
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )٢٩(ية اآلإلى ) ٢٣(سورة األحزاب من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

  .بعدو وعلى آله وأصحابه أجمعين، ،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
  .اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنْهم {:  في قوله تعالى-رحمه اهللا-يقول اإلمام ابن كثير 
عذِّب الْمنَاِفِقين ِإن  ِليجِزي اللَّه الصاِدِقين ِبِصدِقِهم وي* من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينْتَِظر وما بدلُوا تَبِديالً

 ِإن ِهملَيع تُوبي َأو اشَاءِحيما رغَفُور كَان ٢٤-٢٣:سورة األحزاب[ }اللَّه[. 

 عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا اهللا عليه ال يولون األدبار، وصف -عز وجل-لما ذكر 
، قال }صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه{يثاق والمؤمنين بأنهم استمروا على العهد والم

 . وهو يرجع إلى األول،عهده: وقال البخاري ،أجله: بعضهم

  .وما غيروا عهد اهللا، وال نقضوه وال بدلوه:  أي}وِمنْهم من ينْتَِظر وما بدلُوا تَبِديالً{
  : أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة،الحمد هللا

وصف المؤمنين بأنهم :  يقول-رحمه اهللا-ابن كثير الحافظ  }فَِمنْهم من قَضى نَحبه{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 ،أجله: قال بعضهم }فَِمنْهم من قَضى نَحبه{: يقول ، هذا تفسير لقضاء النحب،استمروا على العهد والميثاق

:  الثاني،أجله:  يعني قال،قضى أجله أو قضى نحبه بمعنىف ، وهو يرجع إلى األول،عهده: خاريوقال الب
   هل األجل هو العهد؟، كيف يرجع إلى األول،عهده
ولهذا فإن ؛  بهذا االعتبار كاألجلمحتوماً البد من وقوعه صار  لما كان،هدالع: النحب يعنيو ، األجل:النحب

البد منه   ثم صار يطلق على الموت باعتبار أن الموت أمر واقع ،و النذرإن أصل النحب ه: بعضهم يقول
:  عبارة ابن كثير حينما يقول هذا الكالم، يعني هذا اآلن الجامع المشترك، بهكما أن النذر أمر البد من الوفاء

ا صار النحب  ولهذ، كيف يرجع إلى األول؟ بهذا االعتبار أن كل واحد منهما أمر الزم،ه يرجع إلى األولنإ
 أخرى مثل السير  كما يطلق على معاٍن، ومنها الموت، منها النذر ومنها العهد،يطلق على معاٍن متعددة

استمروا على العهد - ربما يكون أدق من هذا ،نهم استمروا على العهد والميثاقإ:  فهنا يقول،الحثيث
مات على الصدق والوفاء جمع : لذي قالاف ،مات على الصدق والوفاء:  عبارة من قال من السلف-والميثاق
 وهذا قال به جماعة من السلف من ، ذكر الموت وذكر الوفاء بالعهد،الموت والوفاء بالعهد: ينبين معني

 مات ، أيضاً باإلضافة إلى الحسن وقتادة ويزيد بن رومان عباس ابن بل هو منقول عن،التابعين فمن بعدهم
 في يوم -رضي اهللا عنه- في قصة أنس بن النضر -ضي اهللا عنهر- وحديث أنس ،على الصدق والوفاء

تبارك وتعالى-ن ظاهره يدل على أنه يرى أن ذلك فيمن صدق على عهده الذي عاهد اهللا إشعر بل أحد م- 
لئن أشهدني اهللا لقاء المشركين ليرين اهللا ما :  فقال، وذلك في قوم لم يشهدوا بدراً منهم أنس بن النضر،به



أنها في قوم كذا  ، لكنه ال يقصد أن ذلك ينحصر فيه، فكان ما كان،-رضي اهللا عنه-و كما قال  أ،أصنع
:  هنا-تبارك وتعالى- ولكن قوله ، والواقع أن هذا يرجع إلى ما قبله أنه مات على الصدق والوفاء،وكذا

}هبى نَحقَض نم مفَِمنْه ونتَِظرن يم معلى  حب هنا بالموت معناه أن منهم من ماتإذا فسر الن:  يعني}ِمنْه
ِمنْهم َ فَِمنْهم من قَضى نَحبه{ ، وهذا قال به بعض أهل العلم، ومنهم من ينتظر يعني لم يمت،الصدق والوفاء

نتَِظرن ي{:  وبعض أهل العلم يقول،}مهبى نَحقَض نم مل هذا وفى  : يعني}فَِمنْهالعهدبما عاهد عليه وكم، 
}هبى نَحقَض نم مفَِمنْهو نتَِظرن يم مِديلًا{ ولم يزل يوفي بعهده أنه وفى ببعٍض: يعني }ِمنْهلُوا تَبدا بمو{ 

هم من ال يزال  ومن،أن منهم من مات على الصدق والوفاء: فيكون األمر المشترك بين الفريقين على األول
من وفى بغض النظر عن لذي ذكرته آخراً وهو أن من هؤالء وعلى الثاني ا ،على العهد لكنه لم يزل حياً

 حقق بعضاً وينتظر ليحقق بقية ما ، ومنهم من ال يزال يوفي ذلك،ى بما عاهد اهللا عليه وصدق وف،كونه مات
ما الذي جعل هؤالء  ،}رِمنْهم من ينتَِظ وفَِمنْهم من قَضى نَحبه{ ، وهذا قاله بعض أهل العلم،عاهد اهللا عليه
: -رضي اهللا عنه- قال في حق طلحة بن عبيد اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- األخير يعني؟ النبي ،يقولون بذلك

طلحة ممن ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم- سمعت رسول اهللا ، قال ذلك وهو حي،نه ممن قضى نحبهإ
ِمنْهم من و{ ،في حياتهوهو  قاله ،ه وإسناده حسنالحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجو ،)١())قضى نحبه

نتَِظرِه{ ، فإذا كان ممن قضى نحبه وهو حي وفى ما عاهد اهللا عليه،}يلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدفوفوا }ص 
ا ما عاهدوا ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُو{ فالجانب المشترك هو الصدق ، ومنهم من صدق ولم يزل يوفي،بذلك

 ومنهم من لم يزل يوفي وهو ، ومنهم من وفى ولم يزل حياً، فمنهم من مات على الصدق والوفاء}اللَّه علَيِه
  .}صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه{ هو ما ذكر في أول اآلية فكل ذلك يرجع إلى معنى ،على الطريق

صلى اهللا عليه - يشهد له النبي ،هذا الموضع قد يكون فيه بعد هنا في ،التعبير بالماضي لتحقق الوقوعف
كقول  ، أو فعل ما تحصل له به السعادة والنجاة، فظاهره أنه فعل ما يجب، أنه قضى نحبه وهو حي-وسلم
 في -صلى اهللا عليه وسلم- وقول النبي ،)٢())اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم((:  ألهل بدر-عز وجل-اهللا 

ِمن { ،فالن أدى ما عليه:  كما تقول،)٣()) عثمان ما فعل بعد اليومضرما ((: -هللا عنهرضي ا-عثمان 
نتَِظرن يم مِمنْهو هبى نَحن قَضم مِه فَِمنْهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مداٌل صِرج ْؤِمِنينالْم{،ربط ذلك  فهل ي

منهم من : إنك إذا نظرت فيها ألول وهلة في األقوال قد تقولو ، عند التأملبالضرورة بالموت؟ قد ال يلزم
                                                

ـ -صلى اهللا عليه وسلم  -رواه الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا          - ١ ، )٣٢٠٢(زاب، بـرقم  ، باب ومن سورة األح
، )١٢٧(، بـرقم  -رضـي اهللا عنـه  -، افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، فضل طلحة بن عبيد اهللا      هوابن ماج 

 ). ٧٣٦٣(وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم 

 والمؤمنـات إذا عـصين اهللا       باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة         ،  كتاب الجهاد والسير  رواه البخاري،    - ٢
، وعلقـه البخـاري فـي    ))اعملوا ما شـئتم : ما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال  ((: ، ولفظه )٢٩١٥(، برقم   وتجريدهن

      ٦٩٦٦(، والحاكم في المستدرك، برقم )٥/٢٢٦٤( إكفار من قال ذلك متأوال أو جاهال،         صحيحه، كتاب األدب، باب من لم ير( ،
 ).٩٣٧١(شعب اإليمان، برقم والبيهقي في 

، -رضي اهللا عنه  -، باب في مناقب عثمان بن عفان        -صلى اهللا عليه وسلم   -رواه الترمذي، كتاب المناقب عن رسول اهللا         - ٣
 ).٦٠٦٤(، وحسنه األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم )٢٠٦٣٠(، وأحمد في المسند، برقم )٣٧٠١(برقم 



 لكن إذا نظرت إلى مثل ، فهذا له وجه قريب،مات على الصدق والوفاء ومنهم من ينتظر وهو على الطريق
 ولكن من هؤالء من مات على الصدق ،الحديث فقد يكون هذا يشهد للقول اآلخر أن ذلك ال يربط بالموت

المقصود و ،-واهللا أعلم- ، ومنهم من لم يزل يوفي وهو على طريقهم، وفى ولم يزل حياً ومنهم من،والوفاء
 وذلك أن ،}وما بدلُوا تَبِديلًا{ ، ولم يحصل منهم تبديل وال تغيير،أن هؤالء جميعاً صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه

صلى اهللا - وأصحاب النبي ،تغييرالعوارض التي تعرض لإلنسان في السراء والضراء داعية إلى التبديل وال
 وصار ، النعمة وصار كثير منهم بحال من، وفتح اهللا عليهم الفتوح، تقلبوا بين السراء والضراء-عليه وسلم

 ، الشدائد والجوعوال ،غيرهم الدنيالم ت ، ولم يحصل منهم تغيير،كثير منهم أميراً على مصر من األمصار
 فيتغير إما بالشدة ، بخالف الكثيرين ممن جاء بعدهم،ائر اليوم في الغزوكان الواحد منهم لربما على تمرة س

 فيعرف ما كان ،ا كانت هذه الفتوح فيحصل منه تبديل وتغيير عليه أي-عز وجل-النعمة حينما يفتح اهللا بوإما 
رنِكي،واهللا المستعان، فيكون مفتوناً،ر بعض ما كان يعرفنِك وي .  

