بسم اهلل الرحمن الرحيم

سمسمة كيف نفيم ىذه اآلية

صور من تصحيح فيم الصحابة لبعض آيات القرآن 2
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو

أجمعين ،أما بعد:

فإن من ىذه الفيوم التي صوبيا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ألصحابو في بيان المراد من كالم اهلل -عز

وجل -ما أخرجو مسمم في صحيحو من حديث أم ُمبشر األنصارية ،وىي امرأة زيد بن حارثة -رضي اهلل تعالى
عنيم أجمعين ،-أنيا سمعت النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يقول عند حفصة(( :ال يدخل النار -إن شاء اهلل-
من أصحاب الشجرة أحد ،الذين بايعوا تحتيا ،كما في قولو تعالى{ :لَقَ ْد ر ِ
ين إِ ْذ ُي َبا ِي ُعوَن َك
ض َي المَّ ُو َع ِن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َ
ت َّ
الش َج َرِة} [الفتح ،))]81:فقالت حفصة :بمى يا رسول اهلل ،فانتيرىا ،فقالت حفصةَ { :وِا ْن ِم ْن ُك ْم إََِّّل َو ِ
ارُد َىا}
تَ ْح َ
[مريم ]18:فيمت من ىذه اآلية أنو ال ُيستثنى أحد ال أىل الشجرة وال أىل بدر وال غير ىؤالء ،فقال النبي -صمى
ين اتَّقَوا وَن َذر الظَّ ِال ِم َ ِ
َِّ
ييا ِج ِثيًّا} [مريم ،)8())]17:فيذا
ين ف َ
اهلل عميو وسمم(( :-قد قال اهلل تعالى{ :ثُ َّم ُن َن ِّجي الذ َ ْ َ ُ
الورود المراد بو العبور عمى الصراط المنصوب عمى متن جنيم وليس المقصود بو أن اإلنسان يدخل النار
وي قاسي حرىا وألميا ،ومن الناس من يعبر عمى ىذا الصراط كالبرق ،ومنيم من يعبر دون ذلك ،فيتفاوتون
بحسب أعماليم نسأل اهلل -عز وجل -أن يجعمنا واياكم ممن يجتازه كالبرق.

وجاء في الصحيحين أيضاً أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قال(( :من نوقش الحساب ُعذب)) ،فقالت عائشة
ف يحاس ِ
ِ ِِ
ِ
ير *
س ًابا َي ِس ًا
رضي اهلل تعالى عنيا :-أليس اهلل يقول{ :فَأ َّس ْو َ ُ َ َ ُ
ب حَ
َما َم ْن أُوِت َي كتَ َاب ُو ِب َيمينو * فَ َ
وين َقمِب إِلَى أ ْ ِ ِ
ور} [االنشقاق ،]9-1:فقال(( :إنما ذلك العرض))( ،)7بمعنى أن اإلنسان تُعرض عميو ذنوبو
س ُر ًا
ََ ُ
َىمو َم ْ

وأعمالو وخطاياه وسيئاتو عرضاً من غير مناقشة ،فإذا نوقش فمعناىا أنو سيعذب ،ففرق بين العرض وبين
ف يحاس ِ
ير} [االنشقاق ،]1:أن ذلك ينافي قول
س ًابا َي ِس ًا
س ْو َ ُ َ َ ُ
بحَ
مناقشة الحساب ،فيي فيمت من قولو تعالى{ :فَ َ
النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-من نوقش الحساب ُعذب)) ،وقال -عميو الصالة والسالم(( :-وليس أحد
ُيحاسب يوم القيامة إال ىمك))(.)3
وكذلك أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قد وقع لبعضيم شيء من المبس أو وقع لمن ىم في زمانيم من
التابعين ،فصححوا ذلك الفيم وصوبوه ،وبينوا المراد ،ومن ذلك ما أخرجو الشيخان عن عروة بن الزبير

-

 - 8أخرجو مسمم ،كتاب فضائل الصحابة -رضي اهلل تعالى عنيم ،-باب من فضائل أصحاب الشجرة أىل بيعة الرضوان

-

رضي اهلل عنيم ،-برقم (.)7992
 - 7أخرجو البخاري ،كتاب العمم ،باب من سمع شيئا فمم يفيمو فراجع فيو حتى يعرفو ،برقم ( ،)803وبرقم ( ،)2332كتاب
الرقاق ،باب من نوقش الحساب عذب.
 - 3أخرجو البخاري ،كتاب الرقاق ،باب من نوقش الحساب عذب ،برقم (.)2331

