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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
طالب :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.

بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله

وصحبه ،والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

ِ
َص ْب ُت ْم ِم ْثَل ْي َها
َص َاب ْت ُك ْم ُمص َيب ٌة َق ْد أ َ
قال اإلمام ابن كثير رحمه هللا تعالى" :قوله تعالى{ :أ ََوَل َّما أ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َص َاب ُك ْم َي ْوَم
َّللا َعَلى ُك ِل َش ْي ٍء َقد ٌير (َ )165و َما أ َ
ُقْل ُت ْم أََّنى َه َذا ُق ْل ُه َو م ْن عْند أَْن ُفس ُك ْم ِإ َّن َّ َ
ِ
ان َف ِبِإ ْذ ِن َّ ِ
ِ
اْل َتَقى اْل َج ْم َع ِ
يل َل ُه ْم َت َعاَل ْوا َق ِاتُلوا
ين (َ )166ولَِي ْعَل َم َّالذ َ
َّللا َولَِي ْعَل َم اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين َنا َفُقوا َوِق َ
يل َّ ِ
ِفي س ِب ِ
اك ْم ُه ْم لِْل ُك ْف ِر َي ْو َمِئ ٍذ أَ ْقَر ُب ِمْن ُه ْم لِ ِ
ان َيُقوُلو َن
يم ِ
َّللا أ َِو ْاد َف ُعوا َقاُلوا َل ْو َن ْعَل ُم ِق َت ااًل َّ
ًلتَب ْعَن ُ
َ
إل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين َقاُلوا ِإل ْخ َوان ِه ْم َوَق َع ُدوا َل ْو
َّللا أ ْ
َعَل ُم ِب َما َي ْك ُت ُمو َن ( )167الذ َ
ِبأَ ْفواه ِه ْم َما َل ْي َ
س في ُقُلوب ِِه ْم َو َّ ُ
ِ
ِِ
ين} [آل عمران.]168-165:
أَ َ
اعوَنا َما ُقتُلوا ُق ْل َف ْادَرُءوا َع ْن أَْن ُف ِس ُك ُم اْل َم ْو َت ِإ ْن ُكْن ُت ْم َصادق َ
ط ُ
ُص ِ
ِ
ِ
ُح ٍد ِم ْن َق ْت ِل
يب مْن ُه ْم َي ْوَم أ ُ
َص َاب ْت ُك ْم ُمص َيب ٌة} [آل عمرانَ ]165:و ِه َي َما أ َ
ول َت َعاَلى{ :أ ََوَل َّما أ َ
َيُق ُ
ِ
ِ
ِ
السب ِع ِ
ين
َص ْب ُت ْم م ْثَل ْي َها} [آل عمرانَ ]165:ي ْعني َي ْوَم َب ْد ٍرَ ،فِإَّن ُه ْم َقَتُلوا م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
َّ ْ َ
ين مْن ُه ْم { َق ْد أ َ
ِ
ِ
يال ،وأَسروا سب ِع َ ِ
َي ِم ْن أ َْي َن َجَرى َعَل ْيَنا
َس ْبع َ
ين َقت ا َ َ ُ َ ْ
ين أَس ايراُ { ،قْل ُت ْم أََّنى َه َذا} [آل عمران ]165:أ ْ
َه َذا؟ { ُق ْل ُه َو ِم ْن ِعْن ِد أَْن ُف ِس ُك ْم} [آل عمران ]165:قال ابن أبي حاتم".
{م ِص َيبةٌ} [آل
الخطاب للمسلمين{ ،أ ََوَل َّما أ َ
َص َاب ْت ُك ْم} [آل عمران ]165:أيها المؤمنون ُ
عمران ]165:وهي القتل الذي حصل في أحدَ { ،ق ْد أَصب ُتم ِم ْثَليها} [آل عمرانِ ،]165:
{م ْثَلْي َها}
َ ْ ْ َْ

[آل عمران ]165:من قتل السبعين ،وأسر السبعين؛ ألن األسر قد يكون
أحيانا أشد من القتل
ً
على المأسور ،ال سيما إذا حصل له ظلم ممن أسره ،أو أراد التمرد على آسره وقاوم ،ثم بعد
ذلك.

أما ما حصل من المسلمين فأسرهم رحمة ،أسرهم رحمة ،وال شك أن كل شيء فيما يفسره

اإلنسان لنفسه ،قد تكون نعمة من نعم هللا –جل وعال ،-ويراها مصيبة؛ ألنه تضرر فيها من
بعض النواحي.