  .وما غيروا عهد اهللا، وال نقضوه وال بدلوه:  أي}ينْتَِظر وما بدلُوا تَبِديالًوِمنْهم من {: قال
لما نسخنا الصحف فَقَدتُ آيةً من سورة األحزاب : قال -رضي اهللا عنه-  زيد بن ثابتروى البخاري عن

 بن ثابت األنصاري  يقرؤها، لم أجدها مع أحد إال مع خزيمة-صلى اهللا عليه وسلم-كنت أسمع رسول اهللا 
ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا {:  قال- شهادته بشهادة رجلين-صلى اهللا عليه وسلم-الذي جعل رسول اهللا -

في - وأخرجه أحمد في مسنده، والترمذي والنسائي ، تفرد به البخاري دون مسلم)٤(}ما عاهدوا اللَّه علَيِه
  ".حسن صحيح: "رمذي وقال الت-ن سننيهماالتفسير م

 كون القرآن نقل ،يعارض التواترال هذا و ،عند أحد غيره يعني مكتوبة لم أجدها: هذا الكالم ما معناه
 وغيره كأبي شامة -رحمه اهللا- كما ذكر الحافظ ابن حجر ، لم أجدها عند أحد غيره يعني مكتوبة،بالتواتر

صلى اهللا عليه -كون مما كتب على عهد رسول اهللا  أن ي،أنهم كانوا يشترطون في الجمع الحفظ والكتابة
 ، يشهد له الحفظ والكتابة،الحفظ والكتابة:  من شهد عليه شاهدان فسره بذلك،ن بعضهم فسر الشاهدي،-وسلم

صلى اهللا عليه وسلم-ن برجلين يشهدان على أن ذلك مما كتب على عهد رسول اهللا وبعضهم فسر الشاهدي-، 
 لكنهم كانوا ،مكتوبة:  فهنا لم يجدوا هذه اآلية عند أحد يعني،اهد أنه ما شهد شاهدان فالش،يعني بين يديه

صلى اهللا - فجاء بها خزيمة الذي جعل النبي ، كيف فقدها؟ كان يحفظها-رضي اهللا عنه-  وأبي،يحفظونها
  . جاء بها،ته بشهادة رجلين شهاد-عليه وسلم

  نرى هذه اآلية نزلت في أنس بن النضر: قال -هللا عنهرضي ا- عن أنس بن مالك وروى البخاري أيضاً
، ولكن له اريانفرد به البخ ،)٥(}اهدوا اللَّه علَيِهِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما ع{: -رضي اهللا عنه-

  .شواهد من طرق أخر
 وهذا األسلوب ، في أنس نزلت، هذا الذي أشرت إليه آنفاً،-رضي اهللا عنه-نرى هذه اآلية نزلت في أنس 

 فيكون هذا مما يدخل في ،ليس من أسباب النزول؛ ألنه ليس بصريحو ،محمول على أنه من قبيل التفسير
                                                

 ).٢١٦٤٠(، وأحمد في مسنده، برقم )٤٥٠٦(لتفسير، باب تفسير سورة األحزاب، برقم رواه البخاري، كتاب ا - ٤

 ).٤٥٠٥(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة األحزاب، برقم  - ٥



 ،كر سابقاً وهذا ال ينافي المعنى الذي ذُ، فيكون ذلك كأنه من قبيل التفسير بالمثال، نزلت في أنس،معنى اآلية
الء الذين ماتوا على الصدق والوفاء أو الذين وفوا بما عاهدوا ن هؤ ِم-رضي اهللا عنه-مثل أنس بن النضر ف

  . قضى نحبه،الذين ماتوا على الصدق والوفاء:  عليه وهو من النوع األول-عز وجل-اهللا 
 لم يشهد مع - بهسميتُ-ي أنس بن النضر عم:  قال-رضي اهللا عنه- أنسعن   روى اإلمام أحمد: قال

صلى اهللا -أول مشهد شهده رسول اهللا :  يوم بدر، فشق عليه وقال-سلمصلى اهللا عليه و-رسول اهللا 
 -صلى اهللا عليه وسلم- فيما بعد مع رسول اهللا مشهداًتعالى  غُيبتُ عنه، لئن أراني اهللا -عليه وسلم

قبل أحد، فاستيوم  -صلى اهللا عليه وسلم-فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول اهللا ، لَيرين اهللا ما أصنع
: حد، قال لريح الجنة أجده دون ُأاًين واه يا أبا عمرو، أ-رضي اهللا عنه-سعد بن معاذ فقال له أنس 

 ضربة وطعنة ورمية، فقالت بينفَوجد في جسده بضع وثمانون : قال -رضي اهللا عنه-فقاتلهم حتى قُتل 
ِرجاٌل من المؤمنين {:  فنزلت هذه اآلية: قال،فما عرفتُ أخي إال ببنانه: -ع ابنة النضرعمتي الربي-أخته 

ون فكانوا ير:  قال،}ِظر وما بدلُوا تَبِديالًصدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينْتَ
  .ورواه مسلم والترمذي والنسائي ،)٦(-رضي اهللا عنه- أنها نزلت فيه، وفي أصحابه
 لكن قوله ،-الرواية السابقة-يحمل على التفسير كما في الحديث أن  هذا ممكن ،كانوا يرون أنها نزلت فيه

واردة في سبب الروايات الف ،}علَيِه من المؤمنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّه{ :فنزلت هذه اآلية :هنا
مهم في هذا أمر تتبع الروايات و ،ريح وغير الصريح عن مقدمة شيخ اإلسالم في الصا تحدثتُ لم:النزول

 وتجد أحياناً في الرواية ، وتجد في بعضها ما هو غير صريح،الباب؛ ألنك تجد في بعضها ما هو صريح
 ، ولربما تجد ذلك جميعاً في آخرها مثل الرواية الثانية،نفسها في أولها غير صريح وفي آخرها صريح

 في نفس الرواية في ، هذا صريح"فنزلت هذه اآلية":  وقبله، هذا غير صريح"فكانوا يرون أنها نزلت فيه"
  .نزلت في كذا يحتمل أن يكون سبب نزول: ما ذكر مراراً من قولهمأن  وهذا يدل على ،آخرها

إني : فقال -مارضي اهللا عنه-قام معاوية بن أبي سفيان : عن موسى بن طلحة قالوروى ابن جرير : قال
  .)٧())طلحة ممن قضى نحبه((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم- سمعت رسول اهللا

 فيه يوماً:  قال}وِمنْهم من ينْتَِظر{عهده، :  قال}م من قَضى نَحبهفَِمنْه{:  تعالىولهذا قال مجاهد في قوله
  .القتال فيصدق في اللقاء

 وأنه ينزل ،ثير يدل على دقة الحافظ ابن كثير وكالم ابن ك،عبارته دقيقةومجاهد من أعلم التابعين بالتفسير 
 مجاهد لم ، يعني اآلن هو يوجه كالم مجاهد،ولهذا قال مجاهد:  قال،اأقوال السلف على المعاني التي أرادوه

 والنذر من ،النذر: كما سبق أن أصله يقالالنحب  و، عهده}قَضى نَحبه{:  قال، ولم يفسره به،يقيده بالموت
                                                

صلى -، والترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا         )١٩٠٣(رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، برقم           - ٦
 ).٨٢٩١(، والنسائي في السنن الكبرى، برقم )٣٢٠٠(، باب ومن سورة األحزاب، برقم -هللا عليه وسلما

، )٣٢٠٢(، باب ومن سورة األحـزاب، بـرقم   -صلى اهللا عليه وسلم  -رواه الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا          - ٧
، )١٢٧(، بـرقم  -رضـي اهللا عنـه  -ضل طلحة بن عبيد اهللا ، افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، ف     هوابن ماج 

 ). ٧٣٦٣(وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم 



صلى اهللا عليه - حينما قال فيه النبي -رضي اهللا عنه- باعتبار أن طلحة ،عهده:  قال}ى نَحبهقَض{ ،العهد
  . ينتظر الوفاء،أنه لم يوف بعد: يعني }وِمنْهم من ينْتَِظر{:  قال، ذلك-وسلم
 الموت }هم من ينْتَِظروِمنْ{ ،موته على الصدق والوفاء:  يعني}فَِمنْهم من قَضى نَحبه{: وقال الحسن: قال

  . نذره}نَحبه{: وقال بعضهم ، وكذا قال قتادة، وابن زيد،على مثل ذلك، ومنهم من لم يبدل تبديالً
 وبعضهم ، ال يقصد هنا القسمة أن بعضهم مات على الصدق والوفاء،لم يبدل تبديالً من ومنهم: هنا قوله

   كل هؤالء لم يبدلوا تبديالً كما قال اهللا لكن ،ة ثالثة لم يبدلوا تبديالً ومنهم طائف، ذلكينتظر الموت على مثل
من المؤمنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه {:  في وصفهم آخراً-عز وجل-

حديث الذود عن الحوض  و، وإال فالتبديل مذموم،لجميع فهذا وصف ل،}وِمنْهم من ينْتَِظر وما بدلُوا تَبِديالً
إنك ال تدري ما أحدثوا ((:  فيقال))أصيحابي أصيحابي((: -صلى اهللا عليه وسلم- فيقول النبي معروف
فَِمنْهم من قَضى نَحبه {أنها تكون  ؟ومنهم من لم يبدل تبديالً:  فهنا ماذا يعني في قوله، فهذا تبديل،)٨())بعدك

