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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

 (000)05009080010د/ محمد الهادي عفيفي من مصر وخارجها 

 ]الجزء الثامن[ 

 ]تتمة سورة االنعام[

( 6من مظاهر تعنّت المشركين واإلياس من إيمانهم ]سورة األنعام ) --00

 [550الى  555:اآليات 

ْلنا إِلَْيِهُم الْ  َمالئَِكةَ َوَكلََّمُهُم اْلَمْوتى َوَحَشْرنا َعلَْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُباُلً َولَْو أَنَّنا نَزَّ

ُ َولِكنَّ أَْكثََرُهْم يَْجَهلُوَن ) ( َوَكذلَِك 555ما كانُوا لِيُْؤِمنُوا إاِلَّ أَْن يَشاَء َّللاَّ

ْنِس َواْلِجنِّ يُوِحي بَْعضُ  ا َشياِطيَن اإْلِ ُهْم إِلى بَْعٍض َجَعْلنا لُِكلِّ نَبِيٍّ َعُدّوً

( 550ُزْخُرَف اْلقَْوِل ُغُروراً َولَْو شاَء َربَُّك ما فََعلُوهُ فََذْرُهْم َوما يَْفتَُروَن )

َولِتَْصغى إِلَْيِه أَْفئَِدةُ الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َولِيَْرَضْوهُ َولِيَْقتَِرفُوا ما ُهْم 

 (550ُمْقتَِرفُوَن )

 التفسير

لو أننا أجبناهم باإلتيان بما اقترحوه، فنزلنا عليهم المالئكة و - 111

وشاهدوهم، وكلمهم الموتى، وأخبروهم بصدقك فيما جئت به، وجمعنا لهم 

كل شيء مما اقترحوه يواجهونه معاينة؛ ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به، إال 

إلى هللا  من شاء هللا له الهداية منهم، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك، فال يلجؤون

 ليوفقهم للهداية.

وكما ابتليناك بمعاداة هؤالء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبلك،  - 111

فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من َمَرَدة اإلنس، وأعداء من َمَرَدة الجن، 

يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم، ولو شاء هللا أال 

شاء لهم ذلك ابتالء، فاتركهم وما يفترون من يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه 

 الكفر والباطل، وال تعبأ بهم.
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ولِتَميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض، قلوُب الذين ال يؤمنون  - 111

باآلخرة، وليقبلوه ألنفسهم، ويرتضوه لها، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من 

 المعاصي واآلثام.

  لسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن وا 

لن يؤمن الكفار كما سبق في علم هللا تعالى، ولو جاءتهم المعجزات  --1

العجيبة واآليات البليغة القاطعة الّدالّة على صدق الّرسل. فلو فرض أن هللا 

تعالى أجابهم إلى ما اقترحوه، فأنزل المالئكة إليهم، وعاد الموتى إلى الحياة 

ومواجهة، فإنهم لن يؤمنوا،  فكلّموهم، وجمعت لهم كّل اآليات معاينة

لتأّصلهم في الكفر، وفقد استعدادهم لإلذعان بالحّق، فأكثر المشركين 

 يجهلون الحّق وال يعرفونه.

َ  إن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو  ، ظُلمة   في خلقَهُ  خلقَ  وجل   عز   هللا 

 ضل   أخطأَهُ  ومن ، دىاهت النُّورِ  ذلِكَ  من أصابَهُ  فَمن ، نوِرهِ  من علَيهم فألقى

ِ  ِعلمِ  على القلمُ  َجف  :  أقولُ  فلذلِكَ  ،  . هللا 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0660: الرقم أو الصفحة الترمذي

 وأن   ََزِل،األ في وتَقديِره هللاِ  بمشيئةِ  والضاللةَ  الهدايةَ  أن   :الحديثِ  وفي

 الَعبِد، قلب في الهدايةِ  نورِ  وبإلقاءِ  وتوفيقِه، هللاِ  بمشيئةِ  هو إن ما الهَُدى إصابةَ 

 .الهَُدى بإصابةِ  مستقاّلً  العبدُ  وليس

َ  إن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك  أن   لو: َعذابًا الن ارِ  أْهلِ  ألْهَونِ  يقولُ  هللا 

 هو ما َسأَْلتُكَ  فقَدْ : قالَ  نََعْم،: قالَ  بِه؟ تَْفتَِدي تَ ُكنْ  شيء   ِمن األْرضِ  في ما لكَ 

ْركَ  إال   فأبَْيتَ  بي، تُْشِركَ  ال أنْ  آَدَم، ُصْلبِ  في وأَْنتَ  هذا ِمن أْهَونُ   .الشِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة

 فأتَانَا الَغْرقَدِ  بَقِيعِ  في َجنَاََزة   في ُكن ا وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب

ِ  َرسولُ   فَنَك سَ  ِمْخَصَرة   ومعهُ  َحْولَهُ، وقََعْدنَا فَقََعدَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 
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 إال   َمْنفُوَسة   نَْفس   نمِ  وما أَحد   ِمن ِمنُكم ما: قالَ  ثُم   بِمْخَصَرتِِه، يَْنُكتُ  فََجَعلَ 

 يا: َرُجل   قالَ  َسِعيَدةً  أوْ  َشقِي ةً  ُكتِبَتْ  قدْ  وإال   والن اِر، الَجن ةِ  ِمنَ  َمَكانُهَا ُكتِبَ 

ِ، َرسولَ   أْهلِ  ِمن ِمن ا كانَ  فَمن الَعَمَل؟ ونََدعُ  ِكتَابِنَا، علَى نَت ِكلُ  أفال هللا 

َعاَدِة، َعاَدِة، أْهلِ  َملِ عَ  إلى فََسيَِصيرُ  الس  قَاِء، أْهلِ  ِمن ِمن ا كانَ  وَمن الس   الش 

قَاَوِة، أْهلِ  َعَملِ  إلى فََسيَِصيرُ  ا: قالَ  الش  َعاَدةِ  أْهلُ  أم   أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَس ُرونَ  الس 

َعاَدِة، ا الس  قَاَوةِ  أْهلُ  وأَم  قَاِء، أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَس ُرونَ  الش  ا: }قََرأَ  ثُم   الش   َمن فَأَم 

 .[.11 - 5: الليل]اآليَةَ { بالُحْسنَى وَصد قَ  وات قَى أْعطَى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6869: الرقم أو الصفحة البخاري

لألنبياء  ومن سنّته تعالى في الخلق ظهور أعداء من اإلنس والجنّ  --1

 وأتباعهم، ألّن الحّق يعرف بضّده من الباطل.

ِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

هُ  إال   َمْولُود   آَدمَ  بَنِي ِمن ما: يقولُ   َصاِرًخا فَيَْستَِهلُّ  يُولَُد، ِحينَ  الش ْيطَانُ  يََمسُّ

ْيطَاِن، َمسِّ  ِمن  بكَ  أُِعيُذهَا َوإنِّي: }هَُرْيَرةَ  أَبُو يقولُ  ثُم   واْبنِهَا َمْريَمَ  غيرَ  الش 

ي تَهَا ْيطَانِ  ِمنَ  وُذرِّ ِجيمِ  الش   [.13: عمران آل{ ]الر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0605: الرقم أو الصفحة

أهل الباطل يصغون أسماعهم لما يوسوس به شياطين الجّن وشياطين و --1

اإلنس، ويقتنعون بالقول المزيّن المغشوش الذي ال مصداقيّة له وال صّحة، 

 وال بقاء وال استقرار.

ةً  للش يطانِ  إن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود ةً  وللملَك آدمَ  بابنِ  لم   لم 

ا ةُ  فأم  ا بالحقِّ  وتَكذيب   بالش رِّ  فإيعاد   الش يطانِ  لم  ةُ  وأم   بالخيرِ  فإيعاد   الملَك لم 

َ  فليحمدِ  هللاِ  منَ  أن هُ  فليعلم ذلِك وجدَ  فمن بالحقِّ  وتصديق    وجدَ  ومن هللا 

ذ األخرى ِ  فليتعو  جيمِ  الش يطانِ  منَ  باّلل  ْيطَانُ  قرأ ثم   الر   اْلفَْقرَ  يَِعُدُكمُ  الش 

 اآليةَ  بِاْلفَْحَشاءِ  مْ َويَأُْمُركُ 
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0899: الرقم أو الصفحة الترمذي

 يكونُ  ما ومنها الملَكِ  ِمن يكونُ  ما القلبِ  َخواِطرِ  ِمن أن  : الحديثِ  وفي --5

 .الش يطانِ  ِمن

جيِم، الش يطانِ  ِمن الحَذرُ : وفيه --1 ذِ  على والحثُّ  الر   ِمنه تعالى باّللِ  التعوُّ

ه وِمن  .َشرِّ

تِه ِوقايةِ  على وسل م علَيه هللاُ  صل ى الن بيِّ  ِحْرصُ : وفيه --1  شرِّ  ِمن أم 

 .الش يطانِ 

 وَعدَ  وإَذا َكَذَب، َحد ثَ  إَذا: ثاََلث   الُمنَافِقِ  آيَةُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .َخانَ  اْؤتُِمنَ  وإَذا أْخلََف،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  00: الرقم أو الصفحة

إن شيطان اإلنس أشّد علّي من شيطان الجّن، وذلك  قال مالك بن دينار: --4

وشيطان اإلنس يجيئني أنّي إذا تعّوذت باّلل، ذهب عنّي شيطان الجّن، 

 فيجّرني إلى المعاصي عيانا.

وهللا قادر على تحويل المشركين إلى مؤمنين، ولكن حكمته ومشيئته  --5

 وإرادته اقتضت ترك االختيار إليهم، ليكون الجزاء عدال مطابقا للواقع.

ُ على أن --3 ه تعالى ما شاء ودّل قوله تعالى: ما كانُوا لِيُْؤِمنُوا إاِل  أَْن يَشاَء هللا 

 منهم اإليمان، فهم ال يؤمنون إال أن يشاء هللا إيمانهم.

ومآل القول المزخرف المزيّن وهو الباطل وعاقبته أنه يستمع إليه  --7

ويميل إليه غير المؤمنين باآلخرة، ويرضون به، ويؤدي بهم إلى اكتساب 

 المعاصي واقتراف الّسيئات واجتراح الّذنوب.

قاب العصاة بسبب ذنوبهم وسيئاتهم، وليس ّلل حاجة في وهكذا فإن ع --8

تعذيبهم والتّنكيل بهم، وإنّما العقاب أمر يقتضيه العدل المطلق للتّمييز بين 
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المحسنين األبرار وبين المسيئين األشرار، فال يعقل التّسوية بين من الَزم 

الطاعة، فعمل والتزم أوامر هللا، وبين من قارف المعصية، فأعرض 

ستكبر، وعتا وعاند، وتنّكر ألوامر هللا ولم يأبه بما حظره هللا ومنعه، وا

 وأهمل نداء الحّق والخير.

ِ  رسولِ  معَ  خَرْجنا وفي الصحيح عن البراء بن عازب  علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ا القبرِ  إلى فانتَهينا األنصاِر، منَ  رجل   ِجناَزةِ  في وسل مَ   فجلسَ  يُلَحْد، ولم 

ِ  رسولُ   الط يُر، رءوِسنا على كأن ما حولَهُ  وَجلَسنا وسل مَ  علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ِ  استَعيذوا: فقالَ  رأَسهُ، فرفعَ  األرِض، في بِهِ  يْنكتُ  عود   يِدهِ  وفي  من باّلل 

تيِن، القبرِ  عذابِ   ليسَمعُ  وإن هُ : وقالَ  هاهنا جرير   حديثِ  في َزادَ  ثالثًا، أو مر 

 ومن دينُكَ  وما ربُّكَ  َمن هذا، يا: لَهُ  يقالُ  حينَ  مدبرينَ  ول وا إذا نعالِهم خفقَ 

: فيقولُ  ؟ ربُّكَ  َمن: لَهُ  فيقوالنِ  فيُجلِسانِهِ  ملَكانِ  ويأتيهِ : قالَ : هن اد   قالَ  ؟ نبيُّكَ 

ُ، ربِّيَ   هذا ما: لَهُ  فيقوالنِ  اإلسالُم، دينيَ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: فيقوالنِ  هللا 

جلُ  ِ  رسولُ  هوَ : فيقولُ : قالَ  ؟ فيكم بُِعثَ  ال ذي الر   وسل َم، علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ِ  كتابَ  قرأتُ : فيقولُ  ؟ يُدريكَ  وما: فيقوالنِ   في َزادَ  وصد قتُ  بِهِ  فآمنتُ  هللا 

ِ  قولُ  فذلِكَ  جرير   حديثِ  ُ  يُثبِّتُ  وجل   عز   هللا   منَ  مناد   فينادي آَمنُوا ال ذينَ  هللا 

 الجن ِة، إلى بابًا لَهُ  وافتَحوا الجن ِة، منَ  فأفِرشوهُ  َعبدي، صدقَ  قَد أن: الس ماءِ 

 مد   فيها لَهُ  ويُفتَحُ : قالَ  وطيبِها َروِحها من فيأتيهِ : قالَ  الجن ةِ  منَ  وألبسوهُ 

 وياتيهِ  جسِدِه، في روُحهُ  وتعادُ : قالَ  موتَهُ  فَذكرَ  اْلكافرَ  وإن  : قالَ  بصِرهِ 

 فيقوالنِ  أدري، ال هاْه، هاهْ  هاهْ : فيقولُ  ؟ ربُّكَ  من: فيقوالنِ  فيُجلسانِهِ  ملَكانِ 

جلُ  هذا ما: فيقوالنِ  أدري، ال هاْه، هاهْ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: لَهُ   بُِعثَ  ال ذي الر 

 فأفرشوهُ  كَذَب، أن: الس ماءِ  منَ  مناد   فُينادي أدري، ال هاْه، هاهْ : فيقولُ  ؟ فيُكم

ها من فيأتيهِ : قالَ  الن ارِ  إلى بابًا لَهُ  وافتَحوا الن اِر، منَ  وألبِسوهُ  الن اِر، منَ   حرِّ

 حديثِ  في َزادَ  أضالُعهُ  فيهِ  تختلِفَ  حت ى قبُرهُ  علْيهِ  ويضي قُ : قالَ  وسموِمها

 بل  ج بِها ُضِربَ  لو حديد   من ِمرَزبَة   مَعهُ  أْبَكمُ  أعمى لَهُ  يقي ضُ  ثم  : قالَ  جرير  

 إال   والمغربِ  المشرقِ  بينَ  ما يسَمُعها ضربةً  بِها فيضربُهُ : قالَ  ترابًا لصارَ 

وحُ  فيهِ  تعادُ  ثم  : قالَ  ترابًا فيَصيرُ  الث قلينِ   الرُّ

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6510: الرقم أو الصفحة داود
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 ،(0005) والنسائي له، واللفظ( 6510) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 59115) وأحمد مختصراً،( 5168) ماجه وابن

 وبَعدَ  القَبرِ  في الُكفرِ  وَمغب ةِ  اإليمان فَضلِ  إلى الت نبيهُ  :الحديثِ  وفي --5

 .الَموتِ 

 .للكافِرِ  ذابًاوعَ  للُمؤمِن، نَعيًما القَبر في أن   بيانُ : وفيه --1

 أن إلى مثلَه فذكر هللاِ  رسولِ  مع خرجنا وفي الصحيح عن البراء بن عازب

تَْين القبرِ  عذابِ  من باّللِ  استعيذوا فقال لرأِسه فرفع قال  إن   قال ثم   ثالثًا أو مر 

نيا من انقطاع   في كان إذا المؤمنَ  العبدَ   إليه نزل اآلخرةِ  من وإقبال   الدُّ

 أكفانِ  من كفن   معهم الش مسُ  وجوهَهم كأن   الوجوهِ  بيضُ  الس ماءِ  من مالئكة  

 ملَكُ  يجيءُ  ثم   البصرِ  مد   منه يجلِسوا حت ى الجن ةِ  حنوطِ  من وَحنوط   الجن ةِ 

 اخُرجي الط يِّبةُ  الن فسُ  أي تها فيقولُ  رأِسه عند يجلسَ  حت ى الس المُ  عليه الموتِ 

 في من القطرةُ  تسيلُ  كما فتسيلُ  فتخُرجُ  قال ورضوان   هللاِ  من مغفرة   إلى

قاءِ   يأخذوها حت ى عين   طْرفةَ  يِده في يَدعوها لم أخذها فإذا فيأخُذها السِّ

 ِمسك   نْفحةِ  كأطيَبِ  منها ويخُرجُ  الحنوطِ  ذلك وفي الكفنِ  ذلك في فيجعلوها

ون فال بها فيصَعدون قال األرضِ  وجهِ  على ُوِجدت  مأل   على بها يعني يُمرُّ

وحُ  هذا ما قالوا إال   المالئكةِ  من  بأحسنِ  فالن   بنُ  فالنُ  فيقولون الط يِّبُ  الرُّ

ونه كان ال تي أسمائِه نيا في بها يُسمُّ نيا الس ماءِ  إلى بها ينتهوا حت ى الدُّ  الدُّ

بوها سماء   كلِّ  من فيُشيُِّعه لهم فيُفتحُ  له فيستفتحون  تليها ال تي الس ماءِ  إلى ُمقر 

 عبدي كتابَ  اكتبوا وجل   عز   هللاُ  فيقولُ  الس ابعةِ  الس ماءِ  إلى بها ينتهيَ  حت ى

 ومنها أُعيدهم وفيها خلقتهم منها فإنِّي األرضِ  إلى أعيدوه ِعلِّيِّين في

 فيقوالن فيُجلسانه ملَكان فيأتيه جسِده في روُحه فتُعادُ  أخَرى تارةً  أُخرُجهم

 هذا ما فيقوالن اإلسالمُ  ديني فيقولُ  دينُك ما فيقوالن هللاُ  ربِّي قولُ في ربُّك من

جلُ   فيقولُ  عَملُك وما له فيقوالن هللاِ  رسولُ  هو فيقولُ  فيكم بُِعث ال ذى الر 

قتُه به فآمنتُ  هللاِ  كتابَ  قرأتُ   عبدي صدق أن الس ماءِ  من مناد   فيُنادي وصد 

 من فيأتيه قال الجن ةِ  إلى بابًا له وافتَحوا الجن ةِ  نم وألبِسوه الجن ةِ  من فأفِرشوه

 الوجهِ  حسنُ  رجل   ويأتيه قال بصِره مد   قبِره في له ويُفَسحُ  وطيبِها روِحها

يحِ  طيِّبُ  الثِّيابِ  حسنُ  ك بال ذي أبِشرْ  فيقولُ  الرِّ  كنتَ  ال ذي يوُمك هذا يُسرُّ

الحُ  عملُك أنا فيقولُ  بالخيرِ  يجيءُ  الوجهُ  فوجهُك أنت من فيقولُ  تُوَعدُ   الص 
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 كان إذا الكافرَ  العبدَ  وإن   ومالي أهلي إلى أرِجعَ  حت ى الس اعةَ  أقِمِ  ربِّ  فيقولُ 

نيا من انقطاع   في  سودُ  مالئكة   الس ماءِ  من إليه نزل اآلخرةِ  من وإقبال   الدُّ

 حت ى الموتِ  لَكُ م يجيءُ  ثم   البصرِ  مد   منه فيجلِسون الُمسوحُ  معهم الوجوهِ 

 هللاِ  من سخط   إلى اخُرجي الخبيثةُ  الن فسُ  أي تها فيقولُ  رأِسه عند يجلِسَ 

قُ  قال وغضب   فُّودُ  يُنتَزعُ  كما فينتِزُعها جسِده في فتُفر  وفِ  من السُّ  الصُّ

 في يجعلوها حت ى عين   طرفةَ  يِده في يَدعوها لم أخذها فإذا فيأخُذها المبلولِ 

 فيصعدون األرضِ  وجهِ  على ُوِجدت جيفة   كأنتنِ  منها ويخُرجُ  حِ الُمسو تلك

ون فال بها وحُ  هذا ما قالوا إال   المالئكةِ  من مأل   على بها يُمرُّ  الخبيثُ  الرُّ

نيا في بها يُسم ى كان ال تي أسمائِه بأقبحِ  فالن   بنُ  فالنُ  فيقولون  حت ى الدُّ

نيا الس ماءِ  إلى به يُنتهَى  تُفَت حُ  اَل  هللاِ  رسولُ  قرأ ثم   له يُفتَحُ  فال له ستفتَحُ فيُ  الدُّ

َماءِ  أَْبَوابُ  لَهُمْ   فيقولُ  اْلِخيَاطِ  َسمِّ  فِي اْلَجَملُ  يَلِجَ  َحت ى اْلَجن ةَ  يَْدُخلُونَ  َواَل  الس 

ين في كتابَه اكتبوا وجل   عز   هللاُ  فلَى األرضِ  في ِسجِّ  روُحه فتُطَرحُ  السُّ

ِ  يُْشِركْ  َوَمنْ  قرأ ثم   طرًحا َماءِ  ِمنَ  َخر   فََكأَن َما بِاّلل   تَْهِوي أَوْ  الط ْيرُ  فَتَْخطَفُهُ  الس 

يحُ  بِهِ   فيُجلسانه ملَكان ويأتيه جسِده في روُحه فتُعادُ  َسِحيق   َمَكان   فِي الرِّ

 فيقولُ  دينُك ما له فيقوالن قال أدري ال هاه هاه فيقولُ  ربُّك من له فيقوالن

جلُ  ما له فيقوالن أدري ال هاه هاه  ال هاه هاه فيقولُ  فيكم بُِعث ال ذي الر 

 بابًا له وافتحوا الن ارِ  من فأفِرشوه كذب أن الس ماءِ  من منادي فيُنادي أدري

ها من فيأتيه الن ارِ  إلى  أضالُعه تختلِفَ  حت ى قبُره عليه ويُضي قُ  وَسموِمها َحرِّ

يحِ  ُمنتِنُ  الثِّيابِ  قبيحُ  الوجهِ  قبيحُ  رجل   ويأتيه  بال ذي أبِشرْ  له فيقولُ  الرِّ

 يجيءُ  الوجهُ  فوجهُك أنت من فيقولُ  توعدُ  كنتَ  ال ذي يوُمك هذا يسوُءك

 الس اعةَ  تُقِمِ  ال ربِّ  فيقولُ  الخبيثُ  عملُك أنا فيقولُ  بالش رِّ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0119: الرقم أو الصفحة الترغيب

القرآن الكريم دليل صدق رسالة النّبي صلّى َّللا عليه وسلّم ]سورة  --14

 [551الى  556( :اآليات 6األنعام )

الً  ِ أَْبتَِغي َحَكماً َوُهَو الَِّذي أَْنَزَل إِلَْيُكُم اْلِكتاَب ُمفَصَّ َوالَِّذيَن آتَْيناُهُم أَفََغْيَر َّللاَّ

ٌل ِمْن َربَِّك بِاْلَحقِّ فاَل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِريَن ) ( 556اْلِكتاَب يَْعلَُموَن أَنَّهُ ُمنَزَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ) َل لَِكلِماتِِه َوُهَو السَّ ْت َكلَِمةُ َربَِّك ِصْدقاً َوَعْدالً ال ُمبَدِّ  (551َوتَمَّ
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 التفسير

لهؤالء المشركين الذين يعبدون مع هللا غيره: هل  -ها الرسولأي-قل  - 114

يعقل أن أقبل غير هللا حكًما بيني وبينكم؟ فاّلل هو الذي أنزل عليكم القرآن 

ُمبينًا ُمْستوفِيًا لكل شيء، واليهود الذين أعطينا هم التوراة، والنصارى الذين 

ل عليك م شتماًل على الحق، لما أعطيناهم اإلنجيل، يعلمون أن القرآن ُمنز 

ين فيما أوحينا  وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك، فال تكونن من الشاكِّ

 إليك.

