َع ُّم ٍد".
ُع ِج َب ِب َها ِإ َّما َو ْص ًفا أ َْو ُم َش َ
م ْن َح ْي ُث أ ْ
يعني كأنه يقول :إن األصل أنه إذا خطب ،وهو في هذا المقام أن يسأل :هل خطبت من قبل؟

هل تقدم أحد لخطبتها؟ ثم يقف ،لكن لما كانت قد أعجبته قبل ذلك ما سأل ،هذا وإن كان أخف

أيضا ال يلزم أن يسأل هل خطبت أو لم تخطب؟ يتقدم ،فإن كانت قد
مما قيل قبل إال أنه ً
خطبت من قبل ذكر لها ذلك وإال فال شيء عليه؛ ألن الممنوع أن يخطب على خطبة أخيه بعد

علمه بذلك ،أما إذا لم يعلم فال شيء عليه.
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّللا
ان لِ َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
" َوَق ْد َك َ
امَأَر َة َل ُهَ ،فَنَّب َه ُه َّ ُ
الس ََل ُم -م َن الن َساء اْل َع َد ُد اْل َكث ُيرَ ،وَذل َك اْل َخاط ُب ََل ْ
َتعاَلى عَلى ما َفعل ِبما َكان ِم ْن ُتس ُّو ِر اْلمَل َكي ِن ،وما أَورَد ِ
التم ِث ِ
الت ْع ِر ِ
يل َعَلى َو ْج ِه َّ
يض،
َ َ ََ َ َ
َ ْ َ َ َْ ُ
َ
َ
اه م َن َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِ َكي َي ْف َهم ِم ْن َذِل َك م ْوِق َع اْلع ْت ِب َفَي ْعدل َع ْن َهذه َّ
الص ِغ َيرِة.
الط ِر َيقةَ ،وَي ْس َت ْغ ِفَر َرَّب ُه ِم ْن َهذه َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
الن ِازَلةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ظَلم َك ِبس َؤ ِ
ال َن ْع َجت َك ِإَلى ن َع ِ
اجه} فيه اْل َف ْت َوى في َّ
ال َلَق ْد َ َ ُ
الثانَي ُة َع ْشَرَةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ق َ
ظ ِ
السما ِع ِمن أ ِ
اه ِر َه َذا اْلَق ْو ِل.
َن َي ْس َم َع ِم َن ْاْل َخ ِر ِب َ
َحد اْل َخ ْص َم ْي ِنَ ،وَقْب َل أ ْ
ْ َ
َب ْع َد َّ َ
ِي :وه َذا ِم َّما ََل يج ُ ِ
َح ٍدَ ،وََل ِفي ِمَّل ٍة ِم َن اْل ِمَل ِلَ ،وََل ُي ْم ِك ُن َذلِ َك لِْلَب َش ِرَ .وإَِّن َما
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ َ َ
وز عْن َد أ َ
َُ
َق َ
َح َد اْل َخ ْص َم ْي ِن َّاد َعى َو ْاْل َخَر َسَّل َم ِفي َّ
الد ْع َوىَ ،ف َوَق َع ْت َب ْع َد َذلِ َك اْل َف ْت َوىَ .وَق ْد
َت ْق ِد ُير اْل َك ََلمِ :أ َّ
َن أ َ
ِ
ان َف ََل َت ْق ِ ِ
َّ
س ِإَل ْي َك اْل َخ ْص َم ِ
ال َّ
َح ِد ِه َما َح َّتى َت ْس َم َع
ض ِل َ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمِ« :-إ َذا َجَل َ
الن ِب ُّي َ -صلى َّ ُ
َق َ
ِم َن ْاْل َخ ِر»".

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

خرجه؟


5
5

5

طالب :قال أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ،وقد قال ذلك النبي -صلى هللا عليه وسلم -لما
قاضيا إلى اليمن.
بعثه
ً
ثان.
طالب :هناك تخريج ٍ
ماذا يقول؟

حسن ،أخرجه الحاكم من حديث علي ،وصححه ،ووافقه الذهبي ،وفي اإلسناد شريك بن عبد

هللا ساء حفظه لما تولى القضاء ،لكن الحديث له شواهد يتقوى بها.

هو قطعة من حديث وصايا النبي -صلى هللا عليه وسلم -لعلي لما بعثه إلى اليمن.
ِ
ِ
يلِ :إ َّن َد ُاوَد َل ْم َي ْق ِ
ان
يلَ :ت ْق ِد ُيرُهَ :لَق ْد َ
اع َتَر َ
ض لِ ْْل َخ ِر َح َّتى ْ
ظَل َم َك ِإ ْن َك َ
ف َصاحُب ُه ِب َذل َكَ .وِق َ
" َوِق َ
ِ
َعَل ُم ِب َت ْعِي ِ
ين َما ُي ْم ِك ُن ِم ْن َه ِذ ِه اْل ُو ُجوِه.
َّللا أ ْ
َك َذل َكَ .و َّ ُ

ِ
ظَل َم َك
ال اْلُق َش ْيرُّ
ِيَ :وَق ْوُل ُهَ{ :لَق ْد َ
ُقْل ُتَ :ذ َكَر َه َذ ْي َن اْل َو ْج َه ْي ِن اْلُق َش ْي ِرُّي َواْل َم َاوْرد ُّي َو َغ ْيُرُه َماَ .ق َ
ِبس َؤ ِ
ال َه َذا َب ْع َد
َن َي ْس َم َع َك ََل َم اْل َخ ْصمِ ُم ْش ِكلَ ،فُي ْم ِك ُن أ ْ
ال َن ْع َج ِت َك} ِم ْن َغ ْي ِر أ ْ
ُ
الِ :إَّن َما َق َ
َن ُيَق َ
ِ
ِ
مراجعة اْل َخصمِ ْاْل َخ ِر وبع َد ِ ِ
ِن َل ْم َت ْثُب ْت ِرَو َاي ُت ُهَ ،ف َه َذا َم ْعُلوم ِم ْن َقَرِائ ِن
ِي َه َذا َوإ ْ
ََ ْ ْ
اعتَرافهَ .وَق ْد ُرو َ
ْ
َُ َ َ
اْل َح ِ
َل
ال ،أ َْو أََرَاد َلَق ْد َ
ولَ ،ف َس َّك َت ُه ِب َه َذا َو َصَّبَرُه ِإَلى أ ْ
ظَل َم َك ِإ ْن َك َ
َن َي ْسأ َ
ان ْاِل َْمُر َعَلى َما َتُق ُ
التع ِويل عَلى َقو ِل اْلمَّد ِعي ِعْن َد س ُك ِ
َن يَقالَ :ك ِ
ِ
وت اْل ُمَّد َعى
الَ :وَي ْح َتم ُل أ ْ ُ َ َ
ان م ْن َشْرِع ِه ُم َّ ْ ُ َ
ْ
ُ
َخ ْص َم ُهَ .ق َ
ُ
َعَل ْي ِهِ ،إ َذا َل ْم َي ْظ َهْر ِمْن ُه ِإْن َكار ِباْلَق ْو ِل.
اب ِمْنها ِج ِ
يم ُّي أَبو عب ِد َّ ِ ِ ِ
وَقال اْلحلِ ِ
الد ِ
ين َل ُه".
َ َ َ
ُ َْ
َّللا في ك َت ِ َ

المنهاج في شعب اإليمان مطبوع ألبي عبد هللا الحليمي ثالث مجلدات ،وهو أصل شعب
اإليمان للبيهقي هو أصله.
"و ِم َّما جاء ِفي ُش ْك ِر ِ
الن ْع َم ِة
َ
َ َ
الَ :و ْاِلَ ْص ُل ِفي َذلِ َك
َو َج َّلَ .ق َ

ود َِّ ِ
ظرِة ِإ َذا ح َضر ْت ،أَو َكاَن ْت َخ ِ
ّلِل َع َّز
افَي ًة َف َ
ظ َهَر ِتُّ :
الس ُج ُ
ْ
َ َ
اْل ُمْن َت ََ
اك َنَبأُ اْل َخ ْصمِ} ِإَلى َق ْولِ ِهَ { :و ُح ْس ُن
َق ْوُل ُه َ -ع َّز َو َج َّلَ { :-و َه ْل أ ََت َ
ظلِمِ ِم َن اْل َخ ْص َم ْي ِن،
الس ََل ُم :-أََّن ُه َس ِم َع َق ْو َل اْل ُم َت َ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ -ع ْن َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
َم ٍ
آب} .أ ْ
َخَبَر َّ ُ
ظ ِ
اهُر َذلِ َك أََّن ُه َأرَى ِفي اْل ُم َت َكلِمِ
ان َ
َل ْاْل َخَر ،وإَِّن َما َح َكى أََّن ُه َ
ظَل َم ُهَ ،ف َك َ
َوَل ْم ُي ْخ ِبْر َعْن ُه أََّن ُه َسأ َ
م َخ ِائل َّ ِ
ف واْله ِضيم ِةَ ،فحمل أَمره عَلى أََّن ُه م ْظُلوم َكما يُقول ،وَدع ِ
َّ
َل
َ َ َ َْ ُ َ
َ َ ُ َ َ ُ
اه َذل َك ِإَلى أََل َي ْسأ َ
َ َ
َ
الض ْع َ َ َ
ظَل َم َك َم َع ِإ ْم َك ِ
ان".
ال َل ُه ُم ْس َت ْع ِج ًَلَ :لَق ْد َ
ان أََّن ُه َل ْو َسأََل ُه َل َك َ
اْل َخ ْص َمَ .فَق َ
يعني النظر إلى مخائل الضعف والهضيمة كأنه عمل بالقرائن ،كأنه عمل بالقرائن ،يعني لو
كانت القرائن قوية فقد تنزل منزلة البينات والدالئل عند بعض أهل العلم ،إذا كانت قوية قريبة من
هذه البينات.

" َم َع ِإ ْم َك ِ
ولَ :كاَن ْت لِي ِم َائ ُة َن ْع َج ٍة َوََل َشي َء لِ َه َذاَ ،ف َسَر َق ِم ِني َه ِذ ِه
ان أََّن ُه َل ْو َسأََل ُه َل َك َ
ان َيُق ُ
ْ
النعج َةَ ،فَل َّما وج ْد ُتها ِعْن َده ُقْل ُت َل ُه :ارُد ْد َها ،وما ُقْل ُت َل ُه :أَ ْك ِفْل ِنيها ،وعلِم أ َِني مر ِ
اف ُع ُه ِإَل ْي َك،
َّ ْ َ
ْ
ُ
ََ َ
ََ
َ ََ َ
ََ
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قَ ،وأ َِني أََنا
ُح ِضَرُه؛ لِ َتظُ َّن أََّن ُه ُه َو اْل ُم ِح ُّ
اء َك ُم َت َ
ظلِ ًما ِم ْن َقْب ِل أ ْ
َف َجَّرِني َقْب َل أ ْ
َن أ ْ
َن أ ُ
َجَّرُهَ ،و َج َ
َّ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ -خ ََّل ُه َوَن ْف َس ُه ِفي َذِل َك
الظالِ ُمَ .وَل َّما َت َكَّل َم َد ُاوُد ِب َما َح َمَل ْت ُه اْل َع َجَل ُة َعَل ْي ِهَ ،علِ َم أ َّ
َن َّ َ
ِ
ِ
َن َذلِ َك َلم ي ُك ْن ِإََّل ع ْن َت ْق ِص ٍ ِ
اس َت ْغ َفَر َرَّب ُهَ ،و َخَّر
اهاَ ،وأ َّ
اْل َوْقتَ ،و ُه َو اْل ِف ْتَن ُة َّالتي َذ َكْرَن َ
َ
ْ َ
ير مْن ُهَ ،ف ْ
رِ ِ ِ
َن َع َص َم ُهِ ،بأ ِ
َن ا ْق َت َصَر َعَلى َت ْظلِيمِ اْل َم ْش ُك ِوَ ،وَل ْم َي ِزْد ُه َعَلى َذلِ َك َش ْيًئا
اك ًعا َّّلِل َت َعاَلى ُش ْكًار َعَلى أ ْ
َ
ِم َن اْن ِته ٍار أَو َضرٍب أَو َغي ِرِهماِ ،م َّما يلِيق ِبم ْن ُتصور ِفي اْلَقْل ِب أََّن ُه َ ِ
َّللا َل ُه ثُ َّم أَ ْقَب َل
َ ُ َ َ َ
ظالمَ ،ف َغ َفَر َّ ُ
َ ْ ْ ْ ْ َ
ِ ِ
الن ِ
اك َخلِي َف ًة ِفي ْاِلَْر ِ
اح ُك ْم َبْي َن َّ
اس ِباْل َح ِ
ق َوََل َت َّت ِب ِع
الَ{ :يا َد ُاوُد ِإَّنا َج َعْلَن َ
ض َف ْ
َعَل ْيه ُي َعاتُب ُهَ ،فَق َ
يل َّ ِ
َّللا َتعاَلى ِم ْن ه ِذ ِه اْلمو ِع َ ِ ِ
اْل َه َوى َفُي ِضَّل َك َع ْن س ِب ِ
اه ِب َها َب ْع َد
َ
َّللا}َ ،فَب َ
َْ
ظةَّ ،التي َت َو َّخ ُ
ان ِب َما َق َّصهُ َّ ُ َ
َ
َن َخ ِط َيئ َت ُه ِإَّن َما َكاَن ِت َّ
الت ْق ِص َير ِفي اْل ُح ْكمَِ ،واْل ُمَب َادَرَة ِإَلى َت ْظلِيمِ َم ْن َل ْم َي ْثُب ْت ِعْن َد ُه
اْل َم ْغ ِفَرِة ،أ َّ
َّ
الَ :س َج َد َها َد ُاوُد ُش ْكًارَ ،و َس َج َد َها َّ
َّللا َعَل ْي ِه
ُ
اء َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
الن ِب ُّي َ -صلى َّ ُ
اس أََّن ُه َق َ
ظْل ُم ُهُ .ث َّم َج َ
اء -صَلوات َّ ِ
ِ
لش ْك ِر سَّنة م َتو ِاترة ع ِن ْاِلَ ْن ِبي ِ
ود لِ ُّ
َّللا َعَل ْي ِه ْم.-
اعاَ ،ف َثَب َت أ َّ
َن ُّ
الس ُج َ
َ َ ُ
َُ َ َ
َو َسَّل َم -اتَب ً
َ
ُ
ِ
الس َؤ ِ
ِ
ِ ِ
ال،
اء ِم َن ُّ
َيِ :ب ُس َؤالِ ِه َن ْع َج َت َكَ ،فأ َ
َض َ
اف اْل َم ْص َدَر ِإَلى اْل َم ْف ُعولَ ،وأَْلَقى اْل َه َ
{ب ُس َؤال َن ْع َجت َك} أ ْ
ِ
ِ
اإل ْنس ِ
َي ِم ْن ُد َع ِائ ِه اْل َخ ْيَر.
َم ِْ َ ُ
ان م ْن ُد َعاء اْل َخ ْي ِر} أ ْ
َو ُه َو َكَق ْولِه َت َعاَلىََ{ :ل َي ْسأ ُ
َّ
الثالِ َث َة َع ْشَرةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلى".