نْتَوي نم مِمنْهإذا رجع ذلك إلى المذكورين تكون ، بيانية"من"فممكن أن تكون  ، ومنهم من لم يبدل تبديالً}ِظر 
 وهذا فسره ،نذره:  يعني}نَحبه{:  قال بعضهم،من صفات هؤالء أنهم لم يبدلوا تبديالً:  إن منهم يعني،بيانية

 على نصره وأن -صلى اهللا عليه وسلم-حينما بايعوا النبي  و، وال يلزم أن يكون هناك نذر،بأصل المعنى
صلى اهللا عليه -رهم وما أشبه ذلك مما تعرفون في بيعتهم لرسول اهللا سيدفعوا عنه ما يدفعون عن أنفسهم وأ

 . فهؤالء أثنى اهللا عليهم بالوفاء والصدق والبقاء على هذا العهد من غير تبديل،-وسلم

 وبدلوا الوفاء بالغدر، بل استمروا على ما وما غيروا عهدهم:  أي}بِديالبدلُوا تَوما {:  تعالىوقولهقال 
ِإن يِريدون ِإال ِإن بيوتَنَا عورةٌ وما ِهي ِبعورٍة {: عاهدوا اهللا عليه، وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا

 .]١٥:سورة األحزاب[ }ا عاهدوا اللَّه ِمن قَبُل ال يولُّون األدبارولَقَد كَانُو{، ]١٣:سورة األحزاب[ }ِفرارا

 ومن الناس من ،ن عاهد أن ال يفر مثالً فهنا م، سواء كان عهداً كلياً أو عهداً جزئياً،هذا العهد الذي لم يبدلوه
سورة [ }د اللّه لَِئن آتَانَا ِمن فَضِلِهوِمنْهم من عاه{ ،اهللا ماالً أنفقهأعطاه ن إ ،يعاهد ربه على أن ينفق

 ومنهم من يحصل منه نذر أنه إن حصل له كذا فإنه يكون كذا ، فقد يعاهد اإلنسان ربه على اإلنفاق]٧٥:التوبة
 يصفها -عز وجل- من كذا فإنه سيكون في حال من العبادة أو صلة باهللا -عز وجل- إذا نجاه اهللا ،وكذا

:  تقول، ما يجب الوفاء به سواء كان من قبيل النذر أو لم يكن،مما يدخل في العهد مع اهللا فكل ذلك ،ويحددها
ثم بعد ذلك ينكث ويرجع في هذا العهد ، أو أعاهد اهللا أن أتوب من هذا الذنب، مثالً، أن أفعل كذاعهد علي 

غير  ويستقيم على ذلك من ،مع ربه فيثبت على عهده ،}وما بدلُوا تَبِديال{ ، فاإلنسان يخاف،فال يفي فيه
قصة المعروفة لما كان في حال من العبادة ال وذلك أدق من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص في ،تبديل

 على حال -صلى اهللا عليه وسلم-  الشاهد أنه لما ترك النبي، ويقرأ القرآن كل ليلة،يقوم الليل ويصوم النهار
 وضعف كان ، فلما تقدمت به السن،-عليه السالم-اٍل وأن يصوم صيام داود وهي أن يقرأ القرآن كل سبع لي

 فضعف وشق عليه ولكنه كره أن يترك شيئاً فارق عليه ، يستعين بذلك على قراءته بالليل،يقرأ ورده بالنهار
                                                

صـلى  -، ومسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا         )٦٢١١(رواه البخاري، كتاب الرقائق، باب في الحوض، برقم          - ٨
 .واللفظ له) ٢٣٠٤( وصفاته، برقم -اهللا عليه وسلم



ال  حتى في ح،-عليه الصالة والسالم- وتمنى لو أنه أخذ برخصة رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 على هذا -صلى اهللا عليه وسلم- ولكنه فارق النبي ، مع أن هذا لم يكن من قبيل العهد،الضعف والشيخوخة

 بل بعضهم كره أن يترك عادته من العبادة ولم ،ةواألمثلة على هذا كثير ،!؟ فكيف بالعهد،فكره أن يغير
 الحسن بن صالح مع أخيه مع أمه  في زمن التابعين، أصالً-صلى اهللا عليه وسلم-يفارق على ذلك النبي 

خلو شيء من الليل فتتغير العادة  كرهوا أن ي،كانوا يقتسمون الليل أثالثاً فلما ماتت األم صار يقتسمه مع أخيه
 ،هذا مشروع أو غير مشروعأن  بصرف النظر عن ، فلما مات أخوه صار يصلي الليل كله،فيه في دارهم

   فكيف بالعهد؟، هؤالء كانوا يالحظون معنى وهي أن،ئية نتحدث عن جز،نحن ما نتحدث عن هذا
إنما :  أي}ِليجِزي اللَّه الصاِدِقين ِبِصدِقِهم ويعذِّب الْمنَاِفِقين ِإن شَاء َأو يتُوب علَيِهم{:  تعالىوقوله: قال

لفعل، وأمر هذا بالفعل، مع أنه يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا با
: ، كما قال تعالى فيهم، حتى يعملوا بما يعلمه منهمتعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكن ال يعذب الخلق بعلمه

}كُمارَأخْب لُونَبو اِبِرينالصو ِمنْكُم اِهِدينجالْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبلم بالشيء بعد ، فهذا ع]٣١:سورة محمد[ }و
ما كَان اللّه ِليذَر الْمْؤِمِنين علَى {: تعالىاهللا  وكذا قال ، به قبل وجودهكونه، وإن كان العلم السابق حاصالً

 ولهذا ،]١٧٩:عمرانسورة آل [} مآ َأنتُم علَيِه حتَّى يِميز الْخَِبيثَ ِمن الطَّيِب وما كَان اللّه ِليطِْلعكُم علَى الْغَيِب
ليه، وقيامهم به، بصبرهم على ما عاهدوا اهللا ع:  أي}ِليجِزي اللَّه الصاِدِقين ِبِصدِقِهم{: هاهناتعالى قال 

وهم الناقضون لعهد اهللا، المخالفون ألوامره، فاستحقوا بذلك عقابه : }ويعذِّب الْمنَاِفِقين{ ،ومحافظتهم عليه
 تحت مشيئته في الدنيا، إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه، وإن وعذابه، ولكن هم

 ،عمل الصالح بعد الفسوق والعصيانالشاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى اإليمان، و
  .}كَان غَفُورا رِحيمالَّه ِإن ال{: بخلقه هي الغالبة لغضبه قال -تبارك وتعالى-ولما كانت رحمته ورأفته 

 ولكن هم تحت مشيئته ،يعني المنافقين وعذابه فاستحقوا بذلك عقابه :  هنا-رحمه اهللا-قول الحافظ ابن كثير 
 وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى ، إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه،في الدنيا

 ،أن المنافقين ال يدخلون الجنة؛ ألن المنافق كافر في الباطن:  مقدر وهو جواب لسؤال هذا،النزوع عن النفاق
 مع أن المنافقين يستحقون ، فعلقه بالمشيئة،}ويعذِّب الْمنَاِفِقين ِإن شَاء{:  هنا-عز وجل-فكيف قال اهللا 
 فما وجه التعليق ،افرين وأن اهللا جعلهم في الدرك األسفل منها وأن اهللا حرم الجنة على الك،الدخول في النار

إن شاء استمر بهم :  يكون هنا إذاً، كالم ابن كثير هو جواب عن هذا السؤال، هذا الجواب عنه،؟بالمشيئة
ويعذِّب { فيكون المعنى ، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع، عليههمعلى ما فعلوا حتى يلقوه فيعذب

 وإن شاء وفقهم للتوبة ، فتحصل لهم الوفاة على هذه الحال من النفاق،يوفقهم للتوبةال :  أي}الْمنَاِفِقين ِإن شَاء
 مثل ، مع أنهم ال يدخلون الجنة، وجه دخول الشرط هنا إن شاء،هذا الجواب على هذا السؤالف ،لها منهموقِب
 يعني }َأو يتُوب علَيِهم{ ،]١٢٨:سورة آل عمران[ }ملَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء َأو يتُوب علَيِهم َأو يعذَّبه{: قوله
 حالهم -عز وجل- وفي قصة المنافقين في غزوة تبوك لما ذكر اهللا ، ذلك منهمهم للتوبة فيتوبوا فيقبَلقَيوفّ

اللِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتُم ولَِئن سَألْتَهم لَيقُولُن ِإنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب قُْل َأِب{ ،واستهزاءهم وسخريتهم
 ،]٦٦-٦٥:سورة التوبة[ } طائفةن طَآِئفٍَة منكُم نُعذِّبالَ تَعتَِذرواْ قَد كَفَرتُم بعد ِإيماِنكُم ِإن نَّعفُ ع * ونئُُتَستَهِز



 ،معهم ولربما تبسم أو ضحك إنما كان ،اًن بعض هؤالء الذين نزلت فيهم اآليات لم يكن منافقإ :بعضهم يقول
قعد بي اسمي واسم أبي يا : وا هذا في مخشي بن حمير وقال ذكر،ويذكرون أن بعضهم قد تاب من نفاقه

ِإن نَّعفُ عن طَآِئفٍَة منكُم نُعذِّب طَآِئفَةً {:  بقوله-عز وجل- وأنه تاب ويكون ذلك ممن أراد اهللا ،)٩( اهللارسول
  . فال يشكل هذا،]٦٦:سورة التوبة[ } مجِرِمينِبَأنَّهم كَانُواْ

سورة [ }للَّه قَِويا عِزيزاورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَيِظِهم لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّه الْمْؤِمِنين الِْقتَاَل وكَان ا{
 .]٢٥:األحزاب

ن المدينة، بما أرسل عليهم من الريح والجنود اإللهية، ولوال  عن األحزاب لما أجالهم عاًيقول تعالى مخبر
على عاد، التي أرسلها  لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم أن جعل اهللا رسوله رحمة للعالمين