على كل حال ،المصيبة التي أصابت المسلمين في أحد ،ال شك أنهم غنموا وقتلوا ،وأصابوا

اء أكان قت ًال أو أس ًار الذي هو قريب من القتل في بعض صورهُ { ،قْل ُت ْم أََّنى َه َذا} [آل
مثليها سو ً
عمران ]165:من أين ،من أين لنا هذا ونحن المسلمون الموعودون بالنصر مع نبيه -عليه
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ال َذَّرٍة}
َّللا ًل َي ْظل ُم م ْثَق َ
الصالة والسالم-؟ { ُق ْل ُه َو م ْن عْند أَْن ُفس ُك ْم} [آل عمرانِ{ ،]165:إ َّن َّ َ
َّللا َعَلى ُك ِل َشي ٍء َق ِد ٌير} [آل عمران ،]165:كل شيء بيده ،كل شيء تحت
[النساءِ{ ،]40:إ َّن َّ َ
ْ
قدرته ،ينصر المسلمين ،وهذا هو األصل والموعود به لهم ،وقد ينصر عليهم غيرهم إذا خالفوا
أمره وأمر نبيه –عليه الصالة والسالم -كما حصل في أحد.
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وح،
"قال ابن أبي حاتم :حدثنا أَِبي ،قال :أَْنَبأََنا أَُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َش ْيَبةَ ،قال :حدثنا قراد أبو ُن ٍ
اك اْل َحَن ِف ُّي أَُبو زمي ٍل".
قالَ :حَّد َثَنا ِع ْك ِرَم ُة ْب ُن َع َّم ٍار ،قالَ :حَّد َثَنا ِس َم ٌ
"زمي ٍل".
أحسن هللا إليك.

ِ
َّ ِ
ُح ٍد ِم َن
"أَُبو ُزَمْي ٍل ،قالَ :حَّد َث ِني ْاب ُن َعَّب ٍ
الَ :ل َّما َك َ
ان َي ْو ُم أ ُ
اس ،قالَ :حَّد َثني ُع َمُر ْب ُن اْل َخطابَ ،ق َ
ِ ِ
اْلعامِ اْلم ْق ِب ِل عوِقبوا ِبما صَنعوا يوم ب ْد ٍر ِم ْن أ ْ ِ ِ ِ
اب
ُ ُ َ َ ُ َْ َ َ
اءَ ،فُقت َل مْن ُه ْم َس ْب ُعو َنَ ،وَفَّر أ ْ
َ
َص َح ُ
َخذه ُم اْلف َد َ
ُ
ول َّ ِ
َّ
َرس ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -عْنهُ".
ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ

اللهم صل وسلم عليه.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال َّ
الد ُم َعَلى َو ْج ِه ِهَ ،فأَْن َز َل هللا{ :أ ََوَل َّما
" َوُكسَر ْت َرَباعَي ُت ُهَ ،و ُهش َمت اْلَب ْي َض ُة َعَلى َ ْأرسهَ ،و َس َ
ِ
َص ْب ُت ْم ِم ْثَل ْي َها ُقْل ُت ْم أََّنى َه َذا ُق ْل ُه َو ِم ْن ِعْن ِد أَْن ُف ِس ُك ْم} [آل عمران]165:
َص َاب ْت ُك ْم ُمص َيب ٌة َق ْد أ َ
أَ
ِبأ ْ ِ
ِ
اه ِْ
َح َم ُدَ ،ع ْن عبد الرحمن بن غزوان وهو قراد أبو نوح
ام أ ْ
اءَ ،و َه َك َذا َرَو ُ
َخذ ُك ُم اْلف َد َ
اإل َم ُ

ِي".
ال اْل َح َس ُن اْلَب ْصرُّ
بإسناده ،ولكن بأطول منه ،وهكذا َق َ
أخذ الفداء يوم بدر من تعليم الق ارءة والكتابة على األسرى للمسلمين؛ ال شك أنه أمر مرجوح،

وفعله يعد عند أهل العلم خالف األولى ،يعد خالف األولى ،ولكنه تم بعد استفراغ الوسع
واالجتهاد من النبي –صلى هللا عليه وسلم -بمشاورة أصحابه ،ومخالفة بعضهم ،لكن الذي

استقر عليه الحكم الشرعي باجتهاد النبي –عليه الصالة والسالم -هو أخذ الفداء ،وال يعتبر
{ح َّتى ُي ْث ِخ َن ِفي األَْر ِ
ض}
خطأً ،وإنما هو خالف األولى ،وإن كان المرجح أنهم يقتلونَ ،
[األنفال ،]67:لكن ما دام حصل ،وتم باجتهاده –عليه الصالة والسالم ،-وموافقة أصحابه ،فهذا

حكم شرعي ال إشكال فيه ،إال أنهم لو فعلوا األمر الثاني أو الخيار الثاني وهو القتل لكان أولى