وبَلََغ القرآُن غاية الصدق في األقوال واألخبار، ال ُمغيِّر لكلماته،  - 115

وهو السميع ألقوال عباده، العليم بها، فال يخفى عليه شيء منها، وسيجاَزي 

 كلماته. من يسعى لتبديل

 الفوائد التربوية و األحكام المستفادة من معاني اآليات:

اآلية األولى بّت قاطع في مسألة التّحكيم الذي طالب به المشركون  --1

بينهم وبين النّبي صلّى هللا عليه وسلّم، وهي رّد مفحم عليهم بأنّه قد قام 

 م من ناحيتين:الّدليل القاطع على إثبات نبّوة محمد صلّى هللا عليه وسلّ 

وهو المعجزة الدائمة الخالدة الّدالة على  تأييده بالقرآن الكريم -األولى

 النّبوة.

 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإن ما البََشُر، عليه ، هللا   أُكونَ  أنْ  وفأْرجُ  إلَي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم له، واللفظ( 6895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه لقُرآنِ ا فَضائلِ  ِمن أن  : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألَزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى
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 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --1

 وبصدقه وبصدق القرآن. معرفة أهل الكتاب وبشارات أنبيائهم به -الثانية

 هللاِ  نبي   اليهودِ  من ِعصابة   حَضرتْ   بن عباسوفي الصحيح عن عبد َّللا

ْثنا القاسِم، أبا يا: فقالوا يوًما، وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى  عنهن   نسألُكَ  ِخالل   عن حدِّ

، إال   يعلَُمهن   ال ا َسلوني: قال نبي  ةَ  لي اجَعلوا ولكنِ  شئتُم، عم   وما هللاِ، ِذم 

ْثتُكم أنا لئِنْ : بَنِيه ىعل الس المُ  عليه يعقوبُ  أَخذ  لتُتابُِعنِّي فعَرْفتُموه، شيئًا حد 

 عن أخبِْرنا: قالوا ِشئتُم، عما فَسلوني: قال لَك، فذلكَ : قالوا اإلسالِم، على

مَ  الطعامِ  أيُّ  أخبِْرنا: عنهن   نسألُكَ  ِخالل   أربعِ   قبلِ  من نفِسه على إسرائيلُ  حر 

لَ  أنْ   الذ َكرُ  يكونُ  كيفَ  الرُجِل؟ وماءُ  المرأِة، ماءُ  كيفَ  ناوأخبِرْ  التوراةُ؟ تُنَز 

: قال المالئكِة؟ من ولِيُّه وَمن النوِم؟ في األميُّ  النبيُّ  هذا كيفَ  وأخبِْرنا منه؟

 ِمن شاء ما فأعطَْوه: قال لتُتابُِعنِّي؟، أخبَرتُكم أنا لئِنْ  وِميثاقُه؛ هللاِ  عهدُ  فَعلَْيكم

 عليه هللاُ  صل ى موسى على التوراةَ  أنزلَ  بالذي نُشُدكمفأ: قال وِميثاق ، عهد  

 شديًدا، مرًضا مِرض الس المُ  عليه يعقوبَ  إسرائيلَ  أن   تعلَمونَ  هل وسل َم،

من   َسقَِمه، من تعالى هللاُ  َشفاه لئِنْ  نذًرا ّللِ  فنَذر َسقَُمه، وطال  أَحب   ليُحرِّ

 اإلبِِل، لُْحمانُ  إليه الطعامِ  أَحبُّ  نوكا إليه، الطعامِ  وأَحب   إليه، الشرابِ 

 عليهم، اشهَدْ  الل هُم  : قال نَعْم، الل هُم  : قالوا ألبانُها؟، إليه الشرابِ  وأَحبُّ 

 تعلَمونَ  هل موسى، على التوراةَ  أنَزلَ  الذي هو، إال   إلهَ  ال الذي باّللِ  فأنُشُدكم

، أصفَرُ  أةِ المر ماءَ  وأن   غليظ ، أبيضُ  الرُجلِ  ماءَ  أن    له كان عال فأيُّهما رقيق 

بَهُ  الولَدُ   بإذنِ  َذَكًرا كان المرأةِ  ماءِ  على الرُجلِ  ماءُ  عال إنْ  هللاِ؟ بإذنِ  والش 

 الل هُم  : قالوا هللاِ؟، بإذنِ  أنثى كان الرُجلِ  ماءِ  على المرأةِ  ماءُ  عال وإنْ  هللاِ،

 هل موسى، على التوراةَ  أنَزلَ  بالذي كمفأنُشدُ  عليهم، اشهَدْ  الل هُم  : قال نَعْم،

ي   النبي   هذا أن   تعلَمونَ  : قال نَعْم، الل هُم  : قالوا قلبُه؟، ينامُ  وال َعْيناه تنامُ  األُمِّ

ْثنا اآلنَ  وأنتَ : قالوا اشهَْد، الل هُم    نُجاِمُعكَ  فعنَدها المالئكِة؟ من َولِيُّكَ  َمن: فحدِّ

 إال   قطُّ  نبِيًّا هللاُ  يبَعثِ  ولم الس الُم، عليه ِجْبريلُ  َولِيِّي ن  فإ: قال نُفاِرقَُك؟ أو

 لتابَْعناكَ  المالئكةِ  من ِسواه َولِيُّكَ  كان لو نُفاِرقَُك، فعنَدها: قالوا َولِيُّه، وهو

قوه؟، أنْ  من يَمنَُعكم فما: قال وصد قناَك، نا، إن ه: قالوا تُصدِّ  فعندَ : قال عُدوُّ

ا َكانَ  َمنْ  قُلْ : }وجل   عز   هللاُ  قال ذلك لَهُ  فَإِن هُ  لِِجْبِريلَ  َعُدّوً  بِإِْذنِ  قَْلبِكَ  َعلَى نَز 

 ِ ِ  ِكتَابَ : }وجل   عز   قولِه إلى[ 77: البقرة...{]هللا   اَل  َكأَن هُمْ  ظُهُوِرِهمْ  َوَراءَ  هللا 
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: البقرة...{ ]َغَضب   لَىعَ  بَِغَضب   بَاُؤوا: }ذلك فعندَ [ 111: البقرة{ ]يَْعلَُمونَ 

 .اآليةَ [ 71

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0156: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 ،(0916) والطيالسي له، واللفظ( 0156) أحمد أخرجه:  التخريج

 (50050( )50/066) والطبراني

 عليهِ  هللاُ  صل ى النبيِّ  إلى يهودُ  أقبلتْ عبدَّللا بن عباس   وفي الصحيح عن 

 وصد قناك ات بعناك فيها أَجْبتنا إن أشياءَ  عن نسألُك القاسمِ  أبا يا فقالوا وسل مَ 

 نقولُ  ما على هللاُ  قالوا نفِسه على إسرائيلُ  أخذ ما عليهم فأخذ قال بك وآمن ا

 فأخبِْرنا قالوا قلبُه ينامُ  وال عيناه تنامُ  قال بيِّ الن عالمةِ  عن أخبِْرنا قالوا وكيل  

 ماءَ  المرأةِ  ماءُ  عال فإن الماءانِ  يلتقي قال تُذك رُ  وكيف المرأةُ  تَُؤن ثُ  كيف

 فأخبِْرنا صدقتَ  قالوا أُذِكَرتْ  المرأةِ  ماءَ  الرجلِ  ماءُ  عال وإن أُنِّثتْ  الرجلِ 

عدِ  عن  في أو بيَديه بالس حابِ  ُموك ل   الئكةِ الم من ملَك   الرعدُ  قال هو ما الر 

 ََزْجُرهُ  منه يُسمعُ  الذي والصوتُ  السحابَ  به يزجرُ  نار   من ِمخراق   يِده

 أمَره حيث إلى ينتهيَ  حتى َزَجَره إذا الس حابَ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم صةخال|  6/585: الرقم أو الصفحة الصحيحة

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(0690) أحمد أخرجه:  التخريج

(8050) 

 أخبَرَ  حيث وسل َم؛ عليه هللاُ  صل ى للن بيِّ  ُمعجزة   بَيانُ : الحديثِ  وفي --5

 .َغيبي ة   بُعلوم  

 . وايُؤِمن أنْ  َمِظن ةَ  أسئلتِهم؛ عن المسلمين غيرِ  إجابةِ  بَيانُ : وفيه --1

 من أصبهانَ  أهلِ  من فارسيًّا رجاًل  كنتُ وفي الصحيح عن سلمان الفارسي 

 هللاِ  خلقِ  أحب   وكنتُ  قريتِه ِدهقانَ  أبي وكان جيُّ :  لها يقال منها قرية   أهلِ 

 تُحبس كما الن ارِ  مالَزمُ  أي بيتِه في حبسني حتى إيايَ  حبُّه به يزلْ  فلم إليه

 يتركها ال يوقُدها الذي النارِ  قاطنَ  كنتُ  حتى ةِ المجوسي   في وأجهدتُ  الجاريةُ 
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 يوًما له بنيان   في فشغل قال عظيمة   َضيعة   ألبي وكانت:  قال ساعةً  تخبُو

 فاذهبُ  َضيعتي عن اليومَ  هذا بنيان   في ُشِغلتُ  قد إني بُني   يا:  لي فقال

 بكنيسة   فمررتُ  َضيعتَه أريدُ  فخرجت يريدُ  ما ببعضِ  فيها وأمرني فاطلُعها

 ما أدري ال وكنتُ  يُصلُّون وهم فيها أصواتَهم فسمعتُ  الن صارى كنائسِ  من

 دخلتُ  أصواتَهم وسمعتُ  بهم مررتُ  فلما بيتِه في إيايَ  أبي لحبسِ  الناسِ  أمر

 في ورغبتُ  صالتُهم أعجبَْتني رأيتُهم فلما:  قال يصنعون ما أنظرْ  عليهم

ينِ ا من خير   وهللاِ  هذا:  وقلتُ  أمِرهم  حتى تركتُهم ما فوهللاِ  عليه نحنُ  الذي لدِّ

ينِ  هذا أصلُ  أين:  لهم فقلتُ  آتِها ولم أبي َضيعةَ  وتركتُ  الش مسُ  غربتِ   ؟ الدِّ

امِ :  قالوا  عملِه عن وشغلتُه طلبي في بعث وقد أبي إلى رجعتُ  ثم:  قال بالش 

 ؟ عهدتُ  ما إليك هدتُ ع أكن ألم ؟ كنتَ  أين بُني   أي:  قال جئتُه فلما قال كلِّه

 رأيتُ  ما فأعَجبني لهم كنيسة   في يُصلُّونَ  بناس   مررتُ  أبتِ  يا:  قلتُ  ؟ قال

 في ليس بُني   أي:  قال الش مسُ  غربتِ  حتى عندهم َزلتُ  ما فوهللاِ  دينِهم من

ينِ  ذلك  من خير   إنه وهللاِ  كال:  قلتُ :  قال منه خير   آبائِك ودينُ  دينُك خير   الدِّ

 إلى وبعثتُ :  قال بيته في حبَسني ثم قَيًدا رجلي   في فجعل فخافَني:  قال نادينِ 

 الن صارى من تجار   الشامِ  من َركب   عليكم قدم إذا لهم:  فقلتُ  الن صارى

:  قال الن صارى من تجار   الشامِ  من َركب   عليهم فقدم:  قال بهم فأخبروني

جعةَ  وأرادوا حوائَجهم قُضوا إذا:  لهم فقلتُ :  قال بهم فأخبروني  إلى الر 

جعةَ  أرادوا فلما:  قال بهم فآِذنوني بالِدهم  بهم أخبروني بالِدهم إلى الر 

 قلتُ  قدمتُها فلما الش ام قدمتُ  حتى معهم خرجتُ  ثم رجلي   من الحديدَ  فألقيتُ 

ينِ  هذا أهلِ  أفضلُ  من:  :  فقلتُ  فجئتُه:  قال الكنيسةِ  في األسقفُ :  قالوا الدِّ

 كنيستِك في أخدُمك معك أكون أن وأحببتُ  الدينِ  هذا في رغبتُ  قد إني

 سوء   رجلَ  فكان:  قال معه فدخلتُ  فادُخلْ :  قال معك وأصلِّي منك وأتعل مُ 

 ولم لنفِسه اكتنزه أشياءَ  منها إليه جمعوا فإذا فيها ويرغبُهم بالصدقةِ  يأمُرهم

 بغًضا وأبغضتُه:  قال وورق   هب  ذ من قاِلل   سبعَ  جمع حتى المساكينَ  يعطه

:  لهم فقلتُ  لِيدفنوه النصارى إليه فاجتمعت مات ثم يصنعُ  رأيتُه لما شديًدا

 بها جئتُموه فإذا فيها ويرغبُكم بالصدقةِ  يأمركم سوء   رجلَ  كان هذا إن  

:  قال ؟ بذلك علُمك وما:  قالوا شيئًا منها المساكينَ  يُعطِ  ولم لنفِسه اكتنَزها

:  قال موضَعه فأريتُهم:  قال عليه فَدل نا:  قالوا كنِزه على أدلُّكم أنا:  قلتُ 

 وهللاِ :  قالوا رأوها فلما:  قال وورقًا ذهبًا مملوءةً  قاِلل   سبعَ  منه فاستخرُجوا
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 فجعلوه آخرَ  برجل   جاؤوا ثم بالحجارةِ  رجُموه ثم فصلبُوه أبًدا ندفنُه ال

 أفضلَ  أنه أرى الَخمسَ  يُصلِّي ال رجاًل  رأيتُ  افم:  سلمانُ  يقول:  قال بمكانِه

:  قال منه ونهاًرا لياًل  أدأبُ  وال اآلخرةِ  في أرغبَ  وال الدنيا في أَزهدَ  منه

 يا:  له فقلتُ  الوفاةُ  حضرْته ثم َزمانًا معه وأقمتُ  قبلَه من أُحبُّه لم حبًّا فأحببتُه

 من ترى ما حضرك وقد بلِكق من أُحبُّه لم حبًّا وأحببتُك معك كنتُ  إني فالنُ 

 اليومَ  أحًدا أعلمُ  ما بُني   أيْ :  قال ؟ تأمُرني وما ؟ بي تُوصي من فإلى هللاِ  أمرِ 

 إال عليه كانوا ما أكثرَ  وتركوا وبد لوا الناسُ  هلك لقد عليه كنتُ  ما على

 مات فلما:  قال به فاْلَحقْ  عليه كنتُ  ما على فهو فالن   وهو بالَموصلِ  رجاًل 

 عند أوصاني فالنًا إن   فالنُ  يا:  له فقلتُ  الَموصلِ  بصاحبِ  لحقتُ  يِّبَ وغُ 

 فأقمتُ  عندي أقِمْ :  لي فقال:  قال أمِره على أنك وأخبَرني بك ألحقَ  أن موتِه

 حضرته فلما مات أن يلبثْ  فلم صاحبِه أمرِ  على رجل   خيرَ  فوجدتُه عنده

 وقد بك بالُّلحوقِ  وأمَرني إليكَ  بي أوصى فالنًا إن   فالنُ  يا:  له قلتُ  الوفاةُ 

:  قال ؟ تأمُرني وما ؟ بي تُوصي من فإلى ترى ما وجل   عز   هللاِ  من حضرك

 وهو بنَصيبينَ  رجاًل  إال عليه كنا ما مثلِ  على رجاًل  أعلم ما وهللاِ  بُني   أي

 فجئتُه نِصيبينَ  بصاحبِ  لحقتُ  وُغيِّبَ  مات فلما:  قال به فاْلحقْ  فالن  

 عنَده فأقمتُ  عندي فأقِمْ :  قال صاحبي به أمَرني وما بخبري برتُهفأخ

 به نزل أن لبث ما فوهللاِ  رجل   خيرِ  مع فأقمتُ  صاحبَيه أمرِ  على فوجدتُه

 ثم فالن   إلى بي أوصى كان فالنًا إن   فالنُ  يا:  له قلتُ  حضر فلما الموتُ 

 بُني   أيْ :  قال ؟ تأمُرني وما ؟ بي تُوصي من فإلى إليك فالن   بي أوصى

 بمثلِ  فإنه بَعُموري ةَ  رجاًل  إال تأتيَه أن آمُرك أمِرنا على بقِيَ  أحًدا نعلم ما وهللاِ 

 وُغيِّبَ  مات فلما:  قال أمِرنا على فإنه:  قال فأْتِه أحببتَ  فإن عليه نحنُ  ما

 رجل   مع فأقمتُ  عندي أَقِمْ :  فقال خبري وأخبرتُه َعموري ةَ  بصاحبِ  لحقت

 قال وُغنَيمة   بقَرات   لي كان حتى واكتسبتُ :  قال وأمِرهم أصحابِه هْدي ىعل

 فأوصى فالن   مع كنتُ  إني فالنُ  يا:  له قلتُ  حضر فلما هللاِ  أمرُ  به نزل ثم: 

 فإلى إليك فالن   بي أوصى ثم فالن   إلى فالن   بي وأوصى فالن   إلى فالن   بي

 ما على أصبحَ  أعلُمه ما وهللاِ  ني  بُ  أيْ :  قال ؟ تأمُرني وما ؟ بي تُوصي من

 مبعوث   هو نبي   َزمانُ  أظلك قد ولكنه تأتيَه أن آمُرك الناسِ  من أحد   عليه كنا

تينِ  بين أرض   إلى مهاجًرا العربِ  بأرضِ  يخرج إبراهيمَ  بدينِ   بينهما َحر 

دقةَ  يأكلُ  وال الهدي ةَ  يأكلُ  تَخفى ال عالمات   به نخل   ةِ  خاتمُ  كتِفَيه بين الص   النُّبو 



13 
 

 فمكثتُ  وُغيِّبَ  مات ثم:  قال فافعلْ  البالدِ  بتلك تلحقَ  أن استطعتَ  فإنِ 

اًرا كلب   من نفر   بي مر   ثم أمكثَ  أن هللاُ  شاء ما بعموِري ةَ  :  لهم فقلتُ  تُج 

 نعم:  قالوا هذه وُغنيَمتي هذه بقَراتي وأُعطيكم العربِ  أرضِ  إلى تحِملوني

 فباعوني ظلُموني القُرى وادي بي قِدموا إذا حتى َملونيوح فأعطيتُهموها

 البلدُ  تكون أن ورجوتُ  الن خلَ  ورأيتُ  عنَده فكنتُ  عبًدا اليهود   من رجل   من

 ابنُ  عليه قِدم عنده أنا فبينما نفسي في لي يحقْ  ولم صاحبي لي َوصفَ  الذي

 ما فوهللاِ  المدينةِ  إلى فاحتملَني منه فابتاعني قُريظةَ  بني من المدينةِ  من له عم  

 فأقام رسولَه هللاُ  وبعث بها فأقمتُ  صاحبي بصفةِ  فعرفتُها رأيتُها أن إال هو

قِّ  ُشغلِ  من فيه أنا ما مع بذكر   له أسمعُ  ال أقام ما بمكةَ   إلى هاجر ثم الرِّ

 وسيدي العملِ  بعضَ  فيه أعملُ  لسيدي عذق   رأسِ  لفي إني فوهللاِ  المدينةَ 

 وهللاِ  قَيلَةَ  بني هللاُ  قاتَل فالن  :  فقال عليه وقف حتى له عم   ابنُ  لأقب إذ جالس  

 أنه يزعمون اليومَ  مكةَ  من عليهم قِدم رجل   على بقُباءَ  لُمجتمعونَ  اآلن إنهم

 سيدي على سأسقطُ  أني ظننتُ  حتى العرواءُ  أخذْتني سمعتُها فلما:  قال نبي  

ه البنِ  أقولُ  فجعلتُ  الن خلةِ  عن ونزلتُ :  قال  تقول ماذا ؟ تقولُ  ماذا ذلك عمِّ

 على أقبِلْ  ؟ ولهذا مالكَ :  قال ثم شديدةً  لكمةً  فلَكمني سيِّدي فغِضب:  قال ؟

 عندي كان وقد:  قال عما أستْثبتَ  أن أردتُ  إنما شيءَ  ال:  قلتُ :  قال عملِك

 عليهِ  هللاُ  ىصل   هللاِ  رسولِ  إلى به ذهبتُ  ثم أخذتُه أمسيتُ  فلما جمعتُه قد شيء  

 ومعك صالح   رجل   أنك بلَغني قد إنه:  له فقلتُ  عليه فدخلتُ  بقُباءَ  وهو وسل مَ 

 أحق   فرأيتُكم للصدقةِ  عندي كان شيء   وهذا حاجة   َذووا ُغرباءُ  لك أصحاب  

بتُه:  قال غيرِكم من به  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فقال إليه فقر 

 ثم واحدة   هذه نفسي في:  فقلتُ :  قال يأكلْ  فلم يَده وأمسكَ  ُكلوا:  ألصحابِه

ل شيئًا فجمعتُ  عنه انصرفتُ   إلى وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  وتحو 

دقةَ  تأكلُ  ال رأيتُك إني:  فقلتُ  به جئتُ  ثم المدينةِ   بها أكرمتُك هدية   وهذه الص 

 معه فأَكلوا أصحابَه وأمر منها وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فأكل:  قال

 وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولَ  جئتُ  ثم اثنتانِ  هاتان نفسي في:  فقلتُ :  قال

 وهو له َشملتانِ  عليه أصحابِه من جناَزةً  تبع وقد:  قال الغرقدِ  ببقيع وهو

 لخاتَمَ ا أرى هل ظهِره إلى أنظرُ  استدرتُ  ثم عليه فسل متُ  أصحابه في جالس  

 وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  رآني فلما ؟ صاحبي لي َوصف الذي

 عن رداَءه فألقى:  قال لي ُوِصف شيء   في استْثبتُ  أني عرف استدرتُه
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 رسولُ  لي فقال وأبكي أُقبِّلُه عليه فانكببتُ  فعرفتُه الخاتمِ  إلى فنظرتُ  ظهِره

لتُ  لْ تحو  :  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  ثتُك كما حديثي عليه فقصصتُ  فتحو   حد 

 ذلك يسمع أن وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فأعجب:  قال عباس   ابنَ  يا

ق   سلمانُ  شغل ثم أصحابُه  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  مع فاته حتى الرِّ

 سلمانُ  يا كاتِبْ :  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  لي قال ثم:  قال وأُُحد   بدر  

 فقال أُوقي ةً  وبأربعينَ  بالفقيرِ  له أُحيبها نخلة   ثالثمائةِ  على صاحبي فكاتبتُ 

 بالن خلِ  فأعانُوني أخاكم أَعينُوا:  ألصحابه وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ 

 بعشر   لرجلُ وا عشرةَ  بخمسَ  والرجلُ  بعشرين والرجلُ  وِدي ةً  بثالثين الرجلُ 

 رسولُ  لي فقال َوِدي ة   ثالثمائةِ  لي اجتمَعتْ  حتى عنده ما بقدرِ  الرجلَ  يعنى

 أنا أكون فائتِني فرْغتَ  فإذا لها ففقِّرْ  سلمانُ  يا اذهبْ  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ 

 جئتُه منها فرغتُ  إذا حتى أصحابي وأعانني لها ففق رتُ  بيدي   أضُعها

بُ  فجعْلنا إليها معي وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  جفخر فأخبرتُه  له نُقرِّ

 بيِده سلمانَ  نفسُ  فوالذي بيِده وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  ويضُعه الَوِدي  

 هللاِ  رسولُ  فأُتِيَ  المالُ  علي   وبقِيَ  الن خلَ  فأد يتُ  واحدة   َوِدي ة   منها ماتتْ  ما

 فقال المغاَزي بعضِ  من ذهب   من الد جاجةِ  بيضةِ  بمثلِ  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى

 عليك ما بها فأدِّ  هذه ُخذْ :  فقال له فُدعيتُ :  قال الُمكاتَبُ  الفارسيُّ  فعل ما: 

 هللاَ  فإن   ُخْذها:  قال ؟ علي   مما هللاِ  رسولَ  يا هذه تقعُ  وأين:  فقلتُ  سلمانُ  يا

 سلمانَ  نفسُ  والذي منها لهم فوَزنتُ  فأخذتُها:  قال عنك بها ُسيؤدِّى وجل   عز  

 هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  مع فشهدتُ  وُعتِقتُ  حق هم فأوفيتُهم أُوقي ةً  أربعينَ  بيِده

 مشهد   معه يَفُْتني لم ثم الخندقَ  وسل مَ  عليهِ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الفارسي سلمان:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0/116: الرقم أو صفحةال الصحيحة

 حسن

ْت َكلَِمةُ َربَِّك على وجوب اتّباع دالالت القرآن  --1 ودلّت اآلية الثانية: َوتَم 

ألنّه حّق ال يمكن تبديله بما يناقضه ألنه من عند حكيم ال يخفى عليه شيء 

 من األمور كلها.