م، كما كان سبب ق شمله فر فسلط عليهم هواء،}وما كَان اللَّه ِليعذِّبهم وَأنْتَ ِفيِهم{: ولكن قال اهللا تعالى
  .اجتماعهم من الهوى

يهود وماألهم المنافقون وأشتات من العرب وأوزاع من :  األحزاب هؤالء،يعني جمعهم الهوى وهم أشتات
 ا،ي اجتمعوا عليهتة الففرقهم اهللا بعقوبة تناسب الحال والجناية والجني:  يقول، لم يجمعهم إال الهوى،الوثنيين
قطع يد السارق؛ ألن جنايته بيده،مناسبة لألعمالما تكون العقوبات من  و،هوى التباعاعهم وهو أو جم ، 

 بصرف النظر ،هؤالء جمعهم الهوى ففرقهم اهللا بالهوى يع أنه على هذا الم-رحمه اهللا-فالحافظ ابن كثير 
معين ال يكون  يعني في المثال ال، لكن هو يشير إلى هذه الجزئية،عن كون هذا الملحظ يعني نجزم به أو ال

 هذا الذي ، العالم الذي يراعيه طالب العلم يستفيد من الملحظ،تستفيدو تنتفع ،شأنك المثال إنما أصل المعنى
تحدث عنه فقد يي ذ أما الصورة المعينة والمثال المعين ال، أو من األصل الذي يذكره والقاعدة،تستفيد منه

 لكن في األصل هذا الكالم ،ع فيه أنه يدخل فيه هذا أو ال يدخلنت قد تقتنع فيه وقد ال تق،توافق وقد ال توافق
  . فتضيع عليه الفائدة، وكثير من الناس يغفل عن هذا ويشتغل بالمثال،هو ملحظ حسن

جماعتهم، وردهم  وهم أخالط من قبائل شتى، أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق: قال
 مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، وال  ال في الدنيااًم، لم ينالوا خير بغيظهم وحنَقهخائبين خاسرين

 بالعداوة، وهمهم بقتله، -صلوات اهللا وسالمه عليه- الرسول في اآلخرة بما تحملوه من اآلثام في مبارزة
واستئصال جيشه، ومدبشيء وص مه ه بفعلهنمفهو في الحقيقة كفاعلهق ه . 

لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى :  أي}وكَفَى اللَّه الْمْؤِمِنين الِْقتَاَل{: -تعالىتبارك و- وقوله
صلى اهللا عليه - رسول اهللا كانيجلوهم عن بالدهم، بل كفى اهللا وحده، ونصر عبده، وأعز جنده؛ ولهذا 

ه، وهزم األحزاب وحده، فال ال إله إال اهللا وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جند(( :يقول -وسلم
  .رضي اهللا عنه-  أخرجاه من حديث أبي هريرة،)١٠())شيء بعده

                                                
 .)٢/٥٢٤(السيرة النبوية البن هشام : انظر - ٩

، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يقول إذا        )٣٨٩٠(رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي األحزاب، برقم            - ١٠
 .، واللفظ له)٨٤٩٠(، وأحمد في المسند، برقم )١٣٤٤(قفل من سفر الحج وغيره، برقم 



هو يقال للحنق :  الغيظ،}ِبغَيِظِهم{ ،}ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَيِظِهم لَم ينَالُوا خَيرا{: -تبارك وتعالى-في قوله 
قَاِتلُوهم يعذِّبهم {: -عز وجل-لنصر التشفي كما قال اهللا  فيحصل با، فالحنق والغضب هو الغيظ،والغضب

ْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُمرنصيو خِْزِهميو ِديكُمِبَأي أربعة أشياء منها  هذه ،]١٤:سورة التوبة[ }اللّه
 }وَأغْرقْنَا آَل ِفرعون وَأنتُم تَنظُرون{: ه قول ولهذا في سورة البقرة في،التشفي؛ ألن شفاء النفس قهر عدوها

 ، فإن هالك العدو في حال كون عدوه يشاهده أبلغ في التشفي،}وَأنتُم تَنظُرون{ قيده بهذا ]٥٠:سورة البقرة[
 ،بلغ في التشفي هذا أ،}وَأنتُم تَنظُرون{ ؟ لكن هل هذا كهالكه وهو يشاهده،يعني قد يبلغه الخبر أن عدوه هلك

قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللّه ِبَأيِديكُم {:  ولهذا قال،هذه أعلى الصورو ،وأبلغ من ذلك أن يكون هذا الهالك على يده
ْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُمرنصيو خِْزِهميسر فالعذاب يقع بالقتل والجرح واأل،]١٤:سورة التوبة[ }و، 
 }ويشِْف صدور قَوٍم مْؤِمِنين{ ،تشفيال و، ولكم النصر،والخزي بما يقع للنفوس من االنكسار والذل والمهانة

 وهو موجود ، فهذا أمر البد منه، الشيء الكثير-عز وجل-فالقلوب تحمل من الحنق والغيظ على أعداء اهللا 
تبارك - فهنا اهللا ،ان من هذا حتى ينخلع من إنسانيتهإلنس وال يمكن أن ينخلع ا،لدى الكفار ولدى المسلمين

وا واجتمعوا ء ما حصل لهم التشفي جا،بحنقهم وغضبهم:  يعني}ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَيِظِهم{:  قال-وتعالى
وا ء جا، لهم مقصد ما حصل،طلوبم وما حصل لهم ،وأنفقوا األموال وبذلوا ورابطوا شهراً حول المدينة

 تلك كانت جوالت تحقق أهدافاً ،وا مثل المجيء األول في بدر وال المجيء الثاني في أحدء ما جا،لالستئصال
 ، فلم يحصل لهم ال هذا وال هذا، هذه المرة الهدف االستئصال، ولم يكن الهدف منها االستئصال،معينة محددة

 ،لم يحصل مطلوبهم ،تئصال أهل اإليمان ولم يحصل لهم اس،اًيعني لم يحصل لهم انتصار ولو محدود
اجهته  ثم بعد ذلك لما لقي عدوه لم يتمكن من مو، جاء مشحون النفس، إنسان جاء يقاتل،فرجعوا بحنقهم
 ،هو شرف ما المقصود بالخير؟ الخير بالنسبة إليهم وإال }لَم ينَالُوا خَيرا{ فهنا ، فرجع بحنقه،لسبب أو آلخر

  . إنما كان لهم من مجيئهم هذا التعب والخيبة،ميعني لم يحصل مطلوبه
 إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، }وكَفَى اللَّه الْمْؤِمِنين الِْقتَاَل{: -تبارك وتعالى- وفي قوله: قال

  .وهكذا وقع بعدها، لم يغزهم المشركون، بل غزاهم المسلمون في بالدهم
 - صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-رد سليمان بن صعن  كما روى اإلمام أحمد

 .وهكذا رواه البخاري في صحيحه ،)١١())اآلن نغزوهم وال يغزونا((: يوم األحزاب

، وأعز اهللا اإلسالم اًين لم ينالوا خيربحوله وقوته ردهم خائب:  أي}وكَان اللَّه قَِويا عِزيزا{: قوله تعالىفي و
 .ق وعده، ونصر رسوله وعبده، فله الحمد والمنةوأهله وصد

} ونتَْأِسرو فَِريقًا تَقْتُلُون بعالر قَذَفَ ِفي قُلُوِبِهمو اِصيِهميص ِل الِْكتَاِب ِمنَأه ِمن موهرظَاه َأنزَل الَِّذينو
سورة [ }ه علَى كُلِّ شَيٍء قَِديراَأرضا لَم تَطَُئوها وكَان اللَّ وَأورثَكُم َأرضهم وِديارهم وَأموالَهم و*فَِريقًا 
 .]٢٧-٢٦:األحزاب

                                                
، )١٨٣٠٨(، وأحمد في المسند، بـرقم  )٣٨٨٤(زوة الخندق وهي األحزاب، برقم      رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غ      - ١١

هـو  : هو ابن مهدي، وسـفيان : هو ابن سعيد القطان، وعبد الرحمن     :  يحيى ،إسناده صحيح على شرط الشيخين    : "وقال محققوه 
 ".هو السبيعي، وقد صرح بالسماع: الثوري، وأبو إسحاق



 نقضوا ما كان بينهم وبين رسول اهللا ود األحزاب ونزلوا على المدينةقد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جن
دخل حصنهم،  -لعنه اهللا-ري  من العهد، وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النَّض-صلى اهللا عليه وسلم-

ويحك، قد جئتك بعز الدهر، أتيتك : ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد، وقال له فيما قال
:  فقال له كعب، وأصحابهبقريش وأحابيشها، وغطفان وأتباعها، وال يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً

روة والغَارب حتى  فلم يزل يفتل في الذُّ،وم، فدعنا منكئمش ويحك يا حيي، إنك ،بل واهللا أتيتني بذُلِّ الدهر
  .أجابه

 ، والغارب هو ما تحت الكتفين مما يلي السنام،الذروة هي السنامو ،يفتل في الذروة والغارب:  يقال،هذا مثل
 م ويريد أن يضع الخطا، والبعير شرس، هو يريد أن يقترب من عنق البعير، مقدم السنام،يعني أول السنام

 فيمسح ، فالبعير صعب ال يستطيع أن يقترب منه، وأن يتحكم فيه أو الزمام من أجل أن يقوده،لهذا البعير
ما تحت  ، مقدم السنام، على السنام وما يلي الكتفينويسهله وإنما يبدأ يالطفه ، ال يستطيع هذا،على رأسه

 ويفتل في الوبر ويمسح ،ذا أزيل عنه القراد والبعير يأنس إ، فيزيل عنه القراد،الكتفين يعني من جهة السنام
 ثم بعد ذلك يتوصل بهذا إلى أن يزم هذا البعير ويضع له الخطام ثم بعد ،عليه ويتلطف به حتى يسكن ويأنس

