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 .."الراية ىذه ألعطين" :-عنو اهلل رضي- ىريرة أبي حديث واألخير الثامن الحديث( 7)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

أن  -رضذذ  اهلل اعذذالى ع ذذ -عذذن أبذذ   ريذذرة  "الخيذذراتبذذاا المبذذادرة  لذذى "فهذذذا  ذذو الحذذديث الثذذامن وا خيذذر فذذ  
اهلل عمذذى  عطذين  ذذذل الرايذال ريذاًل يحذذا اهلل ورسذول  ي ذا  )) :يذذوم خيبذر قذال -صذمى اهلل عميذذ  وسذمم-رسذول اهلل 

 .(1)((يدي 
 -وسذممصمى اهلل عميذ  -وذلك أن ال ب   ،وذلك ف  الس ال السابعال من الهيرة ،يوم فا  خيبر :أي "قال يوم خيبر"

 عطين  ذل الرايال رياًل يحا اهلل ورسول  ي ا  اهلل )) :ثم بعد ذلك قال ،ولم ي ا  لممسممين ،كان قد أعطى الرايال
  :فذكر أمرين ،((عمى يدي (

 .صمى اهلل عمي  وسمم-و ذل شهادة ل  من ال ب   ،أ   يحا اهلل ورسول  :ا ول
بمثل  -صمى اهلل عمي  وسمم-فمن الذي يكون بهذل المثابال يشهد ل  ال ب   ،أن اهلل ي ا  عمى يدي  :وا مر اآلخر

 ؟ ذا
كذذان  -صذذمى اهلل عميذذ  وسذذمم-وذلذذك أن ال بذذ   ؛(2)"مذذا أحببذذت اةمذذارة  ذ يوم ذذذ: "-رضذذ  اهلل ع ذذ -قذذال عمذذر 

فمذذم اكذذن  ،ويذذذكر لهذذم مذذن ابعااهذذا مذذا ييعمهذذم ياطذذام ون ويارايعذذون وياذذ خرون عذذن طمبهذذا ،يز ذذد م فذذ  اةمذذارة
ومذا كذذان الواحذد مذذ هم يحذذا الشذر  الذذذي  ذذو  ،واحذذا الرفعذذال عمذى  خذذوا هم المسذذممين ،  وسذهم ااطمذذا الر اسذات

ويذدركون ييذًدا أ ذ  ربمذا كذان اة سذان ذ  ،-ابذارك واعذالى-وا  ما كا وا يريدون ما ع ذد اهلل  ،بمع ى الر اسال والعمو
ذا ش ع لم يش ع ،عب  ب ي   ذ  ،وذ يعرف  ال اس وا  ذا غاا لم يذكر ،حضر لم يعر وا  ومع ذلك يكون بم زلال ع د  ،وا 

 "،شذذذعر بمكا ذذذ  ذ سذذذرل أذ ي   عبذذذدٌ  مذذذا صذذذد  اهلله " :-رحمذذذ  اهلل-ولهذذذذا قذذذال أيذذذوا السذذذخايا    ؛-يذذذل ياللذذذ -اهلل 
 ،لذيس مذن أيذل اةمذذارة "،مذا أحببذت اةمذذارة  ذ يوم ذذ" :يقذول -رضذذ  اهلل ع ذ -فالحاصذل أن عمذر بذن الخطذاا 

ذ فإ   كما أخبر ال ب   ،-صمى اهلل عمي  وسمم-وا  ما من أيل  ذل الشهادة الا  ذكر ا ال ب   صذمى اهلل -     وا 
  ،ما من ريل يم  عشرة فما فو   ذ وياء يوم القيامال يدال مغمولاان  لى ع ق )) :-عمي  وسمم

 

                                                           

 بعضهم ياخذ ذ وأن وال بوة، اةسالم  لى ال اس -وسمم عمي  اهلل صمى- ال ب  دعاء باا والسير، اليهاد كااا البخاري، روال (1)
- الصحابال فضا ل كااا ومسمم، خيبر، غزوة باا المغازي، كااا ف  ،(9224) وبرقم ،(2492) برقم اهلل، دون من أربابا بعضا
 (.2929) برقم ،-ع   اهلل رض - طالا أب  بن عم  فضا ل من باا ،-ع هم اعالى اهلل رض 

 برقم ،-ع   اهلل رض - طالا أب  بن عم  فضا ل من باا ،-ع هم اعالى اهلل رض - الصحابال فضا ل كااا مسمم، روال (2)
(2922.) 



 .(1)((فيطمق  عمم  أو يوبق 
 بذين ال ذاس، "ريذاء أن أ دعذى -صذمى اهلل عميذ  وسذمم-ليذرال ال بذ   ؛اطاولذتو يع   ارفعذت  "،لها فاساورت  " :يقول
امش )) :وقال ،ف عطال  يا ا -رض  اهلل ع  -عم  بن أب  طالا  -صمى اهلل عمي  وسمم-فدعا رسول اهلل  ،لها

يذا رسذول  -يع ذ  صذاح بصذوا -ثذم وقذ  ولذم يما ذت فصذرخ  فسذار عمذ  شذيً ا ،((وذ اما ت حاذى ي ذا  اهلل عميذك
الدقال فذ  اذماثذال فذال ب   ىمن ال احياين ال احيال ا ول -رض  اهلل ع  -م قبال لعم   و ذل "؟عمى ماذا أقاال ،اهلل
صذذمى اهلل -      فهذذو مذذع أ ذذ  احاذذاج  لذذى أن يكمذذم ال بذذ   ((امذذش وذ اما ذذت)) :قذذال لذذ  -صذذمى اهلل عميذذ  وسذذمم-