ا وفي الصحيح عن رجل من الصحابة  َعرَضت ، الخندقِ  بَحفرِ  الن بيُّ  أمرَ  لم 

ِ  رسولُ  فَقامَ  ، الحفرِ  وبينَ  بينَهُم حالَت صخرة   لَهُم  ، المعولَ  وأخذَ  ، هللا 
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 ُمبَدِّلَ  اَل  َوَعْداًل، ِصْدقًا َربِّكَ  َكلَِمةُ  تَم تْ :  وقالَ  ، الخنَدقِ  ناحيةَ  رداَءهُ  ووضعَ 

ِميعُ  َوهُوَ  لَِكلَِماتِهِ   ينظرُ  قائم   الفارسيُّ  وَسلمانُ  ، الحجرِ  ثلثُ  فَندرَ  ، يمُ اْلَعلِ  الس 

ِ  رسولِ  ضربةِ  معَ  فبَرقَ  ،  َكلَِمةُ  تَم تْ :  وقالَ  ، الث انيةَ  ضربَ  ثم   ، برقة   هللا 

 ، اآلخرُ  الثُّلثُ  فندرَ  ، اْلَعلِيمُ  الس ِميعُ  َوهُوَ  لَِكلَِماتِهِ  ُمبَدِّلَ  اَل  َوَعْداًل، ِصْدقًا َربِّكَ 

 ِصْدقًا َربِّكَ  َكلَِمةُ  تَم تْ :  وقالَ  ، الث الثةَ  ضربَ  ثم   ، َسلمانُ  فرآها برقة   فبرقت

ِميعُ  َوهُوَ  لَِكلَِماتِهِ  ُمبَدِّلَ  اَل  َوَعْداًل،  وخرجَ  ، الباقي الثُّلثُ  فنذر ، اْلَعلِيمُ  الس 

ِ  رسولُ  ِ  رسولَ  يا:  سلمانُ  قالَ  ، وجلَسَ  رداَءهُ  فأخذَ  ، هللا   حينَ  رأيتُكَ  ، هللا 

ِ  رسولُ  لَهُ  قالَ  ، بَرقة   مَعها كانت إال   ضربةً  تضربُ  ما ، ضربتَ   يا:  هللا 

ِ  رسولَ  يا بالحقِّ  بعثَكَ  وال ذي أي:  فقالَ  ذلِكَ  رأيتَ  ، َسلمانُ   فإنِّي:  قالَ  ، هللا 

ربةَ  َضربتُ  حينَ   ئنُ ومدا حولَها وما ِكسرى مدائنُ  لي ُرفَِعت األولى الض 

ِ  رسولَ  يا:  أصحابِهِ  من حضرة َمن لَهُ  قالَ  بعيني   رأيتُها حت ى ، كثيرة    ، هللا 

َ  ادعُ  بَ  ، دياَرهُم ويغنَِّمنا علَينا يفتَحها أن هللا   فدعا ، بالَدهُم بأيدينا ويخرِّ

ِ  رسولُ  ربةَ  َضربتُ  ثم   ، بدلك هللا   وما قيصرَ  مدائنُ  لي فُرفِعت ، الث انيةَ  الض 

ِ  رسولَ  يا:  قالوا ، بعيني   رأيتُها حت ى ، حولَها َ  ادعُ  ، هللا   علَينا يفتَحها أن هللا 

بَ  ، دياَرهُم ويغنَِّمنا ِ  رسولُ  فدعا ، بالَدهُم بأَيدينا ويخرِّ  ضَربتُ  ثم   ، بذلِكَ  هللا 

 بعيني   تُهارأي حت ى ، القُرى منَ  حولَها وما الحبشةِ  مدائنُ  لي فُرفَِعت ، الث الثةَ 

ِ  رسولُ  قالَ  ،  ما التُّركَ  واتُركوا ، وَدعوُكم ما الحبشةَ  َدعوا ذلِكَ  عندَ :  هللا 

 تَركوُكم

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الصحابة من رجل:  الراوي

 | حسن:  المحدث حكم خالصة|  0556: الرقم أو الصفحة النسائي

تِه ِصدقِ  عالماتِ  ِمن عالمة   :الحديثِ  وفي --5  .وسل م علَيه هللاُ  صل ى نُبو 

 . بالمبشِّراتِ  وسل م عليه هللا صل ى لنبيِّه تَعالَى هللاِ  تأييدُ : وفيه --1

والكلمات كما قال قتادة: هي القرآن ال مبّدل له، ال يزيد فيه المفترون  --1

 وال ينقصون.

الى  565ضالالت المشركين والمنع من أكل ذبائحهم ]اآليات  -01

505] 
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ِ إِْن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ  َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فِي اأْلَْرِض يُِضلُّوَك َعْن َسبِيِل َّللاَّ

( إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم َمْن يَِضلُّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو 556َوإِْن ُهْم إاِلَّ يَْخُرُصوَن )

ِ َعلَْيِه إِْن ُكْنتُْم بِآياتِِه ( فَكُ 555أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن ) ا ُذِكَر اْسُم َّللاَّ لُوا ِممَّ

َل لَُكْم ما 559ُمْؤِمنِيَن ) ِ َعلَْيِه َوقَْد فَصَّ ا ُذِكَر اْسُم َّللاَّ ( َوما لَُكْم أاَلَّ تَأُْكلُوا ِممَّ

َم َعلَْيُكْم إاِلَّ َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه َوإِنَّ َكثِيراً لَيُِضلُّو َن بِأَْهوائِِهْم بَِغْيِر ِعْلٍم إِنَّ َحرَّ

ْثِم َوباِطنَهُ إِنَّ الَِّذيَن 558َربََّك ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِديَن ) ( َوَذُروا ظاِهَر اإْلِ

ْثَم َسيُْجَزْوَن بِما كانُوا يَْقتَِرفُوَن ) ا لَْم يُْذَكِر 500يَْكِسبُوَن اإْلِ ( َوال تَأُْكلُوا ِممَّ

 ِ ياِطيَن لَيُوُحوَن إِلى أَْولِيائِِهْم لِيُجاِدلُوُكْم اْسُم َّللاَّ َعلَْيِه َوإِنَّهُ لَفِْسٌق َوإِنَّ الشَّ

 (505َوإِْن أَطَْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن )

 التفسير

أكثر من في األرض من الناس  -أيها الرسول-ولو قُدِّر أنك أطعت  - 113

ة هللا أن يكون الحق مع القلة، فأكثر يضلونك عن دين هللا، فقد جرت ُسن  

الناس ال يتبعون إال الظن الذي ال مستند له، حيث ظنوا أن معبوداتهم 

 تقربهم إلى هللا َُزلفَى، وهم يكذبون في ذلك.

أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس، وهو  -أيها الرسول-إن ربك  - 117

 أعلم بالمهتدين إليها، ال يخفى عليه شيء من ذلك.

مما ُذِكر اسم هللا عليه عند الذبح، إن كنتم مؤمنين  -أيها الناس-فكلوا  - 118

 حقًّا ببراهينه الواضحة.

من أن تأكلوا مما ذِكر اسُم هللا  -أيها المؤمنون-ما الذي يمنعكم  - 117

عليه، وقد بي ن لكم هللا ما حرمه عليكم، فيجب عليكم تركه، إال إذا ألجأتكم 

ضرورة تبيح المحظور، وإن كثيًرا من المشركين إليه الضرورة، فال

ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهاًل منهم، حيث يُِحلُّون ما 

مون ما أحل هللا لهم من البَِحيرة  م هللا عليهم من الميتة وغيرها، ويحرِّ حر 

ن هو أعلم بالمتجاوَزب -أيها الرسول-والَوِصيلة والحامي وغيرها، إن ربك 

 لحدود هللا، وسيجاَزيهم على تجاوَزهم لحدوده.
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ارتكاب المعاصي في العالنية والسر، إن  -أيها الناس-واتركوا  - 111

الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العالنية، سيجزيهم هللا على ما 

 اكتسبوه منها.

 مما لم يُذكر اسم هللا عليه، سواء ُذِكر -أيها المسلمون-وال تأكلوا  - 111

عليه اسم غيره أو ال أن األكل منه لُخروج عن طاعة هللا إلى معصيته، وإن 

بَه ليجادلوكم في أكل الميتة،  الشياطين ليُوْسِوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشُّ

بَه  -أيها المسلمون-وإن أطعتموهم  كنتم  -إلباحة الميتة-فيما يلقونه من الشُّ

 أنتم وهم سواء في الشرك.

  نة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن تفسره س 

 دلّت اآليات على ما يلي:

 إباحة ما ذبحه المسلم وذكر اسم هللا عليه. -1

 األمر بذكر اسم هللا على الشراب والذبح وكل مطعوم. -1

 يكنْ  لم ما األوداجَ  فَرى ما ُكلْ   وفي الصحيح  عن أبي أمامة الباهلي

 ظْفر   حز   أو ، ِسن   قَْرضَ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة وأب:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6686: الرقم أو الصفحة

 له، واللفظ مطوالً ( 5915( )9/010) الطبراني أخرجه:  التخريج

 (58605) والبيهقي

 ِذيب وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  مع ُكن ا  وفي الصحيح عن  رافع بن خديج

 عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  وكانَ  وَغنًَما، إباًِل  فأَصْبنَا ُجوع ، الن اسَ  فأَصابَ  الُحلَْيفَِة،

 هللاُ  َصل ى النبيُّ  إلَْيِهمُ  فَُدفِعَ  القُُدوَر، فَنََصبُوا فََعِجلُوا الن اِس، أُْخَريَاتِ  في وسل مَ 

 فَنَد   ببَِعير ، الَغنَمِ  ِمنَ  َعَشَرةً  فََعَدلَ  قََسمَ  ثُم   فَأُْكفِئَْت، بالقُُدورِ  فأَمرَ  وسل مَ  عليه

، منها  َرُجل   إلَْيهِ  فأْهَوى فأْعيَاهُْم، فَطَلَبُوهُ  يَِسيَرة ، َخْيل   القَْومِ  في وكانَ  بَِعير 

ُ، فََحبََسهُ  بَسْهم    دَ أَوابِ  البَهَائِمِ  لِهِذه إن  : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  فَقالَ  هللا 

 إن ا: َجدِّي وقالَ : قالَ  هََكَذا به فَاْصنَُعوا منها علَْيُكم نَد   فَما الَوْحِش، َكأََوابِدِ 
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 بالقََصِب؟ أفَنَْذبَحُ  ُمًدى، معنَا وليسَ  َغًدا، الَعُدو   نَْلقَى أنْ  نََخاُف، أوْ  لَنَْرُجو،

ِ  اْسمُ  وُذِكرَ  الد مَ  أْنهَرَ  ما: فَقالَ   وَسأُْخبُِرُكمْ  والظُّفَُر، السِّن   ليسَ  فَُكْل، عليه هللا 

ا: عْنه ، السِّنُّ  أم  ا فََعْظم   .الَحبََشةِ  فَُمَدى الظُّفُرُ  وأَم 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  خديج بن رافع:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1689: الرقم أو الصفحة

 تعالى هللاِ  يََديِ  بين بأمر   الُمسلمُ  يَتقد مَ  ال  أ يَنبِغي أنه: الحديث وفي --5

 .وسل م عليه هللا صل ى وَرسولِه

 تُقد مُ  األهم   المصلحةَ  وأن   والمصالِِح، األولوياتِ  ترتيبِ  ضرورةُ : وفيه --1

ةِ  المصلحةِ  على  ..الُمهم 

ثه ُعَمرَ  بنَ  هللاِ  عبدَ  أن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر  ذاتَ  كان ن هأ حد 

 هللاِ  رسولُ  عليهم فأقبَل وسل م آلِه وعلى عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  عندَ  يوم  

 ألَْستُم هؤالِء، يا: )فقال أصحابِه ِمن نفَر   مع وسل م آلِه وعلى عليه هللاُ  صل ى

 ،بلى: قالوا( إليكم؟ وسل م آلِه وعلى عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  أنِّي تعلَمونَ 

 َمن: كتابِه في أنَزل هللاَ  أن   تعلَمونَ  ألَْستُم: )قال هللاِ، رسولُ  أن كَ  نشهَدُ 

 وأن  ، هللاَ  أطاع فقد أطاعكَ  َمن أن ه نشهَدُ  بلى،: قالوا ،(هللاَ؟ أطاع فقد أطاعني

 ِمن وإن   تُِطيعوني، أن هللاِ  طاعةِ  ِمن فإن  : )قال طاعتَك، هللاِ  طاعةِ  ِمن

تَكم يعواتُطِ  أن طاعتي تَكم، أِطيعوا، أئم   .قُعوًدا فَصلُّوا قُعوًدا، َصل ْوا فإن أئم 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  565: الرقم أو الصفحة المسند

قياد إن اإليمان بأحكام هللا واألخذ بها يتضمن ويقتضي األخذ بها واالن -1

 لها.

عدم إباحة ما لم يذكر اسم هللا عليه كالميتات وما ذبح على النصب  -4

 )الحجارة حول الكعبة( وغيرها.

َ  إن   وفي الصحيح عن أبي هريرة مَ  هللا  مَ  ، وثمنَها الخمرَ  حر   الميتةَ  وحر 

مَ  ، وثمنَها  وثمنَهُ  الخنزيرَ  وحر 
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 داود أبي صحيح:  المصدر | األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0691: الرقم أو الصفحة

 إباحة المحّرمات حال الضرورة الشرعية بقدر ما تقتضيه الضرورة. -5

عدم االلتفات آلراء المشركين الزائفة من استحاللهم الميتات وما ذكر  -3

 عليه غير اسم هللا تعالى.

 هللاُ  صل ى الن بيِّ  إلى اليهودُ  جاءتِ   اسوفي الصحيح عن عبد َّللا بن عب

ا نأُكلُ : فقالوا وسل َم، عليه ا نأُكلُ  وال قتَْلنا، مم   َواَل : }هللاُ  فأنَزلَ ! هللاُ؟ قتَلَ  مم 

ا تَأُْكلُوا ِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ  ِمم   [.111: األنعام] اآليةِ  آِخرِ  إلى{ َعلَْيهِ  هللا 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث | عباس بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0958: الرقم أو الصفحة داود أبي سنن تخريج

 صحيح

يَاِطينَ  َوإِن  : قولِهِ  في عبَّاٍس، ابنِ  عنِ وفي الصحيح   إِلَى لَيُوُحونَ  الش 

ُ  َذبحَ  ما: يقولونَ  أَْولِيَائِِهمْ  ُ  فأنزلَ  ُكلوافَ  أنتُمْ  ذبحتُمْ  وما تأُكلوا فال هللا   عز   هللا 

ا تَأُْكلُوا َواَل : وجل   ِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ  ِمم   َعلَْيهِ  هللا 

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0959: الرقم أو الصفحة داود

بَ  الش يطانِ  إلقاءُ : الَحِديثِ  وفي --5  .اإلسالمِ  أعداءِ  إلى هَ الشُّ

 .األحكامِ  في الَعقلِ  على الن صِّ  تَقديمِ  أهمي ةُ : وفيه --1

تحريم ارتكاب جميع المعاصي، سواء في السّر أو في العلن، وسواء  -7

 أفعال الجوارح كاليد والرجل، وأفعال القلوب كالحسد والحقد.

ح   إي اكم وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو  قبلَكم كانَ  من هلَكَ  إن ماف والشُّ

حِّ   بالفُجورِ  وأمَرهم فقَطعوا بالقطيعةِ  وأمَرهم فبِخلوا بالبُخلِ  أمَرهم بالشُّ

 ففجروا
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 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5689: الرقم أو الصفحة داود

وم القيامة على كل معصية، والعصاة معذبون الجزاء أمر محتم واقع ي -8

 يجاَزيهم هللا تعالى ال محالة.

كل من استحل حراما أو حرم حالال، واتبع غير أحكام هللا في شرعه  -7

ودينه، فهو كافر ومشرك ألنه أشرك باّلل غيره، وأثبت مشّرعا سوى هللا، 

 بل آثر حكمه على حكم هللا.

 الن ضيرُ  َوكانَ  والن ضيرُ  قَُرْيظةُ  كانَ : لَ قا عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح 

 بِهِ  قتلَ  الن ضيرِ  منَ  رجاًل  قَُرْيظةَ  من رجل   قتلَ  إذا فَكانَ  قَُرْيظةَ  من أشَرفَ 

ا تمر   من وسق   بمائةِ  فوديَ  قَُرْيظةَ  من رجاًل  الن ضيرِ  منَ  رجل   قتلَ  وإذا  فلم 

ُ  صل ى الن بيُّ  بعثَ   قَُرْيظةَ  من رجاًل  الن ضيرِ  منَ  رجل   تلَ ق وسل مَ  عليهِ  هللا 

ُ  صل ى الن بيُّ  وبينَُكمُ  بينَنا: فقالوا نقتلُهُ  إلينا ادفعوهُ : فقالوا  فأتوهُ  وسل مَ  عليهِ  هللا 

 بالن فِس، الن فسُ  والقسطُ [ 41: المائدة]بِاْلقِْسطِ  بَْينَهُمْ  فَاْحُكمْ  َحَكْمتَ  َوإِنْ  فنَزلَت

 [51: المائدة]يَْبُغونَ  اْلَجاِهلِي ةِ  ْكمَ أَفَحُ  نزلت ثم  

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6686: الرقم أو الصفحة داود

 .ظُْلم   من اليَهودُ  عليهِ  كان ما بيانُ : الَحديثِ  هذا وفي

فهو في رأي الحنفية حرام أكله،  لحاجأما ما يذبح عند استقبال الحاكم أو ا

ألنه مما أهّل به لغير هللا. ورأى بعض الشافعية أن المقصود من الذبح 

االستبشار بقدومه، فهو كذبح العقيقة لوالدة المولود، وهذا ال يوجب 

التحريم، وهذا هو المعقول.  لكن لو كان الذبح بين رجلي القادم أو مّر عليه 

 نه ذبح أهل لغير هللا به، أي ذكر اسم غير هللا عليه.من فوقه، فال يؤكل أل

ِ َعلَْيِه استدل بعض العلماء بقوله تعالى -11 ا لَْم يُْذَكِر اْسُم هللا  : َوال تَأُْكلُوا ِمم 

على أن الذبيحة ال تحل إذا لم يذكر اسم هللا عليها، وإن كان الذابح مسلما. 

 وقد اختلف فيها العلماء:، وهذه مسألة متروك التسمية عمدا أو سهوا
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ال تؤكل ذبيحة المسلم إن تعمد ترك التسمية أو نسي  فقال داود الظاهري: -أ

 التسمية، لظاهر هذه اآلية الكريمة.

 متروك التسمية حالل مطلقا لقوله تعالى:وقال الشافعية:  -ب

يْ  ُم إلى قوله: إاِل  ما َذك  َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالد  [ فأباح 1/ 5تُْم ]المائدة ُحرِّ

المذكى ولم يذكر التسمية، وليست التسمية جزءا من مفهوم الذكاة، فإن 

 الذكاة لغة: الشق والفتح، وقد وجدا، واستدلوا أيضا

بحديث البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي َّللا 

َعْهد  بالجاهلي ِة يأتوَن  قالت: إنهم قالوا: يا رسول هللا،  إن  قوًما َحديثو عنها

ِ عليها أم لَم يذُكروا أفَنَأْكُل ِمنها فَقاَل رسوُل  بلُحمان  ال نَدري أَذَكروا اسَم هللا 

َ َوُكلوا( وا هللا  ُ عليِه وسل َم سمُّ ِ صل ى هللا   هللا 

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح أبي 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0908ة أو الرقم: داود الصفح

( واللفظ له، 0908(، وأبو داود )5089التخريج : أخرجه البخاري )

 (0556(، وابن ماجه )5665والنسائي في ))السنن الكبرى(( )

ي  وفي الحديثِ  --5 حابةُ رِضَي هللاُ عنهم ِمن تَحرِّ : بياُن ما كان عليه الص 

 الحالِل فيما يَْطَعمون.