 وتارة ، تارة يكون ذلك بالمخادعة، لصرفه عن رأيه، غيره لفتله عن رأيهر فهذا يقال فيمن يحاو،ذلك يقوده
  . فهذا لم يزل به،ه بطرق شتىر يحاو،وه يفتله بها عن رأيهيكون بصرف الكالم بوج

 ولم يكن من أمرهم إن ذهب األحزابواشترط له حيي ، روة والغَارب حتى أجابهفلم يزل يفتل في الذُّ: قال 
  .شيء أن يدخل معهم في الحصن، فيكون له أسوتهم

 مع أن ، فهذا شرط اشترطه عليه،وحدهم يعني ال يتركهم يالقون مصيرهم ،يعني يلقى المصير الذي يلقونه
  . كانت وقعة بني النضير قبل قريظة،جلي من بني النضير كان ممن ُأ،حيي بن أخطب ما كان في المدينة

 وشَقَّ عليه وعلى المسلمين ، ساءه،-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا  فلما نَقَضت قريظةُ، وبلغ ذلك رسوَل:قال
صلى اهللا عليه - وكبت األعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة، ورجع رسول اهللا ،ه اهللا ونَصره، فلما أيداًجد

 -صلى اهللا عليه وسلم- فبينما رسول اهللا ،، ووضع الناس السالح منصوراً إلى المدينة مؤيداً-وسلم
 بعمامة من  إذ تبدى له جبريل معتجراً-ارضي اهللا عنه- يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة

  .إستبرق، على بغلة عليها قطيفة من ديباج
 يعني ترك طرفها مما ،بالعمامة معتجراً ،معتجراً بالعمامة يعني أنه لفها على رأسه من غير أن يتحنك بها

 وعمائم ، يعني من تحت الحنك، يعني عمائم العرب في األصل تكون محنكة، بهاِح ولكنه لم يلت،ههيلي وج
:  فجاء معتجراً بالعمامة، هذا في الغالب بالنسبة لعمائم العرب، من غير تحنيكأهل الكتاب تكون على الرأس

 قطيفة من ، من إستبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج،حنك بهايعني قد لفها على رأسه من غير أن يت
يدل ن هذا إ:  وال يقول أحد من الناس،-صلى اهللا عليه وسلم- هذا جبريل ،كساء مخمل من ديباج ،ديباج

 ويدل عليه ،؛ ألن الجلوس عليه من جملة اللباس-وذلك من الحرير-على جواز افتراش الديباج واإلستبرق 
 ، أو لبس،إنه يلبس:  يقال له، فاعتبر ما يجلس عليه،"من طول ما لبس الحصير الذي قد اسود"حديث أنس 

صلى اهللا عليه -هذا دليل على جواز وضع الفرش من الحرير باعتبار أن جبريل : فال يأتي أحد ويقول



 ال -عليه الصالة والسالم- هذا فهم غير صحيح؛ ألن جبريل ، جاء على بغلة عليها كساء من ديباج-وسلم
  .يرد عليه مثل هذه الخطابات الشرعية التي وجهت للمكلفين من اإلنس والجن

لكن المالئكة لم تضع :  قال،))نعم((: -صلى اهللا عليه وسلم-  السالح يا رسول اهللا؟ قالأوضعتَ: فقال :قال
 وفي ،)١٢(إن اهللا يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة:  ثم قال،أسلحتها، وهذا اآلن رجوعي من طلب القوم

لكنا لم نضع أسلحتنا بعد، انهض :  قال،))نعم((:  أوضعتم السالح؟ قال،ن مقاتلك ِمريِذع: رواية فقال له
بني قريظة، فإن اهللا تعالى أمرني أن : ، قال))أين؟((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا ،إلى هؤالء

 من فوره، وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، -صلى اهللا عليه وسلم-أزلزل عليهم، فنهض رسول اهللا 
  .وكانت على أميال من المدينة

 ، ما عذرك فيه، يعني ما كان لك أن تفعل هذا، يعني هات من يعذرك في هذا الفعل،رك من مقاتلعذي: قوله
 وفي بيت ، كما هو معلوم دخل يغتسل بعد الظهر-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،؟والمالئكة لم تضع أسلحتها

  .مشوا بعد الظهر ف، وأمر بالمسير إلى قريظة وأن ال يصلي أحد العصر إال في بني قريظة،أم سلمة
  . الجنوب الشرقي،ة الشرقية الحر،ة جانب الحر، في الجنوب الشرقي من المدينةقريظة تقعو

ال يصلين أحد منكم العصر إال في بني ((: -صلى اهللا عليه وسلم- وذلك بعد صالة الظهر، وقال
رد منا لم ي:  وقالوا فسار الناس، فأدركتهم الصالة في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق،)١٣())قريظة

 فلم ،ال نصليها إال في بني قريظة: سير، وقال آخرونم إال تعجيل ال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
، وقد استخلف على المدينة ابن أم -صلى اهللا عليه وسلم- وتبعهم رسول اهللا ،يعنِّف واحدا من الفريقين

      ثم نازلهم رسول اهللا ،-رضي اهللا عنه- ي طالب، وأعطى الراية لعلي بن أب-رضي اهللا عنه- مكتوم
 وعشرين ليلة، فلما طال عليهم الحال، نزلوا على حكم سعد بن  وحاصرهم خمساً-صلى اهللا عليه وسلم-

  .رضي اهللا عنه- معاذ سيد األوس
   مع النبي  وأرسلوا شاس بن قيس للمفاوضة،اًنريد حكم:  قالوا،يعني هم لما طال عليهم الحال طلبوا حكماً

 ، أو أن يجرى عليهم ما أجري على بني النضير، وكانوا يطلبون أن يحكم عليهم،-صلى اهللا عليه وسلم-
 شخصية مرموقة جاهزة لمثل هذه المواقف يشفع لليهود  وعبد اهللا بن أبي،انوا حلفاء الخزرجوبنو النضير ك

 وهو الذي شفع ،-عز وجل- يرضي أعداء اهللا ه ففي هذه القضايا يقوم فيها على وج،ويتبناهم ويدافع عنهم
ن قبلهم من  فهم طلبوا أن يجرى عليهم ما أجري على م،جلوا عن المدينة وُأ،في بني قينقاع فلم يقتلوا

 على هذا وال وافقهم فكان آخر األمر أنهم أرادوا النزول -صلى اهللا عليه وسلم- فما أقرهم النبي ،اإلجالء
 باعتبار أن سعد بن معاذ هو ،اعتبار أن هذا أفضل وأقرب الحلول من أجل النجاةعلى حكم سعد بن معاذ ب

 وكان بينهم ، كما أن النضير حلفاء الخزرج في الجاهلية،سيد األوس وقريظة حلفاء األوس في الجاهلية
لنجاة  فهم أرادوا أن يحصلوا ا، كانت مواقفه معروفة مع بني قينقاع عبد اهللا بن أبي: فالخزرج،منافسة

                                                
 ). ٦٧(حسنه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم و، )٢٥٠٩٧(رواه أحمد في المسند، برقم  - ١٢

، ومسلم، كتاب الجهاد والـسير،      )٩٠٤(رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب صالة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، برقم             - ١٣
 ).١٧٧٠(باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم األمرين المتعارضين، برقم 



 بعد ،-رضي اهللا تعالى عنه-نا من األوس فنزلوا على حكم سعد بن معاذ ؤأقرب شخص حلفا: ألنفسهم فقالوا
هو الَِّذي َأخْرج الَِّذين {: -عز وجل- قال اهللا ، بخالف النضير،هذا الحصار الذي دام خمساً وعشرين ليلة

تحتمل أن  }ِلَأوِل الْحشِْر{: فاألولية في قوله ،]٢:سورة الحشر[ }َأوِل الْحشِْركَفَروا ِمن َأهِل الِْكتَاِب ِمن ِدياِرِهم ِل
أطراف الشام أول أرض المحشر الذي هو فإذا كانت مكانية و ، وتحتمل أن تكون مكانية،ن زمانيةتكو

 يعني ،يش لهمألول حشر الج:  أو أن تكون زمانية وهذا هو الشاهد فبعضهم يقول،أدرعات التي أجلوا إليها
 إحدىإنه استمر إلى :  وهذا فيه نظر؛ ألن حصار النضير بعضهم قال،بمجرد ما حشر لهم الجيش سقطوا

 من اً وبعضهم يذكر قريب، بعضهم يذكر نحو قريب من أسبوع، وبعضهم ذكر غير هذا،وعشرين ليلة
 ،جلسوا خمساً وعشرين ليلة هؤالء ، لكن هؤالء أطول، الحصار الشاهد أنهم ما سقطوا من مجرد،أسبوعين
 ، وكانوا كما مر باألمس كانوا قريباً من ثمانمائة،-رضي اهللا تعالى عنه-لى حكم سعد بن معاذ فنزلوا ع

:  وبعضهم يقول، من يقدر على حمل السالح،نو هؤالء المقاتل،بين السبعمائة والثمانمائة: وبعضهم يقول
سبعمائة  جيء بهمواألسرى الذين أسروا : ضهم يقول وبع،نوأربعمائة وخمس:  وبعضهم يقول،ستمائة
 كما نقل عنه في هذا ،-صلى اهللا عليه وسلم- لما اعترض على حكم النبي  وعبد اهللا بن أبي،ن رجالًووخمس
 كيف يقتل ، يلبسون الدروعين يعني مقاتل،؟يقتل أربعمائة دارع في صبيحة واحدة في غداة واحدة: أنه قال

 ومثل هذا اإلحصاء الناس يقدرون ، الشاهد أن هذه أعداد مختلف فيها!صبيحة واحدة؟أربعمائة واحد في 
 ،؟كم تقدر عدد الذين يصلون معك في المسجد:  لو قلت له، واليوم لما تسأل الناس عن أي شيء،تقديرات
 فالناس في ،هد كما هو مشا،خمسمائة:  وهذا يقول،ثالثمائة:  وهذا يقول،ألف: أربعمائة وهذا يقول: فهذا يقول