كما قال عمر –رضي هللا عنه.-
ير :حَّد َثَنا اْلَق ِ
علية ،عن ابن
اس ُم ،قالَ :حَّد َثَنا اْل ُح َس ْي ُن ،قال :حدثنا إسماعيل بن َّ
ال ْاب ُن َج ِر ٍ َ
" َوَق َ
ِ
َّاجَ ،ع ْن ُم َح َّمدٍَ ،ع ْن
ال ُسَن ْيٌد َو ُه َو ُح َس ْي ٌنَ :و َحَّد َثني َحج ٌ
عونَ ،ع ْن ُم َح َّم ٍدَ ،ع ْن ُعَب ْي َد َة ،ح َق َ
ِ
ِ
َّللا َعْنهُ."-
عب ْي َد َةَ ،ع ْن َعل ٍي َ-رض َي َّ ُ
سنيد لقبه.
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
«ج ِ
يل ِإَلى َّ
الَ :يا
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ ،-فَق َ
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
اء ج ْب ِر ُ
الَ َ :
َّللا َعْن ُهَ -ق َ
" َع ْن َعل ٍي َ-رض َي َّ ُ
َخ ِذ ِه ُم ْاأل َ ى
َمَرْي ِنِ :إ َّما
َّللا َق ْد َك ِرَه َما َصَن َع َق ْو ُم َك ِفي أ ْ
َمَر َك أ ْ
َن ُت َخِيَرُه ْم َب ْي َن أ ْ
ُم َح َّم ُدِ ،إ َّن َّ َ
ُس َار َ ،وَق ْد أ َ
ِ
ِ
ِ
ال»".
قدموا َف ْ
اء َعَلى أ ْ
َعَناق ُه ْمَ ،وَب ْي َن أ ْ
أْ
تضرب أ ْ
َن ُي ْقَت َل مْن ُه ْم عَّد ُت ُه ْمَ .ق َ
َن َي ْأ ُخ ُذوا اْلف َد َ
َن ُي ُ
يعني في غزوة الحقة ،يأخذون الفداء ،ويقتل منهم سبعون عدتهم ،لكن هل من ...في هذا

السياق ،أليس فيه ما يدل على ضعفه؟ أن يؤخذ فداء ،ويقتل سبعون من الصحابة ،ويقبل النبي–
عليه الصالة والسالم-؛ النكارة واضحة ،النكارة واضحة.
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ِ
الناسَ ،ف َذ َكر لهم ذلكَ ،فَقاُلوا :يا رسول َّ ِ
"« َقالَ :ف َدعا 4رسول َّ ِ
َّ
َّللا،
َ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ َّ -
َ َُ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِخ َواُنَنا ،أًََل َن ْأ ُخ ُذ ِف َداء ُهم َفَن َتَق َّوى ِبه َعَلى ِق َت ِ
س
َع َش ِائُرَنا َوإ ْ
يس َت ْشه ُد مَّنا عَّد ُت ُه ْم؟ َفَل ْي َ
ال َع ُد ِوَناَ ،و ْ
َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اه
ُس َارى أ ْ
الَ :فُقت َل مْن ُه ْم َي ْوَم أ ُ
َه ِل َب ْد ٍر»َ ،و َه َك َذا َرَو ُ
ُح ٍد َس ْب ُعو َن َر ُج اال عَّد َة أ َ
في َذل َك َما َن ْكَرُهَ .ق َ
النسائي والترمذي ِم ْن ح ِد ِ
يث أَِبي َد ُاوَد اْل َح ْفرِ
ِي".
َ
"الحفري".

أحسن هللا إليك.

ِ
ِ
ِ
"اْل َح َفرِ
انَ ،ع ْن
ان ْب ِن َسعيدٍَ ،ع ْن ه َشامِ ْب ِن َح َّس َ
ِيَ ،ع ْن َي ْحَيى ْب ِن َزَك ِرَّيا ْب ِن أَ ِبي َزائ َد َةَ ،ع ْن ُس ْفَي َ
ِ
الترِم ِذ ُّي :حس ٌن َغ ِريبًَ ،ل َنع ِرُفه ِإًَّل ِم ْن ح ِد ِ
يرين ِب ِهُ ،ث َّم َق ِ
يث ْاب ِن أَِبي َزِائ َد َة.
ْ ُ
ُم َح َّمد ْب ِن ِس ِ َ
َ
ال ْ
ٌ
ََ
َ
ِ
َّ
ين َع ْن ع ْبي َد َةَ ،ع ِن َّ
ام َن ْح َوُهَ ،وَرَوى َع ِن ْاب ِن ِس ِ
َّللا
امةََ ،ع ْن ه َش ٍ
ير َ
َوَرَوى أَُبو أ َ
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
ُس َ
َعَل ْي ِه َو َسَّل َمُ -مْر َس اال.

ال ُم َح َّم ُد".
َوَق َ
هذا التحسين من الترمذي -رحمه هللا ،-تحسين الترمذي في الغالب أنه مستدرك عليه ،يوجد

حسن فيما قال فيه الترمذي :حسن ،يعني فقط دون الصحيح ،يوجد ،ويوجد الضعيف بكثرة ،ال
سيما إذا قيل مع حسن ،غريب ،إذا أضاف إليها الغرابة فالغالب الضعف ،هذا باالستقراء ممن
عنوا ب ــ(جامع الترمذي) ،أما إذا قال :حسن صحيح؛ فاألمر ماشي ،لكن إذا قال :حسن فقط؛

فكثير مما حسنه بهذه الصيغة المفردة فيه ضعف ،وإذا أضاف إليها" :غريب" فالضعف ظاهر،
ًا
وهذا منها ،ما التخريج عندكم؟
طالب :صححه األلباني.