فيما يتعلق بالسجد وهل هي من عزائم السنة أو سجدة شكر؟ وهل هي من السنن سجدة شكر
ِ
اب}[ص ]24:كما سيأتي في
{و َخ َّر َراك ًعا َوأ ََن َ
مفردة أو أنه هناك صالة الشكر؟ ألنه تقدم الركوعَ :
كالم أهل العلم؛ منهم من يقول :إن السجود للشكر سجدة مفردة كسجدة التالوة ،وحكمها هو

حكمها ،وما يقال فيها يقال فيها ،ومنهم من يقول :إنه ال يجوز سجدة مفردة للشكر ،وإنما ال بد
ِ
اب}[ص ،]24:ما
{و َخ َّر َراك ًعا َوأ ََن َ
أن يتقدمها ما يتقدم في الركعة الكاملة من الركوع ،ولذا قالَ :
ساجدا.
قال:
ً
الثالِ َث َة ع ْشرةَ :قوُله َتعاَلى{ :وإ َّ ِ
ير ِمن اْل ُخَل َ ِ
" َّ
ط ِويل
الَ :
الَ :خلِيط َو ُخَل َ
ِن َكث ًا َ
َ َ
َ
ْ ُ َ
اءَ ،وََل ُيَق ُ
طُ
طاء} ُيَق ُ
او .وِف ِ
ِِ
ِ ِ
َح ُد ُهما أََّن ُهما ْاِلَص َحابَّ .
الث ِاني أََّن ُه َما ُّ
يه َو ْج َه ِ
اء.
َوطُ َوََل ُء؛ لثَق ِل اْل َحَرَكة في اْل َو ِ َ
ْ ُ
الشَرَك ُ
َ
ان :أ َ َ
اء ِف ِ
طِ
الشرَك ِ
ُقْل ُتِ :إ ْط ََل ق اْل ُخَل َ ِ
اء".
اء ِفي ِص َف ِة اْل ُخَل َ
يه ُب ْعدَ ،وَق ِد ْ
اخَتَل َ
ُ
طاء َعَلى ُّ َ
ف اْل ُعَل َم ُ
نعم ،إطالق الخلطاء على الشركاء فيه بعد؛ ألنه مال واحد ،يشتركان في مال واحد ،وليست

خلطة ،إنما هي شركة في مال واحد ،وأما الخلطة فهي في مالين يكونان لرجلين إال أنهما

يختلطان ويشتركان في أمور تنفعهما في الزكاة ،وقد تضرهما الخلطة على ما سيأتي إن شاء هللا

تعالى.

طالب...:

أنهما األصحاب.

طالب...:

ممكن ،لكن قد يكونا شركاء وليسا بأصحاب والعكس.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

" َفَقال أَ ْك َثر اْلعَلم ِ
َن يأ ِْتي ُك َّل و ِ
اح ٍد ِب َغَن ِم ِه
اء :هو أ
َ
َ ُ ُ َ
َُ ْ َ َ
اء ِإََّل ُّ
اءَ .و َه َذا
طاءََ :ل َي ُكو ُن اْل ُخَل َ
اوس َو َع َ
َ
طُ
الشَرَك َ
طُ
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اع و ِ
احد َو َّ
ال
الدْل ُو َواْل َمَر ُ
َفَي ْج َم َع ُه َما َر ٍ َ
احَ .وَق َ
ف اْل َخَب ِر".
ِخ ََل َ

كل هذا من أجل ما جاء وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية؛ ألن الخلطة ت ِ
صير
المالين كالمال الواحد ،الخلطة بالنسبة للزكاة ت ِ
شخصا عنده
صير المالين كالمال الواحد ،لو أن
ً
أسا من الغنم ،والثاني عنده عشرون ،وجب فيها زكاة بالخلطة ،ولو تفرقا ما وجب عليهم
عشرين ر ً

شخصا عنده أربعون والثاني عنده أربعون وجب فيها شاة واحدة ،ولو افترقا لوجب
شيء ،ولو أن
ً
صيرت المالين كلمال الواحد؛ ولذا ال يجوز أن
على كل واحد منهما شاة ،فإذا وجدت الخلطة َّ

يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع من أجل الزكاة والتحايل على إسقاطها.
َّ
ق َبْي َن
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمََ« :-ل ُي ْج َم ُع َب ْي َن ُم ْف َت ِر ٍ
قَ ،وََل ُي َفَّر ُ
" َو َه َذا ِخ ََل َ
ف اْل َخَب ِر َو ُه َو َق ْوُل ُه َ -صلى َّ ُ
ان بيَنهما ِب َّ ِ
مج َت ِمع َخ ْشي َة َّ ِ
ِي:
ان ِم ْن َخلِي َ
ُْ ٍ
الص َد َقةَ ،و َما َك َ
ط ْي ِن َفِإَّن ُه َما َي َتَر َ
الس ِوَّية»َ ،وُرو َ
َ
اج َع ِ َ ْ ُ َ
اءَ ،فاعَلمه .وأَح َكام اْل ُخْل َ ِ
ِ ِ ِ
الشرَك ِ
« َفِإَّن ُه َما َي َتَراد ِ
ورة
طة َم ْذ ُك َ
َّان اْل َف ْض َل»َ .وََل َم ْوض َع ل َتَراد اْل َف ْض ِل َب ْي َن ُّ َ
ْ ُْ َ ْ ُ
ِفي ُك ُت ِب اْل ِف ْق ِه .ومالِك وأَصحابهُ وجمع ِمن اْلعَلم ِ
س ِفي ِح َّصِت ِه
اء ََل َيَرْو َن َّ
الص َد َق َة َعَلى َم ْن َل ْي َ
ََ َ ْ َ ُ ََْ َ ُ َ
ما َت ِجب ِف ِ
اف ِع ُّيِ :إ َذا َكان ِفي ج ِم ِ
الش ِ
اللي ُث وجمع ِمن اْلعَلم ِ
الرب ُ َّ
اء ِمْن ُه ُم َّ
يه َّ
يع َها
ال َّ
َ
َ
ُ
الزَكا ُةَ .وَق َ
ِيع َو ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزَكا ُة أُخ َذ ْت مْن ُه ُم َّ
َما َت ِج ُب فيه َّ
الزَكا ُة".
إذا كان في جميعهما مثل ما قلنا :إذا وجد عند شخص عشرون ،ووجد عند آخر عشرون،
واختلط مالهما بالضوابط المعروفة عند أهل العلم فإنه يجب عليهما شاة بينهما بالسوية ،كل واحد

عليه نصفها ،ولو افترقا ما صار على واحد منهما شيء ،والخلطة تنفع في تخفيف الزكاة ،وتنفع

أيضا الفقراء في زيادتها في بعض الصور.
ً
ف ِفي َذلِ َك ،وَت ُكو ُن َكح ْكمِ ح ِ
َخ َذ اْلم َّص ِدق ِبه َذا َترَّادوا بيَنهم لَِِل ْخ ِت ََل ِ
ف
اك ٍم ْ
ال َمالِكَ :وإ ْ
اخُتلِ َ
ُ َ
َ
ِن أ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
" َق َ
ِفي ِه".

ويرفع الخالف حينئذ ،ويتعين العمل به.
ِ
آمُنوا
" َّا
ض ُه ْم َعَلى َب ْع ٍ
الر ِب َع َة َع ْشَرَةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :لَي ْب ِغي َب ْع ُ
َي َي َت َعدَّى َوَي ْظلِ ُمِ{ .إََّل َّالذ َ
ض} أ ْ
ين َ
وع ِمُلوا َّ ِ ِ
ِ
َيَ :وَقلِيل ُه ْم،
َح ًداَ { .وَقلِيل َما ُه ْم} َي ْع ِني َّ
الصالِ ِح َ
الصال َحات} َفِإَّن ُه ْم ََل َي ْظل ُمو َن أ َ
ََ
ين ،أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َعْن ُه-
َ
ينَ ،وَت ْقد ُيرُهَ :وَقلِيل َّالذ َ
يلِ :ب َم ْعَنى َّالذ َ
ين ُه ْمَ .و َسم َع ُع َمُر َ-رض َي َّ ُ
"ما" َزائ َدةَ .وِق َ
فَ
ِ ِ ِ ِ
َر ُج ًَل َيُقول ِفي ُد َع ِائ ِهَّ :
ِِ
ال َل ُه ُع َمُرَ :ما َه َذا ُّ
ال:
الل ُه َّم ْ
اءَ .فَق َ
الد َع ُ
اج َعْلني م ْن عَباد َك اْلَقليلَ .فَق َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ال ُع َمُرُ :ك ُّل
أََرْد ُت َق ْو َل َّ
آمُنوا َو َعمُلوا َّ
َّللا َ -عَّز َو َج َّلِ{ :-إََّل الذ َ
الصال َحات َوَقليل َما ُه ْم} َفَق َ
ين َ
الن ِ
َّ
اس أَ ْفَق ُه ِمْن َك َيا ُع َمُر!".
ولو أراد أيضا أن يكون من الشاكرينِ :
يل ِم ْن ِع َب ِادي َّ
الشكور}[سبأ ،]13:فله وجه.
ً
{وَقل ٌ
َ
َ
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"اْل َخ ِ
ال أَُبو
اه} أ ِ
اهَ .و َ
ام َس َة َع ْشَرَةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َ
ظ َّن َم ْعَن ُ
َي ْابَتَل ْيَن ُ
ظ َّن َد ُاوُد أََّن َما َف َتَّن ُ
اه أ َْيَق َنَ .ق َ
َن َي ُكو َن َّ
الظ ُّن
ظ َّن ِب َم ْعَنى أَْيَق َنِ ،إََّل أ َّ
اءَ :
اء َشَر َح ُه ِبأََّن ُه ََل َي ُج ُ
وز ِفي اْل ُم َع َاي ِن أ ْ
َن اْل َفَّر َ
َع ْم ٍرو َواْل َفَّر ُ
ِإََّل ِب َم ْعَنى اْلَي ِق ِ
ين".
أصال ،يعني ما تقول :أظن هذا كرسي
هذا من حيث الظن االصطالحي ال يكون في المعاين
ً

بناء على خبر
وأنت تراه ،أنت تجزم وتتيقن أنه كرسي؛ ألن الظن هو االحتمال الراجح ،تظن ً
يغلب عليك أنه صادق ،وأما بالنسبة لما يدرك بالحواس فاليقين ،وهنا المراد به اليقين ،وكما في
َّ ِ
ين َيظُّنو َن أََّنه ْم مالقوا َربِ ِه ْم}[البقرة]46:؛ فالظن يأتي ويراد به اليقين.
قوله -جل وعال{ :-الذ َ
يأتي ويراد به اليقين ،ويأتي بمعنى االحتمال الراجح ،ويأتي بمعنى الشك ،ويأتي بما هو دون

ذلك إلى أن يصل إلى أكذب الحديث« :إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ،يعني ليست