وفيه: التيسيُر على المسلِمين، حيُث يُحَمُل ُحسُن الط عاِم على ُحسِن الظنِّ  -1

 الغالِب في المصدِر اآلتِي منه.

 لكن التسمية سنة مستحبة عند أكل كل طعام وشراب. --55

والمراد من اآلية: ما ذبح لألصنام ألن من أكل متروك التسمية ليس  --11

هُ لَفِْسق  وألن هللا تعالى وصف من أكل ذبيحة بفاسق، وقد قال هللا: َوإِن  

األصنام ورضي بها بالشرك، وألن قوله: َوإِن هُ لَفِْسق  مخصوص بما أهل به 

ِ بِِه ]األنعام   [ .145/ 3لغير هللا، بدليل آية أخرى: أَْو فِْسقاً أُِهل  لَِغْيِر هللا 
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روك التسمية عمدا وذهب الجمهور )أبو حنيفة ومالك وأحمد( إلى أن مت -ج

الذابح  حرام ال يؤكل وهو ميتة، ويحل أكل متروك التسمية سهوا، أو كان

 المسلم أخرس أو مستكرها.

وأضاف الحنابلة: من ترك التسمية على الصيد ولو سهوا، لم يؤكل، أي أن 

 التسمية على الذبيحة تسقط بالسهو، وعلى الصيد ال تسقط.

ِ َعلَْيِه، َوإِن هُ : قوله تعالى: َوالودليل الجمهور ا لَْم يُْذَكِر اْسُم هللا   تَأُْكلُوا ِمم 

 لَفِْسق  

»   وقوله صلّى َّللا عليه وسلّم في الحديث الصحيح: عن  رافع بن خديج

ُكن ا مع النبيِّ َصل ى هللاُ عليه وسل َم بِذي الُحلَْيفَِة، فأَصاَب الن اَس ُجوع ، فأَصْبنَا 

وكاَن النبيُّ َصل ى هللاُ عليه وسل َم في أُْخَريَاِت الن اِس، فََعِجلُوا إباًِل وَغنًَما، 

فَنََصبُوا القُُدوَر، فَُدفَِع إلَْيِهُم النبيُّ َصل ى هللاُ عليه وسل َم فأَمَر بالقُُدوِر فَأُْكفِئَْت، 

، وكاَن في القَْوِم َخْيل  ثُم  قََسَم فََعَدَل َعَشَرةً ِمَن الَغنَِم ببَِعير ، فَنَد  منها بَِعي ر 

ُ، فَقاَل النبيُّ َصل ى  يَِسيَرة ، فَطَلَبُوهُ فأْعيَاهُْم، فأْهَوى إلَْيِه َرُجل  بَسْهم  فََحبََسهُ هللا 

هللاُ عليه وسل َم: إن  لِهِذه البَهَائِِم أَوابَِد َكأََوابِِد الَوْحِش، فَما نَد  علَْيُكم منها 

َذا قاَل: وقاَل َجدِّي: إن ا لَنَْرُجو، أْو نََخاُف، أْن نَْلقَى الَعُدو  َغًدا، فَاْصنَُعوا به هَكَ 

ِ عليه  َم وُذِكَر اْسُم هللا  وليَس معنَا ُمًدى، أفَنَْذبَُح بالقََصِب؟ فَقاَل: ما أْنهََر الد 

نُّ فََعظْ  ا السِّ ن  والظُّفَُر، وَسأُْخبُِرُكْم عْنه: أم  ا الظُّفُُر فَُمَدى فَُكْل، ليَس السِّ ، وأَم  م 

 الَحبََشِة.

الراوي : رافع بن خديج | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 1689الصفحة أو الرقم: 

َم الُمسلُم بأمر  بين يََدِي هللاِ تعالى وفي الحديث --5  : أنه يَنبِغي أال  يَتقد 

 هللا عليه وسل م.وَرسولِه صل ى 

وفيه: ضرورةُ ترتيِب األولوياِت والمصالِِح، وأن  المصلحةَ األهم  تُقد ُم  --1

ِة..   «على المصلحِة الُمهم 
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والناسي ليس بتارك للتسمية، بل هي في قلبه، فيكون متروك التسمية  --11

لم عمدا حراما، ومتروك التسمية سهوا ليس مما لم يذكر اسم هللا عليه، و

 يلحق العامد بالناسي ألنه بترك التسمية عمدا كأنه نفى ما في قلبه.

تي عن وضع تعالى هللاَ  إن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  ، الخطأَ  أُم 

 عليه اْستُكِرهوا ما و ، النسيانَ  و

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5906: مالرق أو الصفحة

( :اآليات 6مثل المؤمن المهتدي والكافر الضال ]سورة األنعام ) -06

 [500الى  500

أََوَمْن كاَن َمْيتاً فَأَْحيَْيناهُ َوَجَعْلنا لَهُ نُوراً يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمْن َمثَلُهُ فِي 

( 500َك ُزيَِّن لِْلكافِِريَن ما كانُوا يَْعَملُوَن )الظُّلُماِت لَْيَس بِخاِرجٍ ِمْنها َكذلِ 

َوَكذلَِك َجَعْلنا فِي ُكلِّ قَْريٍَة أَكابَِر ُمْجِرِميها لِيَْمُكُروا فِيها َوما يَْمُكُروَن إاِلَّ 

 (500بِأَْنفُِسِهْم َوما يَْشُعُروَن )

 التفسير

و فيه من الكفر لما ه-وهل يستوي الذي كان قبل هداية هللا له ميتًا  - 111

: مع من هو -فأحييناه بهدايته لإليمان والعلم والطاعة -والجهل والمعاصي

في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي ال يستطيع الخروج منها، قد التبست 

عليه الطرق، وأظلمت عليه المسالك؟! كما ُحسِّن لهؤالء المشركين ما هم 

ُحسِّن للكافرين ما كانوا عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل 

 يعملون من المعاصي ليجاَزوا عليها يوم القيامة بالعذاب األليم.

ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صد  عن سبيل هللا،  - 111

جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى 

قع أن مكرهم وكيدهم إنما سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم، والوا

 يعود عليهم، ولكنهم ال يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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 دلت اآليتان على ما يأتي:

المؤمن المهتدي كمن كان ميتا فأحياه هللا، فهو الذي ينعم بحق بالحياة  -1

على بصيرة تامة بواقعة وعمله الصحيحة السوية المتكاملة المطمئنة ألنه 

وسيرته، وعلى معرفة دقيقة بدينه وما ينتظره من مستقبل حافل باآلمال 

 العذبة، والخيرات المغدقة، والنعيم الخالد.

 لَهُ  تُقبَلْ  لم َشربةً  الخمرِ  منَ  شربَ  َمن وفي الصحيح عن عبدد َّللا بن عمرو

ُ  تابَ  تابَ  فإن ، صباًحا أربعينَ  صالة    صالة   لَهُ  تُقبَلْ  لم عادَ  فإن ، ليهِ ع هللا 

ُ  تابَ  تابَ  فإن ، صباًحا أربعينَ   الث الثةِ  في أدري فال:  قالَ  عادَ  فإن ، عليهِ  هللا 

ابعةِ  في أو ِ  على حقًّا كانَ  عادَ  فإن - الر   يومَ  الخبالِ  َردغةِ  من يُسقيَهُ  أن هللا 

ِ  رسولَ  وَسِمْعتُ  قالَ  القيامةِ  ُ  صل ى هللا  َ  إن  :  يقولُ  وسل مَ  عليهِ  هللا   وجل   عز   هللا 

 نوِرهِ  من أصابَهُ  فَمن ، يومئذ   نوِرهِ  من عليِهم ألقَى ثم   ، ظلمة   في خلقَهُ  خلقَ 

ِ  علمِ  على القلمُ  جف  :  أقولُ  فلذلِكَ  ضل   ، أخطأَهُ  وَمن ، اهتَدى ، يومئذ    عز   هللا 

ِ  رسولَ  وَسِمْعتُ  وجل   ُ  ىصل   هللا   داودَ  بنَ  ُسلَْيمانَ  إن  :  يقولُ  وسل مَ  عليهِ  هللا 

َ  سألَ  الس المُ  عليهِ   الث الثةُ  لَهُ  تَكونَ  أن نرجو ونحنُ  ، اثنتَينِ  فأعطاهُ  ، ثالثًا هللا 

ُ  فأعطاهُ  ، ُحْكَمهُ  يصاِدفُ  ُحْكًما فسألَهُ :   ألَحد   ينبَغي ال ُملًكا وسألَهُ  ، إي اهُ  هللا 

الةَ  إال   يريدُ  ال بيتِهِ  من َخرجَ  رجل   أيُّما وسألَهُ  ، إي اهُ  فأعطاهُ  ، هِ بَعدِ  من  الص 

هُ  ولدتهُ  يومِ  مثلَ  َخطيئتِهِ  من خرجَ  المسجدِ  هذا في  يَكونَ  أن نرجو فَنحنُ  ، أمُّ

 ُ  إي اهُ  أَعطاهُ  قد وجل   عز   هللا 

 أحمد مسند:  رالمصد|  شاكر أحمد:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 |   صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  50/509: الرقم أو الصفحة

 واللفظ( 6666) وأحمد مختصراً،( 0055) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 .له

َ  إن    وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو  ظُلمة   في خلقَهُ  خلقَ  وجل   عز   هللا 

 أخطأَهُ  ومن ، اهتدى النُّورِ  ذلِكَ  من أصابَهُ  فَمن ، نوِرهِ  من علَيهم فألقى ،

ِ  ِعلمِ  على القلمُ  َجف  :  أقولُ  فلذلِكَ  ، ضل    . هللا 
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0660: الرقم أو الصفحة الترمذي

 وأن   األََزِل، في وتَقديِره هللاِ  بمشيئةِ  والضاللةَ  الهدايةَ  أن  : الحديثِ  وفي

 الَعبِد، قلب في الهدايةِ  نورِ  وبإلقاءِ  وتوفيقِه، هللاِ  بمشيئةِ  هو إن ما الهَُدى إصابةَ 

 .الهَُدى بإصابةِ  مستقاّلً  العبدُ  وليس

والكافر الضال يعيش في الواقع في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة  -1

ة المستقبل الغامض، المحفّل بشتى الكفر، وظلمة المنهج والطريق، وظلم

 ألوان العذاب والضيق والحيرة والقلق واالضطراب.

َ  إن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك  أن   لو: َعذابًا الن ارِ  أْهلِ  ألْهَونِ  يقولُ  هللا 

 هو ما َسأَْلتُكَ  فقَدْ : قالَ  نََعْم،: قالَ  بِه؟ تَْفتَِدي ُكْنتَ  شيء   ِمن األْرضِ  في ما لكَ 

ْركَ  إال   فأبَْيتَ  بي، تُْشِركَ  ال أنْ  آَدَم، ُصْلبِ  في وأَْنتَ  هذا ِمن أْهَونُ   .الشِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة

ألكابر سنة هللا في االجتماع البشري أن يكون النفوذ والسيطرة  -1

المجرمين، وقادة الفسق والعصيان، وأهل االنحراف الذين يعادون الرسل، 

ولكن العاقبة والفوَز والفالح في  ويقاومون حركة اإلصالح في كل َزمان.

النهاية ألهل الحق واإليمان واالستقامة، والخسارة والدمار ووبال المكر 

مكر  على ألهل الكفر والضالل. وهذا من هللا عز وجل وهو الجزاء

الماكرين بالعذاب األليم، والحال أنهم ال يشعرون اآلن، لفرط جهلهم أن 

 وبال مكرهم عائد إليهم.

 اْبنِ  علَى كانَ  إال   ظُْلًما، نَْفس   تُْقتَلُ  ال وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

لِ  آَدمَ  لُ  ألن هُ  َدِمها، ِمن ِكْفل   األو   .القَْتلَ  َسن   َمن أو 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة البخاري
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وقد أثار المفسرون بمناسبة قوله تعالى: َكذلَِك َُزيَِّن لِْلكافِِريَن ما كانُوا  -4

هللا تعالى ألن يَْعَملُوَن مسألة الجبر والقدر، فقال أهل السنة: ذلك المزين هو 

كل فعل يتوقف على باعث له كائن بخلق هللا تعالى، والباعث أو الداعي له: 

عبارة عن علم أو اعتقاد أو ظن بأن الفعل مشتمل على نفع وصالح، وهذا 

الباعث هو التزيين، فإذا كان موجد هذا الباعث أو الداعي هو هللا تعالى، 

/ 17قال: ََزي ن ا لَهُْم أَْعمالَهُْم ]النمل كان المزين ال محالة هو هللا تعالى كما 

4. ] 

َ  إن   وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتَهُ  صانع   كل   خلقَ  هللا 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة المسند

 [506( :آية 6البتهم بالنبوة ]سورة األنعام )تعنت المشركين ومط -05

ُ أَْعلَُم  ِ َّللاَّ َوإِذا جاَءْتُهْم آيَةٌ قالُوا لَْن نُْؤِمَن َحتَّى نُْؤتى ِمْثَل ما أُوتَِي ُرُسُل َّللاَّ

ِ َوَعذاٌب َشِديٌد بِما  َحْيُث يَْجَعُل ِرسالَتَهُ َسيُِصيُب الَِّذيَن أَْجَرُموا َصغاٌر ِعْنَد َّللاَّ

 (506نُوا يَْمُكُروَن )كا

 التفسير

وإذا جاءت ُكبراَء الكفار آية  من اآليات التي ينزلها هللا على نبيه،  - 114

قالوا: لن نؤمن حتى يعطينا هللا مثل ما أعطى األنبياء من النبوة والرسالة، 

فرد  هللا عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها، فيختصه 

والرسالة. سينال هؤالء الطغاة ذل  وإهانة لتكبُّرهم عن الحق، وعذاب بالنبوة 

 شديد بسبب مكرهم.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

النبوة أو الرسالة تمنح لمن هو مأمون عليها وموضع لها، وأقدر على  --1

تحمل أعبائها، وليست هي مثل مناصب الدنيا التي تعتمد على النفوذ 

 سلطة أو المال والجاه، أو النسب، أو كثرة األعوان واألوالد.وال
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مانُ  اْقتََربَ  إذا وفي الصحيح عن أبي هريرة  الُمْؤِمنِ  ُرْؤيا تَْكِذُب، تََكدْ  لَمْ  الز 

ةِ  ِمنَ  ُجْزًءا وأَْربَِعينَ  ِست ة   ِمن ُجْزء   الُمْؤِمنِ  وُرْؤيا ةِ  ِمنَ  كانَ  وما النُّبُو   النُّبُو 

د   قالَ  يَْكِذبُ  ال فإن ه ْؤيا: يُقالُ  وكانَ : قالَ  - هِذه أقُولُ  وأنا -: ُمَحم  : ثاَلث   الرُّ

ْيطاِن، وتَْخِويفُ  الن ْفِس، َحديثُ  ِ، ِمنَ  وبُْشَرى الش   يَْكَرهُهُ  شيئًا َرأَى فَمن هللا 

هُ  فال  وكانَ  الن ْوِم، في الُغلُّ  يُْكَرهُ  وكانَ : قالَ  فَْليَُصلِّ  وْليَقُمْ  أَحد   علَى يَقُص 

ينِ  في ثَبات   القَْيدُ : ويُقالُ  القَْيُد، يُْعِجبُهُمُ   .الدِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5055: الرقم أو الصفحة

 (0060) ومسلم له، واللفظ( 5055) البخاري أخرجه:  التخريج

 صحيًحا يكون َمناِمه في اإلنسانُ  يراه ما كلُّ  لَْيسَ  أَنْ  بيانُ  :ديثِ الح وفي

 .تعالى هللا ِمن كان ما منها الصحيحُ  إن ما تَعبِيُره، ويَُجوَزُ 

 هللاِ  رسولُ  لي قال  األنصاري زيد أبو أخطب بن عمرو وفي الصحيح عن

 أدِخلْ :  فقال.  منه فاقتربتُ  ، منِّي اقتِربْ :  وسل م آلِه وعلى عليه هللاُ  صل ى

 فوقع ظهَره فمسحتُ  ، قميِصه في يدي فأدخلتُ :  قال.  ظهري فامسحْ  يَدك

ةِ  خاتمُ  ةِ  خاتمِ  عن فُسئل:  قال.  أُصبعي   بين النُّبو   بين شعرات  :  فقال النُّبو 

 كتفَْيه

|  الوادعي:  المحدث|  األنصاري زيد أبو أخطب بن عمرو:  الراوي

 حكم خالصة|  050: الرقم أو الصفحة النبوة ئلدال صحيح:  المصدر

 ثقات ورجاله صحيح:  المحدث

|  الوادعي:  المحدث|  األنصاري زيد أبو أخطب بن عمرو:  الراوي

 حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة المسند الصحيح:  المصدر

 | صحيح:  المحدث

 . الِخلقي ةِ  وسل م عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  ِصفاتِ  بَعضِ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي

وما على الناس إال اإليمان بما جاء به األنبياء ألن نبوتهم تثبت بدليل  --1

 قاطع، وبمعجزة خارقة للعادة.
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 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  يًاوحْ  أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإن ما البََشُر، عليه ، هللا   أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم له، واللفظ( 6895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أن   :الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألَزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --1

ةَ  أْهلَ  أن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك ِ  َرسولَ  اَسأَلُو َمك   هللاُ  َصل ى هللا 

 .القََمرِ  اْنِشقَاقَ  فأَراهُمُ  آيَةً  يُِريَهُمْ  أنْ  وسل مَ  عليه

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0605: الرقم أو الصفحة

وعذاب هللا الشديد  فإن لم يؤمنوا أصابهم أمران: صغار وذل وهوان، --1

في اآلخرة، بسبب إجرامهم ومكرهم، وحسدهم وحقدهم، وهذا حق وعدل، 

تمييزا بين الطائعين وبين العصاة، وإنما قدم الصغار على ذكر الضرر، 

ألن القوم إنما تمردوا على طاعة محمد صلّى هللا عليه وسلّم طلبا للعز 

 والكرامة، فقابلهم هللا بضد مطلوبهم.

 حتى ، بالس يفِ  الساعةِ  يدي بين بُِعثتُ  يح عن عبد َّللا بن عمروفي الصح

 وُجِعلَ  ، ُرْمحي ِظلِّ  تحت ِرَْزقي ُجِعلَ  و ، له شريكَ  ال وحده تعالى هللاُ  يُعبَدَ 

لُّ  غارُ  و الذُّ  منهم فهو بقوم   تشب ه من و ، أمري خالفَ  من على الص 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة
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( 0856) حديث قبل التضعيف بصيغة معلقاً  البخاري أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 1665) أحمد موصوالً  وأخرجه مختصراً،

 إلرشادُ وا والِعصياِن، والفُسوقِ  الُكفرِ  بأهلِ  الت شبُّهِ  من الت حذيرُ  :الحديثِ  وفي

 . والط اعةِ  اإليمانِ  بأهلِ  الت شبُّهِ  إلى

والمشهور في تفسير اآلية أن َزعماء مكة أرادوا أن تحصل لهم النبوة  --4

كما حصلت لمحمد عليه الصالة والسالم، وأن يكونوا متبوعين  والرسالة،

 ال تابعين.

سيتعرضون ولكن هللا تعالى أبان لهم أنهم غير أهل للنبوة، وأنهم أيضا  --5

للهوان والذل، واإللقاء في جهنم، وهذا عقاب المعرضين عن اتباع األنبياء، 

 استكبارا وعتوا وعلوا في األرض.

َ  إن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك  أن   لو: َعذابًا الن ارِ  أْهلِ  ألْهَونِ  يقولُ  هللا 

 هو ما َسأَْلتُكَ  فقَدْ : قالَ  ،نََعمْ : قالَ  بِه؟ تَْفتَِدي ُكْنتَ  شيء   ِمن األْرضِ  في ما لكَ 

ْركَ  إال   فأبَْيتَ  بي، تُْشِركَ  ال أنْ  آَدَم، ُصْلبِ  في وأَْنتَ  هذا ِمن أْهَونُ   .الشِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة

ّدين لإليمان وغير المستعّدين وجزاء الفريقين سنّة َّللا في المستع -09

 [509الى  501( :اآليات 6بعد بيان الحق ومنهجه ]سورة األنعام )

ُ أَْن يَْهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ لإِْلِْسالِم َوَمْن يُِرْد أَْن يُِضلَّهُ يَْجَعْل  فََمْن يُِرِد َّللاَّ

عَّدُ  ْجَس َعلَى  َصْدَرهُ َضيِّقاً َحَرجاً َكأَنَّما يَصَّ ُ الرِّ فِي السَّماِء َكذلَِك يَْجَعُل َّللاَّ

ْلنَا اآْلياِت لِقَْوٍم 501الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن ) ( َوهذا ِصراطُ َربَِّك ُمْستَقِيماً قَْد فَصَّ

كَُّروَن )  ( لَُهْم داُر السَّالِم ِعْنَد َربِِّهْم َوُهَو َولِيُُّهْم بِما كانُوا يَْعَملُونَ 506يَذَّ

ْنِس َوقاَل 505) ( َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َجِميعاً يا َمْعَشَر اْلِجنِّ قَِد اْستَْكثَْرتُْم ِمَن اإْلِ

ْلَت لَنا  ْنِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنا بِبَْعٍض َوبَلَْغنا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ أَْولِياُؤُهْم ِمَن اإْلِ

ُ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم ) قاَل النَّاُر َمْثواُكْم خالِِديَن فِيها  (509إاِلَّ ما شاَء َّللاَّ

 التفسير
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فمن يرد هللا أن يوفقه إلى طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول  - 115

اإلسالم، ومن يرد أن يخذله وال يوفِّقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق 

رتقائه إلى عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ا

السماء وعجزه عن ذلك بذاته، وكما جعل هللا حال الضال بهذه الحال من 

 الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين ال يؤمنون به.

هو صراط هللا المستقيم  -أيها الرسول-وهذا الدين الذي شرعناه لك  - 113

 عن هللا. الذي ال اعوجاج فيه، قد بي نا اآليات لمن له َوْعي وفهم يَِعي به

لهم دار يَْسلَُمون فيها من كل مكروه وهي الجنة، وهللا ناصرهم  - 117

 ومؤيدهم جزاًء على ما كانوا يعملون من الصالحات.