رحمو اهلل تعالى -وىو من التابعين" :أنو سأل عائشة -رضي اهلل عنيا -عن قول اهلل تعالى{ :إِ َّن َّ
الصفَا َوا ْل َم ْرَوةَ
شِ
اكٌر
ف ِب ِي َما َو َم ْن تَطَ َّوعَ َخ ْي ًار فَِإ َّن المَّ َو َ
ِم ْن َ
َن َيطَّ َّو َ
اح َعمَ ْي ِو أ ْ
ش َع ِائ ِر المَّ ِو فَ َم ْن َح َّج ا ْل َب ْي َ
ت أ َِو ْ
اعتَ َم َر فَال ُج َن َ
ِ
يم} [البقرة ،]831:ففيم منيا أن السعي بين الصفا والمروة ليس بالزم ،ليس بواجب ،فمن سعى بين الصفا
َعم ٌ
ف ِب ِي َما}،
َن َيطَّ َّو َ
اح َعمَ ْي ِو أ ْ
والمروة فميس عميو حرج" ،فال جناح" ورفع الجناح بمعنى رفع الحرج واإلثم{ ،فَال ُج َن َ
أي :ال حرج عميو ،وان لم يفعل فال حرج عميو ،ففيم أن السعي غير واجب ،ومعموم أن السعي في الحج ركن
من أركانو ،وىو ركن من أركان العمرة.

فالمقصود أنو قال ليا ذلك ،وقال" :فواهلل ما عمى أحد جناح أن يطوف بيما ،فقالت :بئس ما قمت يا ابن

أختي"( ،)9ىو ابن أسماء أخت عائشة" ،بئس ما قمت يا ابن أختي ،إن ىذه لو كانت عمى ما أولتيا -لو كانت

عمى ما فيمتيا وفسرتيا -لكانت ال جناح عميو أن ال يطوف بيما" ،ال تكون ال ُجناح عميو أن يطوف بيما،
لكانت أن ال يطوف بيما ،لو كان عمى ما فيم ،قالت" :ولكنيا أُنزلت في األنصار" ،بينت لو سبب النزول وذلك

أن األنصار كانوا قبل أن ُيسمموا ُييمون لمناة الطاغية" ،صنم ،معبودىم في الجاىمية ،التي كانوا يعبدونيا عند
المشمل بين مكة والمدينة قرب الساحل عند قُديد ،فالحاصل أنيم كانوا ُييمون ليا ،وكان من أىل ليا
المشملُ ،
ُ
يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاىمية ،فمما أسمموا سألوا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -عن ذلك ،فأنزل

اهلل أن ىذه الصفا والمروة من شعائر اهلل فمن حج أو اعتمر فال ينبغي أن يتحرج من السعي بين الصفا والمروة،

وفي بعض الروايات" :أنو كان عمى الصفا صنمان :إساف ونائمة ،فكان أىل الجاىمية يطوفون بالصفا والمروة،
ويعظمون ىذه األصنام ،فمما أسمموا خافوا أن يكون ذلك من شعائر الجاىمية"( ،)3أنيم إن طافوا وسعوا بين

الصفا وال مروة أن ىذا تعظيم إلساف ونائمة التي كانوا يعظمونيا في الجاىمية ،فأخبر اهلل أن ذلك ليس من عمل
الجاىمية في شيء ،وال عالقة لو باألوثان ،وانما ىي من شعائر اهلل ،فمن حج البيت أو اعتمر فميس عميو حرج،
وال داعي أن يتحرز من السعي بين الصفا والمروة.