حقيقته واحدة ،ومرتبته متساوية.
"واْل ِقراءةُ " َف َتَّناه" ِب َت ْش ِد ِ
َّ ِ ِ
النو ِن ُدو َن َّ ِ
يد ُّ
اه"
َّللا َعْن ُهَ " :-ف َّتَّن ُ
ُ
التاءَ .وَقَأَر ُع َمُر ْب ُن اْل َخطابَ-رض َي َّ ُ
َ ََ
ِب َت ْش ِد ِ
الت ِ
اء َو ُّ
يد َّ
اه"
النو ِن َعَلى اْل ُمَباَل َغ ِةَ .وَقَأَر َق َت َادةُ َو ُعَب ْي ُد ْب ُن ُع َمْي ٍر َو ْاب ُن َّ
الس َمْيَق ِعَ " :ف َتَن ُ
ِ ِ
ان َّ
الل َذ ِ
اه َعلِ ُّي ْب ُن َن ْص ٍر َع ْن أَِبي َع ْم ٍروَ ،واْل ُمَرُاد ِب ِه اْل َمَل َك ِ
ان َد َخ ََل َعَلى َد ُاوَد-
ِب َت ْخفيف ِه َماَ .وَرَو ُ
الس ََل ُم.-
َعَل ْي ِه َّ
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
ظر أَح ُد ُهما ِإَلى ص ِ
اح ِب ِه َف َض ِح َك َفَل ْم
َ
الساد َس َة َع ْشَرَة :ق َ
يلَ :ل َّما َق َضى َد ُاوُد َب ْيَن ُه َما في اْل َم ْسجدَ ،ن ََ َ َ
ِ
َن يع ِرَفهماَ ،فص ِع َدا ِإَلى َّ ِ ِ
َن
الس ََل ُم  -أ َّ
ال َو ْج ِه ِهَ ،ف َعلِ َم َد ُاوُدَ -عَل ْي ِه َّ
َي ْفط ْن َد ُاوُدَ ،فأ َ
َ
الس َماء حَي َ
َحَّبا أ ْ َ ْ ُ َ
َّللا َت َعاَلى ْاب َت ََل ُه ِب َذلِ َكَ ،وَنَّب َه ُه َعَلى َما ْاب َت ََل ُه.
َّ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُقْل ُت :وَلي ِ
ال
س في اْلقَرآ ِن َما َي ُد ُّل َعَلى اْلَق َضاء في اْل َم ْس ِجد ِإََّل َهذه ْاْلَي ُةَ ،وب َ
ََْ
ِها ْ
اس َت َد َّل َم ْن َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّ
الشافع ُّيَ ،ل َما أَ َقَّرُه ْم َد ُاوُد َعَلى َذِل َك".
ان َذِل َك ََل َي ُج ُ
ِب َج َو ِاز اْلَق َضاء في اْل َم ْس ِجدَ ،وَل ْو َك َ
وز َك َما َق َ
سبب المنع عند الشافعية أن القضاء قد يترتب عليه شيء من اللغط واألصوات ،ارتفاع

األصوات ،وقد يقال فيه الباطل ،فينزه المسجد عن مثل هذا ،لكن قد يكون القضاء مع إسكات
من رفع صوته ،وزجر من تطاول على غيره ،وتعدى وظلم ،وحينئذ ال يمنع من القضاء فيه كما

أ نه ال يمنع من التقاضي ،وفي الصحيح تقاضى ابن أبي حدرد مع شخص آخر ،فأشار النبي -
عليه الصالة والسالم -له أن يضع الشطر ،فالتقاضي موجود.
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ضو َن
ان َّ
اء َي ْق ُ
ول :اْن َص ِرَفا ِإَلى َم ْوض ِع اْلَق َضاءَ .وَك َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -واْل ُخَل َف ُ
الن ِب ُّي َ -صلى َّ ُ
" َوَيُق ُ
ِِ
ِ
ِ
اء ِفي اْل َم ْس ِج ِد ِم َن ْاِلَ ْم ِر اْلَق ِديمِ".
ال َمالك :اْلَق َض ُ
في اْل َم ْسجدَ ،وَق ْد َق َ
يعني متوارث من النبي -عليه الصالة والسالم -إلى وقته ،وإلى وقت قريب والقضاء بالمسجد،

لقلة القضاء وندرته ،لقلة القضاء وندرته ،وتجد العالم يدرس ،يق أر عليه الدرس ،ومع ذلك يقضي

في الخصومة بينهم وينصرفون بالكالم ،تنتهي القضية بالكالم.
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ِ
ِ ِ
ِِ ِ
"وَق ْد َقال مالِك :اْلَق َض ِ
ِ
ُم ِ
س
ْس أ ْ
َن َي ْجل َ
ورَ .وََل َبأ َ
َ
ُ
اء في اْل َم ْسجد م َن ْاِل َْم ِر اْلَقديمِ َي ْعني في أَ ْك َث ِر ْاِل ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِفي َر ْحَب ِته ،لَِي ِص َل ِإَل ْيه َّ
ود".
يف َواْل ُم ْش ِر ُك َواْل َح ِائ ُ
يم ِفيه اْل ُح ُد َ
الض ِع ُ
ضَ ،وََل ُيق َ

ال تقام الحدود في المسجد؛ لما يترتب عليه أن يخرج منه بعض النجاسات ،أو تصرف ال يفعل

بالمسجد.

ِ
ِ ِ
"وََل بأ ِ ِ ِ
ِ
َح َّب.
ال أ ْ
َش َه ُبَ :ي ْقضي في َمْن ِزِله َوأ َْي َن أ َ
َ َ َ
ْس ب َخفيف ْاِل ََدبَ .وَق ْد َق َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
اس َت ْق َضى
اء َي ْق ُ
َّللاَ :وَك َ
ضو َن ِبأَْن ُفس ِه ْمَ ،وأ ََّو ُل َم ِن ْ
ان اْل ُخَل َف ُ
ال َمالك َرح َم ُه َّ ُ
الساب َع َة َع ْشَرَةَ :ق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُم َع ِ
ال ُع َمُر ْب ُن َع ْب ِد اْل َع ِز ِ
يزََ :ل ُي ْس َت ْق َضى
ال َمالكَ :وَيْنَبغي لْلُق َضاة ُم َش َاوَرةُ اْل ُعَل َماءَ .وَق َ
اوَي ُةَ .ق َ
ِ
ال
ير ِل َذوِي َّ ْأ
َح َّتى َي ُكو َن َعالِ ًما ِبآ َث ِار َم ْن َم َضىُ ،م ْس َت ِش ًا
الَ :وَي ُكو ُن َو ِر ًعاَ .ق َ
يما َن ِزًهاَ .ق َ
الر ِيَ ،حل ً
ظا َك ِث َير َّ
الت َح ُّذ ِر ِم َن اْل ِحَي ِل".
َن َي ُكو َن ُم َتَي ِق ً
َمالِكَ :وَيْنَب ِغي أ ْ
هذا باإلمكان المطلوب من القضاة ،العدد قليل في كل بلد واحد كما كان هذا األمر في السابق،
أعدادا هائل ًة من القضاة لكثرة المشاكل والقضايا والحيل بين الناس ،وأمور ال
لكن إذا احتيج إلى
ً
فكثير من الشروط ال يتسنى تحققها ،وإذا كان األمر كذلك فال مانع من النزول على
تنتهي،
ٌ

حسب مستوى الناس ،والقاضي من بلده وابن بيئته وابن أصله ،ال يطلب من القضاة في القرن
الخامس عشر كما يطلب من القضاة في القرن األول أو الثاني ،ال يمكن ،كما أنه ال يطلب

أيضا من الوالة مثل ذلك ،حيثما تكونوا يول عليكم؛ ألنهم يذكرون في شروط القضاء وفي شروط
ً
الوالية وفي شروط كذا أمور يتعذر تحققها في كثير من األحوال ،فإذا كان الناس بحاجة إلى
ألوف مؤلفة من القضاة ،فكيف يتسنى تحقيق مثل هذه الشروط؟ لكن على اإلمام أن يتحرى ،أن
يتحرى من يقيم الحق بين الناس يتحلى بالورع.

طالب...:

ساحته التي بالخارج التي تدخلها الحائض خارج السور.

طالب...:

ال ال خارج السور ،ما كان خارج السور ليس له حكم المسجد.
الشر ِ
ِ
ظا َك ِث َير َّ
وطَ ،ع ِارًفا
َن َي ُكو َن ُم َتَي ِق ً
الت َح ُّذ ِر ِم َن اْل ِحَي ِلَ ،وأ ْ
ال َمالِكَ :وَيْنَب ِغي أ ْ
َن َي ُكو َن َعال ًما ِب ُّ ُ
" َق َ
ِب َما ََل ُبَّد َل ُه ِمْن ُه ِم َن اْل َعَربَِّي ِة".
تبعا لتغير إعرابه.
ألنه قد يشتمل كالم المدعي والمدعى عليه ما يتغير معناه والمقصود منه ً
الشر ِ
ِ
اإل ْقرار ِ
ف اْل ِعبار ِ
اخ ِت ََل ِ
ات َو َّ
ات َو َّ
وط َّال ِتي َت َت َض َّم ُن
ف ِب ْ
ام َت ْخَتلِ ُ
" َفِإ َّن ْاِل ْ
الش َه َادات َو ُّ ُ
الد َع َاوى َو ِْ َ َ
ََ
َح َك َ
ِ
ِ
ِ
ال:
ُحُقو َق اْل َم ْح ُكومِ َل ُهَ .وَيْنَب ِغي َل ُه أ ْ
ول َقْب َل ِإْن َج ِاز اْل ُح ْكمِ لْل َم ْطُلوب :أََبقَي ْت َل َك ُحجَّة؟ َفِإ ْن َق َ
َن َيُق َ
ََلَ ،ح َكم َعَل ْي ِهَ ،وََل َي ْقَبل ِمْنهُ ُح َّج ًة َب ْع َد ِإْن َف ِاذ ُح ْك ِم ِه ِإََّل أ ْ ِ ِ
ِ
ام
ُ
َن َيأْت َي ب َما َلهُ َو ْجه أ َْو َبيَنةَ .وأَ ْح َك ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ورة ِفي َغ ْي ِر َه َذا اْل َم ْو ِض ِع".
يما َل ُه ْم َو َعَل ْي ِه ْم َم ْذ ُك َ
اْلَق َضاء َواْلُق َضاة ف َ
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هناك كتب ألفت في القضاء والقضاة شروطهم ،وذكر شيء من قضائهم ونوادرهم وطرائفهم.

نعم.

َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ
اس َت ْغ َفَر ِمْن ُه
اس َت ْغ َفَر َرَّب ُه} ْ
اخَتَل َ
ف اْل ُم َفسُرو َن في الذْن ِب الذي ْ
"الثامَن َة َع ْشَرَةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف ْ
ِ
ِ ِ
يد ْب ُن ُجَبْي ٍرِ :إَّن َما َكاَن ْت
ال ِس َّت ٍةْ :اِل ََّو ُل :أََّن ُه َن َ
َعَلى أَ ْق َو ٍ
ال َس ِع ُ
ظَر ِإَلى اْل َمْ أرَة َح َّتى َشب َع مْن َهاَ .ق َ
ظَر ِإَلى اْل َمْ أر َِة َل ِكَّن ُه َع َاوَد َّ
اقَ :وَل ْم َي َت َع َّم ْد َد ُاوُد َّ
ِف ْتَن ُت ُه َّ
ظَر ِإَل ْي َهاَ ،ف َص َار ِت
الن َ
الن َ
ال أَُبو ِإ ْس َح َ
الن ْظَرَةَ .ق َ
ِ
التاب ِ
الثا ِني ُة عَلي ِهِ َّ .
ِ
وتَّ .
ات
الثالِ ُث :أََّن ُه َن َوى ِإ ْن َم َ
ْاِلُوَلى َل ُه َو َّ َ َ ْ
الثاني :أََّن ُه أَ ْغ َزى َزْو َج َها في َح َمَلة َّ ُ
ُورَّيا َكان َخ َ ِ
َن أ ِ
َن َي َت َزَّو َج َهاَّ .ا
الر ِب ُع :أ َّ
اب َخ َ
َزْو ُج َها أ ْ
طَب َها َد ُاوُد َف ُز ِو َج ْت ِمْنهُ
َ
ط َب تْل َك اْل َمْ أَر َةَ ،فَل َّما َغ َ
ِ
لِ َج ََل َل ِت ِهَ ،فا ْغ َت َّم لِ َذلِ َك أ ِ
ان ِعْن َد ُه ِت ْسع
َّللا َعَلى َد ُاوَد ِإ ْذ َل ْم َي ْتُرْك َها لِ َخاط ِب َهاَ .وَق ْد َك َ
ُورَّياَ .ف َع َت َب َّ ُ
ِ
ِ
س :أََّن ُه َل ْم َي ْج َز ْع َعَلى َق ْت ِل أ ِ
ع َعَلى َم ْن َهَل َك ِم َن اْل ُجْن ِد،
ان َي ْج َز ُ
ُورَّياَ ،ك َما َك َ
امَأَر ًة .اْل َخام ُ
َوت ْس ُعو َن ْ
ِ
َن ُذُنوب ْاِلَ ْن ِبي ِ
يمة ِعْن َد
َّللا َت َعاَلى َعَلى َذلِ َك; ِِل َّ
اء َوإ ْ
َ
َ
امَأر ََت ُهَ ،ف َع َاتَب ُه َّ ُ
ثُ َّم َت َزَّو َج ْ
ِن َص ُغَر ْت َف ِه َي َعظ َ
َّ ِ
َّللا".

األوجه الخمسة المذكورة كلها متعلقة ومرتبة على ما ذكر من القصص الباطلة في هذه القصة.

شخصا من طالب العلم عنده نسخ من كتاب ،ورأى نسخة تباع في السوق،
نعم ،لكن لو أن
ً
وفيه طالب علم يحتاج إليها ،ليس عنده نسخة ،فأراد أن يشتريها نسخة عاشرة ،وهذا طالب ما
عنده شيء ،فهل يأثم أم ما يأثم؟
طالب...:
نعم.

طالب...:

ال ،يريدها ،طالب علم جالس عنده يزايد فيها.