يوم يحشر هللا الث قَلَْين من اإلنس والجن، ثم  -أيها الرسول-واذكر  - 118

يل يقول هللا: يا معشر الجن، قد أكثرتم من إضالل اإلنس وصدهم عن سب

هللا، وقال أتباعهم من اإلنس مجيبين ربهم: يا ربنا، تََمت ع كل منا بصاحبه، 

فالجني تَمت ع بطاعة اإلنسي له، واإلنسي تََمت ع بنيل شهواته، وبلغنا األجل 

كم خالدين فيها إال ما  لت لنا، فهذا يوم القيامة، قال هللا: النار ُمْستَقَرُّ الذي أج 

دة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم، شاء هللا من قَْدِر م

 -أيها الرسول-فتلك المدة التي استثناها هللا من خلودهم في النار، إن ربك 

 حكيم في تقديره وتدبيره، عليم بعباده، وبمن يستحق منهم العذاب.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

ُ أَنْ  --1 يَْهِديَهُ ... تدل على إثبات اإلرادة ّلل عز وجل في  آية: فََمْن يُِرِد هللا 

 هداية اإلنسان وتوفيقه لإليمان والحق والخير.

وتمسك أهل السنة بهذه اآلية في بيان أن الضالل والهداية من هللا  --1

 تعالى، أي بخلقه وإيجاده، 

َ  إن   وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتَهُ  صانع   كل   خلقَ  هللا 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة المسند
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ا وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب  َشقِي   فَِمْنهُمْ } اآليةَ  هِذهِ  نزلَت لم 

ِ  رسولَ  سألتُ  ،[115: هود{ ]َوَسِعيد   ُ  صل ى هللا   نبي   يا:  فقُلتُ  ل مَ وس علَيهِ  هللا 

 ِ  يُفَرغْ  لم شيء   أيِّ  على أو ، منهُ  فُِرغَ  قد شيء   علَى ؟ نَعملُ  ما فَعلى ، هللا 

 كل   ولَِكن ، عمرُ  يا األقالمُ  بِهِ  وجرت منهُ  فُِرغَ  قد شيء   على بل:  قالَ  ؟ منهُ 

 لَهُ  خلقَ  لما ميس ر  

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0555: الرقم أو الصفحة الترمذي

 االتِّكالِ  وتْركِ  العَملِ  على والحثُّ  ، تعالى هللاِ  بقََدرِ  اإليمانُ : الحديثِ  وفي

 .القَدرِ  على

ِ، َرسولَ  يا: َرُجل   قالَ  وفي الصحيح عن عمران بن الحصين   أيُْعَرفُ  هللا 

 يَْعَملُ  ُكل  : قالَ  الَعاِملُوَن؟ يَْعَملُ  فَلِمَ : قالَ  نََعمْ : قالَ  الن اِر؟ أْهلِ  نمِ  الَجن ةِ  أْهلُ 

 .له يُسِّرَ  لِما: أوْ  له، ُخلِقَ  لِما

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الحصين بن عمران:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6186: الرقم أو الصفحة البخاري

ِ  رسولُ  علَينا خرجَ  ن عبد َّللا بن بن عمرووفي الصحيح ع ُ  صل ى هللا   هللا 

 يا ال:  فقُلنا ؟ الكتابانِ  هذانِ  ما أتَدرونَ :  فقالَ  ، كتابانِ  وبيِدهِ  وسل مَ  علَيهِ 

ِ  رسولِ   ربِّ  ِمن كتاب   هذا:  اليمنَى يِدهِ  في لل ذي فقالَ  ، تُْخبَِرنا أن إال   هللا 

 آخِرِهم على أُجِملَ  ثم   ، وقبائلِِهم آبائِِهم وأسماءُ  الجن ةِ  أَْهلِ  أسماءُ  فيهِ  العالمينَ 

 من كتاب   هذا:  شمالِهِ  في لل ذي قالَ  ثم  .  أبًدا منهم يُنقَصُ  وال ، فيهم يُزادُ  فال

 على أجملَ  ثم   ، وقبائلِِهم آبائِِهم وأسماءِ  الن ارِ  أَْهلِ  أسماءِ  فيه العالمينَ  ربِّ 

 يا العملُ  ففيمَ :  أصحابُه فقالَ  أبًدا منهم يُنقَصُ  وال فيهم يزادُ  فال آخِرِهم

ِ  رسولَ  دوا:  فقالَ  ؟ منهُ  فُِرغَ  قد أمر   كانَ  إن هللا   صاحبَ  فإن   ، وقاِربوا سدِّ

 الن ارِ  صاِحبَ  وإن   ، عمل   أي   عملَ  وإن ، الجن ةِ  أَْهلِ  بَعملِ  لَهُ  يُختَمُ  الجن ةِ 

ِ  رسولُ  قال ثم   عمل   أي   َعملَ  وإن ، الن ارِ  أَْهلِ  لِ بعم لَهُ  يُختَمُ  ُ  صل ى هللا   هللا 

:  الجن ةِ  في فريق  :  العبادِ  منَ  ربُُّكم فرغَ : قالَ  ثُم   فنبَذهما بيَديهِ  وسل مَ  علَيهِ 

 الس عيرِ  في وفريق  
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 |   حسن:  المحدث حكم خالصة|  0565: الرقم أو الصفحة يالترمذ

( 6160) وأحمد له، واللفظ( 0565) الترمذي أخرجه:  التخريج

 ((الكبرى السنن)) في والنسائي يسير، باختالف

بمعنى أن العبد قادر على اإليمان، وقادر على الكفر، فقدرته بالنسبة  --1

كن هذه القدرة منوطة بحصول إلى هذين األمرين حاصلة على السوية، ل

باعث في النفس، وداعية في القلب تدعو إما إلى اإليمان، وإما إلى الكفر، 

وذلك الباعث أو الداعية هو علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل 

مشتمال على مصلحة أو ضرر، فإن تكّون في قلبه الميل إلى المصلحة أو 

قلبه الميل إلى الضرر أو المفسدة، ترك المنفعة، فعل الشيء، وإن تكّون في 

الشيء، وحصول هذه الميول أو الدواعي ال يكون إال من هللا تعالى، 

 ومجموع القدرة البشرية مع الداعي اإللهي يوجب الفعل.

وعلى هذا ال يصدر اإليمان عن العبد إال إذا خلق هللا في قلبه اعتقاد أن  --4

أي تكوين القناعة الذاتية، وإذا حصل  اإليمان راجح المنفعة َزائد المصلحة

في القلب هذا االعتقاد، مال القلب، ورغب في تحصيله، وهذا هو انشراح 

 (559/50 -555)تفسير الرازي:  الصدر لإليمان

 َربِيَعةَ  بنِ  ُعْتبَةَ  بْنتُ  ِهْند   َجاَءتْ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

ِ  َرسولَ  يا: فَقالَتْ  ِ، هللا   أنْ  إلَي   أَحب   ِخبَاء   أْهلُ  األْرضِ  ظَْهرِ  علَى كانَ  ما وهللا 

 أَحب   ِخبَاء   أْهلُ  األْرضِ  ظَْهرِ  علَى اليومَ  أْصبَحَ  وما ِخبَائَِك، أْهلِ  ِمن يَِذلُّوا

وا أنْ  إلَي   ، َرُجل   ُسْفيَانَ  أبَا إن  : قالَتْ  ثُم   ِخبَائَِك، أْهلِ  ِمن يَِعزُّ يك   َعلَي   فَهلْ  ِمسِّ

 تُْطِعِميِهمْ  أنْ  َعلَْيكِ  َحَرجَ  ال: لَهَا قالَ  ِعيَالَنَا؟ له الذي ِمنَ  أُْطِعمَ  أنْ  َحَرج   ِمن

 .َمعروف   ِمن

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5565: الرقم أو الصفحة البخاري

 (5556) ومسلم له، واللفظ( 5565) بخاريال أخرجه:  التخريج
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 قِبَلَ  َخْياًل  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  بََعثَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

، ، بنُ  ثَُماَمةُ  له يُقَالُ  َحنِيفَةَ  بَنِي ِمن بَرُجل   فََجاَءتْ  نَْجد   بَساِريَة   فََربَطُوهُ  أُثَال 

 ِعْنَدكَ  ما: فَقَالَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  ْيهِ إلَ  فََخَرجَ  الَمْسِجِد، َسَواِري ِمن

ُد، يا َخْير   ِعنِدي: فَقَالَ  ثَُماَمةُ؟ يا ، َذا تَْقتُلْ  تَْقتُْلنِي إنْ  ُمَحم   تُْنِعمْ  تُْنِعمْ  وإنْ  َدم 

 لَغُد،ا كانَ  حت ى فَتُِركَ  ِشْئَت، ما منه فََسلْ  الَمالَ  تُِريدُ  ُكْنتَ  وإنْ  َشاِكر ، علَى

 َشاِكر ، علَى تُْنِعمْ  تُْنِعمْ  إنْ : لَكَ  قُلتُ  ما: قَالَ  ثَُماَمةُ؟ يا ِعْنَدكَ  ما: له قَالَ  ثُم  

 لََك، قُلتُ  ما ِعنِدي: فَقَالَ  ثَُماَمةُ؟ يا ِعْنَدكَ  ما: فَقَالَ  الَغِد، بَْعدَ  كانَ  حت ى فَتََرَكهُ 

 َدَخلَ  ثُم   فَاْغتََسلَ  الَمْسِجِد، ِمنَ  قَِريب   ْجل  نَ  إلى فَاْنطَلَقَ  ثَُماَمةَ  أْطلِقُوا: فَقَالَ 

ُ، إال   إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ : فَقَالَ  الَمْسِجَد، ًدا أن   وأَْشهَدُ  هللا  ِ، َرسولُ  ُمَحم  ُد، يا هللا   ُمَحم 

 ِ  وْجهُكَ  أْصبَحَ  فقَدْ  وْجِهَك، ِمن إلَي   أْبَغضَ  وْجه   األْرضِ  علَى كانَ  ما وهللا 

، الُوُجوهِ  َحب  أ ِ  إلَي   ِدينُكَ  فأْصبَحَ  ِدينَِك، ِمن إلَي   أْبَغضَ  ِدين   ِمن كانَ  ما وهللا 

ينِ  أَحب   ، الدِّ ِ  إلَي   أَحب   بَلَُدكَ  فأْصبَحَ  بَلَِدَك، ِمن إلَي   أْبَغضُ  بَلَد   ِمن كانَ  ما وهللا 

، الباَِلدِ   َرسولُ  فَبَش َرهُ  تََرى؟ فََماَذا الُعْمَرةَ، يدُ أُرِ  وأَنَا أَخَذْتنِي َخْيلَكَ  وإن   إلَي 

 ِ ا يَْعتَِمَر، أنْ  وأََمَرهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا  ةَ  قَِدمَ  فَلَم  : قَائِل   له قَالَ  َمك 

د   مع أْسلَْمتُ  ولَِكنْ  اَل،: قَالَ  َصبَْوَت، ِ  َرسولِ  ُمَحم   وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  واَل   هللاُ  َصل ى النبيُّ  فِيهَا يَأَْذنَ  حت ى ِحْنطَة ، َحب ةُ  اليََماَمةِ  ِمنَ  يَأْتِيُكمْ  ال ،وهللا 

 .وسل مَ  عليه

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6050: الرقم أو الصفحة

 الُمغلَقةَ، القلوبَ  يُليِّن وأن ه يَستحقُّه، َمن إلى اإلحسانُ  :الحديث وفي --5

فقُ  عنهم، والَعفوِ  األسَرى إلى واإلحسانُ   منهم إسالُمه يَُحسُّ  بَمن والرِّ

 .وإطالقُه

 ذلك كان إذا ُخصوًصا كافًرا، كان وإن المسِجد، في األَسيرِ  رْبطُ : وفيه --1

 .المصالِح من ذلك ونحو ه،إسالمِ  وَرجاءِ  ِعلم   أو قرآن   كَسماعِ  نافع ، لغرض  

جاِل، بمعادنِ  وسل م عليه هللا صل ى النبيِّ  َمعرفةُ : وفيه --1  ووْضُعه الرِّ

 ..موضِعه في اإلحسانَ 
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وقد ضرب هللا تعالى مثال في هذه اآلية: وهو تشبيه المتلكئ عن   --5

اإليمان، المتثاقل عن اإلسالم بمنزلة من يّصعد في السماء، فقد شبه هللا 

لكافر في نفوره من اإليمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما ال يطيقه، كما ا

أن صعود السماء ال يطاق، أو أن الكافر إذا طولب باإليمان تضايق وكان 

حاله كحال الصاعد في السماء، كلما ارتفع وخف الضغط الجوي عليه، 

ليها ضاق نفسه، وهذه نظرية علمية حديثة معروفة اآلن فقط، وقد أشار إ

 القرآن.

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  كانَ  كما إال   لَُكمْ  أَقُولُ  اَل  وفي الصحيح عن زيد بن أرقم  هللا 

 َواْلَكَسِل، الَعْجِز، ِمنَ  بكَ  أَُعوذُ  إنِّي الل هُم  : يقولُ  كانَ : يقولُ  َوَسل مَ  عليه

هَا تَْقَواهَا، نَْفِسي آتِ  هُم  الل   القَْبرِ  َوَعَذاِب، َواْلهََرِم، َواْلبُْخِل، َواْلُجْبِن،  أَْنتَ  َوََزكِّ

 يَْنفَُع، ال ِعْلم   ِمن بكَ  أَُعوذُ  إنِّي الل هُم   َوَمْواَلهَا، َولِيُّهَا أَْنتَ  ََزك اهَا، َمن َخْيرُ 

 .لَهَا يُْستََجابُ  ال َدْعَوة   َوِمنْ  تَْشبَُع، ال نَْفس   َوِمنْ  يَْخَشُع، ال قَْلب   َوِمنْ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  أرقم بن زيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0500: الرقم أو الصفحة

عاءِ  على الحثُّ  :الحديث وفي  وما المذكورةِ  األشياءِ  كلِّ  ِمن واالستعاذةِ  الدُّ

 . والقََدرِ  بالقضاءِ  والت سليمِ  اإليمانِ  في نَقص   هذا في ليس وأن ه َمعناها، في

 الِعَشاِء، َصاَلةُ  الُمنَافِقِينَ  علَى َصاَلة   أَْثقَلَ  إن   وفي الصحيح عن أبي هريرة

 آُمرَ  أَنْ  هََمْمتُ  َولقَدْ  َحْبًوا، ولو ألَتَْوهُما فِيِهما ما يَْعلَُمونَ  ولو الفَْجِر، َوَصاَلةُ 

اَلِة،  معهُمْ  بِرَجال   َمِعي أَْنطَلِقَ  ثُم   بالن اِس، فيَُصلِّيَ  َرُجاًل  آُمرَ  ثُم   فَتُقَاَم، بالص 

اَلةَ، يَْشهَُدونَ  ال قَْوم   إلى َحطَب   ِمن ُحَزم   قَ  الص   .بالن ارِ  بُيُوتَهُمْ  عليهم فَأَُحرِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  615: الرقم أو الصفحة

 .النِّفاقِ  ِمنَ  سالمة   والفجرِ  الِعشاءِ  صالةِ  على الِحفاظَ  أن  : الحديثِ  وفي --5

 .تَْرِكها ِمنْ  والت حذيرُ  الجماعِة، صالةِ  ُشهودِ  على الَحثُّ : وفيه --1

  المنافقينَ  ِصفاتِ  ِمن والفجرِ  الِعشاءِ  صالةِ  تَْركَ  أن  : وفيه --1
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 لعذابيد الضيق، كذلك يلقي هللا اومثل جعل صدر الكافر شد --3

والخذالن، أو اللعنة في الدنيا، والعذاب في اآلخرة على الذين ال  يؤمنون 

والثابت المقرر المقطوع به: أن ما أنت عليه يا محمد  تعالى. بآيات هللا

 والمؤمنون بك هو صراط هللا المستقيم أي دين ربك ال اعوجاج فيه.

 عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  مع خَرْجنا وفي الصحيح عن البراء بن عازب

ا القبرِ  إلى فانتهَْينا األنصاِر، ِمن رُجل   ِجناَزةِ  في وسل م آلِه وعلى  يُلَحْد، ولَم 

 على كأن ما حولَه وجلَْسنا وسل م آلِه وعلى عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فجلَس

 ِمن باّللِ  استِعيذوا: فقال رأَسه فرفَع به، ينُكتُ  ُعود   يِده وفي الط يرُ  ُرؤوِسنا

ات   ثالثَ  القبرِ  عذابِ  تيِن، أو مر   في كان إذا الُمؤِمنَ  العبدَ  إن  : قال ثم   مر 

نيا، ِمن انقطاع    بِيضُ  مالئكة   الس ماءِ  ِمن إليه نَزل اآلخرِة، ِمن وإقبال   الدُّ

 ِمن كفَن   معهم البَصِر، َمد   منه يجلِسوا حت ى الش مُس، وجوهَهم كأن   الوجوِه،

 عندَ  فيقُعدُ  الموِت، َملَكُ  يَِجيءُ  ثم   الجن ِة، َحنُوطِ  ِمن وَحنُوط   الجن ِة، أكفانِ 

، هللاِ  ِمن مغفرة   إلى اخُرجي الط يِّبةُ، الن ْفسُ  أي تُها: فيقولُ  رأِسه  وِرضوان 

قاِء، فِي ِمن القَْطرةُ  تَسيلُ  كما تَسيلُ  فتخُرجُ   في يََدعوها لم أَخذوها فإذا السِّ

، طَرفةَ  يِده  الَحنُوِط، وذلك الكفَنِ  ذلك في فيجَعلوها يأُخذوها حت ى َعْين 

 بها، فيصَعدونَ  األرِض، وجهِ  على ُوِجَدتْ  ِمسك   نَفحةِ  كأطيبِ  منها فيخُرجُ 

ون فال وحُ  هذا ما: قالوا إال   المالئكةِ  ِمن َمأَل   على بها يُمرُّ  ؟ الط يِّبُ  الرُّ

، بنُ  فالنُ  هذا: فيقولونَ  نيا، في بها يُسم ى ال تي أسمائِه بأحَسنِ  فالن   حت ى الدُّ

نيا، الس ماءِ  إلى بها ينتَهوا  سماء   كلِّ  ِمن فيستقبِلُهم لهم، فيُفتَحُ  فيستفتِحون، الدُّ

بوها : قال الس ابعِة، الس ماءِ  إلى به يُنتَهى حت ى تليها، ال تي الس ماءِ  إلى ُمقر 

ابعةِ  الس ماءِ  في ِعلِّيِّينَ  في عبدي كتابَ  بوااكتُ : هللاُ  فيقولُ   إلى وأِعيدوه الر 

 فتُعادُ  أخرى، تارةً  أُخِرُجهم ومنها أُِعيُدهم وفيها خلَْقتُهم منها فإنِّي األرِض؛

 ربِّيَ : فيقولُ  ربَُّك؟ َمن: له فيقوالنِ  فيُجلِسانِه َملَكانِ  ويأتيه جسِده، في ُروُحه

جلُ  هذا ما: له فيقوالنِ  اإلسالُم، ِديني: فيقولُ  ِدينَُك؟ ام: له فيقوالنِ  هللاُ،  الر 

 وسل م آلِه وعلى عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  هو: فيقولُ  فيكم؟ بُِعثَ  ال ذي

 فيُنادي به، وصد ْقتُ  به وآَمْنتُ  هللاِ  كتابَ  قَرْأتُ : فيقولُ  عَملَُك؟ ما: فيقوالنِ 

 الجن ِة، ِمن وألبِسوه الجن ِة، ِمن فأَْفِرشوه ْبدي؛عَ  صَدق أنْ : الس ماءِ  ِمن مناد  

 َمد   قبِره في له ويُفَسحُ  وَرْوِحها، ِطيبِها ِمن فيأتيه الجن ِة، إلى بابًا له وافتَحوا

يحِ  طيِّبُ  الثِّيابِ  حَسنُ  الوجهِ  حَسنُ  رُجل   ويأتيه بَصِره،  أبِشرْ : فيقولُ  الرِّ
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َك، بال ذي  الوجهُ  فوجهُكَ  ؟ أنتَ  وَمن: فيقولُ  توَعُد، ُكْنتَ  ذيال   يوُمكَ  هذا يُسرُّ

الُح، عَملُكَ  أنا: فيقولُ  بالخيِر، يجيءُ  ال ذي ،: فيقولُ  الص   الس اعةَ، أقِمِ  ربِّ

،  في كان إذا الكافرَ  العبدَ  وإن   ومالي، أهلي إلى أرِجعَ  حت ى الس اعةَ؛ أقِمِ  ربِّ

نيا ِمن انقطاع    سودُ  مالئكة   الس ماءِ  ِمن إليه نَزل اآلخرِة، ِمن وإقبال   الدُّ

 َملَكُ  يجيءُ  ثم  : قال ثم   البَصِر، َمد   منه يجلِسوا حت ى الُمُسوُح، معهم الوجوِه،

 إلى اخُرجي الخبيثةُ، الن ْفسُ  أي تُها يا: فيقولُ  رأِسه، عند يجلِسَ  حت ى الموتِ 

قُ : قال وغَضبِه، هللاِ  َسَخطِ   معها فينقِطعُ  فتخُرُج،: قال ِده،جس في فتَفر 

فُّودُ  يُنَزعُ  كما والعَصُب، الُعروقُ  وفِ  ِمن الس   فإذا فيأُخُذها، المبلوِل، الصُّ

 تلكَ  في ويجَعلوها يأُخذوها حت ى عين   طَْرفةَ  يِده في يََدعوها لم أَخذها

 األرِض، ظهرِ  على ُوِجَدتْ  ِجيفة   ريحِ  كأنتَنِ  منها فيخُرجُ  الُمسوِح،

ون فال بها، فيصَعدون وحُ  هذا ما: قالوا إال   المالئكةِ  ِمن مأل   على بها يُمرُّ  الرُّ

، بنُ  فالنُ : فيقولونَ  ؟ الخبيثُ   في بها يُسم ى كان ال تي أسمائِه بأقبَحِ  فالن 

نيا، نيا، الس ماءِ  إلى بها يُنتَهى حت ى الدُّ  قَرأ ثم   له، يُفتَحُ  فال فيستفتِحون الدُّ

َماءِ  أَْبَوابُ  لَهُمْ  تُفَت حُ  اَل : }وسل م آلِه وعلى عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ   َواَل  الس 

 فيقولُ : قال ،[41: األعراف{ ]اْلِخيَاطِ  َسمِّ  فِي اْلَجَملُ  يَلِجَ  َحت ى اْلَجن ةَ  يَْدُخلُونَ 

ينَ  في عبدي كتابَ  اكتُبوا: وجل   عز   هللاُ  ْفلى األرضِ  في ِسجِّ  إلى وأِعيدوه السُّ

: قال أخرى، تارةً  أُخِرُجهم ومنها أُعيُدهم، وفيها خلَْقتُهم، منها فإنِّي األرِض؛

: وسل م آلِه وعلى عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  قَرأ ثم  : قال طَْرًحا، ُروُحه فتُطَرحُ 