ماذا؟

طالب :يقول :صححه األلباني في (صحيح الجامع) ،وفي (صحيح سنن الترمذي).
نعم.

وصححه األلباني إًل أنه يخالف ما صح من أن
حسنه الترمذي
َّ
طالب :يقول :هذا الحديث وإن َّ

أخذ الفداء من أسارى بدر كان راأيا عن النبي –صلى هللا عليه وسلم -بعد مشاورة أصحابه –
صح التخيير لما
افقا لرأي عمر في قتلهم ،ولو َّ
رضي هللا عنهم ،-ثم نزل الوحي بالعتاب مو ا

جاء العتاب.

التخيير بين أن يأخذوا الفداء ،ويقتل منهم سبعون في المستقبل.

طالب :يقول :وأخشى أن يكون من تدليس ابن أبي زائدة وهو زكريا ،فإنه ثقة ،لكنه كان

مرسال ،فقد أخرجه الطبري بسند مرسل عن عبيدة السلماني.
يدلس ،واألصح
ا
يعني دون رفعه.

طالب..... :

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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طالب... :
نعم.

اق".
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن ِإ ْس َح َ
َ"وَق َ
يعني النبي –عليه الصالة والسالم -في غزوة بدر يخير؛ خذ منهم الفداء ،ونقتل منكم سبعين،

فماذا يقول؟ يقول :هيا؟ اللفظ منكر.
طالب...... :
نعم.

الس ِد ُّيُ { :ق ْل ُه َو ِم ْن ِعْن ِد أَْن ُف ِس ُك ْم} [آل
اق َو ْاب ُن ُجَرْي ٍجَ ،و َّ
س َو ُّ
ِيع ْب ُن أََن ٍ
الرب ُ
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن ِإ ْس َح َ
َ"وَق َ
ول َّ ِ
َّ
عمران ]165:أي بسبب عصيانكم لَِرس ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم."-
ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
اللهم صل عليه.
َّللا َعَلى ُك ِل َشي ٍء َق ِد ٌير}
َن ًَل َت ْبَر ُحوا ِم ْن َم َك ِان ُك ْم َف َع َص ْي ُت ْمَ ،ي ْعِني ِب َذلِ َك ُّ
َمَرُك ْم أ ْ
" ِح َ
الرَما َةِ{ ،إ َّن َّ َ
ين أ َ
ْ
يدًَ ،ل ُم َع ِق َب لِ ُح ْك ِم ِه.
اءَ ،وَي ْح ُك ُم َما ُي ِر ُ
[آل عمران ]165:أي َي ْف َع ُل َما َي َش ُ
ان َف ِبِإ ْذ ِن َّ ِ
َص َاب ُك ْم َي ْوَم اْل َتَقى اْل َج ْم َع ِ
َي ِفَرُارُك ْم َب ْي َن
ال َت َعاَلىَ :
{و َما أ َ
َّللا} [آل عمران ]166:أ ْ
ُث َّم َق َ
اء َّ ِ
ي َدي ع ُد ِوُكم ،وَق ْتُلهم لِجماع ٍة ِمْن ُكم ،و ِجراح ُتهم ِِل َخ ِرين َكان ِبَق َض ِ
َّللا َوَق َد ِرِهَ ،وَل ُه اْل ِح ْك َم ُة ِفي
َ َ
َ ْ َ ْ َ ُْ ََ َ
ْ َ َ َ ُْ
ذلك{ ،ولِيعَلم اْلم ْؤ ِم ِنين} [آل عمران ]166:أ ِ ِ
ين َصَبُروا َوَثَب ُتواَ ،وَل ْم َي َت َزْل َزُلوا.
َي َّالذ َ
َ
َ َْ َ ُ
يل َّ ِ
ِ
ين َنا َفُقوا َوِقيل َل ُهم َت َعاَل ْوا َق ِاتُلوا ِفي س ِب ِ
اك ْم}
َّللا أ َِو ْاد َف ُعوا َقاُلوا َل ْو َن ْعَل ُم ِق َت ااًل ًل َّتَب ْعَن ُ
{ولَِي ْعَل َم َّالذ َ
َ
َ
َ ْ
ِ
[آل عمران ]167:يع ِني ِب َذلِك أَصحاب عب ِد َّ ِ
ين رجعوا معه في أثناء
ول َّالذ َ
َ ْ َ َ َْ
َْ
َّللا ْب ِن أَُب ٍي ْب ِن َسُل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َواْلق َت ِ
اإلَي ِ
ضوَن ُه ْم َعَلى ِْ
ال:
ين ُي َح ِر ُ
الطريق ،فاتبعهم رجال م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ال َواْل ُم َس َ
اع َدةَ ،وِل َه َذا َق َ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر َو َّ
َّاكَ ،وأَُبو
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اس َو ِع ْك ِرَم ُةَ ،و َس ِع ُ
الضح ُ
{أ َِو ْاد َف ُعوا} [آل عمرانَ ]167:ق َ
صالِح واْلحسن و ُّ ِ
ِ ِ
ِ
{اد َف ُعوا} [آل
ال اْل َح َس ُن ْب ُن َصالِ ٍحْ :
السد ُّيَ :ي ْعني َكثُروا َس َو َاد اْل ُم ْسلِم َ
َ ٍ َ ََُ َ
ينَ ،وَق َ
ِ
عمرانِ ]167:ب ُّ ِ
ينَ{ :ل ْو َن ْعَل ُم ِق َت ااًل} [آل عمران."]167:
ال َغ ْيُرُهَ :ار ِبطُواَ .ف َت َعَّلُلوا َقائلِ َ
الد َعاءَ ،وَق َ
دعوا المنافقين لما نكصوا على أعقابهم ،خوفوهم باهلل ،وممن ذكر عبد هللا بن عمرو بن حرام والد
جابر :ارجعوا ،منهم من يقول :كثروا سواد المسلمين ،ومنهم من يقول :ساعدوهم بالقتال ،ومنهم