طالب...:

يعني إذا كان لها مزية على غيرها مما عنده ،وإن لم يكن لها مزية؟

طالب...:

أو نقول :إن السلع كلها قد تتشابه إال النساء ،يعني قد يرى امرأة ولو كانت رقم مئة لها من
المزايا ما ليس من مزايا التسعة والتسعين ،بينما الكتب السيما المطبوعات ليس لبعضها على

بناء على األوجه المذكورة ،ويمكن أن يفرع عليها ،ال أن تجعل هذه
بعض مزية ،فعوتب ،كل هذا ً
أصل في المسألة ،وإنما تنبه على مسائل أخرى ،يعني المسألة هذه ما ثبتت ،وإن كان
المنصوص عليها ما فيه إشكال قطعي أن هذا له تسع وتسعون نعجةِ{ ،إ َّن ه َذا أ ِ
َخي َله ِت ْس ٌع
َ
ِِ
ِ
يها}[ص ،]23:يعني أراد ضم هذه الواحدة إلى التسع
َوِت ْسعو َن َن ْع َج ًة َولِ َي َن ْع َجةٌ َواح َدةٌ َفَق َ
ال أَ ْكفْلن َ
والتسعين؛ ليكون مئة ،بغض النظر عما كان عند داود -عليه السالم -من النساء ،وضم امرأة
أوريا أو ما شابه ذلك ،مما جاء عن اإلسرائيليات ،لكن هذه تنبه على مسائل كثيرة ،تنبه مثل ما
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مثال نادر ،أو انقطع ،أو شيء
مثال ،وقالوا :إن األرز ً
قلنا ،شخص عنده عشرة أكياس من األرز ً

كيسا يباع ،وفيه واحد بحاجته ،فهل نقول :إنه ال يجوز لك أن
كيسا يباع ،وجد ً
من هذا ،ووجد ً
تشتريه ،وأن تضمه إلى ما عندك ،وعليك أن تؤثر به غيرك ،أو نقول :أحل هللا البيع ،ومادام

حال الضرورة لها أحكامها ،ولكن المسألة فيها شيء إلى اآلن ما انقطع ،وال اشتدت الحاجة إليه،
{وي ْؤِثرو َن َعَلى أ َْنف ِس ِه ْم َوَل ْو
ال شك أن اإليثار في مثل هذا مطلوب ،وقد مدح هللا األنصار بهَ :
َك َ ِ ِ
أصال ،فهذا اإليثار متعين عليه ،وأما
اصةٌ}[الحشر ،]9:هذا ما عنده خصاصة
ً
ص َ
ان به ْم َخ َ

اإلثم فال يكون إال في حالة االضطرار.
الس ِادس :أََّنه ح َكم ِِل ِ
َن يسمع ِمن ْاْل َخ ِرَ .قال اْلَق ِ
َما َق ْو ُل
اضي ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ِي :أ َّ
َحد اْل َخ ْص َم ْي ِن َقْب َل أ ْ َ ْ َ َ َ
ُ َ َ َ
" َّ ُ
َ
من َقالِ :إَّنه ح َكم ِِل ِ
وز عَلى ْاِلَ ْنِبي ِ
ِ
اءَ ،وَك َذلِ َك
َحد اْل َخ ْص َم ْي ِن َقْب َل أ ْ
َن َي ْس َم َع م َن ْاْل َخ ِر َف ََل َي ُج ُ َ
ُ َ َ َ
َ
َْ َ
َن
ال; ِِل َّ
الِ :إَّن ُه َن َ
وز َذلِ َك ِعْن ِدي ِب َح ٍ
يض َزْو ِج َها لِْلَق ْت ِلَ .وأ َّ
َت ْع ِر ُ
ظَر ِإَل ْي َها َح َّتى َش ِب َع َف ََل َي ُج ُ
َما َم ْن َق َ
ِ
اء َّال ِذين هم وس ِائطُ َّ ِ
ِ
ف ِب ْاِلَ ْن ِبي ِ
ِ
ِ
وح َّ
َّللا
الن َ
ين لِْل ِعَب َادةَ ،ف َك ْي َ
يق ِب ْاِل َْولَِياء اْل ُم َت َج ِرد َ
طُ ُم َ
َ
ظ ِر ََل َيل ُ
َ ُْ َ َ
اش ُفو َن ِباْل َغ ْي ِب؟!
اْل ُم َك َ
ِ
لس ِد ُّي ع ْن عِل ِي ب ِن أَِبي َ ِ
َن َد ُاوَد -
الَ :ل ْو َس ِم ْع ُت َر ُج ًَل َي ْذ ُكُر أ َّ
َو َح َكى ا ُّ
َ َ ْ
َّللا َعْن ُهَ -ق َ
طال ٍب َ-رض َي َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ََلمَ -قار ِ ِ
َن حَّد َق ِاذ ِ
الن ِ
ف َّ
اس َث َماُنو َن،
َعَل ْيه َّ ُ َ َ
ف م ْن تْل َك اْل َمْ أرَة ُم َحَّرًما َل َجَل ْد ُت ُه ِست َ
ين َو ِم َائ ًة؛ ِل َّ َ
ف ْاِلَ ْن ِبي ِ
وحَّد َق ِاذ ِ
اء ِس ُّتو َن و ِم َائةَ .ذ َكرُه اْلماوْرِد ُّي و َّ
الث ْعَل ِب ُّي أَْي ًضا.
ََ
َ
َ
َ ََ
َ
َق َّ
ال اْل َح ِار ُث".
ال الث ْعَل ِب ُّيَ :وَق َ
َ

في قصة اإلفك النبي -عليه الصالة والسالم -لما نزلت براءة عائشة حد رجلين وامرأة حدهما

الحد ثمانين ،وما زاد على ذلك ،وإن كان القذف ليس للنبي -عليه الصالة والسالم ،-وإنما هو
ألهله.

َّث ِبح ِد ِ
ِ
َّ
يث َد ُاوَد َعَلى َما
ال اْل َح ِار ُث ْاِل ْ
َع َوُر َع ْن َعل ٍيَ :م ْن َحد َ َ
ال الث ْعَل ِب ُّيَ :وَق َ
" َق َ
اه
ُم ْع َت ِق ًدا َجَل ْد ُت ُه َحَّد ْي ِن ،لِ ِع َ
َّللا َم َحَّل ُهَ ،و ْارَت َض ُ
ظمِ َما ْارَت َك َب ِبَر ْم ِي َم ْن َق ْد َرَف َع َّ ُ
ِ
ِ
ِيَ :و َه َذا ِم َّما َل ْم َي ِص َّح َع ْن َعلِ ٍي".
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ينَ ،و ُح َّج ًة لِْل ُم ْج َت ِهد َ
لِْل َعاَلم َ
ينَ .ق َ
ال شك أن الحارث األعور ضعيف ،ضعيف جدا ،متروك بل َّ
كذبه بعضهم.
طالب..:

ِ
اص
َتْر ِويه اْلُق َّص ُ
ِم ْن َخْل ِق ِه َر ْح َم ًة

يحا ردة.
ردة يجب قتله ،الذي يقذف قذًفا صر ً
ِ
َما َم ْن َن َس َب ِإَل ْي ِه َما
الِ :إ َّن َن ِبًّيا َزَنى َفِإَّن ُه ُي ْقَت ُلَ ،وأ َّ
يلَ :ف َما ُح ْك ُم ُه ِعْن َد ُك ْم؟ ُقْلَنا :أ َّ
َما َم ْن َق َ
" َفِإ ْن ق َ
اس ِفي َذلِكَ ،فِإن ص َّمم أَحد عَلى َذلِك ِف ِ
الن ِ
ف َنْق ُل َّ
ُدو َن َذلِ َك ِم َن َّ
يه
الن َ
ظ ِر َواْل ُم ََل َم َس ِةَ ،فَق ِد ْ
َ
اخَتَل َ
َ ْ َ َ َ َ
وَنسب ُه ِإَلي ِه َقَتْل ُت ُهَ ،فِإَّن ُه يَن ِ
ض َّ
ور ِب ِه".
اق ُ
َ ََ ْ
ُ
ْم َ
الت ْع ِز َير اْل َمأ ُ
التعزير المراد به التوقير والتعظيم.
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ِ
َسَبَل ْت َش ْعَرَها
" َفأ َّ
امَأَر ٍة َت ْغ َتس ُل ُعْرَياَن ًةَ ،فَل َّما َأَر ْت ُه أ ْ
َما َق ْوُل ُه ْمِ :إَّن ُه َوَق َع َب َصُرُه َعَلى ْ
ِ ِ ِ
َن َّ
ور
ُم ِة؛ ِِل َّ
ف اْل َم ْن ُ
اع ِم َن ْاِل َّ
الن ْظَرَة ْاِلُوَلى َت ْك ِش ُ
َج َس َد َهاَ ،ف َه َذا ََل َحَر َج َعَل ْيه فيه ِبِإ ْج َم ٍ
ظ َ
الن ِ
َّ ِ
َما َّ
َي ْأ َث ُم َّ
َما َق ْوُل ُه ْمِ :إَّن ُه".
َص َل َل َهاَ .وأ َّ
اظُر ِب َهاَ ،فأ َّ
الن ْظَرُة الثانَي ُة َف ََل أ ْ
يعني ال أصل لها في هذه القصة؛ ألنها أضفت إلى معصوم وهي محرمة ،والمعصوم ال يقارف
َف َس َتَر ْت
ِإَل ْي ِه َوََل

المحرم.

َما َقوُلهمِ :إَّنه َنوى ِإن مات َزوجها َت َزَّوجهاَ ،ف ََل َشيء ِف ِ
يه ِإ ْذ َل ْم ُي َع ِر ْض ُه لِْل َم ْو ِت".
ََ
" َوأ َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ
َْ
يعني مثل هذا ملحق بحديث النفس ،هذا ملحق بحديث النفس ولو تكرر في النفس ما لم يعزم.
نعم.

ِ
يرَّي ُة ُكُّل َهاَ .وَق ْد َرَوى
الت ْف ِس ِ
ط َب َعَلى ِخ ْطَب ِة أ ِ
آن َو ْاْل َث ُار َّ
َما َق ْوُل ُه ْمِ :إَّن ُه َخ َ
" َوأ َّ
ُورَّيا َفَباطل َيُرُّد ُه اْلُقْر ُ
َشهب ع ْن مالِ ٍك َقال :بَل َغ ِني أ َّ ِ
الس ََل ُمَ -و ِهي
ام َة أ ََت ْت َف َوَق َع ْت َق ِر ًيبا ِم ْن َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
َ َ
َن تْل َك اْل َح َم َ
أْ َ ُ َ َ
َ
ط َار ْت
ام لَِي ْأ ُخ َذ َها َف َكاَن ْت ُقْر َب َي ِد ِه ،ثُ َّم َصَن َع ِم ْث َل َذلِ َك َمَّرَت ْي ِن ،ثُ َّم َ
ِم ْن َذ َه ٍبَ ،فَل َّما َر َ
آها أ ْ
َع َجَب ْت ُه َفَق َ
ِ
ام
َو َّاتَب َع َها ِبَب َص ِرِه َف َوَق َع ْت َعْيُن ُه َعَلى ِتْل َك اْل َمْ أر َِة َو ِه َي َت ْغ َت ِس ُل َوَل َها َش ْعر َ
ط ِويلَ ،فَبَل َغني أََّن ُه أَ َق َ
ِ
ين َلْيَل ًة َس ِ
اج ًدا َح َّتى َنَب َت اْل ُع ْش ُب ِم ْن ُد ُموِع َع ْي ِن ِه.
أَْرَبع َ
ِ
َّ ِ
َخ ِذ ِه و َّاتبع ُهَ ،فه َذا ََل يَن ِ
ض
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ِيَ :وأ َّ
اق ُ
َما َق ْو ُل اْل ُم َف ِس ِر َ
ُ
َ
ينِ :إ َّن الطائَر َدَر َج عْن َد ُه َف َه َّم ِبأ ْ َ َ َ
َق َ
يضة ،وإَِّنما َّاتَب َع َّ
ِ
الط ْيَر لِ َذ ِات ِه ََل
اْل ِعَب َاد َة؛ ِِل ََّن ُه ُمَباح ِف ْعُل ُهََ ،ل ِسَّي َما َو ُه َو َح ََل لَ ،و َ
طَل ُب اْل َح ََل ل َف ِر َ َ َ
ِ ِ
يه ،وإَِّنما ِذ ْكُرُهم لِ ُحس ِن َّ
ِ ِِ ِ
الط ِائ ِر َخْرق ِفي اْل َج َهاَل ِة".
ْ ْ
ل َج َمالهَ ،فإَّن ُه ََل َمْن َف َع َة َل ُه ف َ َ
نعم؛ ألنه ال أثر له ،ألنه لو ثبتت القصة قيل :إنه يريد الطائر؛ ليستفيد منه؛ ليأكله ،وأما كونه
جميل ،أو غير جميل فهذا ال يليق بالمقام ،فإضافته إلى القصة جهالة ،قد تلتفت همم بعض

الناس ،أو كثير من الناس إلى جماله وحسنه ،لكن ليس هذا من مقاصد مثل هذا.
ط ِائ ار ِمن َذه ٍب َف َّاتبعه لِي ْأ ُخ َذه؛ ِِل ََّنه ِمن َف ْض ِل َّ ِ
َّللا ُس ْب َحاَن ُه َوَت َعاَلى َك َما
"أ َّ
ُ ْ
ان َ ً ْ َ
ِي أََّن ُه َك َ
ََُ َ ُ
َما أََّن ُه ُرو َ
روِي ِفي َّ ِ
ان َي ْغ َت ِس ُل ُعْرَياًنا َف َخَّر َعَل ْي ِه ِر ْجل ِم ْن َجَارٍد ِم ْن
وب َ -عَل ْي ِه َّ
الس ََل ُمَ -ك َ
ُ َ
الصحي ِحِ« :إ َّن أَُّي َ
ِ
ِ
ِ ِ
ال:
َّللا َت َعاَلى َل ُهَ" :يا أَُّي ُ
وب ،أََل ْم أَ ُك ْن أَ ْغَن ْي ُت َك" َق َ
ال َّ ُ
َذ َه ٍب َف َج َع َل َي ْحثي مْن ُه َوَي ْج َع ُل في َث ْوبِهَ ،فَق َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َن َي ْأ ُخ َذ ُه؛ لَِي ْد َف َعهُ ِإَلى ْاب ٍن
ال اْلُق َش ْيرُّ
ِيَ :ف َه َّم َد ُاوُد ِبأ ْ
َبَلى َيا َرب َوَلك ْن ََل غَنى لي َع ْن َبَرَكت َك»َ .وَق َ
ِ
طار ووَق َع َعَلى ُك َّوِة اْلَب ْي ِت ،وَقاَل ُه َّ
الث ْعَل ِب ُّي أ َْي ًضا َوَق ْد َتَقَّد َم.
َ
َل ُه َصغ ًير َف َ َ َ َ
ِ
َّ ِ
اب} أَي َخَّر َس ِ
الس ُجوِد
اج ًداَ ،وَق ْد ُي َعَّبُر َع ِن ُّ
التاس َع َة َع ْشَرَةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َخَّر َراك ًعا َوأََن َ
ْ
الرُكوِع".
ِب ُّ