ِ  يُْشِركْ  َوَمنْ } َماءِ  ِمنَ  َخر   فََكأَن َما بِاّلل  يحُ  بِهِ  تَْهِوي أَوْ  الط ْيرُ  فَتَْخطَفُهُ  الس   الرِّ

 الملَكانِ  ويأتيه جَسِده، في ُروُحه فتُعادُ : قال ،[11: الحج{ ]َسِحيق   َمَكان   فِي

 وما: له فيقوالنِ  أدري، ال ها ها: فيقولُ  ربَُّك؟ َمن: له فيقوالنِ  فيُجلِسانِه

 ِمن له أَفِرشوا: ماءِ الس   ِمن منُاد   فيُنادي: قال أدري، ال ها ها: فيقولُ  ِدينَُك؟

ها ِمن فيأتيه: قال الن اِر، إلى بابًا له وافتَحوا الن اِر، ِمن وألبِسوه الن اِر،  َحرِّ

 قبيحُ  رُجل   ويأتيه أضالُعه، فيه تختلِفَ  حت ى قبُره عليه ويُضي قُ  وَسموِمها،

 ُكْنتَ  ال ذي كَ يومُ  هذا يَُسوُءَك، بال ذي أبِشرْ : فيقولُ  الثِّياِب، وقبيحُ  الوجهِ 

، يَجيءُ  ال ذي الوجهُ  فوجهُكَ  أنَت؟ َمن: فيقولُ  توَعُد؟  عَملُكَ  أنا: فيقولُ  بالش رِّ

،: فيقولُ  الخبيُث، ، الس اعةَ، تُقِمِ  ال ربِّ  !الس اعةَ  تُقِمِ  ال ربِّ

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 |   حسن:  المحدث حكم خالصة|  510: مالرق أو الصفحة المسند
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 يسير، باختالف( 59115) وأحمد ،(6510) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .مختصراً ( 5168) ماجه وابن ،(0005) والنسائي

 ، مستقِيًما ِصراطًا مثاًل  هللاُ  َضربَ  مسعودَ  بن عبدَّللاوفي الصحيح عن 

راطِ  َجنَبَتِي وَعنْ   ُستُور   األبوابِ  وعلى ، مفتحة   ب  أبوا فيِهما سُّورانِ  الصِّ

راطِ  رأسِ  وِعند ، ُمْرخاة   راطِ  على استقِيُموا:  يقولُ  داع   الصِّ  وال الصِّ

وا  ؛ األبوابِ  تلكَ  من شيئًا يفتحَ  أنْ  عبد   هَم   يدُعوكل ما داع   ذلكَ  وفَوقَ  ؛ تَْعَوجُّ

َرهُ  ثم   ، تَلِْجهُ  تَْفتَْحه إنْ  فإن ك ، تفتْحه ال!  وْيلَكَ :  قال راطَ  أن   فأخبرَ  ، فَس   الصِّ

تُورَ  وأن   ، هللاِ  محارمُ  الُمفت حةَ  األبوابَ  وأن   ، اإلسالمُ  هو  ُحدودُ  اْلُمرخاةَ  السُّ

راطِ  رأسِ  على والد اِعي ، هللاِ   واعظُ  هو فوقِه من والد اِعي ، القرآنُ  هو الصِّ

 ُمْؤِمن   كلِّ  قلبِ  في هللاِ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0069: الرقم أو الصفحة الترغيب

 ونَواه ، أواِمرَ  ِمن فيه جاء وما القُرآنِ  باتِّباعِ  األمرُ : الحديثِ  وفي --5

 .وجل   عز   هللاِ  َمحاِرمِ  في الُوقوعِ  عن والن هيُ 

 في الُوقوعِ  ِمن تَمنَُعهم حواِجزَ  للِعبادِ  جَعلَ  هُسبحان هللاَ  أن  : وفيه --1

 المعاصي

وللمتذكرين آيات هللا، والمتدبرين براهينه بعقولهم، والمؤمنين  --7

المعتبرين المنتفعين باآليات: دار السالم أي الجنة، التي يسلم فيها المؤمن 

ْم أنها من اآلفات، كما سلم من االعوجاج في الدنيا، ومعنى ِعْنَد َربِّهِ 

مضمونة لهم عنده، يوصلهم إليها بفضله، وهللا هو وليهم أي ناصرهم 

 ومعينهم.

 أْملََح، َكْبش   َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَى وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِبُّونَ  الَجن ِة، أْهلَ  يا: ُمناد   فيُناِدي

 فَيَْشَرئِبُّونَ  الن اِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُم   َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: قولونَ فيَ 

 قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن،

 فال ُخلُود   الن ارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُود   الَجن ةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُم   فيُْذبَحُ  َرآهُ،
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 ،{َغْفلَة   في وهُمْ  األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُم   َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الدُّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6500: الرقم أو الصفحة البخاري

 بال غاية ، وال أَمد   إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن الن ارِ  أهلِ  خلودُ  :الحديثِ  وفي

 تَْفنَى ال النارَ  وأن   ِمنها، يَخُرجون ال وأن هم راحة ، وال نافعة   حياة   وال موت  

 . الت وحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى إن ما هاوأن   خاليةً، تَبقَى وال تزولُ  وال

وفي يوم الحساب تتبدد وتتقطع صالت الوصل والمنافع بين اإلنس  --8

والجن الذين ينتفع كل منهم باآلخر، فاستمتاع الجن من اإلنس: أنهم تلذذوا 

بطاعة اإلنس وإياهم، واستمتاع اإلنس من الجن: قبولهم وساوس الشياطين 

هم لهم حتى َزنوا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم. ومعنى اآلية وإطاعت

 هنا: تقريع الضالين والمضلين وتوبيخهم في اآلخرة على أعين العالمين.

ِ  َرسولُ  قَامَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  أْنَزلَ  ِحينَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 ُ  - نَْحَوهَا َكلَِمةً  أوْ  - قَُرْيش   َمْعَشرَ  يا: قالَ { األْقَربِينَ  َعِشيَرتَكَ  َوأَْنِذرْ : }هللا 

ِ  ِمنَ  َعْنُكمْ  أُْغنِي ال أْنفَُسُكمْ  اْشتَُروا  َعْنُكمْ  أُْغنِي ال َمنَاف   عبدِ  بَنِي يا شيئًا، هللا 

ِ  ِمنَ  ِ  ِمنَ  َعْنكَ  أُْغنِي ال الُمط لِبِ  عبدِ  بنَ  َعب اسُ  يا شيئًا، هللا   َصفِي ةُ  ويَا شيئًا، هللا 

ةَ  ِ  َرسولِ  َعم  ِ  ِمنَ  َعْنكِ  أُْغنِي ال هللا  د   بْنتَ  فَاِطَمةُ  ويَا شيئًا، هللا   ما َسلِينِي ُمَحم 

ِ  ِمنَ  َعْنكِ  أُْغنِي ال َمالِي ِمن ِشْئتِ   شيئًا هللا 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6555: الرقم أو الصفحة

 (006) ومسلم له، واللفظ( 6555) البخاري أخرجه:  التخريج

 مالُه وال نََسبُه يَنفُعه وال بعملِه ُمرتبِط   إنسان   كل   أن   بيانُ : الحديثِ  وفي --5

 .غيِره َعملُ  وال

، وسل م عليه هللا صل ى النبيِّ  َصْدعِ  بيانُ : وفيه --1 سالةَ ا وإبالِغه بالحقِّ  لرِّ

 ..تقصير   دون تعالى ربُّه أََمره كما
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وأما خلود الكفار في النار فمرجعه إلى مشيئة هللا، هذا ما أرجحه، أي  --7

ُ أقوال كثيرة،  أن خلودهم بمشيئة هللا. وقد قيل في استثناء إاِل  ما شاَء هللا 

حوال رجح الزجاج والطبري منها: استثناء أوقات المحاسبة ألن في تلك األ

ليسوا بخالدين في النار، ألن معنى االستثناء إنما هو من يوم القيامة، أي 

خالدين في النار إال ما شاء هللا من مقدار حشرهم من قبورهم، ومقدار 

 مدتهم في الحساب، فاالستثناء منقطع.

المراد األوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى  -والقول الثاني -11

ر، روي أنهم يدخلون واديا فيه برد شديد، فهم يطلبون الرد عذاب الزمهري

  من ذلك البرد إلى حر جهنم.

والقول الثالث البن عباس: االستثناء ألهل اإليمان، استثنى هللا تعالى  -11

قوما سبق في علمه أنهم يسلمون ويصدقون النّبي صلّى هللا عليه وسلّم، 

وال يكون االستثناء « من»وعلى هذا القول يجب أن تكون ما بمعنى 

 منقطعا.

ُ  خل صَ  إذا وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  الن ارِ  منَ  المؤمنينَ  هللا 

نيا في لَه يَكونُ  الحقِّ  في لصاحبِه أحِدكم مجادلةُ  فما وأمنوا  مجادلةً  أشد   الدُّ

 إخوانُنا رب نا يقولونَ  قالَ  الن ارَ  أدخلوا ال ذينَ  إخوانِهمُ  في لربِّهم المؤمنينَ  منَ 

ونَ  معنا ويصومونَ  معنا يصلُّونَ  كانوا  فيقولُ  الن ارَ  فأدخلتَهمُ  معنا ويحجُّ

 الن ارُ  تأكلُ  ال بصوِرهم فيعرفونَهم فيأتونَهم منهم عرفتُم من فأخرجوا اذهبوا

 إلى أخذتهُ  من ومنهم ساقيهِ  أنصافِ  إلى الن ارُ  أخذتهُ  من فمنهم صوَرهم

 من أخرجوا يقولُ  ثم   أمرتَنا قد من أخرجنا رب نا فيقولونَ  مفيخرجونَه كعبيهِ 

 دينار   نصفِ  وَزنُ  قلبِه في كانَ  من ثم   اإليمانِ  منَ  دينار   وَزنُ  قلبِه في كانَ 

 هذا يصدِّق لم فمن سعيد   أبو قالَ  خردل   من حب ة   مثقالُ  قلبِه في كانَ  من ثم  

َ  إِن   فليقرأ ة   الَ ِمْثقَ  يَْظلِمُ  اَل  هللا   لَُدْنهُ  ِمنْ  َويُْؤتِ  يَُضاِعْفهَا َحَسنَةً  تَكُ  َوإِنْ  َذر 

 َعِظيًما أْجًرا

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  15: الرقم أو الصفحة ماجه

 (915(( )السنة)) في عاصم أبي ابن أخرجه:  التخريج
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 .ِعباِده على وفْضلِه هللاِ  رحمةِ  َسَعةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 هللاُ  يُْخِرُجهم ثم   َمعاصيهم، قْدرِ  على يُعذ بونَ  الُمسلمينَ  ُعصاةَ  أن  : وفيه --1

 .الش افعينَ  بَشفاعةِ  ثم   بفْضلِه، الن ارِ  ِمن

ُ، إال   إلَهَ  ال قالَ  َمن الن ارِ  ِمنَ  يَْخُرجُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  وفي هللا 

ُ، إال   إلَهَ  ال قالَ  َمن الن ارِ  ِمنَ  ويَْخُرجُ  َخْير ، ِمن َشِعيَرة   وَْزنُ  قَْلبِهِ   قَْلبِهِ  وفي هللا 

ة   وَْزنُ  ُ، إال   إلَهَ  ال قالَ  َمن الن ارِ  ِمنَ  ويَْخُرجُ  َخْير ، ِمن بُر   وَْزنُ  قَْلبِهِ  وفي هللا 

ة    هللا صلى النبي عن أنس حدثنا قتادة حدثنا: أبان قال : وقال. َخْير   ِمن َذر 

 (خير) من مكان( إيمان من) وسلم عليه

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  66: الرقم أو الصفحة

 (580) ومسلم له، واللفظ( 66) البخاري أخرجه:  التخريج

دَ  أن   على يدلُّ  لحديثُ وا --5  في يقومَ  أن دونِ  ِمن هللاُ، إال   إلهَ  ال: قولِ  مجر 

 .الن ارِ  ِمن يُخِرُجه وال صاحبَه، ينفَعُ  ال -اإليمانِ  ِمن شيء   القلبِ 

 ِمن الكبائرِ  أهلَ  وأن   وتفاُضلِه، اإليمانِ  تفاُوتِ  على واضحة   داللة  : وفيه --1

 .فيها يُخل دون ال لكن هم الن اَر، منهم يدُخلُ  َمن يدُخلُ  المؤمنين

تولية الظلمة على بعضهم وتقريع الكافرين على عدم إيمانهم  -08

 [                                  500الى  508( :اآليات 6]سورة األنعام )

ْعَشَر ( يا مَ 508َوَكذلَِك نَُولِّي بَْعَض الظَّالِِميَن بَْعضاً بِما كانُوا يَْكِسبُوَن )

وَن َعلَْيُكْم آياتِي َويُْنِذُرونَُكْم لِقاَء  ْنِس أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّ اْلِجنِّ َواإْلِ

ْنيا َوَشِهُدوا َعلى  ْتُهُم اْلَحياةُ الدُّ يَْوِمُكْم هذا قالُوا َشِهْدنا َعلى أَْنفُِسنا َوَغرَّ

( ذلَِك أَْن لَْم يَُكْن َربَُّك ُمْهلَِك اْلقُرى بِظُْلٍم 500أَْنفُِسِهْم أَنَُّهْم كانُوا كافِِريَن )

ا 505َوأَْهلُها غافِلُوَن ) ا َعِملُوا َوما َربَُّك بِغافٍِل َعمَّ ( َولُِكلٍّ َدَرجاٌت ِممَّ

 (500يَْعَملُوَن )

 التفسير
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وكما َول ينا الَمَرَدة من الجن، وَسل طناهم على بعض الناس ليضلوهم،  - 117

كل ظالم ظالًما يحثه على الشر ويحضه عليه، وينفِّره عن الخير،  نولي

 ويزهِّده فيه؛ جزاًء لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي.

ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر اإلنس والجن، ألم يأتكم رسل من  - 111

فونكم لقاء  -فهم من اإلنس-جنسكم  يتلون عليكم ما أنزل هللا عليهم، ويخوِّ

مكم هذا الذي هو يوم القيامة؟ قالوا: بلى، أقررنا اليوم على أنفسنا بأن يو

رسلك قد بلّغونا، وأقررنا بلقاء هذا اليوم، لكن كذبنا رسلك، وكذبنا بلقاء هذا 

اليوم. وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من َزينة وَُزْخرف ونعيم َزائل، وأقروا 

باّلل وبرسله، ولن ينفعهم هذا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين 

 اإلقرار وال اإليمان؛ لفوات وقته.

ذلك اإلعذار بإرسال الرسل إلى اإلنس والجن لئال يُعاقَب أحد  على  - 111

ما جناه وهو لم يُْرَسل إليه رسول، ولم تبلغه دعوة، فلم نعذب أمة من األمم 

 إال بعد إرسال الرسل إليهم.

أعمالهم، فال يستوي كثير الشر وقليله،  ولكل منهم درجات بحسب - 111

التابع والمتبوع، كما ال يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات، وليس ربك 

بغافل عما كانوا يعملونه، بل هو مطلع عليه، ال يخفى عليه منه شيء، 

 وسيجاَزيهم على أعمالهم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

نَُولِّي.. على أن الرعية متى كانوا ظالمين، فاّلل تعالى  تدل آية: َوَكذلِكَ  --1

يسلط عليهم ظالما مثلهم، فإن أرادوا التخلص من ذلك األمير الظالم، 

 فليتركوا الظلم.

 كانَ  ما المؤمنينَ  أم   يا:  سلمةَ  ألمِّ  قُلتُ  وفي الصحيح عن شهر بن حوشب

ِ  رسولِ  دعاءِ  أَْكثرُ  ُ  صل ى هللا   أَْكثرُ  كانَ :  قالَت ؟ عنَدكِ  كانَ  إذا وسل مَ  علَيهِ  هللا 

ِ  رسولَ  يا:  فقُلتُ :  قالَت دينِكَ  على قلبي ثبِّت القلوبِ  ُمقلِّبَ  يا:  دعائِهِ   ما هللا 

 لَيسَ  إن هُ  سلمةَ  أم   يا:  قالَ  ؟ دينِكَ  على قلبي ثبِّت القلوبِ  مقلِّبَ  يا دعاءكَ  أكثرُ 
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ِ  أصابعِ  من َعْينِ أصبُ  بينَ  وقلبُهُ  إال   آدمي    أَزاغَ  شاءَ  ومن ، أقامَ  شاءَ  فَمن ، هللا 

 هََدْيتَنَا إِذْ  بَْعدَ  قُلُوبَنَا تُِزغْ  اَل  َرب نَا معاذ   فتال. 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  حوشب بن شهر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0100: الرقم أو الصفحة الترمذي

عاءِ  على الَحثُّ : الحديثِ  وفي --1 ينِ  على بالث باتِ  الدُّ  .والهدى الدِّ

؛ عز   هللاِ  بيَدِ  آدمَ  بَني قُلوبِ  جميعَ  أن   بيانُ : وفيه --1  هَداها، شاء إنْ  وجل 

 .أَزاَغها شاء وإن

وتدل اآلية أيضا على أنه ال بد للناس من أمير وحاكم ألنه تعالى إذا  --1

ظالم، فبأن ال يخلي أهل الصالح من أمير  كان ال يخلي أهل الظلم من أمير

 يحملهم على َزيادة الصالح، كان أولى.

ِ  َرسولَ  َسِمعَ : أن هُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 عن َمْسئُول   وهو َراع   فَاإِلَمامُ  َرِعي تِِه، عن وَمْسئُول   َراع   ُكلُُّكمْ : يقولُ  وسل مَ 

ُجلُ  ،َرِعي تِهِ   بَْيتِ  في والَمْرأَةُ  َرِعي تِِه، عن َمْسئُول   وهو َراع   أْهلِهِ  في والر 

 وهو َراع   َسيِِّدهِ  َمالِ  في والَخاِدمُ  َرِعي تِهَا، عن َمْسئُولَة   وهي َراِعيَة   ََزْوِجهَا

ِ  َرسولِ  ِمن هَُؤاَلءِ  فََسِمْعتُ : قالَ  َرِعي تِِه، عن َمْسئُول    وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ُجلُ : قالَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   وأَْحِسبُ   وهو َراع   أبِيهِ  َمالِ  في والر 

 .َرِعي تِهِ  عن َمْسئُول   وُكلُُّكمْ  َراع   فَُكلُُّكمْ  َرِعي تِِه، عن َمْسئُول  

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0608: الرقم أو فحةالص البخاري

 .وَغيِره آَدمي   ِمن يَِده تَْحتَ  َعم ن َمسؤول   أَحد   ُكل   أن   :الَحديثِ  في

عي ةِ  بَِحقِّ  القيامِ  ُوجوبُ : َوفيه يني ةِ  لَِمصالِِحهم وإْرشاِدِهم الر  ْنيَوي ِة، الدِّ  والدُّ

ا وَرْدِعِهم هم عم   .وُدْنياهُم نِهمدي في يَُضرُّ

 وال فيها يخرجُ  ال ساَعة   في هللاِ  رسولُ  خرجَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة 

 ألقى خرْجتُ :  قال ؟ بكر   أبا يا بِكَ  جاء ما: فقال بكر   أبو فأتاهُ  أحد ، فيها يلقاهُ 

:  فقال ، عمرُ  جاء أنْ  يلبثْ  فلمْ .  عليهِ  والتسليمَ  وجِههِ  في وأنظرُ  هللاِ  رسولَ 
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 بعضَ  وَجْدتُ  قد وأنا:  قال!  هللاِ  رسولَ  يا الجوعُ :  قال ؟ عمرُ  يا بِكَ  ءجا ما

 رجاًل  وكان ، األنصاريِّ  الت ْيهانِ  بنِ  الهيثمِ  أبي منزلِ  إلى فانطلقوا.  ذلكَ 

 صاحبُكِ  أين: المرأتِهِ  فَقَالوا يجدوهُ، فلمْ  َخَدم   لهُ  يكنْ  ولمْ  والش اءِ  النخلِ  كثيرَ 

 يَْزَعبُها بِقِْربَة   الهيثمِ  أبو جاء أنْ  يَلبَثوا فلمْ .  الماءَ  لَنا يَْستَْعِذبُ  انطلقَ : فقالتْ  ؟

يهِ  النبي   يلتزمُ  جاء ثُم   ، فوضَعها ِه، بأبيهِ  ويُفَدِّ  حديقتِهِ  إلى بِهمْ  انطلقَ  ثُم   وأُمِّ

 فال:  النبيُّ  فقال فوضَعهُ، بِقِْنو   فَجاء نخلة ، إلى انطلقَ  ثُم   ، بِساطًا لهُمْ  فبسطَ 

 تََخي ُروا أوْ  تَختاروا أنْ  أرْدتُ  إنِّي هللاِ  رسولَ  يا:  فقال ؟ ُرطَبِهِ  من لَنا تَنَق ْيتَ 

 بيِدهِ  نَفسي والذي هذا: فقال الماِء، ذلكَ  من وَشِربُوا فأكلوا وبُْسِرهِ  ُرطَبِهِ  من

، طَب  ورُ  باِرد ، ِظل   القيامِة، يومَ  عنهُ  تسألونَ  الذي النعيمِ  ِمنَ   باِرد   وماء   طَيِّب 

 فذبحَ .  َدر   ذاتَ  تَْذبََحن   ال:  النبيُّ  فقال طعاًما، لهُمْ  ليصنعَ  الهيثمِ  أبو فانطلقَ . 