سبعمائة :  وبعضهم يقول،إذا كان هؤالء يمثلون قبيلة فكون األسرى سبعمائةف ،تقديراتهم يتفاوتون ويختلفون
  . واهللا أعلم، األسرى من الرجال،نووخمس

ألنهم كانوا ؛ -رضي اهللا عنه-فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد األوس : قال
 بن سلول في مواليه هلية، واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك، كما فعل عبد اهللا بن أبيحلفاءهم في الجا

 سيفعل فيهم كما ، فظن هؤالء أن سعداً-صلى اهللا عليه وسلم-بني قينقاع، حين استطلقهم من رسول اهللا 
حله أيام الخندق، ، كان قد أصابه سهم في أك-رضي اهللا عنه- ئك، ولم يعلموا أن سعداًفعل ابن أبي في أوال

 وقال ، في أكحله، وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب-صلى اهللا عليه وسلم-فكواه رسول اهللا 
 وإن كنت ، فأبقني لهااللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً: فيما دعا به -رضي اهللا عنه-سعد 

عينرها وال تُوضعت الحرب بيننا وبينهم فافج ي من بني قريظةمتني حتى تُقر.  
 فكان ،دماً:  يعنيفجرهاا:  فيقول،األكحل:  يقال لهراحة التي كانت في أكحله وهي عرقفافجرها يعني الج

 وجف فلما حكم فيهم ورجع مرة أخرى انفجر جرحه وهو في خيمته في المسجد حتى ،جرحه قد تماثل للشفاء
رضي اهللا -بلكم؟ وتوفي هذا الدم الذي يأتي من ِقما :  خيمة بجوارها فقالت امرأة له،سال الدم من الخيمة

  . وأرضاهتعالى عنه



 من تلقاء أنفسهم، فعند ذلك در عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً فاستجاب اهللا دعاءه، وقُ:قال
أقبل وهو راكب على حمار قد   من المدينة ليحكم فيهم، فلما-صلى اهللا عليه وسلم-استدعاه رسول اهللا 

  .وا له عليهئطَّو
  .ما يوضع على الحمار من أجل أن يركب: يعني وضعوا له مثل الوطاء

يا سعد، إنهم : جعل األوس يلوذون به ويقولون ،وا له عليهئأقبل وهو راكب على حمار قد وطَّ: قال
  . ويرققونه عليهم ويعطفونه،مواليك، فأحسن فيهم

  . في النجدة واألمور التي يحصلون فيها المجديعني من أجل المنافسة كانوا يتبارون مع الخزرج
لقد آن لسعد أال تأخذه في اهللا : -رضي اهللا عنه-  فلما أكثروا عليه قال،وهو ساكت ال يرد عليهم: قال

 قال -صلى اهللا عليه وسلم- فعرفوا أنه غير مستبقيهم، فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول اهللا ،لومة الئم
  وإكراماً فقام إليه المسلمون، فأنزلوه إعظاماً،))قوموا إلى سيدكم((: - عليه وسلمصلى اهللا-رسول اهللا 

 صلى اهللا عليه - فلما جلس قال له رسول اهللا ، ليكون أنفذ لحكمه فيهم؛ له في محل واليتهواحتراماً
  اهللا رضي - قالف ،))قد نزلوا على حكمك، فاحكم فيهم بما شئت -وأشار إليهم-إن هؤالء ((: -وسلم
: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال:  قال،))نعم((: -صلى اهللا عليه وسلم- وحكمي نافذ عليهم؟ قال: -عنه
وهو  -صلى اهللا عليه وسلم-وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول اهللا -وعلى من هاهنا :  قال،))نعم((

صلى -فقال له رسول اهللا  -إعظاماً واًوإكرام  إجالالً-صلى اهللا عليه وسلم-معرض بوجهه عن رسول اهللا 
 ،إني أحكم أن تقتل مقَاتلتهم، وتُسبى ذريتهم وأموالهم: -رضي اهللا عنه-  فقال،))نعم((: -اهللا عليه وسلم

وفي  ،)١٤())من فوق سبعة أرقعةتعالى لقد حكمت بحكم اهللا ((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال له رسول اهللا 
 باألخاديد فَخُدت في -صلى اهللا عليه وسلم- ثم أمر رسول اهللا ،)١٥())لكلقد حكمتَ بحكم الم((: رواية

األرض، وجيء بهم مكتفين، فضنبت رب أعناقهم، وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة، وسلم ي نبى م
ردناه  الذي أف وبسطه في كتاب السيرة،ه وأحاديثه وهذا كله مقرر مفصل بأدلت،منهم مع النساء وأموالهم

  .طاًوبسي موجزاً
بعض الناس و ، هو الذي أفرده-رحمه اهللا- هذه الجملة تدل على أن ابن كثير ،السيرة الذي أفردناهكتاب 
  . هو الذي فعل ذلك-رحمه اهللا- فابن كثير ،هذا مستل من كتاب البداية والنهاية: يقول
 وهللا ،طاًوبسي رة الذي أفردناه موجزاً وبسطه في كتاب السي،وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه: قال

  .الحمد والمنة
صلى -عاونوا األحزاب وساعدوهم على حرب رسول اهللا :  أي}وَأنزَل الَِّذين ظَاهروهم{: ولهذا قال تعالى
بني قريظة من اليهود، من بعض أسباط بني إسرائيل، كان قد : يعني }هِل الِْكتَاِبَأِمن { -اهللا عليه وسلم

                                                
 ).١٤٥٣(، برقم )٥/٢٧٤(، وصححه األلباني في إرواء الغليل، )٢/٧٥(الطبقات الكبرى البن سعد  - ١٤

، ومـسلم،   )٥٩٠٧(، برقم   )قوموا إلى سيدكم  : (-صلى اهللا عليه وسلم   -رواه البخاري، كتاب االستئذان، باب قول النبي         - ١٥
هـل للحكـم، بـرقم      كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عـدل أ                  

)١٧٦٨.( 



 عندهم في التوراة واإلنجيل،  في اتباع النبي األمي الذي يجدونه مكتوباًاً طَمعل آباؤهم الحجاز قديماًنز
 . فعليهم لعنة اهللا}فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا ِبه{

دي،  كذا قال مجاهد، وِعكِْرمة، وعطاء، وقتادة، والس،حصونهم:  يعني}ِمن صياِصيِهم{:  تعالىوقوله
  .من السلفوغيرهم 
 ونحوه ،إن أصل ذلك يقال لقرن الوعل:  ويقال، والصيصة هي الحصن،جمع صيصة بالكسر: الصياصي

  . أو من في البلد،دفع بها يعني عمن فيها فقيل ذلك للحصون؛ ألنه ي،يدفع به عن نفسه
  .وهو الخوف: }فَ ِفي قُلُوِبِهم الرعبوقَذَ{: قال

 الخوف ، فهو خوف يمأل القلب، والرعب أخص من الخوف،}وقَذَفَ ِفي قُلُوِبِهم{ ،قاء السريعالقذف هو اإلل
 فالخوف أيضاً على ، والرحمة على درجات كما هو معلوم، كما أن الحب على درجات،على درجات

: ل يقو-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ، وهناك هلع ورعب، هناك رهبة، هناك خشية، هناك خوف،درجات
 قد يكون الخوف يساور ، فالرعب هو خوف يمأل القلب،نصرت بالخوف:  ما قال،)١٦())نصرت بالرعب((

 فإذا وصل إلى حد االمتالء صار القلب فارغاً من كل شيء إال طلب ، ولكنه ال يصل إلى هذه المرتبة،القلب
 من شدة الخوف ، يعني ينهار، وقد ال تسعفه قواه فيقسط، فأحسن أحواله أن يفر،الخالص والنجاة والفرار

 ، فضالً عن مواجهة العدو، ولم يعد محالً صالحاً للتفكير والنظر في األمور،ةيضطرب وقلبه يضرب بقو
 يعني أن أطراف ، وإال فقد يقعده ذلك فيرتمي بين يدي عدوه ال يستطيع الحراك،فأحسن األحوال أن يفر

 ال يستطيع أن يقوم؛ من شدة ، فتخونه فيسقطخوراإلنسان وأعصاب اإلنسان وعضالت اإلنسان كلها ت
 وانظر إلى خوف أعداء اهللا اليوم من ،))نصرت بالرعب مسيرة شهر(( ، هذا الرعب يمأل القلب،الخوف
 وليس لهم حديث وال شأن إال في ، ومع ذلك الخوف يكاد أن يقتلهم، مع أن المسلمين ضعفاء جداً،اإلسالم

 كان ،!؟ فكيف لو كان المسلمون أقوياء،الذي يشعرون أنه ال حيلة لهم فيهالحديث عن هذا الخطر الداهم 
  . واهللا المستعان،ئك جميعاً في المصحات النفسيةوالأ

، وليس من يعلم كمن ال -صلى اهللا عليه وسلم-وا المشركين على حرب رسول اهللا ئألنهم كانوا مال: قال
  انشمر،إليهم القالعليهم الحال، وانقلب  ا في الدنيا، فانعكسأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوويعلم، 

ؤصلوا، وأضيف ، وأرادوا استئصال المسلمين فاستُواة المغبون، فكما راموا العز ذلّالمشركون ففازوا بصفق
قْتُلُون فَِريقًا تَ{: إلى ذلك شقاوة اآلخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة؛ ولهذا قال تعالى

  . هم األصاغر والنساءاءسرتلوا هم المقاتلة، واُأل فالذين قُ،}اًوتَْأِسرون فَِريق
 والمتكبرون يحشرون أمثال ،عقوبة من جنس الجنايةن الهنا مثل كالمه األول؛ أل -رحمه اهللا-كالم ابن كثير 

  .الذر

                                                
 ).٥٢٣(، ومسلم، في أول كتاب المساجد ومواضع الصالة، برقم )٣٢٨( رواه البخاري، في أول كتاب التيمم، برقم - ١٦