ومن ذلك أيضاً ما أخرجو أبو داود وغيره عن أسمم بن أبي عمران أنو قال" :غزونا من المدينة نريد

القسطنطينية" ،وىذه سيأتي الكالم عمييا -إن شاء اهلل ،-ويكثر الغمط في فيم ىذه اآلية ،يقول" :وعمى الجماعة
-يعني :األمير -عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ،والروم ممصقوا ظيورىم بحائط المدينة -القسطنطينية ،-فحمل

رجل عمى العدو ،فقال الناس :مو ،مو ،وفي بعض الروايات أنو خرج غير دارع ،يعني :ليس عميو درع"(،)2
والعادة أن المقاتل يمبس الدرع ليتقي بو ضرب السيوف وطعن الرماح فال تنفذ إلى جسده" ،فخرج حاس اًر غير

دارع وليس عميو المغفر ،فقال الناس :مو ،مو" ،وىي كممة لمزجر يزجرونو عن ىذا التصرف" ،ال إلو إال اهلل

وجعل من شعائر اهلل ،برقم ( ،)8293ومسمم ،كتاب الحج ،باب
 - 9أخرجو البخاري ،كتاب الحج ،باب وجوب الصفا والمروةُ ،
بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ال يصح الحج إال بو ،برقم (.)8711
 - 3التخريج السابق.

 - 2أخرجو أبو داود ،كتاب الجياد ،باب في قولو تعالىَ { :وََّل تُ ْمقُوا ِبأ َْي ِدي ُك ْم إِلَى التَّ ْيمُ َك ِة} [البقرة ،]893:برقم ( ،)7387والحاكم في
المستدرك ،برقم ( ،)7939وقال" :ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين ولم يخرجاه" ،وصححو األلباني في صحيح أبي داود،
برقم (.)7729

ُيمقي بيديو إلى التيمكة ،فقام أبو أيوب األنصاري -رضي اهلل عنو ،-وىو من أصحاب النبي -صمى اهلل عميو
وسمم -فقال :إنما أُنزلت ىذه اآلية فينا معشر األنصار ،لما نصر اهلل نبيو وأظير اإلسالم ،قمنا :ىمم نقيم أموالنا
ِ ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو َوَّل تُ ْمقُوا ِبأ َْي ِدي ُك ْم إِلَى التَّ ْيمُ َك ِة} [البقرة ،]893:ىم فيموا
ونصمحيا" ،الحظوا ما ىي التيمكة { َوأَنفقُوا في َ
أن المراد أن اإلنسان يغير عمى العدو من غير درع ،فبين ليم أبو أيوب أن التيمكة ىي ترك العمل بطاعة اهلل
-عز وجل -والجياد في سبيمو ،قال" :نزلت فينا ،وذلك أننا لما نصر اهلل اإلسالم وأعز دينو ،قمنا -يعني قال

األنصار فيما بينيم :-ىمُم نقيم في أموالنا ونصمحيا" ،يعني :خالص كثُر المسممون والناصرون لدين اهلل -عز
ِ ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو َوَّل تُ ْمقُوا
وجل ،-ونحن نتفرغ لزروعنا وحروثنا التي أىممناىا سنوات طويمة ،فأنزل اهللَ { :وأَنفقُوا في َ
ِبأ َْي ِدي ُك ْم إِلَى التَّ ْيمُ َك ِة} [البقرة ،]893:يقول أبو أيوب -رضي اهلل عنو" :-فاإللقاء باأليدي إلى التيمكة أن نقيم في

أموالنا ونصمحيا وندع الجياد في سبيل اهلل" ،بل إن ابن عباس

-رضي اهلل عنيما -ذكر معنى أدق من

ىذا كمو وىو :أن الناس إن تركوا النفقة في سبيل اهلل تعطل الجياد فقوي العدو فغمب عمى المسممين فأخذ ما

بأيدييم ،أنفقوا في سبيل اهلل نصرة لدينو واع از اًز لكممتو ورفداً ليؤالء المجاىدين ،واال فإنكم إن امتنعتم من ىذه

النفقات كانت النتيجة أن العدو يقوى والمسممون يضعفون ثم ُيغير عميكم العدو ،ويطمع فيكم ،ويأخذ ما بأيديكم
يبابا ،ليس فييا إال غراب ينعق.
فال ُيبقي وال يذر من مال ودم ،وعرض ،فتبقى خراباً ً
ويعمي كممتو ،ويرزقنا واياكم
ىذا ،وأسأل اهلل -عز وجل -أن يصمح أحوالنا وأحوال المسممين ،وأن يعز دينوُ ،

الفقو في الدين والفيم لكتابو العظيم ،وأن يرفع راية الجياد وينصر المجاىدين ،وأن يصمح أحوالنا جميعاً شباباً

وشيبا ،ويتقبل منا ومنكم.
ً

وصمى اهلل عمى نبينا محمد.