و ذذا يذدل  ،-عمي  الصالة والسالم-لا  يريد ا ولم يما ت لم ب  ا ال ذ أ   كمم  وويه  صوا الويه -عمي  وسمم
و ذذا  ذو الذذي  ،-صمى اهلل عمي  وسمم-ودقاهم ف  اماثال أمر رسول اهلل  ،عمى شدة ا ضباط الصحابال واحريهم

فسذار " :يقذول وفاحذوا العذالم فذ  مذدد يسذيرة يذد ا ،-عذز ويذل-بمغ بهم وأوصمهم  لى امك الم ازل الرفيعال ع ذد اهلل 
أ   كان  ل أيضًا م قبال أخرى و  و ذ ؟"،عم  شيً ا ثم وق  ولم يما ت فصرخ يا رسول اهلل عمى ماذا أقاال ال اس

فمثذل  ،ومقصذود واضذ  بذين ،فهو حي مذا يايذ  ليقااذل ذبذد  أن يكذون لذ   ذد  محذدد ،ياحرى ف  مثل  ذل ا مور
 ،سذان دون أن يعذر  المقااذل  دفذ  الذذي يقااذل مذن أيمذ مهذا اة  ذل ا مور ليست من القضايا السهمال الا  ياقح  

يع ذذ  قذذاامهم - قذذاامهم حاذذى يشذذهدوا أذ  لذذ   ذ اهلل وأن محمذذًدا رسذذول اهلل)) :قذذال ؟،فسذذ ل عمذذى مذذاذا أقااذذل ال ذذاس
 :أي ،((فذذإذا فعمذذوا ذلذذك فقذذد م عذذوا م ذذك دمذذاء م وأمذذوالهم  ذ بحقهذذا وحسذذابهم عمذذى اهلل -حاذذى يذذدخموا فذذ  اةسذذالم

-وذلذذك كمذذا قذذال ال بذذ   ،يكذذ  عذذ هم وعذن دمذذا هم وأمذذوالهم  ذ بحقهذذا ،مونأ هذم  ذا أههذذروا اةسذذالم فذذإ هم ذ يقذذااه 
والذذ  س  ،الثيذذا الزا ذذ  :ذ يحذذل دم امذذرل مسذذمم يشذذهد أذ  لذذ   ذ اهلل  ذ بإحذذدى ثذذالث)) :-صذذمى اهلل عميذذ  وسذذمم

 -وسذممصذمى اهلل عميذ  -وكذذلك مذا ثبذت عذن ال بذ   ،فهذا من حقها ،(2)((والاارك لدي   الم ار  لميماعال ،بال  س
ذ -عميذ  الصذالة والسذالم-وكذلك أيضذًا مذا ثبذت ع ذ   ،الساحر :صاحب  يقال مثل أن ن عمذل عمذل قذوم مذن أن مه

ومذا عذدا ذلذك فإ ذ  يكذون  ،فمثل  ذل ا شياء الا  وردت فيها ال صوص فإن ذلك من حقها ،و كذا ،لوط أ   يقال
-فهذذا أمذرل  لذى اهلل  ،قذد يخ ذ  سذريرة سذي ال ،ههر ما ذ يذبطن    قد ي   ؛وحسابهم عمى اهلل ،معصوم الدم والمال

والحكذذم   مذذا  ذذو  ،وا  مذذا  عذذاممهم بحسذذا مذذا ههذذر ،  ذذا غيذذر مطذذالبين بذذ ن  شذذ  عذذن قمذذوا ال ذذاس ؛-عذذز ويذذل
كذون سذريرا  حسذ ال ومقصذودل اوقذد  ،خذ ب فمن أههر سوًءا أ   -عز ويل-وأما البواطن ف مر ا  لى اهلل  ،لمهوا ر

وقذد  ،وقذد اكذون سذريرا  سذي ال ،ومذن أههذر أمذًرا حسذً ا فإ ذ  يقبذل م ذ  ، ذو الذذي ياذوذل -عز ويل-طيًبا لكن اهلل 
 ،وصذمى اهلل عمذى  بي ذا محمذد ، ذذا ،ما ف  الصذدوربم عال   -عز ويل-فاهلل  ،يريد الاوصل ب   لى مطموا سيئ

 .وآل  وصحب 

                                                           

 ضعي ،  س اد و ذا"  لخ...  القرآن اعمم ومن: "قول  دون لغيرل صحي : "محققول وقال ،(22721) برقم المس د، ف  أحمد روال (1)
  و: عوا ال أبو. مرسمال الصحابال عن وروايا  ميهول، -فا د ابن و و- وعيسى ضعي ، -الكوف  الهاشم  و و- زياد أب  بن يزيد

 ".اليشكري الوضاح

 َوالسِّن   ِباأُلُذنِ  َواأُلُذنَ  ِباأَلْنفِ  َواأَلْنفَ  ِبالَعْينِ  َوالَعْينَ  ِبالن ْفسِ  الن ْفَس  َأن  }: اعالى اهلل قول باا الديات، كااا البخاري، روال (2)
 برقم ،[92:الما دة]{ الظ اِلُمونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  الم وُ  َأْنَزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ  َلوُ  َكف اَرة   َفُيوَ  ِبوِ  َتَصد قَ  َفَمنْ  ِقَصاص   َوالُجُروحَ  ِبالسِّنِّ 

  (.1878) برقم المسمم، دم ب  يباح ما باا والديات، والقصاص والمحاربين القسامال كااا ومسمم، ،(8272)