من يقول ،ومنهم من يقول إلى آخره مما ذكره المؤلف وغيره ،لكن وجود أمثال هؤالء الذين ثبت

نفاقهم ،هذا اجتهاد من بعض الصحابة ،لكن وجودهم مثل :المخذلين ،ومثل الذين إذا أصابهم
أدنى ،أو مسهم أدنى ضرر في أمور دنياهم رجعوا ونكصوا على أعقابهم ،فهؤالء ال خير فيهم،
نعم.

اكم} [آل عمرانَ ]167:قال مج ِ
ِ
ينَ{ :ل ْو َن ْعَل ُم ِق َت ااًل َّ
اهٌدَ :ي ْعُنو َن َل ْو َن ْعَل ُم أََّن ُك ْم
" َف َت َعَّلُلوا َقائلِ َ
َ َُ
ًلتَب ْعَن ُ ْ
َتْلَق ْو َن َحْرابا َل ِجْئَناَ ،وَل ِك ْن ًَل َتْلَق ْو َن ِق َت ااًل.

6


_172تف سريريري ا بريرين كري ري-آل ع مريريرا - )36
األحد 1442-8-15هـ

6
اب ُّ
ان،
الزْهرُّ
اقَ :حَّد َث ِني ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم ْسلِمِ ْب ِن ِش َه ٍ
ِيَ ،و ُم َح َّم ُد ْب ُن َي ْحَيى ْب ِن ِحَّب َ
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن ِإ ْس َح َ
َق َ
وع ِ
اص ُم ْب ُن ُع َمَر ْب ِن َق َت َاد َة".
ََ
حبان أو حبان؟
َحَّبان؟
حبان.

أحسن هللا إليك.

"ومح َّم ُد بن يحيى ب ِن حَّبان ،وع ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْم ِرو
اص ُم ْب ُن ُع َمَر ْب ِن َق َت َاد َةَ ،واْل ُح َص ْي ُن ْب ُن َع ْب ِد َّ
َ ُ َ ْ ُ َ َْ ْ َ َ َ َ
حدثَ ،قالَ :خرج عَليَنا رسول َّ ِ
َّ
ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن ُم َعاذٍَ ،و َغ ْيُرُه ْم ِم ْن ُعَل َم ِائَناُ ،كُّل ُه ْم َق ْد َّ
َّللا
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ ََ َْ َُ ُ
َعَل ْي ِه َو َسَّل َم."-
اللهم صل وسلم عليه.
ف رج ٍل ِمن أَصحا ِب ِه ،ح َّتى ِإ َذا َكان ِب َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ُح ٍد
َ
"َ-ي ْعني ِح َ
الشرط َب ْي َن أ ُ
َ
ْ ْ َ
ُح ٍد -في أَْل َ ُ
ين َخَر َج ِإَلى أ ُ
ِ ِ
الن ِ
ول ِب ُثُل ِث َّ
اع ُه ْم َف َخَر َج َو َع َص ِاني،
ال :أَ َ
ط َ
اسَ ،وَق َ
َواْل َمديَنة اْنخذل َعْن ُه عبد هللا بن أَُبي بن َسُل َ
اهَنا أَُّي َها َّ
اس؟".
َّ
ووَّللا َما َن ْدرِي َع َال َم َن ْقُتل أَْن ُف َسَنا َه ُ
الن ُ
"ع َال َم َن ْقُت ُل".
َ
"ووَّللا َما َن ْدرِي".
َّ

ألنه رأى في نفسه ما كان يتوقعه قبل هجرة النبي –عليه الصالة والسالم -أنه ي أرس على قومه،

ويكون سيدهم ومطاعهم ،لكن الواقع غير ذلك ،حصل الواقع غير ذلك ،فانقلب على عقبه

ونافق ،بعد أن كان قومه يجهزون له العدة ليترأس عليهم ،وهذا في الغالب من كانت نيته فيها

دخل ،حتى لو وجد من مظاهره الصالح ،ثم بعد ذلك وفي قلبه شيء ينكص على عقبيه.