اب س َّج ًدا}[البقرة ،]58:يعني
{و ْادخلوا اْل َب َ
نعم كما هنا ،وقد يعبر بالعكس بالسجود عن الركوعَ :
ركوعا« ،من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ،وفي صحيح
ً
مسلم« :من أدرك سجدة» ،قال الراوي :والسجدة إنما هي الركعة ،تطلق السجدة ويراد بها الركعة
والعكس كما هنا.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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الش ِ
ال َّ
اعُر:
" َق َ
وَتَََََ َاب ِإَلَََََََى َّ ِ
َف َخََََََََََ ََّر عَلََََََََََ َى وج ِهََََََََََ َ ِه ر ِ
َّللا ِمَََََََ ْن ُكَََََََ ِل َذْنَََََََ ِب
اك ًعََََََََََ َا
َْ
َ
َ
َ
َ
ف بي ِن اْلعَلم ِ
ِ
ود".
اء أ َّ
َن اْل ُمَرَاد ِب ُّ
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
اهَنا ُّ
الس ُج ُ
الرُكوِع َه ُ
َق َ
ِيََ :ل خ ََل َ َ ْ ُ َ
ولذا ال يقول أحد بأن قارئ سورة ص إذا وصل إلى هذه اآلية يركع ال يسجد ،فالمراد بالركوع هنا

السجود ،فإذا قرأها سجد ،على خالف بينهم هل هي من العزائم أو ال ،يأتي ذكره.
ِ ِ
ص ُك ُّل
َح ُد ُه َما َي ْد ُخ ُل َعَلى ْاْل َخ ِرَ ،وَل ِكَّن ُه َق ْد َي ْخ َت ُّ
ود ُه َو اْل َمْي ُلَ ،و ُّ
" َفِإ َّن ُّ
الرُكو ُ
الس ُج َ
اءَ ،وأ َ
ع ُه َو اَل ْنحَن ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِي:
ال اْل َم ْه َدو ُّ
َح ِد ِه َما ِب ْاْل َخ ِرَ ،ف ُس ِم َي ُّ
الس ُج ُ
ود ُرُك ً
اء َه َذا َعَلى َت ْسمَية أ َ
وعا َوَق َ
َواح ٍد ِب َه ْيَئته ،ثُ َّم َج َ
اج ًدا َِّ ِ
وع ِه َس ِ
وعاَ .وَقال مَق ِاتلَ :ف َوَق َع ِم ْن ُرُك ِ
ّلِل
ان ُس ُج ُ
وع ُه ْم ُس ُج ً
يلَ :ب ْل َك َ
َوَك َ
ود ُه ْم ُرُك ً
ان ُرُك ُ
وداَ .وِق َ
َ ُ
َح َّ ِ
الس ُجوِد؛ َِل ْش ِت َمالِ ِه َما
الص ََل ِة ،ثُ َّم َوَق َع ِم َن ُّ
ام ِإَلى َّ
الرُكوِع ِإَلى ُّ
َيَ :ل َّما أ َ
َع َّز َو َج َّل .أ ْ
س ب ْاِل َْم ِر َق َ
اء .وأََناب أَيَ :تاب ِمن َخ ِط َيئ ِت ِه ورجع ِإَلى َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّللا".
َ ْ
ََ َ َ
َجم ً
يعا َعَلى اَل ْنحَن َ َ ْ
طالب..:
بهيئتها التفصيلية هللا أعلم ،لكن فيها ركوع وسجود ،الصالة كلها فيها ركوع وسجود.
اه ٍر وهو اْلوالِي ،عن َقو ِل َّ ِ
ط ِ
"وَقال اْلحسين بن اْل َف ْض ِل :سأََل ِني عب ُد َّ ِ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّل:-
َّللا ْب ُن َ
ُ ُْ
َْ
َْ ْ
َ َُ َ
َ
َ َ
ِ
اكعا}َ ،فهل يَق ِ ِ
ِ
َن
اها َف َخَّر َب ْع َد أ ْ
الَ :ف َما َم ْعَنى ْاْلَية؟ ُقْل ُتَ :م ْعَن َ
{ َو َخَّر َر ً
ال ل َّلراك ِع َخَّر؟ ُقْل ُتََ :لَ .ق َ
َْ ُ ُ
ِ
َيَ :س َج َد.
َك َ
ان َراك ًعا أ ْ
ِ ِ
ف ِفي س ْج َد ِة َد ُاوَدَ ،ه ْل ِهي ِم ْن َع َزِائمِ ُّ ِ
ور ِب ِه ِفي اْلُقْر ِ
ْم ِ
آن أ َْم
ينَ :و ْ
اخُتلِ َ
اْل ُم َوفَي ُة ع ْش ِر َ
َ
الس ُجود اْل َمأ ُ
َ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -قَأَر َعَلى اْل ِمْنَب ِر{ :ص َواْلُقْر ِ
َن َّ
آن
ََل؟ َفَرَوى أَُبو َس ِعي ٍد اْل ِخ ْدَرُّي أ َّ
الن ِب َّي َ -صلى َّ ُ
ِذي ِ
آخَر َقَأَر ِب َها َف َت َشَّز َن
الس ْج َد َة َن َز َل َف َس َج َد َو َس َج َد َّ
الذ ْك ِر} َفَل َّما َبَل َغ َّ
ان َي ْوم َ
اس َم َع ُهَ ،فَل َّما َك َ
الن ُ
لسجوِدَ .فَقال رسول َّ ِ
الن ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم."-
اس ل ُّ ُ
َّ ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ََُ ُ
تشزن يعني تأهبوا وتهيئوا للسجود ،فبين لهم النبي -عليه الصالة والسالم -حكمها.
" َفَقال رسول َّ ِ
َّ
لس ُجوِد،
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ« :-إَّن َها َت ْوَب ُة َنِب ٍيَ ،وَل ِك ِني َأرَْي ُت ُك ْم َت َشَّزْن ُت ْم لِ ُّ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
ظ أَِبي َد ُاوَدَ .وِف َّي اْلُب َخارِ
ال" :ص" َل ْي َس ْت
َوَن َز َل َو َس َج َد» َو َه َذا َل ْف ُ
ِي َو َغ ْي ِرِه َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اس أََّن ُه َق َ
ِم ْن َع َزِائمِ اْلُقْر ِ
آن".
وهذا هو المعروف عند الحنابلة أنها ليست من عزائم السجود ،فهي سجدة شكر ،ولو سجدها
المصلي في صالته بطلت صالته ،مبطلة للصالة؛ ألنها ليست من عزائم السجود ،وأما خارج

الصالة فاألمر فيه سعة ،ومن أهل العلم من يرى أنها لما سجدها النبي -عليه الصالة والسالم-
فهي سجدة ،فإذا ثبتت بفعله شرعت في الصالة وخارج الصالة.

طالب :والراجح؟

وكأنها طالما ثبتت عن النبي -عليه الصالة والسالم -فهي سجدة.
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ِ
ِ
َّ
" َوَق ْد َأرَْي ُت َّ
يق َع ِن ْاب ِن َم ْس ُعوٍد أََّن ُه
ِي ِم ْن َ
ط ِر ٍ
يهاَ .وَق ْد ُرو َ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -ي ْس ُج ُد ف َ
الن ِب َّي َ -صلى َّ ُ
اس :أََّنها َتوب ُة َن ِب ِي ،وَن ِبُّي ُكم ِم َّم ْن أ ِ
ِ
َن
ُمَر أ ْ
يهاَ ،و َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ َ ْ َ
ال" :ص" َت ْوَب ُة َن ِب ٍيَ ،وََل ُي ْس َج ُد ف َ
َ ْ
َق َ
َي ْق َت ِد َي ِب ِه.
َّ
ِيَ :و َّال ِذي ِعْن ِدي أََّن َها َل ْي َس ْت َم ْو ِض َع ُس ُجوٍدَ ،وَل ِك َّن َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
الن ِب َّي َ -صلى َّ ُ
َق َ
اضعا لِرب ِ
ِ
سج َد ِفيها َفسج ْدَنا ِب ِاَل ْق ِت َد ِ
ِهُ ،م ْع َت ِرًفا ِب َذْن ِب ِهَ .ت ِائًبا
الس ُجوِد أ َّ
اء ِب ِهَ .و َم ْعَنى ُّ
َ َ َ َ َ
َن َد ُاوَد َس َج َد َخ ً َ
ِِ ِ ِ
ِم ْن َخ ِط َيئ ِت ِهَ ،فِإ َذا سج َد أ ِ
َن َي ْغ ِفَر َل ُه ِب ُحْرَم ِة َدا ُوَد َّال ِذي
َّللا أ ْ
َ َ َ
َحد ف َ
يها َفْلَي ْس ُج ْد ِب َهذه النَّيةَ ،فَل َع َّل َّ َ
َّاتَب َعهُ".
يعني بحرمة إتباعه ،بحرمة إتباعه لداود الذي أمر النبي -عليه الصالة والسالم -أن يقتدي به،

جاها ال
أن يقتدي به ،وهذا المقصود ،أما التوسل بحرمة فالن أوعالن ولو كان من أعظم الناس ً
يجوز.
"وسواء ُقْلَناِ :إ َّن َشر َع م ْن َقبَلَنا َشرع َلَنا أَم ََل؟ َفِإ َّن َه َذا أَمر م ْشروع ِفي ُك ِل أ َّ ِ
َّللا
ُم ٍة ل ُك ِل أ َ
ْ َ ْ
ْ
ْ َ ُ
َََ
ْ
َح ٍدَ .و َّ ُ
َعَل ُم".
أْ
علق عليه الشيخ؟

طالب...:

األصل أن يعلق؛ ألن اللفظ موهم.
اكعا وأََنابِ ،ف ِ
ِ
ِ
ِ
ود
يه َدََل َلة َعَلى أ َّ
َن ُّ
الس ُج َ
ال ْاب ُن ُخ َوْي ِز َمْن َد َادَ :ق ْوُل ُهَ :و َخَّر َر ً َ َ
"اْل َحادَي ُة َواْلع ْشُرو َنَ :ق َ
لِ ُّ
الرُكو َع".
وز؛ ِِل ََّن ُه َذ َكَر َم َع ُه ُّ
لش ْك ِر ُم ْفَرًدا ََل َي ُج ُ
لكن من يقول بقول الحنابلة أنها سجدة شكر ،وأنها مبطلة للصالة ،وصلى خلف إمام وسجد

اقفا؟ فرق بين كونها مبطلة وبين كونها ال تشرع ،لكنها ال تبطل،
اإلمام ،هل يسجد أم يستمر و ً
اقفا حتى يقوم
والحنابلة يرونها مبطلة للصالة ،ولذلك ال يسجدون ولو كانوا خلف اإلمام ،يستمر و ً

اإلمام؛ ألن هذا مؤثر في الصالة البطالن ،وفرق بين أن يكون بين راجح ومرجوح ،وبين فاضل
ومفضول ،وفي فعل مستحب وتركه ،في ترك مكروه أو فعله  ،مثل هذا نقول :الخالف شر ،لكن

ما يبطل الصالة ،نقول :الخالف شر؟
طالب..:

ال هو عنده مستقر ،الراجح عنده أن هذا يبطل الصالة.

طالب« :إنما جعل اإلمام ليؤتم به».

ما يلزم هذا للتنبيه فيما شرع ،لكن لو ما رفع يده ال ترفع يدك؟

طالب :لكن الدليل ظني الذي استدلوا به على بطَلن.

مبطال ،ولذا
هذا استقر عندهم وترجح عندهم أنه مبطل للصالة ،ما ينازعون في هذا في كونه
ً
نقول من رأى هذا القول هل يتابع أو ال يتابع؟

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ال هذه مسألة أخرى ،هذه مسألة الخالف فيها قوي ،وأدلتها ظاهرة ،حتى الحنابلة يتابعون،

والشيخ عبد هللا ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل مكة قال :ونتابع الشافعي

في قنوته في صالة الفجر ،وفي جهره بالبسملة ،لكن ال نتابع الحنفي في تركه الطمأنينة.

فالشيء المبطل للصالة يختلف عن األمر غير المبطل للصالة ،نعم ورأينا من فقهائهم من ال
يسجد ،يقف حتى يقوم اإلمام من سجدته ،وعلى كل حال مادام سجدها النبي -عليه الصالة

والسالم -فلتسجد على أي حال.
َن اْل ِب َشار ِ
ات َكاَن ْت َتأ ِْتي
َما َس ْج َدة ُم ْفَرَدة َف ََلَ ،وَذلِ َك أ َّ
َن َيأ ِْت َي ِبَرْك َع َت ْي ِن ُش ْكًارَ ،فأ َّ
" َوإَِّن َما َّال ِذي َي ُج ُ
وز أ ْ
َ
ِ
رسول َّ ِ
ِ
َّ
َح ٍد ِمْن ُه ْم أََّن ُه َس َج َد ُش ْكًار،
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم َ -و ْاِلَئ َّم َة َب ْع َد ُهَ ،فَل ْم ُيْنَق ْل َع ْن أ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُ َ
ان َذلِ َك م ْفعوًَل َلهم َلُن ِقل َن ْق ًَل م َت َ ِ ِ
ام ِة ِإَلى َج َو ِازِه َوَك ْوِن ِه ُقْرَب ًة".
اج ِة اْل َع َّ
َوَل ْو َك َ
ظاهًار؛ ل َح َ
َ ُ ُْ َ
ُ
اآلن في الصالة في الحرم يسجد أم ما يسجد اإلمام؟
طالب :بعضهم يسجد ،وبعضهم يترك.