:  قال.  ال:  قال ؟ خادم   لكَ  هل:  فقال فأكلوا، بِها، فأتاهُمْ  ، َجْديًا أوْ  َعناقًا لهُمْ 

 فقال الهيثِم، أبو فأتاهُ .  ثالث   َمعهُما ليس ْينِ بَِرْأسَ  فَأُتِيَ .  فَأْتِنا َسْبي   أَتَانا فإذا

 إِن  :  النبيُّ  فقال.  لي اخترْ !  هللاِ  رسولَ  يا:  فقال.  ِمْنهُما اخترْ :  النبيُّ 

.  معروفًا بهِ  واستوصِ  ، يصلِّي رأْيتُهُ  فإني ، هذا ُخذْ  ، مؤتمن   المستشارَ 

 َمما: امرأتُهُ  فقالتِ  ، رسولِ  لِ بقو فأخبَرها ، امرأتِهِ  إلى الهيثمِ  أبو فانطلقَ 

، فهوَ : قال تَْعتِقَهُ، بِأنْ  إال   النبيُّ  فيهِ  قال ما، حق   بِبالِغ   أنتَ   هللاَ  إِن  :  فقال َعتِيق 

 َعنِ  وتَْنهاهُ  بالمعروفِ  تَأُْمُرهُ  بِطَانَة  : بِطَانَتَانِ  ولهُ  إال   َخلِيفَةً  وال نبيًّا يَْبَعثْ  لمْ 

وءِ  بِطَانَةَ  يُوقَ  وَمنْ  ، َخباال تَأْلوهُ  ال ة  وبِطَانَ  المنكِر،  ُوقِيَ  فقد السُّ

 الشمائل مختصر:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  550: الرقم أو الصفحة

 وأحمد ،(0561) ماجه وابن ،(1509) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0068) مذيوالتر مختصراً،( 5956)

 اْشتَد تِ  إذا الس عيَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هْديِهِ  ِمن أن   :الحديثِ  وفي --5

رورةُ   .الض 

 أو أَلَم   ِمن نالَه ما اإلْنسانِ  ِذْكرَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هْديِهِ  ِمن أن  : وفيه --1

 .َضاالرِّ  وَعَدمِ  الت شكِّي على ال ونحِوِه، ُجوع  
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يفِ  إْكرامَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هْديِهِ  ِمن أن  : وفيه --1  الض 

 ، أْفتاهُ  َمنْ  على إْثُمهُ  كان ِعلم   بِغيرِ  أُْفتِىَ  َمنْ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ْشدَ  أن   يعلمُ  بأْمر   أخيهِ  على أشارَ  وَمنْ   خانَهُ  فقدْ  غيِرهِ  في الرُّ

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني : المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  6069: الرقم أو الصفحة

( 10) ماجه وابن له، واللفظ( 0615) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 9066) وأحمد مختصراً،

وتذكر اآلية سنة من سنن هللا في الناس، وهي أنه لما كان تعالى ولي  --1

ظهم وحارسهم ومعينهم وناصرهم وأن لهم دار السالم، المؤمنين أي حاف

أبان أن أهل النار بعضهم أولياء بعض، أي أن نصراءهم من يشبههم في 

 الظلم والخزي والنكال.

ومهمة الرسل عليهم السالم: تالوة اآليات اإللهية وتأويلها وتوضيحها،  --4

 وإنذار الناس وتخويفهم عذاب يوم القيامة.

 وِمثلَه الِكتابَ  أُوتيتُ  إنِّي أاَل   المقدام بن معدي كرب وفي الصحيح عن

 على َشْبعانًا يَْنثَني رُجل   يوِشكُ  أاَل  معه، وِمثلَه القُرآنَ  أُوتيتُ  إنِّي أاَل  معه،

 وَجْدتُم وما فأَِحلُّوه، حالل   ِمن فيه وَجْدتُم فما بالقُرآِن، عليكم: يقولُ  أَريكتِه

موه حرام   ِمن فيه ، الِحمارِ  لَحمُ  لكم يَِحلُّ  ال اَل أ! فَحرِّ  ناب   ذي كلُّ  وال األَْهليِّ

باِع، ِمنَ   وَمن صاِحبُها، عنها يَستَغنيَ  أنْ  إال   ُمعاهَد   مالِ  ِمن لُقَطة   وال أاَل  السِّ

 .قِراهُم بِمثلِ  يُْعقِبوهم أنْ  فلهم يَْقُروهم لم فإنْ  يَْقُروهم، أنْ  فعليهم بقَوم   نَزلَ 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  كرب معدي بن دامالمق:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  55556: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 صحيح إسناده

 له واللفظ( 55556) وأحمد ،(6606) داود أبو أخرجه:  التخريج

 امم   أمري من األمرُ  يأتيهِ  أريكتِهِ  على مت كئًا أحَدكم ألفين   الوفي الصحيح 

ِ  كتابِ  في وَجدنا ما أدري ال: فيقولُ  عْنهُ  نَهيتُ  أو بِهِ  أمرتُ   َرواهُ  ات بعناهُ  هللا 
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مناهُ  حراًما فيه وَجْدنا ما لغيِرهِ  رواية   وفي التِّرِمذي  أوتيتُ  وإنِّي أال حر 

مَ  ما إن   أال أخرى وفي.  معهُ  ومثلَهُ  القُرآنَ  ِ  رسولُ  حر  مَ  ما مثلُ  هللا  ُ  حر   هللا 

 السنة منزلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  -:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  50: الرقم أو الصفحة

 الراِشدينَ  الُخلفاءِ  وسنةِ  بُسن تِي عليكم وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 بالن واِجذِ  علْيها ُعْضًوا المهِديِّينَ 

 كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  19: الرقم أو الصفحة السنة

 أتينا  وحجر بن حجر وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي

 أتوك ما إذا الذين على وال فيه نزل ممن وهو ساريةَ، بنِ  العرباضَ 

 َزائرين، ؛ أتيناك:  وقلنا فسل منا، عليه أحملكم ما أجد ال قلت لتحملهم

 عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  بنا صلى:  العرباضُ  فقال.  ومقتبِسين وعائدين،

، ذاتَ  وسل مَ   العيون، منها ذرفت بليغةً، موعظةً  فوعظنا علينا، أقبل ثم يوم 

 ُمودِّع ، موعظةُ  هذه كأن!  هللاِ  رسولَ  يا:  قائل   فقال.  القلوبُ  منها ووِجلت

 عبًدا وإن والطاعةِ  والسمعِ  هللاِ  بتقوى أوصيكم:  فقال ؟ إلينا تعهد فماذا

 وسنةِ  بسنتي فعليكم كثيًرا، اختالفًا فسيرى بعدي منكم يِعشْ  من فإنه حبشيًّا،

 وإياكم بالنواجِذ، عليها وَعّضوا بها، تمّسكوا الراشدين المهديّين الخلفاءِ 

 ضاللة   بدعة   وكل   بدعة ، محدثة   كل   فإن   األمورِ  ومحدثاتِ 

:  المحدث|  حجر بن وحجر السلمي عمرو بن عبدالرحمن:  الراوي

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6605: الرقم أو الصفحة

 (55591) وأحمد له، واللفظ( 6605) داود أبو أخرجه:  التخريج

كِ ال على الش ديدُ  والتأكيدُ  الَحثُّ : الحديث وفي  عليه هللا صل ى النبي بسنة تمسُّ

اِشدين، الُخلفاءِ  وُسن ةِ  وسل م ينِ  في االبتداعِ  عن والن هيُ  الر   والتحذيرُ  الدِّ

 .ذلك ِمن الش ديدُ 
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ولم يجد الكفار بدا من االعتراف بذلك، ولكن الحياة الدنيا خدعتهم  --5

 فوا بكفرهم.وظنوا أنها تدوم، وخافوا َزوالها عنهم إن آمنوا، واعتر

 َرْكب   في إلَْيهِ  أْرَسلَ  ِهَرْقلَ  أن   :أْخبََرهُ  َحْربٍ  بنَ  ُسْفيَانَ  أبَا أنَّ وفي الصحيح 

اًرا وَكانُوا قَُرْيش ، ِمن أْمِ  تُج  ةِ  في بالش  ِ  َرسولُ  كانَ  ال تي الُمد   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 في فََدَعاهُمْ  بإيلِيَاَء، وهُمْ  فأتَْوهُ  َرْيش ،قُ  وُكف ارَ  ُسْفيَانَ  أبَا فِيهَا َماد   وسل مَ 

وِم، ُعظََماءُ  وَحْولَهُ  َمْجلِِسِه،  أْقَربُ  أيُُّكمْ : فَقَالَ  بتَْرُجَمانِِه، وَدَعا َدَعاهُمْ  ثُم   الرُّ

ُجلِ  بهذا نََسبًا ؟ أن ه يَْزُعمُ  الذي الر   نََسبًا، أْقَربُهُمْ  أنَا فَقُلتُ : ُسْفيَانَ  أبو فَقَالَ  نَبِي 

بُوا ِمنِّي، أْدنُوهُ : فَقَالَ  : لِتَْرُجَمانِهِ  قَالَ  ثُم   ظَْهِرِه، ِعْندَ  فَاْجَعلُوهُمْ  أْصَحابَهُ  وقَرِّ

ُجِل، هذا عن هذا َسائِل   إنِّي لهمْ  قُلْ  بُوهُ  َكَذبَنِي فإنْ  الر  ِ . فََكذِّ  الَحيَاءُ  لَْواَل  فََوهللا 

لَ  كانَ  ثُم  . عْنه لََكَذْبتُ  اَكِذبً  َعلَي   يَأْثُِروا أنْ  ِمن  كيفَ : قَالَ  أنْ  عْنه َسأَلَنِي ما أو 

 قَطُّ  أَحد   ِمنُكم القَْولَ  هذا قَالَ  فَهلْ : قَالَ  نََسب ، ُذو فِينَا هو: قُلتُ  فِيُكْم؟ نََسبُهُ 

؟ ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  فَهلْ : قَالَ . اَل : قُلتُ  قَْبلَهُ؟  الن اسِ  َرافُ فأشْ : قَالَ  ال: قُلتُ  َملِك 

: قُلتُ  يَْنقُُصوَن؟ أمْ  أيَِزيُدونَ : قَالَ . ُضَعفَاُؤهُمْ  بَلْ  فَقُلتُ  ُضَعفَاُؤهُْم؟ أمْ  يَت بُِعونَهُ 

: قُلتُ  فِيِه؟ يَْدُخلَ  أنْ  بَْعدَ  لِِدينِهِ  َسْخطَةً  منهمْ  أَحد   يَْرتَدُّ  فَهلْ : قَالَ . يَِزيُدونَ  بَلْ 

 فَهلْ : قَالَ . اَل : قُلتُ  قَاَل؟ ما يَقُولَ  أنْ  قَْبلَ  بالَكِذبِ  ِهُمونَهُ تَت   ُكْنتُمْ  فَهلْ : قَالَ . اَل 

ة   في منه ونَْحنُ  اَل،: قُلتُ  يَْغِدُر؟  ولَمْ : قَالَ  فِيهَا، فَاِعل   هو ما نَْدِري ال ُمد 

. نََعمْ : قُلتُ  وهُ؟قَاتَْلتُمُ  فَهلْ : قَالَ  الَكلَِمِة، هِذه َغْيرُ  شيئًا فِيهَا أُْدِخلُ  َكلَِمة   تُْمِكنِّي

، وبْينَهُ  بْينَنَا الَحْربُ : قُلتُ  إي اهُ؟ قِتَالُُكمْ  كانَ  فَكيفَ : قَالَ   ونَنَالُ  ِمن ا يَنَالُ  ِسَجال 

َ  اْعبُُدوا: يقولُ : قُلتُ  يَأُْمُرُكْم؟ َماَذا: قَالَ . منه  شيئًا، به تُْشِرُكوا واَل  وْحَدهُ  هللا 

اَلةِ  ويَأُْمُرنَا ،آبَاُؤُكمْ  يقولُ  ما واْتُرُكوا َكاةِ  بالص  ْدقِ  والز   والَعفَافِ  والصِّ

لَةِ   نََسب ، ُذو فِيُكمْ  أن ه فََذَكْرتَ  نََسبِهِ  عن َسأَْلتُكَ : له قُلْ : لِلت ْرُجَمانِ  فَقَالَ . والصِّ

ُسلُ  فََكذلكَ   لقَْوَل،ا هذا ِمنُكم أَحد   قَالَ  هلْ  وَسأَْلتُكَ . قَْوِمهَا نََسبِ  في تُْبَعثُ  الرُّ

 يَأْتَِسي َرُجل   لَقُلتُ  قَْبلَهُ، القَْولَ  هذا قَالَ  أَحد   كانَ  لو: فَقُلتُ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ 

، ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  هلْ  وَسأَْلتُكَ . قَْبلَهُ  قيلَ  بقَْول    فلوْ  قُلتُ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  َملِك 

، ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ   ُكْنتُمْ  هلْ  وَسأَْلتَُك، أبِيِه، ُمْلكَ  يَْطلُبُ  َرُجل   قُلتُ  َملِك 

 يَُكنْ  لَمْ  أن ه أْعِرفُ  فقَدْ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  قَاَل، ما يَقُولَ  أنْ  قَْبلَ  بالَكِذبِ  تَت ِهُمونَهُ 

ِ  علَى ويَْكِذبَ  الن اسِ  علَى الَكِذبَ  لِيََذرَ   أمْ  ات بَُعوهُ  الن اسِ  أْشَرافُ  وَسأَْلتُكَ . هللا 

ُسلِ  أْتبَاعُ  وهُمْ  ات بَُعوهُ، ُضَعفَاَءهُمُ  أن   فََذَكْرتَ  اُؤهُْم،ُضَعفَ   وَسأَْلتُكَ . الرُّ

. يَتِم   حت ى اإليَمانِ  أْمرُ  وَكذلكَ  يَِزيُدوَن، أن هُمْ  فََذَكْرتَ  يَْنقُُصوَن، أمْ  أيَِزيُدونَ 
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 وَكذلكَ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  فِيِه، لَ يَْدخُ  أنْ  بَْعدَ  لِِدينِهِ  َسْخطَةً  أَحد   أيَْرتَدُّ  وَسأَْلتُكَ 

 اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  يَْغِدُر، هلْ  وَسأَْلتُكَ . القُلُوبَ  بََشاَشتُهُ  تَُخالِطُ  ِحينَ  اإليَمانُ 

ُسلُ  وَكذلكَ   تَْعبُُدوا أنْ  يَأُْمُرُكمْ  أن ه فََذَكْرتَ  يَأُْمُرُكْم، بما وَسأَْلتُكَ . تَْغِدرُ  ال الرُّ

 َ اَلةِ  ويَأُْمُرُكمْ  األْوثَاِن، ِعبَاَدةِ  عن ويَْنهَاُكمْ  شيئًا، به ِرُكواتُشْ  واَل  هللا   بالص 

ْدقِ   وقدْ  هَاتَْيِن، قََدَمي   َمْوِضعَ  فََسيَْملِكُ  َحقًّا تَقُولُ  ما كانَ  فإنْ  والَعفَاِف، والصِّ

، أن ه أْعلَمُ  ُكْنتُ   إلَْيهِ  أْخلُصُ  أنِّي لَمُ أعْ  أنِّي فلوْ  ِمنُكْم، أن ه أظُنُّ  أُكنْ  لَمْ  َخاِرج 

ِ  َرسولِ  بِكتَابِ  َدَعا ثُم  . قََدِمهِ  عن لََغَسْلتُ  ِعْنَدهُ  ُكْنتُ  ولو لِقَاَءهُ، لَتََجش ْمتُ   هللا 

 إلى فََدفََعهُ  بُْصَرى، َعِظيمِ  إلى ِدْحيَةُ  به بََعثَ  الذي وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى

ِ  بْسمِ  فيه فَإَِذا فَقََرأَهُ  ِهَرْقَل، ْحَمنِ  هللا  ِحيِم، الر  د   ِمن الر  ِ  عبدِ  ُمَحم   وَرسولِهِ  هللا 

ومِ  َعِظيمِ  ِهَرْقلَ  إلى ا الهَُدى، ات بَعَ  َمنِ  علَى َساَلم  : الرُّ  أْدُعوكَ  فإنِّي بَْعُد، أم 

ُ  يُْؤتِكَ  تَْسلَْم، أْسلِمْ  اإلْساَلِم، بِدَعايَةِ  تَْيِن، أْجَركَ  هللا   إْثمَ  َعلَْيكَ  فإن   ل ْيتَ تَوَ  فإنْ  َمر 

 إال   نَْعبُدَ  ال أنْ  وبْينَُكمْ  بْينَنَا َسَواء   َكلَِمة   إلى تََعالَْوا الِكتَابِ  أْهلَ  يَا}و األِريِسيِّينَ 

 َ ِ  ُدونِ  ِمن أْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَت ِخذَ  واَل  شيئًا به نُْشِركَ  واَل  هللا   تََول ْوا فإنْ  هللا 

ا: ُسْفيَانَ  أبو قَالَ { ُمْسلُِمونَ  بأن ا اْشهَُدوا فَقُولوا  ِمن وفََرغَ  قَاَل، ما قَالَ  فَلَم 

َخبُ  ِعْنَدهُ  َكثُرَ  الِكتَاِب، قَِراَءةِ   فَقُلتُ  وأُْخِرْجنَا، األْصَواتُ  واْرتَفََعتِ  الص 

 بَنِي َملِكُ  يََخافُهُ  إن ه َكْبَشةَ، أبِي اْبنِ  أْمرُ  أِمرَ  لقَدْ : أُْخِرْجنَا ِحينَ  ألْصَحابِي

ُ  أْدَخلَ  حت ى َسيَْظهَرُ  أن ه ُموقِنًا َِزْلتُ  فَما. األْصفَرِ   ابنُ  وكانَ . اإلْساَلمَ  َعلَي   هللا 

أْمِ  نََصاَرى علَى ُسقُفًّا وِهَرْقَل، إيلِيَاءَ  َصاِحبُ  الن اظُوِر،  ِهَرْقلَ  أن   يَُحدِّثُ  الش 

 اْستَْنَكْرنَا قَدِ : بَطَاِرقَتِهِ  بَْعضُ  فَقَالَ  الن ْفِس، َخبِيثَ  يَْوًما أْصبَحَ  إيلِيَاَء، قَِدمَ  ِحينَ 

اءً  ِهَرْقلُ  وكانَ : الن اظُورِ  ابنُ  قَالَ  هَْيئَتََك،  ِحينَ  لهمْ  فَقَالَ  النُُّجوِم، في يَْنظُرُ  َحز 

 فَمن ظَهََر، قدْ  لِختَانِ ا َملِكَ  النُُّجومِ  في نَظَْرتُ  ِحينَ  الل ْيلَةَ  َرأَْيتُ  إنِّي: َسأَلُوهُ 

ِة؟ هِذه ِمن يَْختَتِنُ  ن كَ  فال اليَهُوُد، إال   يَْختَتِنُ  ليسَ : قالوا األُم   واْكتُبْ  َشأْنُهُْم، يُِهم 

 أُتِيَ  أْمِرِهْم، علَى هُمْ  فَبْينَما. اليَهُودِ  ِمنَ  فيهم َمن فَيَْقتُلُوا ُمْلِكَك، َمَدايِنِ  إلى

ِ  َرسولِ  َخبَرِ  عن يُْخبِرُ  َغس انَ  َملِكُ  به لَ أْرسَ  بَرُجل   ِهَرْقلُ   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ا وسل َم،  فَنَظَُروا اَل، أمْ  هو أُمْختَتِن   فَاْنظُُروا اْذهَبُوا: قَالَ  ِهَرْقلُ  اْستَْخبََرهُ  فَلَم 

ثُوهُ  إلَْيِه، ، أن ه فََحد  : ِهَرْقلُ  فَقَالَ  يَْختَتِنُوَن، مْ هُ : فَقَالَ  الَعَرِب، َعنِ  وَسأَلَهُ  ُمْختَتِن 

ةِ  هِذه ُمْلكُ  هذا  وكانَ  بُروِميَةَ، له َصاِحب   إلى ِهَرْقلُ  َكتَبَ  ثُم  . ظَهَرَ  قدْ  األُم 

 ِكتَاب   أتَاهُ  حت ى ِحْمصَ  يَِرمْ  فَلَمْ  ِحْمَص، إلى ِهَرْقلُ  وَسارَ  الِعْلِم، في نَِظيَرهُ 

 وأن هُ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  ُخُروجِ  علَى ْقلَ ِهرَ  َرْأيَ  يَُوافِقُ  َصاِحبِهِ  ِمن
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، ومِ  لُِعظََماءِ  ِهَرْقلُ  فأِذنَ  نَبِي   بأَْبَوابِهَا أَمرَ  ثُم   بِحْمَص، له َدْسَكَرة   في الرُّ

وِم، َمْعَشرَ  يا: فَقَالَ  اط لَعَ  ثُم   فَُغلِّقَْت، ْشِد، الفالحِ  في لَُكمْ  هلْ  الرُّ  يَْثبُتَ  نْ وأَ  والرُّ

؟ هذا فَتُبَايُِعوا ُمْلُكُكْم،  األْبَواِب، إلى الَوْحشِ  ُحُمرِ  َحْيَصةَ  فََحاُصوا النبي 

ا ُغلِّقَْت، قدْ  فََوَجُدوهَا وهُمْ : قَالَ  اإليَماِن، ِمنَ  وأَيِسَ  نَْفَرتَهُْم، ِهَرْقلُ  َرأَى فَلَم   ُردُّ

، تَُكمْ  بهَا تَبِرُ أخْ  آنِفًا َمقالتي قُلتُ  إنِّي: وقَالَ  َعلَي   َرأَْيُت، فقَدْ  ِدينُِكْم، علَى ِشد 

 ِهَرْقلَ  َشأْنِ  آِخرَ  ذلكَ  فَكانَ  عْنه، وَرُضوا له فََسَجُدوا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حرب بن سفيان أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5: الرقم أو الصفحة البخاري

ئِقَ  الت قديرَ  َوتَقديُره إِلَيه، الَمْكتوبِ  طَفةُ ُمال :الَحديثِ  في --5  الُمناِسَب، الال 

 .اإِلْسالمي ةِ  الش ريعةِ  ُحدودَ  يَتَجاَوَزُ  ال ال ذي

 .أْجرانِ  لَه أْسلَمَ  إِذا الِكتابي   أن  : َوفيه --1

 والشُّعوبِ  األَُممِ  َجميعِ  ِعندَ  الَكِذبِ  اْستِقباحُ : َوفيه --1

ِ  رسولُ  أمَرنا أبي موسي األشعريالصحيح عن وفي  ُ  صل ى هللا   عليهِ  هللا 

 قالَ  ، الن جاشيِّ  أرضِ  إلى طالب   أبي بنَ  جعفرَ  معَ  ننطلقَ  أن وسل مَ  آلِهِ  وعلَى

 للن جاشيِّ  وجَمعوا الوليدِ  بنَ  وعمارةَ  العاصِ  بنَ  َعمرو فبعثوا قوَمنا ذلِكَ  فبلغَ 

 لَهُ  قالَ  ثم   وسجدوا فقبِلَها بِهَدي تِهِ  فأتَوهُ  ، جاشيِّ الن   علَى وقَِدما فقَِدمنا ، هديةً 

 لَهُمُ  فقالَ .  أرِضكَ  في َوهُم دينِنا عن رِغبوا من ا قوًما إن  :  العاصِ  بنُ  َعمرو

 يتََكل مُ  ال:  جعفر   لَنا فقالَ  إلينا فبعثَ .  نعم:  قالوا ؟ أرضي في:  الن جاشيُّ 

 َمجلِسهِ  في جالس   َوهوَ  الن جاشيِّ  إلى فانتَهَينا قال.  اليومَ  خطيبُُكمُ  أَنا أحد   منُكم

هبانُ  والقسِّيسونَ  ، يساِره عن وعمارةُ  يمينِهِ  عن العاصِ  بنُ  وَعمرو  والرُّ