ويوجد هذا في من لديهم شيء من العزة؛ عزة النفس ،واالنتصار لها ولو كان من أهل العلم ،تجده

إذا رئس غيره وهو يرى في نفسه أنه أكفأ من هذا انقلب ،وهناك أمثلة وأدلة ممن برزوا في العلم،

وبدال من أن يؤلفوا في نصر الدين ،ونصر
ثم بعد ذلك -نسأل هللا العافية -رجعوا على أعقابهمً ،
كتابا ،من أهل العلم من قال له :إن
أهله ،واالنتصار له ،يؤلفون العكس ،واحد من العباقرة ألف ً
هذا مهر الجنة .خالص ،استحققت.

ولما فضل عليه بعض الناس في الرزق ،في المال ،في الراتب ،يقول :يعطى فالن أربعين جنيه،

أمور
وأنا ما أعطى إال أربعة؟! هذا ظلم ،وهذا بخس االستحقاق ،ويرى أنه في نفسه يستحق ًا
عظيمة ،ثم بعد ذلك نكص على عقبيه ،وانضم إلى األعداء ،وصار يؤلب على المسلمين ،ويذم

اإلسالم وأهله .نسأل هللا العافية .وهذا كثير يعني فيمن في قلوبهم شيء من الكبر.
الن ِ
اس؟ َفَر َج َع ِب َم ِن َّاتَب َع ُه ِم َن َّ
اهَنا أَُّي َها َّ
اس ِم ْن َق ْو ِم ِه
َّ
"ووَّللا َما َن ْدرِي َع َال َم َن ْقُتل أَْن ُف َسَنا َه ُ
الن ُ
الري ِب ،و َّاتبعهم عب ُد َّ ِ
َه ِل ِ
الن َف ِ
ام أَ ُخو َب ِني َسَل َم َة".
اق َوأ ْ
أْ
َّللا ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َحَر ٍ
َه ِل َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ
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طالب- :رضي هللا عنه.-
ِ
َن ًل تخذلوا نبيكم وقومكم عند ما َح َضَر ِم ْن َع ُد ِوُك ْمَ .قاُلواَ :ل ْو َن ْعَل ُم
َّللا أ ْ
ولَ :يا َق ْومِ ،أُ َذكُرُك ُم َّ َ
"َيُق ُ
ِ
ِ
ِ
اف
أََّن ُك ْم تقاتلون ما أسلمناكم ،ولكن ًَل َنَرى أ ْ
اس َت ْع َص ْوا َعَل ْيه َوأََب ْوا ِإًَّل اًل ْن ِصَر َ
الَ .فَل َّما ْ
َن َي ُكو َن ق َت ٌ
َّللا عْن ُكم .وم َضى رسول َّ ِ
َّللا أَع َداء َّ ِ
ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُ ُ
ال :أ َْب َع َد ُك ُم َّ ُ ْ َ
َعْن ُه ْم َق َ
َّللاَ ،ف َسُي ْغني َّ ُ َ ْ َ َ
َو َسَّل َم."-

اللهم صل عليه.

{ه ْم لِْل ُك ْف ِر َي ْو َم ِئ ٍذ أَ ْقَر ُب ِمْن ُه ْم لِ ِ
اس َت َدُّلوا به
"قال هللا -عز وجلُ :-
يما ِن} [آل عمرانْ ]167:
إل َ
ِ
َن َّ
ال أَ ْقَر َب ِإَلى
على أ َّ
ال أَ ْقَر َب ِإَلى اْل ُك ْف ِرَ ،وِفي َح ٍ
الَ ،فَي ُكو ُن ِفي َح ٍ
ص َق ْد َت َتَقَّل ُب ِبه ْاأل ْ
الش ْخ َ
َح َو ُ
ِ
{ه ْم لِْل ُك ْف ِر َي ْو َمِئ ٍذ أَ ْقَر ُب ِمْن ُه ْم لِ ِ
ِْ
يم ِ
يم ِ
ان} [آل عم ارن."]167:
ان؛ لَِق ْولِهُ :
إل َ
اإل َ
والعبرة بالخواتيم ،بم يختم له ،إن ختم له باإليمان فهو مع المؤمنين والمسلمين ،وإن ختم وترجح
عنده جانب الكفر والنفاق –نسأل هللا العافية -ختم له بذلك.

طالب...... :
نعم.

طالب... :

ممن غلب على رأيه وأمره من ضعاف المسلمين ،وال يبعد ،وال يبعد أنهم كلهم منافقون.