الذي يترك كان يسجد؛ ألنه وجد من لم يتابعه ممن يشار إليه صار فيه إحراج ،يعني نقل على

اقفا ،بعدها ما سجد.
المأل أنه ظل و ً
طالب...:

هذه ال أصل لها ،ال أصل لها ،وأنا ما أتابع.
َن رسول َّ ِ
" ُقْلت :وِفي سَن ِن اب ِن ماج ْه عن عب ِد َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
ْ َ َ َ ْ َْ
ُ َ
ُ
َّللاَ -صلى َّ ُ
َّللا ْب ِن أَِبي أ َْوَفى« :أ َّ َ ُ َ
َصَّلى َي ْوَم ُب ِشَر ِبَ ْأر ِ
س أَِبي َج ْه ٍل َرْك َع َتْي ِن»".

طالب..:

ضعيف نعم.
ِ
"و َخَّرج ِم ْن ح ِد ِ
َّ
َن َّ
َمر َي ُسُّرُه  -أ َْو
يث أَِبي َب ْكَرَة« :أ َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم َ -ك َ
َ
َ َ
ان ِإ َذا أ ََت ُ
اه أ ْ
الن ِب َّي َ -صلى َّ ُ
اج ًدا ُش ْك ار َِّ ِ
الش ِ
ُي َسُّر ِب ِه َ -خَّر َس ِ
ّلِل»َ .و َه َذا َق ْو ُل َّ
اف ِع ِي َو َغْي ِرِه".
ً

طالب :قال :أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي ،وقال :هذا حديث حسن غريب َل نعرفه إَل
من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز..

نعم عامة أهل العلم يعبرون بسجود الشكر ،وال يعبرون بصالة الشكر.
طالب..:

أصال ،يقول :الصالة شكر،
معروف السجود ،من أهل العلم من ال يرى أن هناك سجدة شكر
ً

صل ركعتين ما فيه شيء اسمه سجدة شكر ،والجمهور على أنها سجدة شكر مثل سجدة التالوة
يتقرب بسجدة واحدة.

طالب..:
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على الخالف في كونه صالة أو ليست بصالة ،على الخالف في كون سجدة التالوة والشكر

صالة أو ليست بصالة ،الذي يقول :صالة يفتتحها بالتكبير ويختتمها بالتسليم ،هذا الذي يقول:

صالة ،والذي يقول :ليست بصالة ال يشترط لها الشروط فيسجد بدون طهارة وال يكبر وال يسلم

وال شيء.

طالب :ولو كان لغير القبلة؟

ولو كان لغير القبلة ،هذا معروف عن ابن عمر أنه سجد على غير طهارة .عند الحنابلة سجدة

الشكر وسجدة التالوة كلها صالة يشترط لها ما يشترط للصالة؛ يكبر في أولها وفي آخرها

ويسلم ،وتشترط لها جميع الشروط ،وال تفعل في أوقات النهي ،وعند جمع من أهل العلم ،بل هم
األكثر أنها ليست بصالة .ولم يرجح شيخ اإلسالم ابن تيمية.

طالب :الحنابلة عندهم دليل على هذا اِلمر؟

سجودا إال في الصالة ،وفي الحديث« :مفتاحها
صورتها صورة الصالة ما فيه شيء يسمى
ً
التكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فهي صالة.
"ال َّث ِاني ُة واْل ِع ْشرو َن :روى ِ
التْرِم ِذ ُّي َو َغ ْيُرُه َو َّ
َن َر ُج ًَل ِم َن ْاِلَ ْن َص ِار َعَلى َع ْه ِد َرس ِ
ول
ظ ِلْل َغ ْي ِر :أ َّ
الل ْف ُ
َ َ ُ
ََ
ُ
َّ ِ
ان ُيصلِي ِم َن َّ
ِ َّ
َّ
اللْي ِل َي ْس َت ِتُر ِب َش َجَرٍة َو ُه َو َي ْقَأرُ{ :ص َواْلُقْر ِ
آن ِذي
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ك َ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ِ
الش َجَرُةَ ،فس ِم َع َها َو ِهي َتُقولَّ :
الس ْج َد َة َس َج َد َو َس َج َد ْت َم َع ُه َّ
َع ِظ ْم لِي ِب َه ِذ ِه
الذ ْك ِر} َفَل َّما َبَل َغ َّ
الل ُه َّم أ ْ
َ
ُ
َ
َّ ِ
َجًارَ ،و ْارُزْق ِني ِب َها ُش ْكًار.
الس ْج َدة أ ْ
َّ
الُ :كْن ُت ِعْن َد َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم،-
اج ْه ِفي ُسَن ِن ِه َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ُقْل ُتَ :خَّر َج ْاب ُن َم َ
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
اس َق َ
ِِ
ِ
الن ِائمَ ،كأ َِني أ ِ
َص ِل َش َجَرٍةَ ،فَقَ ْأر ُت
َفأ ََت ُ
ُصلي ِإَلى أ ْ
َ
اه َر ُجل َفَق َ
يما َيَرى َّ ُ
ال« :إني َأرَْي ُت اْلَب ِار َح َة ف َ
الش َجَرُة لِس ُجوِديَ ،فس ِم ْع ُت َها َتُقولَّ :
الس ْج َد َة َف َس َج ْد ُت َف َس َج َد ِت َّ
ط ْط ِب َها َع ِني ِو ْزًارَ ،وا ْك ُت ْب
اح ُ
َّ
الل ُه َّم ْ
َ
ُ
ُ
س َف أرَيت رسول َّ ِ
ِ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
لِي ِب َها أَ ْجًارَ ،و ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ال ْاب ُن َعَّبا ٍ َ ْ ُ َ ُ َ
اج َعْل َها لي عْن َد َك ُذ ْخًارَ .ق َ
ِ
الر ُج ُل َع ْن َق ْو ِل
َخَبَرُه َّ
َو َسَّل َمَ -قَأَر َّ
ول ِفي ُس ُجوِد ِه ِم ْث َل َّال ِذي أ ْ
"الس ْج َد َة" َف َس َجَدَ ،ف َسم ْع ُت ُه َيُق ُ
ِيَ ،قالُ :قْلت :يا رسول َّ ِ
الش َجرِة»َ .ذ َكرُه َّ
َّللاَ ،أرَْي ُت ِني ِفي َّ
الث ْعَل ِب ُّي َع ْن أَِبي َس ِعي ٍد اْل ُخ ْدرِ
الن ْومِ َكأ َِني
َ
َّ َ
َ ُ َ َُ َ
ِ
ِ
َت ْح َت َش َجَرٍةَ ،و َّ
ول ِفي ُس ُجوِد َها:
الش َجَرةُ َت ْقَأرُ "ص" َفَل َّما َبَل َغ ِت َّ
الس ْج َد َة َس َج َد ْت ف َ
يهاَ ،ف َسم ْع ُت َها َتُق ُ
ِ
َجًار ،و ُح َّ
ط َع ِني ِب َها ِو ْزًارَ ،و ْارُزْق ِني ِب َها ُش ْكًارَ ،وَتَقَّبْل َها ِم ِني َك َما َتَقَّبْل َت ِم ْن
ا َّلل ُه َّم ا ْك ُت ْب لي ِب َها أ ْ َ
َّ
ال لِي َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم« :-أَ َف َس َج ْد َت أَْن َت َيا أََبا َس ِعي ٍد؟
عب ِدك داود سجدته .فق
الن ِب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ
َّللا يا رسول َّ ِ
ِ
الش َجَرِة» .ثُ َّم َقَأَر َّ
الس ُجوِد ِم َن َّ
الن ِب ُّي َ -صَّلى
َح َّ
ق ِب ُّ
الَ :لَق ْد ُكْن َت أ َ
َّللاَ .فَق َ
َفُقْل ُتََ :لَ ،و َّ َ َ ُ َ
ال ِم ْث َل َما َقاَل ِت ال َّش َجَرةُ".
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم" -ص" َح َّتى َبَل َغ َّ
الس ْج َد َة َف َس َج َد ،ثُ َّم َق َ
َّ ُ
خرجه؟

طالب........ :

نعم التخريج ،ما خرج شيًئا؟ حديث الشجرة كلها من أوله إلى آخره.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري


17

17

17
طالب :اِلول أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه

الذهبي وهو من حديث ابن عباس..
يتقوى بالذي قبله ،واألخير؟

طالب :هذا اِلخير.

الصحيحة تشمل الصحيح والحسن ،وهو يتقوى بما بعده.
ِ
ِ
َّ ِ
ال ْاب ُن ْاِلَ ْنَبارِ
ِيَ { :ف َغ َفْرَنا
َي َف َغ َفْرَنا َل ُه َذْنَب ُهَ .ق َ
"الثال َث ُة َواْلع ْشُرو َنَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف َغ َفْرَنا َل ُه َذل َك} أ ْ
ِ
ِ
ِ
ئ َذلِ َك
ئ { َوإ َّ
ال اْلُق َش ْيرُّ
ِيَ :وَي ُج ُ
وز اْل َوْق ُ
ف َعَلى َف َغ َفْرَنا َلهُ ثُ َّم َت ْب َتد ُ
َلهُ َذل َك} َتام ،ثُ َّم َت ْب َتد ُ
ِن َلهُ} َوَق َ
ِن ِل َّ ِ
ِ
اس ِان ُّي َو َغ ْيُرُهِ :إ َّن َد ُاوَد َس َج َد
ِن َل ُه َكَق ْولِ ِهَ { :ه َذا َوإ َّ
َوإ َّ
ين} أ ِ
ال َع َ
لطاغ َ
طاء اْل ُخَر َ
َي ْاِل َْمُر َذل َكَ .وَق َ
أَرب ِعين يوما ح َّتى َنب َت اْلمرعى حول وج ِه ِه و َغمر ْأرسه َفُنوِدي :أ ِ
َع ٍار َف ُت ْك َسى،
َْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ُ
َجائع َف ُت ْط َع ُم ،أ َْو أ َ
َ َ
َْ َ َْ ً َ
َ
اج اْل َمْر َعى ِم ْن َح ِر َج ْوِف ِهَ ،ف ُغ ِفَر َل ُه َو ُس ِتَر ِب َها".
َفَن َح َب َن ْحَب ًة َه َ
هاج يعني اصفر وتبعثر من حر جوفه ،يعني شواه حر جوفه كما تشوي الشمس المحرقة ،وهذا

كله من األخبار التي نقلت عن اإلسرائيليات.
ِ
ِ ِ
ِ
ف ِب ُف ََل ٍن َوَك َذا َوَك َذا َر ُج ًَل ِم ْن َب ِني
يما َب ْيني َوَب ْيَن َك َق ْد َغ َفْرَت ُهَ ،وَك ْي َ
" َفَق َ
الَ :يا َرب َه َذا َذْنبي ف َ
ِ
ِ
ِ
امل؟ َقالَ :يا َد ُاوُد ََل ُي َج ِ ِ
ِ
ظْلم،
ام ِة ُ
َ
اء ُه ْم أََر َ
اماَ ،ون َس َ
ِإ ْسَرائ َ
اوُزني َي ْوَم اْلقَي َ
يلَ ،تَرْك ُت أ َْوََل َد ُه ْم أ َْي َت ً
ِ
ِ
ِ
أُم ِكُن ُه ِمْن َك ثُ َّم أ ِ ِ
ِ
ِ
يلَ :يا
ْ
الَ :يا َرب َه َك َذا َت ُكو ُن اْل َم ْغفَرُة اْل َهِيَن ُة .ثُ َّم ق َ
َس َت ْوهُب َك مْن ُه ِب َث َواب اْل َجَّنةَ .ق َ
َ
ضَ ،فأ ََتاه ِجب ِريل َفا ْقَتَلعه عن وجهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َد ُاوُد ْارَف ْع َ ْأر َس َكَ .ف َذ َه َب لَيْرَف َع َ ْأر َس ُه َفِإ َذا به َق ْد َنش َب في ْاِلَْر ِ
َُ َْ َ ْ
ُ ْ ُ
ْاِل َْر ِ
ض َك َما ُي ْقَتَل ُع ِم َن َّ
ال
طٍ
يد ْب ُن ُم ْسلِ ٍم َع ِن ْاب ِن َجا ِب ٍر َع ْن َع َ
اه اْل َولِ ُ
الش َجَرِة َص ْم ُغ َهاَ .رَو ُ
اءَ .ق َ
ِ
الزبي ِرَ ،قالَ :فَل ِز َق مو ِ
اض ُع م َس ِ
اج ِد ِه َعَلى ْاِل َْر ِ
ض ِم ْن َفْرَوِة َو ْج ِه ِه َما
يدَ :وأ ْ
اْل َولِ ُ
َخَبَرِني ُمن ُير ْب ُن ُّ َ ْ
ََ
َ
َ
ان َيُقول ِفي ُس ُجوِد ِهُ :س ْب َحاَن َك َه َذا َشَارِبي ُدم ِ
وعيَ ،و َه َذا
ال اْل َولِ ُ
يع َةَ :ف َك َ
ال ْاب ُن َل ِه َ
ُ
يد َق َ
َّللاَ .ق َ
اء َّ ُ
َش َ
ُ
امي ِفي رما ٍد بين يد َّيِ .في ِرواي ٍةِ :إَّنه سجد أَرب ِعين يوما ََل يرَفع ْأرسه ِإََّل لِ َّ ِ
طع ِ
وب ِة،
َ َ َْ َ ََ
ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َْ ُ َ َ ُ
لص ََلة اْل َم ْك ُت َ
ََ
ََ
وع ِه .وروِي مرُفوعا ِم ْن ح ِد ِ
ِ
يث أَِبي ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
الن ِب ِي َ -صَّلى
َ
َفَب َكى َح َّتى َنَب َت اْل ُع ْش ُب م ْن ُد ُم ِ َ ُ َ َ ْ ً
ِ
ِ
اج ًدا َح َّتى َنَب َت اْل ُع ْش ُب ِم ْن ُدم ِ
ين َلْيَل ًة َس ِ
وع ِه َعَلى َ ْأر ِس ِه،
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمِ« :-إ َّن َد ُاوَد َم َك َث أَْرَبع َ
َّ ُ
ُ
ِِ
وأ ََكَل ِت ْاِلَر ُ ِ
ول ِفي ُس ُجوِد ِهَ :يا َرِبَ ،د ُاوُد َز َّل َزَّل ًة َب ُع َد ِب َها ما َبْي َن اْلم ْش ِر ِ
ق
ْ
َ
ض م ْن َجِبينه َو ُه َو َيُق ُ
َ
َ
ِ
ِ
ف َداوَد وَت ْغ ِفر َذْنب ُه جعْل َت َذْنب ُه ح ِدي ًثا ِفي اْل َخْل ِ ِ
ال
َ َ
َواْل َم ْغ ِر ِبَ ،ر ِب ِإ ْن َل ْم َتْر َح ْم َض ْع َ ُ َ ْ َ َ َ
ق م ْن َب ْعدهَ ،فَق َ
ِ
ِ
َّللا َق ْد َغ َفَر َل َك اْل َه َّم َّال ِذي َه َم ْم َت ِب ِه».
يل َب ْع َد أَْرَبع َ
ين َسَن ًةَ :يا َد ُاوُدِ ،إ َّن َّ َ
َل ُه ج ْب ِر ُ
خرجه؟
طالب :قال :أخرجه الطبري والثعلبي في عرائس المجالس ،والبغوي في تفسيره من حديث
أنس ،وسلف قسم منه ،وهو حديث ضعيف.