 يوم قريظة -عليه وسلمصلى اهللا -عرضتُ على النبي : عن عطية القرظي قال اإلمام أحمدوروى : قال
، بعد؟ فنظروا فلم يجدوني أنبتّ هل أنبتّ:  أن ينظروا-صلى اهللا عليه وسلم-فشكوا في، فأمر بي النبي 

  .)١٧( عني وألحقني بالسبييفخل
  . بنحوهة عن عطي ورواه النسائي أيضاً،حسن صحيح: وكذا رواه أهل السنن وقال الترمذي

: قيل }وهاؤوَأرضا لَم تَطَ{ لهم ن قتلكمجعلها لكم ِم:  أي}لَهمرضهم وِديارهم وَأمواوَأورثَكُم َأ{:  تعالىوقوله
يجوز أن يكون :  وقال ابن جرير،فارس والروم:  وقيل، عن زيد بن أسلم رواه مالك،مكة:  وقيل،خيبر

  .}وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرا{ ،الجميع مراداً
 به  والقول بأنها خيبر قال، خيبر فتحت بعد وقعة قريظة بسنة وشهر،خيبر:  قيل}وَأرضا لَم تَطَؤوها{: قوله

  . ويزيد بن رومان،جماعة من السلف كابن زيد ومقاتل بن حيان
  وهذا قال،فارس والروم:  وقيل، وبه قال أيضاً قتادة،رواه مالك عن زيد بن أسلم ،مكة: وقيل: قال ابن كثير

   هذا ،}وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرا{ ،يجوز أن يكون الجميع مراداً:  قال ابن جرير،به الحسن البصري
 ،}وَأرضا لَم تَطَؤوها وَأورثَكُم َأرضهم وِديارهم وَأموالَهم{ ،-واهللا أعلم- هو األقرب -يعني قول ابن جرير-

 وبعضهم ، فمن ذلك خبير،ق على ما حصل للمسلمين من الفتوح بعد ذلكصدتي لم نطأها؟ تَما هذه األرض ال
هذا المراد به أرض :  فقال،ما فتحت عنوة: يعني ، على األرض التي لم تفتح بالقوةكابن عاشور حمل ذلك

 يعني لم يحصل لكم ،}اوَأرضا لَم تَطَؤوه{ ، بهذا االعتبار، باعتبار أن أرض النضير فتحت بعد ذلك،النضير
ا{ ، وإنما المقصود االستيالء والغلبة، ليس معناها أنكم ما مشيتم فيها، االستيالء عليهابعدوإال فكانوا ،}تَطَؤوه 

وَأورثَكُم َأرضهم وِديارهم {:  قال،ير ويذهبون إلى فارس والروم وخيبر تجارة وغير ذلكضيذهبون إلى الن
الَهوَأمو{ ، األرض أعم من الديار،}ممهضَأر ثَكُمرَأووأما ، كل األرض بما فيها الفضاء الذي يتبع هؤالء }و 

  .المزارع ونحو ذلك من ا به وما يحتفّ،الديار فيمكن أن يكون ذلك باعتبار ما كان عامراً منها
} نتُِرد كُنْتُن ِإن اِجكوقُْل ألز ا النَِّبيها َأيِميال يا جاحرس كُنحرُأسو كُنتِّعُأم نالَيا فَتَعِزينَتَها ونْياةَ الديالْح* 

-٢٨:سورة األحزاب[ }كُن َأجرا عِظيماوِإن كُنْتُن تُِردن اللَّه ورسولَه والدار اآلِخرةَ فَِإن اللَّه َأعد ِللْمحِسنَاِت ِمنْ
٢٩[. 

 بأن يخَير نساءه بين أن يفارقهن، -صلى اهللا عليه وسلم- لرسوله -تبارك وتعالى-هذا أمر من اهللا 
 ،فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياةُ الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال

  .في ذلك الثواب الجزيلتعالى ولهن عند اهللا 
يفارقهن   بأن يخير نساءه بين أن-صلى اهللا عليه وسلم-أمر من اهللا لرسوله : -رحمه اهللا-كالم ابن كثير 

أن التخيير أن :  والقول اآلخر، فيكون التخيير هنا بين الطالق والبقاء معه، هنا الفراق يعني الطالق،فيذهبن
الدنيا واآلخرة قال به أنه خيرهن بين :  مع أن القول الثاني، وتأمل اآليات، خيرهن بين الدنيا واآلخرة،يخترن

 عند اإلمام أحمد في المسند -رضي اهللا تعالى عنه- ويستدلون على هذا بما جاء عن علي ،جماعة من السلف
                                                

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه، فقـد          : "، وقال محققوه  )١٩٤٢١(رواه أحمد في المسند، برقم       - ١٧
 ".هو ابن بشير السلمي: يمهش، روى له أصحاب السنن



 أنه ما خيرهن ، خيرهن بين الدنيا واآلخرة ولم يخيرهن بالطالق-صلى اهللا عليه وسلم-من أن النبي 
 ، واختار أن التخيير إنما هو بين الطالق والبقاء معه،ول لكن هذا األثر ضعفه ابن كثير ورد هذا الق،بالطالق

  . فيذهبن إلى غيره ،بين أن يفارقهن:  يعني اختيار ابن كثير،المختصر أبقى على هذاو
الذي عليه و ، وقتادة وغيرهما-رحمه اهللا-والقول أنه خيرهن بين الدنيا واآلخرة قال به الحسن البصري 

 :فقوله ،هو الذي ذكره الحافظ ابن كثيرو ،ن أن التخيير كان بين الطالق وغيرهكثير من أهل العلم من المحققي
}كُنحرُأسو كُنتِّع{ ، خيرهن بين الدنيا واآلخرة}ُأمكُنتِّعوأن يوسع أن يعطيهن من متاع الدنيا: يعني }ُأم 

 أن المقصود به ما يعطى للمطلقة من }كُنُأمتِّع{:  أن قوله-واهللا أعلم- والواقع الذي يظهر ،عليهن في العطاء
سورة [ }ره متَاعا ِبالْمعروِفدعلَى الْموِسِع قَدره وعلَى الْمقِْتِر قَ{ ، بها-عز وجل-المتعة التي أمر اهللا 

عز - وهو أمر تناساه الناس اليوم إال من رحم اهللا ، وذلك ما يعطى للمطلقة جبراً لخاطرها،]٢٣٦:البقرة
 بصرف النظر ، والتسريح بمعنى التخلية،}متَاعا ِبالْمعروِف{ ، جبراً لخاطرها بحسب الغنى والفقر،-وجل

ر عن عب لكن ال شك أنه ي، بصرف النظر،؟ أو أنه يحتمل،هل التسريح يدل على الطالق داللة صريحة
 ،ي هذا المعنى بالضرورة في كل األحوال ولكن ذلك ال يعن،ح امرأة يعني طلقهاسر:  يقال،الطالق بالتسريح

 ، بمعنى التطليق فيحتمل أن يكون التسريح}ُأمتِّعكُن وُأسرحكُنفَتَعالَين { فهنا ،لكنه يقال فيه ويطلق عليه
 وذلك أن المرأة إذا طلقت وشارفت على ، يعني التخلية، يعني بمثابة رفع اليد:ويحتمل أن يكون كما يقال

 ليس ،]٢٢٩:سورة البقرة[ }وٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍنفَِإمساك ِبمعر{: -عز وجل- العدة فكما قال اهللا انتهاء
 ليس الطالق؛ ألنه ليس معناه أن }تَسِريح ِبِإحساٍن{؛ ألن هنا معنى التسريح قطعاً }تَسِريح ِبِإحساٍن{المقصود 

 يعني أنها حينما ، وإنما المقصود التخلية، فهذا غير مراد،تطلق مرة ثانيةالمرأة إذا شارفت انتهاء العدة أنها 
 في حباله وعصمته قبل الطالق وبعد الطالق الرجعي يعني في فترة العدة فهي الزالت في عصمته كانت

  فإذا شارفت انتهاء العدة فإما أن يمسك بأن،وحباله وتحت يده ويستطيع أن يراجعها وال خيار لها في هذا
 ،اً فيكون ذلك تسريح، ال يكون له بعد ذلك سلطان عليها، يعني يخلي، وإما أن يرفع يده،يراجع بمعروف

 ، يمكن أن يكون بهذا المعنى}ُأمتِّعكُن وُأسرحكُن{ : فهنا في هذه اآلية،-التخلية–فالتسريح يأتي بهذا المعنى 
 ، فهذا يقتضي أنه خيرهن بين الطالق والبقاء معه،وقعفيكون الطالق قد  لكن ذلك يكون من توابع الطالق

 وإن لم يجزم فيما يتصل بمعنى التسريح هنا؛ ألنه ،-رحمه اهللا-وهذا ظاهر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 فإن ، لكن ليس المقصود أنه خيرهن بين الدنيا واآلخرة،نه من توابع وآثار الطالقإ: يحتمل ويمكن أن يقال

 ،ن التوسع في المالذ والمباحات فال يصلح له ما يصلح لغيرهع على حال من البعد قتضي أن يكنالبقاء معه ي
     كان النبي ، بعدما فتح اهللا عليه هذه الفتوح في قريظة والنضير-صلى اهللا عليه وسلم-فكان أزواج النبي 

 ما ، بالتوسيع عليهن في النفقة فاجتمع نساؤه عليه يطالبنه، يعيش في ضيق من العيش-صلى اهللا عليه وسلم-
 ،توسعة هناكأموال  هناك لما فتحت قريظة اآلن صار ،؟العالقة في ذكر هذا بعد غزوة األحزاب وقريظة

 ظناً منهن أن تلك حالة عارضة اقتضاها ،اجتمع أزواجه مطالبات بتحسين األوضاع واألحوال المعيشيةف
تبارك وتعالى- فخيرهن اهللا ،تضي التوسع في المالذ والمباحات فكان ذلك يق،ا وسع اهللا عليهالحال وأنه لم- 