طالب... :
ماذا؟

طالب... :

نعم ،ما المانع؟ ألن الناس ،الحياة عزيزة على كثير من الناس ،اآلن لو يعرض –هللا ال يكشف

قليال من يحدث نفسه به ،في حال السعة والستر وذاك ،كل الناس
أستارنا -جهاد أو شيء تجد ً
مسلمون ،وهلل الحمد .لكن عند االختبار واالمتحان واالبتالء يتبين المحق من المبطل.
ِ
س ِفي ُقُلوب ِِه ْم} [آل عمرانَ ]167:ي ْعِني أََّن ُه ْم َيُقوُلو َن
"ثم قال تعالىَ :
{يُقوُلو َن ِبأَ ْفواه ِه ْم َما َل ْي َ
َّت ُهَ ،و ِمْن ُه َق ْوُل ُه ْم َه َذاَ{ :ل ْو َن ْعَل ُم ِق َت ااًل َّ
اك ْم} [آل عمران."]167:
ًلتَب ْعَن ُ
اْلَق ْو َل َوًَل َي ْع َت ِق ُدو َن ِصح َ
هي مسألة دفع فقط؛ ليقعنوا من أمامهم ،نحن ما رجعنا نفاًقا وال شي ًئا ،لكن ما فيه قتالَ{ ،ل ْو َن ْعَل ُم
ِق َت ااًل َّ
أصال.
اك ْم} [آل عمران ،]167:لكن ما فيه قتال ً
ًلتَب ْعَن ُ
ِ
ِ
ين
" َفِإَّن ُه ْم َي َت َحَّق ُقو َن أ َّ
اءوا ِم ْن ِب َال ٍد َب ِع َ
يد ٍة َي َت َحزبون َعَلى اْل ُم ْسلِم َ
َن ُجْن ادا م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
ين َق ْد َج ُ
ِ
يب ِم ْن َسَرِات ِه ْم َي ْوَم َب ْد ٍر".
ِب َسَب ِب َما أُص َ
عندنا "يتحرقون"" ،يتحرقون على المسلمين".
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ِ
ِ
ِ
َعَل ُم ِب َما
" َو ُه ْم أ ْ
َض َع ُ
َّللا أ ْ
اف اْل ُم ْسلِم َ
ال َت َعاَلىَ :
ين أََّن ُه َكائ ٌن َب ْيَن ُه ْم ق َت ٌ
{و َّ ُ
ال ًَل َم َحاَلةَ ،ولِ َه َذا َق َ
َي ْك ُت ُمو َن} [آل عمران.]167:
ثم َقال َتعاَلىِ َّ :
ِ
َي َل ْو
ين َقاُلوا ِِإل ْخ َو ِان ِه ْم َوَق َع ُدوا َل ْو أَ َ
{الذ َ
ط ُ
َ َ
اعوَنا َما ُقتُلوا} [آل عمران ]168:أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ورِتَنا َعَل ْي ِه ْم في اْلُق ُعوِد َو َع َدمِ اْل ُخُرو ِج { َما ُقتُلوا} [آل عمرانَ ]168:م َع َم ْن ُقت َل،
َسم ُعوا م ْن َم ُش َ
ِِ
ين} [آل عمران."]168:
َّللا َت َعاَلىُ { :ق ْل َف ْادَرُءوا َع ْن أَْن ُف ِس ُك ُم اْل َم ْو َت ِإ ْن ُكْن ُت ْم َصادق َ
ال َّ ُ
َق َ
ولو كنتم في بيوتكم ،من جاءه الموت يرده إن كان صادًقا ،إذا طرق ملك الموت الباب يقول له:

ارجع كما قاله موسى إن كانوا صادقين ،لكن هل بيدهم شيء؟
طالب... :
نعم.

طالب... :

أين.

طالبِ َّ :
ين َقاُلوا ِِإل ْخ َو ِان ِه ْم} [آل عمران ]168:ما المقصود بإخوانهم في اِلية؟
{الذ َ
من كانوا ،من كانوا على اعتقادهم.

طالب :هل ُيسمى المسلم أخ للمنافق؟
ال.
طالب :المقصود بهذاِ َّ :
اعوَنا َما ُق ِتُلوا} [آل عمران]168:؟
ين َقاُلوا ِِإل ْخ َو ِان ِه ْم َوَق َع ُدوا َل ْو أَ َ
{الذ َ
ط ُ
إخوانهم يعني من النسب .نعم.
ِِ
َي ِإ ْن
َّللا َت َعاَلىُ { :ق ْل َف ْادَرُءوا َع ْن أَْن ُف ِس ُك ُم اْل َم ْو َت ِإ ْن ُكْن ُت ْم َصادق َ
ين} [آل عمران ]168:أ ْ
ال َّ ُ
" َق َ
ود َي ْسَل ُم ِب ِه َّ
آت
وتو َنَ ،واْل َم ْو ُت ًَل ُبَّد ٍ
ص ِم َن اْلَق ْت ِل َواْل َم ْو ِتَ ،فَيْنَب ِغي أََّن ُك ْم ًَل َت ُم ُ
ان اْلُق ُع ُ
َك َ
الش ْخ ُ
ِِ
ِإَلي ُكم {وَلو ُك ُ ِ
ين.
وج ُم َشَّي َدةٍ} [النساءَ ،]78:ف ْاد َف ُعوا َع ْن أَْن ُف ِس ُك ُم اْل َم ْو َت ِإ ْن ُكْن ُت ْم َصادق َ
نت ْم في ُبُر ٍ
ْ ْ َ ْ
قال مجاهد :عن جابر بن عبد هللا :نزلت هذه اِلية في عبد هللا بن أَُبي بن سلول".
الحافظ ابن كثير في اآلية آية النساء{ :وَلو ُك ُ ِ
وج ُم َشَّي َدةٍ} [النساء ]78:ذكر قصة؛
نت ْم في ُبُر ٍ
َ ْ
ألن هذه القصة يمكن أن تجيئنا بعد سنتين ممكن ،ما تجيء قريبة  ...ألنها قادمة ،وذكرها
الحافظ ابن كثير ،يقول :كان بيت ثراء ،وعندهم خادم ،أصيبت المرأة بالطلق ،في حال والدة،