من حديث أبي هريرة.

طالب :لم أر من عزاه ِلبي هريرة.
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يعني من حديث أنس ،ومع ذلك ضعيف ،وهو باإلسرائيليات أشبه.
ِ ِ
اء ُه
ال َو ْهبِ :إ َّن َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
الس ََل ُمُ -نود َي ِإني َق ْد َغ َفْر ُت َل َكَ .فَل ْم َيْرَف ْع َ ْأر َس ُه َح َّتى َج َ
" َوَق َ
ِ
ِ
َّللا
ال :لِ َم ََل َتْرَف ُع َ ْأر َس َك َوَرُّب ُك َق ْد َغ َفَر َل َك؟ َقا َلَ :يا َر ِب َك ْي َ
ف َوأَْن َت ََل َت ْظل ُم أ َ
ال َّ ُ
َح ًداَ .فَق َ
يل َفَق َ
ج ْب ِر ُ
ُورَّيا َفي َتحَّلل ِمْنهَ ،فأََنا أ ِ ِ
ِِ
س
يل :ا ْذ َه ْب ِإَلى َد ُاوَد َفُق ْل َل ُه َي ْذ َه ُب ِإَلى َق ْب ِر أ ِ َ َ ُ ُ
اء ُهَ .فَل ِب َ
ْ
ُسم ُع ُه ن َد َ
لج ْب ِر َ
ُورَّيا َوَن َادىَ :يا أ ِ
س ِعْن َد َق ْب ِر أ ِ
ط َع َعَل َّي َل َّذ ِتي
الَ :لَّب ْي َك! َم ْن َه َذا َّال ِذي َق َ
َد ُاوُد اْل ُم ُس َ
وح َو َجَل َ
ُورَّياَ ،فَق َ
ِ
وأَيَق َ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ال:
َسأَُل َك أ ْ
ال :أََنا أَ ُخ َ
َْ
وك َد ُاوُد ،أ ْ
َن َت ْج َعَلني في ح ٍلَ ،فِإني َعَّر ْض ُت َك قد لْلَق ْتلَ .ق َ
ظني؟ َفَق َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
الس ََل ُمَ -ب ْعَد اْل َخ ِط َيئ ِة ََل
ان َد ُاوُد َ -عَل ْي ِه َّ
ال اْل َح َس ُن َو َغ ْيُرُهَ :ك َ
َعَّر ْض َتني لْل َجَّنة َفأَْن َت في ح ٍلَ .وَق َ
ِِ
طِ
ِ
ين ،وَيُقولَ :تعاَل ْوا ِإَلى َداوَد اْل َخ َّ
اءَ ،وََل َي ْشَر ُب َشَرًابا ِإََّل َم َز َج ُه ِبُد ُموِع َع ْيَن ْي ِه.
ُ
س ِإََّل اْل َخاطئ َ َ ُ َ
ُي َجال ُ
ير اْليا ِبس ِفي َقصع ٍة َف ََل ي َزال يب ِكي ح َّتى يبَت َّل ِبدم ِ ِ
وَكان يجعل ُخب َز َّ ِ
ان َي ُذُّر َعَل ْي ِه
وعهَ ،وَك َ
َ ُ َْ
َ َ َ َُْ ْ
ْ َ
الشع ِ َ َ
َ َْ ُ ُ
ِِ
ان َقْبل اْل َخ ِط َيئ ِة َيُقوم ِن ْص َ َّ
صو ُم
َّ
الرَم َاد َواْل ِمْل َح َفَيأ ُ
ولَ :ه َذا أَ ْك ُل اْل َخاطئ َ
ف اللْي ِل َوَي ُ
ينَ .وَك َ َ
ْك ُل َوَيُق ُ
ُ
ِ
الد ْهَر ُكَّل ُهَ ،وَق َّ َّ
ام َب ْع َد ُه َّ
ف َّ
اج َع ْل َخ ِط َيئ ِتي ِفي َك ِفي،
ن ْص َ
الَ :يا َر ِب ْ
ام اللْي َل ُكل ُهَ .وَق َ
َ
الد ْه ِر .ثُ َّم َص َ
َفصارت َخ ِطيئ ُته مْنُق َ ِ ِ ِ
آها َفأ َْب َك ْت ُه،
ان ََل َي ْب ُسطُ َها لِ َ
ام َوََل َشَر ٍ
َ َْ
ط َع ٍ
اب َوََل َش ْي ٍء ِإََّل َر َ
وش ًة في َكفهَ .ف َك َ
َ ُ َ
يض
اه َماءَ ،فِإ َذا َتَن َاوَل ُه أ َْب َصَر َخ ِط َيئ َت ُه َف َما َي َض ُع ُه َع ْن َش َف ِت ِه َح َّتى ُي ِف َ
َوإ ْ
ِن َك َ
ان َلُي ْؤَتى ِباْلَق َد ِح ُثُل َث ُ
ِم ْن ُدم ِ
وع ِه.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم -
يد ْب ُن ُم ْسل ٍمَ :حَّد َثني أَُبو َع ْم ٍرو ْاِل َْوَزاع ُّي أ َّ
َن َر ُسو َل َّ
َوَرَوى اْل َولِ ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
يد اْلم ِ
الدمو ُ ِ
الِ« :إَّن َما َمَث ُل َع ْيَني َد ُاوَد َم َث ُل اْل ِقْرَب َتْي ِن َتْن ِط َف ِ
اء
َق َ
ع في َو ْجه َد ُاوَد َخد َ َ
انَ ،وَلَق ْد َخَّد َد ُّ ُ
ْ
ِ ِ
ِفي ْاِل َْر ِ
ان ِفي َق ْو ِل َد ُاوَد ِإ ْذ ُه َو ُخُلو ِم َن
ال اْل َولِ ُ
ان ْب ُن أَِبي اْل َعات َكة أََّن ُه َك َ
يدَ :و َحَّد َثَنا ُع ْث َم ُ
ض»َ .ق َ
الله َّم ََل َت ْغ ِفر لِْل َخ َّ ِ
اْل َخ ِط َيئ ِة ِشَّد َة َقولِ ِه ِفي اْل َخ َّ ِ
َن
ين .ثُ َّم َص َار ِإَلى أ ْ
طائ َ
ين أ ْن َك َ
طائ َ
ْ
ْ
ولُ َّ :
ان َيُق ُ
ِِ
ِ
ِ
َيُقولَّ :
ق ُّ
الن ِ
ان َخ ِال ِ
ورِ .إَل ِهي َخَر ْج ُت
ين ِل َك ْي َت ْغفَر ِل َد ُاوَد َم َع ُه ْمُ ،س ْب َح َ
الل ُه َّم َر ِب ا ْغفْر ِلْل َخاطئ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن
َخ َ
َن ُي َد ُاووا َخط َيئتيَ ،ف ُكُّل ُه ْم َعَل ْي َك َي ُدُّلنيِ .إَل ِهي أ ْ
ْت َخط َيئ ًة َق ْد خ ْف ُت أ ْ
طأ ُ
اء عَباد َك أ ْ
أْ
َل أَطَّب َ
َسأ ُ
َتجعل حصادها ع َذابك يوم اْل ِقي ِ
ِ
ق ُّ
الن ِ
ان َخالِ ِ
ورِ .إَل ِهي ِإ َذا َذ َكْر ُت َخ ِط َيئ ِتي
امة ِإ ْن َل ْم َت ْغفْرَهاُ ،س ْب َح َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ
ِ
ض ِبر ْح ِبها عَل َّي ،وِإ َذا َذ َكر ُت ر ْحم َت َك ارَتَّد ِإَل َّي ر ِ
وحي.
َضا َقت ْاِل َْر ُ َ َ َ
ْ َ َ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
اس َت ْقَب َل ِب َها َّ
اس
َوِفي اْل َخَب ِر :أ َّ
َن َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
الس ََل ُمَ -ك َ
الن َ
ان ِإ َذا َع ََل اْلمْنَبَر َرَف َع َيميَن ُه َف ْ
ِلي ِريهم َن ْق َ ِ ِ ِ
ض ِبَر ْح ِب َهاَ ،وِإ َذا
ان ُيَن ِاديِ :إَل ِهي ِإ َذا َذ َكْر ُت َخ ِط َيئ ِتي َضا َق ْت َعَل َّي ْاِل َْر ُ
ش َخط َيئتهَ ،ف َك َ
ُ َُْ
اط ِئين َكي َت ْغ ِفر لِداود معهم .وَكان ي ْقعد عَلى سبعةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َذ َكْر ُت َر ْح َم َت َك ْارَتَّد ِإَل َّي ُروحيَ ،ر ِب ا ْغفْر لْل َخ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ
يف مح ُش َّوٍة ِب َّ ِ
ِ
أَ ْف ِر َش ٍة ِمن اللِ ِ
وع ُه َت ْح َت ِر ْجَل ْي ِه َح َّتى َتْن ُف َذ ِم َن ْاِلَ ْف ِر َش ِة
َْ
َ
الرَمادَ ،ف َكاَن ْت َت ْس َتْنق ُع ُد ُم ُ
ُكلِها .وَكان ِإ َذا َكان يوم َنو ِح ِه َنادى مَن ِاد ِ
اق و ْاِلَوِدي ِة و ِ
يه ِفي ُّ
الش َع ِ
الطُر ِ
اب َو َعَلى
َ َ َ
َ َْ ُ ْ
َس َو ِ َ ْ َ َ
ق َو ْاِل ْ
َ ُ
َن يب ِكي عَلى َذْن ِب ِه َفْليأ ِ
وس اْل ِجَب ِ
ُرُء ِ
ال َوأَ ْف َو ِاه اْل ِغ َير ِ
ْت َد ُاوَد
ان :أَََل ِإ َّن َه َذا َي ْو ُم َن ْو ِح َد ُاوَدَ ،ف َم ْن أََرَاد أ ْ َ ْ َ َ
َ
ِ
اح ِم َن اْل ِغ َير ِ
ات َح ْو َل ِمْنَب ِرِه".
َفُي ْس ِع َد ُهَ ،فَي ْه ِبطُ ُّ
َص َو ُ
السَّي ُ
ان َو ْاِل َْوِدَيةَ ،وَتْرَت ُّج ْاِل ْ
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معروف أن اإلسعاد ،اإلسعاد معناه مشاركة النائحة على المصيبة في نوحها ،وتشفي بعضهن
بعضا في أمر محرم ،نسأل هللا السالمة والعافية ،ومثل هذا ال يليق بداود -عليه السالم ،-كل
ً
هذا ال يثبت منه شيء؟

طالب..:

فضال عن األنبياء.
ال يثبت منها شيء ،وال تليق بمقام آحاد الناس
ً
ِ
اع و َّ
الط ْيُر ُع َّكف".
ات َح ْو َل ِمْنَب ِرِه َواْل ُو ُح ُ
َص َو ُ
" َوَتْرَت ُّج ْاِل ْ
وش َوالسَب ُ َ
أيضا في غالة المتصوفة
يعني وجد أثر عن بعض أتباع موسى وعيسى شيء من هذا ،ووجد ً
من هذه األمة شيء من هذا ،لكن هذا خالف هدي المصطفى -عليه الصالة والسالم.-
ِ
وش و ِ
السَب ُ َّ
َخ َذ ِفي اْل َع ِو ِ
يل َو َّ
الن ْو ِحَ ،وأَ َث َار ِت
يل َح ْو َل ِمْنَب ِرِهَ ،فِإ َذا أ َ
" َواْل ُو ُح ُ َ
اع َوالط ْيُر ُع َّكف َوَبُنو ِإ ْسَرائ َ
اْلحرَقات مَنا ِبع دم ِ ِ
ِ
ِ
وت َح ْو َل ِمْنَب ِرِه َب َشر
اءَ ،ح َّتى َي ُم َ
وعهَ ،ص َارت اْل َج َم َ
اع ُة َض َّج ًة َواح َد ًة َن ْو ًحا َوُب َك ً
ُُ ُ َ َ ُ ُ
ِ
الس ََلمِ -فيما ِقيل يوم َّ ِ
اه َمَل ُك
َك ِثير ِفي ِم ْث ِل َذلِ َك اْلَي ْومَِ .و َم َ
الس ْبت َف ْجأَ ًة ،أ ََت ُ
َ َْ َ
ات َد ُاوُد َ -عَل ْيه َّ ُ
َ
ِ ِ ِِ
ِ
الَ :د ْع ِني َح َّتى أَْن ِز َل أ َْو
الِ :جْئ ُت ِِلَ ْق ِب َ
ض ُر َ
وح َكَ .فَق َ
اْل َم ْوت َو ُه َو َي ْص َع ُد في م ْحَاربه َوَيْن ِز ُلَ ،فَق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ام َو ُّ
اقَ ،ف َما أَْن َت
ور َو ُّ
السُنو َن َو ْاْل َث ُار َو ْاِلَْرَز ُ
الش ُه ُ
أَْرَتق َيَ .فَق َ
الَ :ما لي إَلى َذل َك َسبيلَ ،نف َدت ْاِلََّي ُ
ض َن ْفس ُه َعَلى ِتْل َك اْل َح ِ
ِ ِ
ان
الَ :ف َس َج َد َد ُاوُد َعَلى ِمْرَقا ٍة ِم َن الدََّر ِجَ ،ف َقَب َ
الَ .وَك َ
َ
ب ُم ْؤث ٍر َب ْع َد َها أَ َثًارَ .ق َ
ِ
ِ
ِ
يلِ :ت ْسع َو َسْب ُعو َن،
وسى َ -عَل ْي ِه َما َّ
َب ْيَن ُه َوَب ْي َن ُم َ
الس ََل ُمَ -خ ْم ُسم َائ ٍة َوت ْسع َوت ْس ُعو َن َسَن ًةَ .وِق َ
ِِ
وع َ ِ
ان ِباْل ِخ ََل َف ِة.
اش م َائ َة َسَن ٍةَ ،وأ َْو َصى ِإَلى ْابنه ُسَل ْي َم َ
ََ
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن َك ْع ٍب َو ُم َح َّم ُد
َّا
الر ِب َع ُة َواْل ِع ْشُرو َنَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وإ َّ
ِن َل ُه ِعْن َدَنا َل ُزْل َفى َو ُح ْس َن َم ٍ
آب} َق َ
آب َق َاَل :و َّ ِ
َّللا ِإ َّن أ ََّو َل َم ْن َي ْشَر ُب
سَ :وإ َّ
ِن َل ُه ِعْن َدَنا َل ُزْل َفى ُقْرَبة َب ْع َد اْل َم ْغ ِفَرِةَ .و ُح ْس ُن َم ٍ
ْب ُن َق ْي ٍ
َ
الدُن ُّو ِمن َّ ِ
اهد عن عب ِد َّ ِ
اْل َكأْس يوم اْل ِقيام ِة َداوُد .وَقال مج ِ
َّللا ْب ِن ُع َمَرُّ :
الزْل َفى ُّ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّل-
َ
َ َْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ ْ َْ
يوم اْل ِقي ِ
ِِ
ِ
ِ
َه ِ
يل
ام ِة َو َخ ِط َيئ ُت ُه َمْنُق َ
وشة ِفي َيدهَ :فِإ َذا َأرَى أ َ
او َ
امةَ .و َع ْن ُم َجاه ٍدُ :ي ْب َع ُث َد ُاوُد َي ْوَم اْلقَي َ
َْ َ َ َ
ِ
يومِ اْل ِقيام ِة َلم ي ِج ْد ِمْنها مح ِرًاز ِإََّل أَن يْلجأَ ِإَلى رحم ِة َّ ِ
ق
َ ُْ
ْ َ َ
َْ
ال :ثُ َّم َيَرى َخط َيئ َت ُه َفَيْقَل ُ
َ َ ْ َ
َّللا َت َعاَلىَ .ق َ
ََْ
اهَناَ ،ح َّتى َي ْقَر َب
ال َل ُهَ :ه ُ
ال َل ُهَ :ه ُ
ال َل ُهَ :ه ُ
اهَنا ،ثُ َّم َيَرى َفَيْقَل ُ
اهَنا ،ثُ َّم َيَرى َفَيْقَل ُ
ق َفُيَق ُ
ق َفُيَق ُ
َفُيَق ُ
ِ ِِ
ِ
يم".
َفَي ْس ُك ُنَ ،ف َذلِ َك َق ْوُل ُه َ -عَّز َو َج َّلَ { :-وإ َّ
ِن َل ُه ِعْن َدَنا َل ُزْل َفى َو ُح ْس َن َم ٍ
آب} َذ َكَرُه التْرمذ ُّي اْل َحك ُ
موضوعا.
ار أن ما يتفرد به الترمذي الحكيم ضعيف إن لم يكن
ذكرنا مرًا
ً
ِِ
يد ْب َن ُم ْسلِ ٍم،
الَ :حَّد َثَنا اْل َولِ َ
ال َحَّد َثَنا َع ْب ُد اْل َملك ْب ُن ْاِل ْ
َصَب ِغ َق َ
الَ :حَّد َثَنا اْل َف ْض ُل ْب ُن ُم َح َّم ٍدَ ،ق َ
" َق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال
يم ْب ُن ُم َح َّم ٍد اْل َف َزارُّ
ِي َع ْن َع ْبد اْل َملِك ْب ِن أَِبي ُسَل ْي َم َ
ان َع ْن ُم َجاه ٍد َف َذ َكَرُهَ .ق َ
َق َ
ال َحَّد َثَنا إ ْبَراه ُ
الترِم ِذي :ولقد كنت أَمر زمانا ط ِويَل ِبه ِذ ِه اْلي ِ
ِ
ف لِي اْل ُمَرُاد َواْل َم ْعَنى ِم ْن َق ْولِ ِهَ{ :رَّبَنا
ات فَل ينك ِش
ْ ُّ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُُّ َ َ ً َ ً َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
ِ ُّ ِ
َن رسول َّ ِ
ِ
ط َّ ِ
طَنا} واْل ِق َّ
َع ِجل َلَنا ِق َّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -ت ََل
َ
ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
الصحي َف ُة في الل َغةَ ،وَذل َك أ َّ َ ُ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ط ْوَن َها
ال َل ُه ْمِ«:إَّن ُك ْم َس َت ِج ُدو َن َه َذا ُكَّل ُه ِفي َص َح ِائ ِف ُك ْم ُت ْع َ
َعَل ْي ِه ْمَ :فأ َّ
َما َم ْن أُوت َي ك َت َاب ُه ِبَيمينه َوَق َ
ِ ِِ
ِ
ِ َّ
ِ ِ
ِ
اص ِبْر
ال َّ
َّللاُ َت َعاَلىْ { :
َيَ :صحي َف َتَنا َقْب َل َي ْومِ اْلح َساب َق َ
ب َش َمائل ُك ْم» َقاُلواَ :رَّبَنا َعج ْل َلَنا قطَنا أ ْ
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ِ ِِ
ِ
َمَرُه
ص ِق َّص َة َخط َيئته ِإَلى ُمْن َت َه َ
َعَلى َما َيُقوُلو َن َوا ْذ ُكْر َع ْبَدَنا َد ُاوَد َذا ْاِل َْيد} َفَق َ
اهاَ ،ف ُكْن ُت أَ ُق ُ
ول :أ َ
ِ
اك؟
ِب َّ
َمَرُه ِب ِذ ْك ِر َد ُاوَد َفأ ُّ
َي َش ْي ٍء أ ُِر َ
ف َّات َص َل َه َذا ِب َذ َ
يد ِم ْن َه َذا الذ ْك ِر؟ َوَكْي َ
الص ْب ِر َعَلى َما َقاُلواَ ،وأ َ
ِ
ِ
َن َه ُؤََل ِء أَْن َكُروا َق ْو َل
َّللا َل ُه َي ْو ًما َفأُْل ِه ْم ُت ُه :أ َّ
َف ََل أ َِق ُ
ف َعَلى َش ْي ٍء َي ْس ُك ُن َقْل ِبي َعَل ْيهَ ،ح َّتى َه َداني َّ ُ
طاياهم اس ِته َزاء ِبأَم ِر َّ ِ
ِ
ِِ
َّللاَ ،وَقاُلواَ :رَّبَنا َع ِج ْل َلَنا
أََّن ُه ْم ُي ْع َ
يها ُذُن ُ
ط ْو َن ُك ُتَب ُه ْم ِب َش َمائل ِه ْم ،ف َ
وب ُه ْم َو َخ َ َ ُ ُ ْ ْ ً ْ
ابَ ،فأَوجعه َذلِك ِم ِن ِ ِ
ِق َّ
طَنا َقْبل َي ْومِ اْل ِحس ِ
الص ْب ِر َعَلى َمَقاَل ِت ِه ْمَ ،وأَ ْن َي ْذ ُكَر
َمَرُه ِب َّ
ْ ََُ َ
ْ
َ
َ
است ْه َزائ ِه ْمَ ،فأ َ
ِ
عبده داود ،سأَل َتع ِجيل َخ ِطيئ ِت ِه أَن يراها مْنُق َ ِ ِ ِ
ِ
ان ِإ َذا
َ
وش ًة في َكفهَ ،فَن َز َل ِبه َما َن َز َل م ْن أََّن ُه َك َ
ََْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ
ْ ََ َ َ
طرب وام َت ََلَ اْلَقدح ِمن دم ِ ِ
آها ب َكى ح َّتى َتْن ُف َذ سبع َة أَ ْف ِر َش ٍة ِمن اللِ ِ
يف
آها ْ
َر َ
َ
وعهَ ،وَك َ
َ
ان ِإ َذا َر َ َ
ََْ
اض ََ َ َ ْ
َ ُ ْ ُُ
الرَم ِادَ ،فِإَّن َما َسأََل َها َب ْع َد اْل َم ْغ ِفَرِة َوَب ْع َد َض َم ِ
اس ُم ُه
ان َت ِب َع ِة اْل َخ ْصمَِ ،وأ َّ
َم ْح ُش َّوٍة ِب َّ
َّللا َتَب َار َك َوَت َعاَلى ْ
َن َّ َ
ِ ِ
ِ
يب ُه َو َولُِّي ُه َو َص ِفُّي ُهَ ،فُرْؤَي ُة َن ْق ِ
ورِت َها َم َع َه ِذ ِه اْل َمْرَتَب ِة
َي ْس َت ْو ِهُب ُه مْن ُهَ ،و ُه َو َح ِب ُ
ص َ
ش اْل َخط َيئة ِب ُ
ِ
ِ
ِ
اء َّ ِ
ف َكان ي ِح ُّل ِبأَع َد ِ
َه ِل ِخ ْزيِ ِهَ ،ل ْو ُع ِجَل ْت َل ُه ْم
ِع َص ِاته ِم ْن َخْل ِقه َوأ ْ
ْ
َصَن َع ْت ِبه َه َك َذاَ ،ف َك ْي َ َ َ
َّللا َوب ُ
ِ
وها َعَلى اْل ُك ْف ِر َواْل ُج ُحوِد؟ َو َما َذا َي ِح ُّل ِب ِه ْم ِإ َذا
ورِة ِتْل َك اْل َخ َ
َص َح ِائ ُف ُه ْم َفَن َ
ط َايا َّالتي َع ِمُل َ
ص َ
ظُروا ِإَلى ُ
َّللا عْنهم َفَقالَ { :ف َترى اْلمج ِرِمين م ْش ِف ِقين ِم َّما ِف ِ
ِ ِ
الصح ِائ ِ
يه
َن َ
فَ ،وَق ْد أ ْ
َ
ظُروا ِإَل ْي َها في تْل َك َّ َ
َ
َخَبَر َّ ُ َ ُ ْ
َ
ُْ َ ُ
اب ََل ي َغ ِادر ص ِغيرًة وََل َك ِبيرًة ِإََّل أَحصاها}؟ َف َداوُد -صَلوات َّ ِ
َوَيُقوُلو َن َيا َوْيَل َتَنا م ِ
ال َه َذا اْل ِك َت ِ
َّللا
َ َ ُ
ْ َ َ
َ
ُ
ُ ُ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آها
ورِت َهاَ .وَق ْد ُر ِويَنا ِفي اْل َحديثِ« :إ َذا َر َ
ص َ
َعَل ْيهَ -م َع اْل َم ْغفَرِة َواْلُب ْشَرى َواْل َع ْطف َل ْم َيُق ْم لُرْؤَية ُ
يوم اْل ِقيام ِة مْنُق َ ِ ِ ِ ِ
اهَنا ،ثُ َّم َيَرى
الَ :ه ُ
ال َل ُهَ :ه ُ
اهَنا ،ثُ َّم َيَرى َفَيْقَل ُ
ق ثُ َّم ُيَق ُ
وش ًة في َكفه َقل َق َح َّتى ُيَق َ
َْ َ َ َ َ
ق َح َّتى َي ْقَر َب َفَي ْس ُك َن».
َفَيْقَل ُ
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل ،ويستأنف الدرس إن شاء هللا في األسبوع الثاني من

الفصل الثاني.
طالب..:

مادام خرج في السنن وحكم عليه أنه حسن يثبت الخبر ،وهي رؤيا منام أقرت.

طالب :يوم عاشوراء يا شيخ يوم الجمعة.
ما يصلح ،يصام يوم قبله أو بعده.