 والسراح ،}ُأمتِّعكُن وُأسرحكُن سراحا جِميال{ الحظ هنا ، أو التطليقبين البقاء معه على التقلل من الدنيا



 ال يكون معه ،عر السراح الجميل الذي ال يكون معه جرح للمشا،الجميل يقال فيه ما يدخل تحت هذا المعنى
 ال يأخذ من ،سمعها ما تكره ال ي، ال يكون معه مضايقات بأوالد أو بغيرهم، ال يكون معه منع للحقوق،إساءة
 ،هاتفتدي وهو ال يريدف ،يلجئها إلى أن تطلب الطالق منه بحال تضرر فيهاال  ، ال يأخذ من مالها،متاعها

رحمه - فابن كثير ،يعني تذهب المرأة في حال من الكرامة تسريح الكرام ،يعني كل هذا من السراح الجميل
 ظاهر كالم ابن ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها ،لى غيرهإبين أن يفارقهن فيذهبن :  يقول-اهللا

 -تبارك وتعالى-لكن اهللا  ، وهذا قال به طائفة من أهل العلم لغيره أن يتزوجها، أنه إذا طلقها يجوزكثير
سيأتي الكالم على هذه المسألة في و ،]٥٣:سورة األحزاب[ }لَا َأن تَنِكحوا َأزواجه ِمن بعِدِه َأبداو{: يقول

   .موضعه
لهن بعد ذلك بين تعالى  اهللا ورسوله والدار اآلخرة، فجمع اهللا -ن وأرضاهنرضي اهللا عنه- فاخترن: قال

 .خير الدنيا وسعادة اآلخرة

صلى اهللا - أن رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- زوج النبي -ارضي اهللا عنه- عائشةروى البخاري عن 
 -صلى اهللا عليه وسلم-فبدأ بي رسول اهللا :  قالت جاءها حين أمره اهللا أن يخير أزواجه-عليه وسلم

ا ، وقد علم أن أبوي لم يكون))إني ذاكر لك أمرا، فال عليك أن ال تستعجلي حتى تستأمري أبويك((: فقال
، فقلت ))إلى تمام اآليتين }يا َأيها النَِّبي قُل لَِّأزواِجك{ :قال تعالىوإن اهللا ((: ثم قال:  قالت،يأمراني بفراقه

 .)١٨(ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة: له

 . مثل ما فعلت-وسلمصلى اهللا عليه -ثم فعل أزواج النبي : قالت: وزاد ،وكذا رواه معلقاً

 - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا ا رسوُلنَخير: قالت -ارضي اهللا عنه-عن عائشة وروى اإلمام أحمد 
ش من حديث األعمهاأخرج. )١٩(ها علينا شيئاًفاخترناه، فلم يعد.  

 - سلمصلى اهللا عليه و- يعني اآلن هذا الحديث عند اإلمام أحمد وأصله في الصحيحين أن النبي ،هو هذا
 أو بين الطالق ،على أن التخيير كان بين الدنيا واآلخرة فدل ذلك ، هذا لفظ مسلم،خيرهن ولم يعد ذلك طالقاً

 فجاء هذا بألفاظ متعددة في الصحيحين ، ألن الفقهاء اختلفوا في التخيير هل يعد طالقاً أو ال؛والبقاء معه
  .طالقاً:  يعني، ذلك شيئاًعدهنا لم ي"  ذلك طالقاًعدولم ي" لكن من أصرح ذلك ما جاء في مسلم ،وغيرهما

 يستأذن على -رضي اهللا عنه- أقبل أبو بكر: قال -رضي اهللا عنه-عن جابر وروى اإلمام أحمد : قال
فلم يؤذن :  جالس-صلى اهللا عليه وسلم- والناس ببابه جلوس، والنبي -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 - مارضي اهللا عنه- ثم أذن ألبي بكر وعمر ، فاستأذن فلم يؤذن له- عنهرضي اهللا-  ثم أقبل عمر،له
ساكت، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم- جالس وحوله نساؤه، وهو -صلى اهللا عليه وسلم-فدخال والنبي 

                                                
، ومسلم، كتاب الطالق، باب بيـان أن تخييـر   )٤٥٠٧(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة األحزاب، برقم        - ١٨

 ).١٤٧٥(امرأته ال يكون طالقا إال بالنية، برقم 

الق، باب بيان أن تخيير امرأتـه      ، ومسلم، كتاب الط   )٤٩٦٢(رواه البخاري، كتاب الطالق، باب من خير أزواجه، برقم           - ١٩
 ).٢٤١٨١(، وأحمد في المسند، برقم )١٤٧٧(ال يكون طالقا إال بالنية، برقم 



، لو يا رسول اهللا:  لعله يضحك، فقال عمر-صلى اهللا عليه وسلم-ألكلمن النبي : -رضي اهللا عنه- عمر
  . عنقهاأتُج، فوسألتني النفقة آنفاً -امرأة عمر- زيد رأيت ابنة

  .طعن فيه بيده يعني دفع فيه بيده:  عنقهاأتُ وج،إذا طعن فيه بيده: فوجأت عنقها يعني
  فقام ،))هن حولي يسألنني النفقة((: وقال حتى بدت نواجذه -صلى اهللا عليه وسلم-فضحك النبي : قال

:  إلى حفصة، كالهما يقوالن-رضي اهللا عنه-ائشة ليضربها، وقام عمر  إلى ع-رضي اهللا عنه- أبو بكر
:  فقلن-صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا  فنهاهما رس؟ ما ليس عنده-صلى اهللا عليه وسلم-تسأالن النبي 

   الخيار، فبدأ بعائشة -عز وجل- وأنزل اهللا:  قال،واهللا ال نسأل رسول اهللا بعد هذا المجلس ما ليس عنده
وما :  قالت،))إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك((: فقال -اضي اهللا عنهر-

أفيك أستأمر : -ارضي اهللا عنه-  اآلية، قالت عائشة}ألزواِجكيا َأيها النَِّبي قُْل {: فتال عليها: هو؟ قال
صلى اهللا عليه وسلم-  فقال، نسائك ما اخترتُ؟ بل أختار اهللا ورسوله، وأسألك أال تذكر المرأة منأبوي- :

، ال تسألني امرأة منهن عما اخترِت إال اًر ميساً، ولكن بعثني معلماًإن اهللا تعالى لم يبعثني معنف((
  .انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، فرواه هو والنسائي ،)٢٠())أخبرتُها

 ، بالتوسعة في النفقةزاب هذا التخيير بسبب المطالبةفي سورة األحهنا في هذا الموضع في نزول هذه اآليات 
عسى ربه ِإن طَلَّقَكُن َأن { :-تبارك وتعالى- مع قوله -رحمه اهللا-والروايات التي أوردها الحافظ ابن كثير 

عسى ربه {: تي نزل بسببها قولهالروايات الو ،]٥:سورة التحريم[ }يبِدلَه َأزواجا خَيرا منكُن مسِلماٍت مْؤِمنَاٍت
كما هو المشهور الذي عليه عامة -صلى اهللا عليه وسلم- وذلك في قصة التحريم لما حرم النبي ،}ِإن طَلَّقَكُن 

 فالروايات ، وصح في بعضها أن ذلك بسبب تحريم الجارية،ل العسأنه حرمأهل العلم وأكثر الروايات 
 كان ، استأذن، في القصة المعروفة لما دخل عمر،إلى شيء من التحرير والتأمل والمقام يحتاج ،متشابهة هنا

:  فقال، ثم استأذن ثانية لما وجد الناس يبكون،-صلى اهللا عليه وسلم-غالم أسود على الباب فلم يأذن له النبي 
ضحك  فأراد أن ي، ثم بعد ذلك أذن له فدخل، نساءه-صلى اهللا عليه وسلم-طلق النبي : أجاءت الروم؟ فقالوا

 ،}عسى ربه ِإن طَلَّقَكُن{ ،في قصة سورة التحريمو ، فذكر له خبره مع امرأته،-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 فهنا في مطالبتهن ،-رضي اهللا عنه- ه فنزلت اآلية موافقة لقول، قال لهن ذلك-رضي اهللا عنه-وأن عمر 

 "وإن تظاهرا عليه" -صلى اهللا عليه وسلم- وتظاهر أزواج النبي  وهناك في قصة التحريم،بالتوسعة بالنفقة
  وما وقفتُ، فهو ال يخلو من إشكال،فالمقام يحتاج إلى تأمل وتحرير ونظر في الروايات ،وما حصل في ذلك

  . يحتاج إلى شيء من الوقت،على من حرر هذا المقام
 يعني ،مقدر هناك ،اة للحياة الدنيا هنا اإلرادة معد} الدنْياِإن كُنتُن تُِردن الْحياةَ{: -تبارك وتعالى-قوله و

 يعني يحمل على معنى ،ات الحياة الدنيا وما شابه ذلك لذّ، يعني متاع الحياة الدنيا،يحمل على أعم المعاني
 األصل في ، تعالين،}احا جِميلًافَتَعالَين ُأمتِّعكُن وُأسرحكُن سر{ ، يعني المقدر يكون ما يدل على العموم،عام

 ثم صار ذلك يستعمل في الطلب ،هذا أن يقوله من كان في مكان مرتفع لمن كان في مكان دونه ليرتفع إليه

                                                
 ).٩٢٠٨(إسناده صحيح، والنسائي في السنن الكبرى، برقم : ، وقال محققوه)١٤٥١٦(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٢٠



 ،} والدار الْآِخرةَوِإن كُنتُن تُِردن اللَّه ورسولَه{ ،}فَتَعالَين ُأمتِّعكُن وُأسرحكُن سراحا جِميلًا{ ،والنداء مطلقاً
 ،-عليه الصالة والسالم-البقاء معه وطلب مرضاته :  يعني}ورسولَه{ ، تردن ما عنده،يعني تؤثرن رضاه

  . واهللا أعلم،تؤثرن ذلك على متاع الحياة الدنيا