هذا الخادم رأى في النوم أن هذه المرأة ستأتي ببنت ،ثم هذه البنت تزني مائة زنية ،ثم مآل هذه

البنت أن تتزوجها أنت ،ولدت المرأة ،فقالت :ائت بالسكين؛ لقطع السرة ،فذهب وجاء بالسكين،
وبقر بطن األم على أنه يرتاح من هذه البنت ،وهذه الرؤية ،بقر بطنها وهرب ،وبعد عشرين

سنة ،ثالثين سنة توقع أن القصة نسيت ،وأن البنت ماتت بالسكين ،راح ورزق في البلد الذي

ذهب إليه ،وصار من أغنياء الناس ،فقال :يرجع إلى بلده ،ويخطب أجمل بنت في البلد ،من
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تكملة الرؤيا أن هذه البنت التي تتزوجها بعد ما يحصل منها ما يحصل من الزنا أنها تموت

بسبب العنكبوت.

رجع إلى بلده بعد السنين العشرين أو الثالثين ،فذهب إلى امرأة ،وقال :اخطبي لي أجمل بنت

في البلد؛ ألنه صار من األثرياء الكبار ،فخطبت له بنتًا ،فلما دخل عليها ،أو دخل بها ،وكشف
عن بطنها وجد أثر السكين ،سألها ،قال :ما هذا؟ قالت :كان عندنا خادم ،ولما جاء بالسكين
ألمي وكذا بقر بطن أمي وهرب ،من سنين ،ما يدرى أين راح ،قال :ماذا جرى لك بعد ذلك؟

قالت سلمت ،عولجت وسلمت .قال :هل جرى لك شيء من الزنا؟ قالت :هللا أعلم ،ما ندري.

قال :ال بد أنك تعلمين .قالت :نعم ،حصل شيء من ذلك .قال :كم؟ قالت :ما أدري ،حصل

شيء ،وهللا يعفو ويسامح ،ويتوب علينا .قال :هل تبلغ المائة؟ قالت :أنا ما حسبت ،لكن ما هو

قصر
ًا
ببعيد .أقدم عليها وتزوجها؛ ألنها أجمل بنت في البلد ،ثم بعد ذلك بعد مدة ،هو بنى لها
مشيدا ،ما تجيئه حشرات ،وال يصله شيء ،إلى البعوض ما يدخل ،وهي جالسة هي وإياه في يوم
ً
من األيام إذ أقبلت العنكبوت من السقف ،ضحك ،قال :هذه التي تموتين بسببها ،هذه التي

تموتين بسببها .فقامت إليها ،ووطئتها بعقبها ،وماتت العنكبوت ،لكن أصيبت البنت في عقبها

باآلكلة ،قليالً قليالً تأخذ منها ،وتأكل منها إلى أن ماتت ،وهذه قصة ليست من األحاديث
المرفوعة ،وال األخبار التي لها أسانيد ،لكن مطابقة{ :وَلو ُك ُ ِ
وج ُم َشَّي َدةٍ} [النساء.]78:
نت ْم في ُبُر ٍ
َ ْ
يسوقها أهل العلم مثل هذه القصة على أنها موضحة للواقع ،ال أنها مؤسسة لواقع ،ال ،ولذلك قد
أحيانا مثل هذه القصص.
تنسب لبني إسرائيل
ً
وعلى كل حال ،سيأتي ذكرها عند الحافظ ابن كثير في تفسيره ،واستبعدت يعني الوقت الذي

نصل به إليها ،فاستعجلتها ،وأكيد أنه منكم من سمعها مني سابًقا ،أو قرأها في التفسير ،أو من
غيري.
وعلى هذا نقف؛ ألن اآليات القادمة في عشر ورقات تفسير ،واالنقطاع طويل ،ما هو بقصير،

األسبوع القادم إن شاء هللا نكمل ،هللا يعلم ما يصير علينا ،هللا المستعان ،ويستعملنا وإياكم فيما
يرضيه.

طالب :آمين.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.