 يسجدونَ  ال إن هم:  وعمارةُ  العاصِ  بنُ  عمرو لهُ  قال وقد ، سماطينِ  جلوس  

ا قال.  لَكَ  يسينَ  منَ  عنَدهُ  َمن قالَ  ََزبََرنا انتَهَينا فلم  هبانُ  القسِّ  اسجدوا:  والرُّ

ِ  إال   نسجدُ  ال:  جعفر   فقالَ .  للملِكِ  ا ّلل   يمنُعكَ  ما:  قالَ  الن جاشيِّ  إلى انتَهَينا فلم 

ِ  إال   نسُجدَ  ال:  قالَ  ؟ تسُجدَ  أن َ  إن  :  قالَ  ؟ ذاكَ  وما:  الن جاشيُّ  لَهُ  قالَ  ّلل   هللا 

 يأتي برسول   مريمَ  ابنُ  عيَسى بهِ  بشرَ  ال ذي الرسولُ  َوهوَ  ، رسولَهُ  فينا بعثَ 

َ  نعبدَ  أن فأمَرنا أحمدُ  اسُمهُ  بعدي من الةَ  ونقيمَ  ، شيئًا بِهِ  نُْشِركَ  وال هللا   ، الص 

كاةَ  ونُْؤتيَ   فأعجبَ :  قالَ .  المنكرِ  عنِ  ونَهانا ، بالمعروفِ  وأمَرنا ، الز 
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ا ، قولُهُ  الن جاشي   ُ  أصلحَ :  قال العاصِ  بنُ  َعمرو ذلِكَ  رأى فلم   ، الملِكَ  هللا 

 ابنِ  في صاحبُكَ  يقولُ  ما:  لجعفر   الن جاشيُّ  فقالَ .  مريمَ  ابنِ  في يخالفونَ  إن هم

ِ  قَولَ  فيهِ  يقولُ :  قالَ  ؟ مريمَ  ِ  روحُ  هوَ  هللا   البتولِ  منَ  أخرَجهُ  َوَكلمتُهُ  هللا 

:  فقالَ  ، األرضِ  منَ  عوًدا الن جاشيُّ  فتَناولَ :  قالَ  بشر   ايَقربَه لم ال تي العذراءِ 

هبانَ  القسِّيسينَ  معشرَ  يا  في تقولونَ  ما علَى هؤالءُ  يقولُ  ما يزيدُ  ما ، والرُّ

 أن هُ  أشهدُ  فأَنا ، عنِدهِ  من جئتُمْ  وبَمن بُِكم مرحبًا ، هِذهِ  يزنُ  ما مريمَ  ابنِ 

ِ  رسولُ   ألتَيتُهُ  الُملكِ  منَ  فيهِ  أَنا ما لَوال ، مريمَ  ابنُ  عيَسى بهِ  بشرَ  وال ذي هللا 

 وقالَ  ، َوِكسوة   بطعام   لَنا وأمرَ  شئتُمْ  ما أرضي في امكثوا ، نعلَيهِ  أحملَ  حت ى

وا:   ، قصيًرا رجاًل  ، العاصِ  بنُ  َعمرو َوكانَ :  قالَ .  هدي تَهما هَذينِ  علَى ردُّ

 ، الن جاشيِّ  إلى البحرِ  في فأقبال:  قالَ  ، جمياًل  رجاًل  الوليدِ  بنُ  عمارةُ  َوكانَ 

ا ، امرأتُهُ  العاصِ  بنِ  َعمرو ومعَ  قال ، فشِربوا قال  قالَ  ، الخمرَ  شِربوا فلم 

 عمارةُ  فأخَذهُ  تستحي أال َعمرو لهُ  فقال.  فلتقَبِّْلني امرأتَكَ  ُمرْ :  لعمر و عمارةُ 

 عليهِ  فحقدَ  ، الس فينةَ  أدخلَهُ  حت ى هُ يُناشدُ  َعمرو فجعلَ  ، البحرِ  في بِهِ  فرَمى

و و فقالَ  ، ذلِكَ  عمر  .  أَْهلِكَ  في عمارةُ  َخلَفَ  خرجتَ  إذا إن كَ :  للن جاشيِّ  عمر 

 الوحشِ  معَ  فصارَ  إحليلِهِ  في فنفخَ  بعمارةَ  الن جاشيُّ  فدعا:  قالَ 

 صحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

.  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  114: الرقم أو الصفحة النبوة دالئل

 الشيخين رجال ورجاله

 شيبة أبي وابن ،(118/ 1(( )المستدرك)) في الحاكم أخرجه:  التخريج

(. 114/ 1(( )األولياء حلية)) في نعيم وأبو له، واللفظ( 143/ 14)

 يسير باختالف

 كلمة نفخ في إحليله   شرح 

 يا:  فقال بعمارة عمرو مكر:  قال ، شهاب ابن عن ، عقبة نب موسى وعن

 إذا عندها فتحدث ، النجاشي امرأة إلى فاذهب ، جميل رجل إنك عمارة

 دخل حتى عمارة فراسلها.  حاجتنا في لنا عون ذلك فإن ، َزوجها خرج

 وإنه ، نساء صاحب صاحبي إن:  فقال النجاشي إلى عمرو فانطلق.  عليها

 في فنفخ ، به فأمر.  أهله عند هو فإذا ، بيته إلى النجاشي فبعث . أهلك يريد
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 واستوحش ، فجن ، البحر جزائر من جزيرة في ألقاه ثم ، سحره ، إحليله

 . الوحش مع

 فسار ، أخوه عليه فدل ، الوحوش مع عمر خالفة إلى بقي فإنه ، عمارة فأما

 فبقي ، وأمسكه وثبف ، فر أخاه رأى فلما ، الماء وروده وقت وتحين إليه

 في ومات ، الخوف من قوته فخارت ، يرسله فلم ، أخي يا أرسلني:  يصيح

 ذهاب قبل عليه كانوا ما على يبعثون الذين المجانين في فعداده.  الحال

 عليه هللا صلى- هللا لرسول والعداوة الكفر على المعثر هذا فيبعث ، العقل

 . المغفرة هللا نسأل ، -وسلم

 ... النبالء أعالم سير..  نجاشيال أخبار

ينُ  هذا ما:  الن جاشي لهمُ  فقال وفي الصحيح عن أم سلمة أم المؤمنين   الدِّ

 ؟ الن اسِ  من أحد   دينِ  في وال ديني في تدُخلوا ولم قوَمُكم، فيهِ  فارقتُمْ  ال ذي

 َونَأْتي الميتةَ  نَأْكلُ وَ  ، األصنامَ  نعبدُ  جاهلي ة   أَْهلَ  كن ا الملُِك، أيُّها:  جعفرُ  فقال

عيفَ  من ا القويُّ  ويأكلُ  الجوارَ  ونُسيءُ  األرحاَم، ونقطعُ  الفواحَش،  ، الض 

ُ  بعثَ  حت ى  ، وعفافَهُ  وأمانتَهُ، ، وصدقَهُ  نسبَهُ، نعرفُ  من ا رسواًل  إلينا هللا 

ِ  لتوحيدِ  فدعانا  األصناِم، من نعبدُ  كن ا ما شيئًا،ونخلَعَ  بهِ  نُشِركَ  ال وأن هللا 

حِم، وصلةِ  األمانِة، وأداءِ  الحديِث، بصدقِ  وأمَرنا  الجواِر، وُحسنِ  الر 

ماِء، المحارِم، عنِ  والكفِّ  وِر، وقولِ  الفواحِش، عنِ  ونَهانا والدِّ  وأَْكلِ  الزُّ

الِة، وأمَرنا اليتيِم، مالَ  يام، بالص  دَ  والصِّ  وقال اإلسالِم، أمورَ  علَيهِ  وعد 

منا وصدقناه، بهِ  افآمن   جعفر   مَ  ما وحر   فتعد ى لَنا، أحل   ما وحل لنا علينا، حر 

ونا دينِنا عن وفتَنونا فعذ بونا قوُمنا، علينا ا األوثاِن، عبادةِ  إلى ليردُّ  فلم 

 واخترناكَ  بالِدَك، إلى خرجنا دينِنا، وبينَ  بينَنا وحالوا وظلَمونا، قَهَرونا

ا مَعكَ  هل: الن جاشيُّ  فقالَ  عنَدكَ  نُظلَمَ  ال أن ورَجونا سواَك، َمن علَى  جاءَ  ِمم 

ِ  عنِ  بهِ   الن جاشيُّ  فبََكى مريَمَ  سورةِ  من صدًرا علَيهِ  قرأَ  نَعم،: قالَ  ؟ شيء   هللا 

 مشكاة   من يخرجُ  عيَسى بهِ  جاءَ  وال ذي هذا إن  : الن جاشيُّ  وقال وأساقفتُهُ 

ِ  انطلقا واحدة ،  العاصِ  بنَ  عمَرو يخاِطبُ  أبًدا، إليُكما ُمهُمِ أسل ال وهللا 

و وقال فَخرجا وصاحبَهُ  ِ  لعبدِ  عمر  ِ  ربيعةَ  أبي بنُ  هللا   يُبيدُ  بما غًدا آلتيَن هُ  وهللا 

ا َخضراَءهم  بن عيَسى في يقولونَ  هؤالء إن: للن جاشيِّ  قالَ  الغُد، كان فلم 

 فقالَ  ؟ المسيحِ  في: قولِهم عن ميسألُهُ  النجاشي فأرسلِ  ، عظيًما قواًل  مريمَ 
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ِ  عبدُ  هوَ : نبيُّنا بهِ  جاَءنا ال ذي فيهِ  نقولُ : جعفرُ   َوَكلمتُهُ  وروُحهُ  ورسولُهُ، هللا 

: وقالَ  األرِض، من عوًدا الن جاشيُّ  فأخذ البتوِل، العذراءِ  مريمَ  إلى ألقاها

 فنخَرت ِد،العو هذا قدرَ  قلتَ  ما عيَسى[ عدا ما الصواب ماعدا] ماَعدا

 لي أن   أحبُّ  ما آِمنونَ  فأنتُمْ  اذهَبوا، للمسلِمين وقال نَخرتُمْ  وإن: فقالَ  بطارقتُهُ 

ُ  أخذَ  ما: وقال قُريش   هدي ةَ  ورد   منُكم رجاًل  آذيتُ  وأنني ذهب   من جباًل   هللا 

شوةَ  ، الن اسَ  أطاعَ  وال منُكم آُخَذها حت ى منِّي الرِّ  .فيهِ  أطيَعهُم حتى في 

 السيرة فقه:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم سلمة أم:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  551: الرقم أو الصفحة

وهللا عادل أتم العدل وأكمله، لذا فإن عذاب الكفار عدل وحق وواجب،  - -3

نبياء والرسل فال يعذبهم إال بعد بيان وإنذار، وال يعاقبهم إال بعد بعثة األ

 إليهم.

وإرسال الرسل أمر حتمي ضروري، ألن من خصائص هللا وصفاته  --7

أنه ال يهلك أهل القرى بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم، فيقولوا: ما جاءنا 

ولكل العاملين لمن الجن واإلنس مراتب بحسب أعمالهم،  من بشير ونذير.

عمل بمعصيته دركات في فلمن عمل بطاعة هللا درجات في الثواب، ولمن 

 العقاب، وهللا ليس بغافل وال اله وال ساه عن كل عمل، قليل أو كثير.

ودلت آية: ذلَِك أَْن لَْم يَُكْن َربَُّك ُمْهلَِك اْلقُرى بِظُْلم  َوأَْهلُها غافِلُوَن على  --8

أنه ال تكليف وال إيجاب قبل ورود الشرع، وأن العقل المحض ال يدل على 

 واإليجاب أصال.التكليف 

 القيامةِ  يومَ  يحتجون أربعة   وفي الصحيح عن األسود بن سريع وأبي هريرة

 في مات ورجل   ، هِرم   ورجل   ، أحمقُ  ورجل  .  شيئًا يسمعُ  ال أصمُّ  رجل  : 

ا.  فترة   ا.  شيئًا أسمعُ  وما اإلسالمُ  جاء لقد ربِّ :  فيقولُ  األصمُّ  فأم   وأم 

 يْحِذفونني والصبيانُ  ، شيئًا أعقلُ  وما اإلسالمُ  اءج ربِّ :  فيقولُ  األحمقُ 

ا.  بالبَْعرِ   الذي وأما.  شيئًا أعقلُ  وما اإلسالمُ  جاء لقد ربِّ :  فيقولُ  الهَِرمُ  وأم 

 ، ليطيعنَه مواثيقَهم فيأخذ.  رسول   لك أتاني ما ربِّ :  فيقولُ  الفترةِ  في مات
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 من و ، سالًما و برًدا عليه كانتْ  دخلها فمن ، النارَ  ادخلوا أنِ :  إليهم فيُْرَسلُ 

 إليها ُسِحبَ  يدخْلها لم

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة وأبو سريع بن األسود:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  995: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح

 والبيهقي ،(0/001(( )أصبهان تاريخ)) في نعيم أبو أخرجه:  التخريج

 (568ص(( )االعتقاد)) يف

( 6التهديد بعذاب االستئصال واإلنذار بعذاب القيامة ]سورة األنعام ) -60

 [501الى  500:اآليات 

ْحَمِة إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَْستَْخلِْف ِمْن بَْعِدُكْم ما يَشاُء َكما  َوَربَُّك اْلَغنِيُّ ُذو الرَّ

يَِّة قَْوٍم  ( إِنَّ ما تُوَعُدوَن آَلٍت َوما أَْنتُْم 500آَخِريَن )أَْنَشأَُكْم ِمْن ُذرِّ

( قُْل يا قَْوِم اْعَملُوا َعلى َمكانَتُِكْم إِنِّي عاِمٌل فََسْوَف 506بُِمْعِجِزيَن )

اِر إِنَّهُ ال يُْفلُِح الظَّالُِموَن )  (501تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَهُ عاقِبَةُ الدَّ

 التفسير

هو الغني عن عباده، فال يحتاج إليهم، وال إلى  -الرسولأيها -وربُّك  - 111

عبادتهم، وال يضره كفرهم، ومع غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم، إن يشأ 

يَْستَأِْصْلكم بعذاب من عنده، ويوجد بعد  -أيها العباد الُعصاة-إهالككم 

إهالككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه، كما خلقكم أنتم من نسل قوم 

 كانوا قبلكم. آخرين

من البعث والنشور والحساب  -أيها الكفار-إن ما توعدون به  - 114

والعقاب آلت  ال َمَحالة، ولن تفوتوا ربكم بالهرب، فهو آخذ بنواصيكم، 

 ومعذبكم بعذابه.

: يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من -أيها الرسول-قل  - 115

الحجة عليكم بالبالغ المبين، فلست الكفر والضالل، فقد أعذرت وأقمت 

مباليًا بكفركم وضاللكم، بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق، فستعلمون 

من يكون له النصر في الدنيا، ومن يرث األرض، ومن له الدار اآلخرة، إنه 
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ال يفوَز المشركون ال في الدنيا وال في اآلخرة، بل عاقبتهم الخسران، وإن 

 ه في الدنيا.تمتعوا بما تمتعوا ب

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

دلت اآليات على صفات عظيمة ّلل عز وجل وهي الغنى المطلق عن  --1

خلقه وعن أعمالهم، والرحمة الشاملة لعباده، وال سيما أولياؤه وأهل طاعته، 

والقدرة الكاملة على اإلماتة واالستئصال بالعذاب، واإلحياء واإلنشاء 

 تخالف خلق آخر أمثل وأطوع.واس

ُ  َصل ى النبيِّ  َعنِ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  فِيما وسل َم، عليه هللا 

ْمتُ  إنِّي ِعبَاِدي يا: قالَ  أن هُ  َوتََعالَى تَبَاَركَ  هللاِ  َعنِ  َرَوى  علَى الظُّْلمَ  َحر 

ًما، بْينَُكمْ  َوَجَعْلتُهُ  نَْفِسي،  َمن إال   َضال   ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا ،تَظَالَُموا فال ُمَحر 

، ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا أَْهِدُكْم، فَاْستَْهُدونِي هََدْيتُهُ،  أَْطَعْمتُهُ، َمن إال   َجائِع 

 فَاْستَْكُسونِي َكَسْوتُهُ، َمن إال   َعار ، ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا أُْطِعْمُكْم، فَاْستَْطِعُمونِي

نُوبَ  أَْغفِرُ  َوأَنَا َوالن هَاِر، بالل ْيلِ  تُْخِطئُونَ  إن ُكمْ  يِعبَادِ  يا أَْكُسُكْم،  َجِميًعا، الذُّ

ي تَْبلُُغوا لَنْ  إن ُكمْ  ِعبَاِدي يا لَُكْم، أَْغفِرْ  فَاْستَْغفُِرونِي ونِي َضرِّ  َولَنْ  فَتَُضرُّ

لَُكمْ  أن   لو ِعبَاِدي يا فَتَْنفَُعونِي، نَْفِعي، تَْبلُُغوا  َكانُوا َوِجن ُكمْ  وإْنَسُكمْ  آِخَرُكمْ وَ  أَو 

 أن   لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي في ذلكَ  ََزادَ  ما ِمنُكْم، َواِحد   َرُجل   قَْلبِ  أَْتقَى علَى

لَُكمْ  ، َرُجل   قَْلبِ  أَْفَجرِ  علَى َكانُوا َوِجن ُكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَو   نَقَصَ  ما َواِحد 

لَُكمْ  أن   لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي ِمن ذلكَ   في قَاُموا َوِجن ُكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَو 

ا ذلكَ  نَقَصَ  ما َمْسأَلَتَهُ، إْنَسان   ُكل   فأْعطَْيتُ  فََسأَلُونِي َواِحد   َصِعيد    ِعنِدي مم 

 أُْحِصيهَا أَْعَمالُُكمْ  هي إن ما ِعبَاِدي يا البَْحَر، أُْدِخلَ  إَذا الِمْخيَطُ  يَْنقُصُ  كما إال  

َ  فَْليَْحَمدِ  َخْيًرا، َوَجدَ  فَمن إي اهَا، أَُوفِّيُكمْ  ثُم   لَُكْم،  فال ذلَك، غيرَ  َوَجدَ  َوَمن هللا 

ْمتُ  إنِّي: رواية   وفي.نَْفَسهُ  إال   يَلُوَمن    فال ِعبَاِدي، وعلَى الظُّْلمَ  نَْفِسي علَى َحر 

 .تَظَالَُموا

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغفاري ذر وأب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0155: الرقم أو الصفحة
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 في تعالى هللاِ  إلى ُمفتقُِرون الخلقِ  جميعَ  وأن   الظُّلمِ  قُبحُ : الحديثِ  في --5

هم ودْفعِ  مصالِِحهم، جْلبِ   .وُدنياهم ِدينِهم أمورِ  في مضارِّ

 .ويَستغفُِروه العبادُ  يسألَه أنْ  يُحبُّ  تعالى هللاَ  أن  : وفيه --1

 .بِمعصيَتِهم يَنقصُ  وال الخْلقِ  بِطاعةِ  يَزيدُ  ال وجل   عز   ُملَكه أن  : وفيه --1

 .تنقصُ  وال تنفذُ  ال َخزائنَه أن  : وفيه --4

 نمِ  أصابَه وما تعالى، هللاِ  فْضلِ  فَِمن خير   ِمن العبدَ  أصابَ  ما أن  : وفيه --5

 .وهََواه نفِسه فَمنْ  شر  

 .به حوائِجهم وإنزالِ  سؤالِه على الخلقِ  حثُّ : وفيه  --3

 ُملِكه وكمالِ  تعالى قُدرتِه كمالِ  ذْكرُ : وفيه --7

 هذه اآلية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادال وقال المعتزلة: --0

 منزها عن فعل القبيح، وعلى كونه رحيما محسنا بعباده.

دلت اآليات أيضا على أن وعد هللا محقق منجز، وأن اإليعاد بعذاب و --1

 اآلخر كائن حتما ال محالة، والجزاء أمر الَزم ألهل الخير والشر.

َ  إن   وفي الصحيح عن انس بن مالك  أن   لو: َعذابًا الن ارِ  أْهلِ  ألْهَونِ  يقولُ  هللا 

 هو ما َسأَْلتُكَ  فقَدْ : قالَ  نََعْم،: قالَ  بِه؟ تَْفتَِدي ُكْنتَ  شيء   ِمن األْرضِ  في ما لكَ 

ْركَ  إال   فأبَْيتَ  بي، تُْشِركَ  ال أنْ  آَدَم، ُصْلبِ  في وأَْنتَ  هذا ِمن أْهَونُ   .الشِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة

ُ، إال   إلَهَ  ال قالَ  َمن الن ارِ  ِمنَ  يَْخُرجُ  عن أنس بن مالكوفي الصحيح   وفي هللا 

ُ، إال   إلَهَ  ال قالَ  َمن الن ارِ  ِمنَ  ويَْخُرجُ  َخْير ، ِمن َشِعيَرة   وَْزنُ  قَْلبِهِ   قَْلبِهِ  وفي هللا 

ة   وَْزنُ  ُ، إال   إلَهَ  ال قالَ  َمن الن ارِ  ِمنَ  ويَْخُرجُ  َخْير ، ِمن بُر   وَْزنُ  قَْلبِهِ  وفي هللا 

ة    هللا صلى النبي عن أنس حدثنا قتادة حدثنا: أبان قال:  وقال. َخْير   ِمن َذر 

 (خير) من مكان( إيمان من) وسلم عليه
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 الحديث رحش[ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  66: الرقم أو الصفحة

 (580) ومسلم له، واللفظ( 66) البخاري أخرجه:  التخريج

دَ  أن   على يدلُّ  والحديثُ  --1  في يقومَ  أن دونِ  ِمن هللاُ، إال   إلهَ  ال: قولِ  مجر 

 .الن ارِ  ِمن يُخِرُجه وال صاحبَه، ينفَعُ  ال -اإليمانِ  ِمن شيء   القلبِ 

 ِمن الكبائرِ  أهلَ  وأن   وتفاُضلِه، يمانِ اإل تفاُوتِ  على واضحة   داللة  : وفيه --1

 .فيها يُخل دون ال لكن هم الن اَر، منهم يدُخلُ  َمن يدُخلُ  المؤمنين

لتصحيح األعمال بالتهديد  إنذارا في الدنياوتضمنت اآليات إنذارين:  --4

 للرهبة من الحساب وعذاب النار. وإنذارا في اآلخرةبعذاب االستئصال، 

 ، اثنتينِ  فأعطاني ، ثالثًا ربي سألتُ   سعد بن أبي وقاص وفي الصحيح عن

 وسألتُهُ  ، فأعطانيها ، بالَسنَةِ  أمتي يُْهلِكَ  ال أنْ  ربي سألتُ  ؛ واحدةً  ومنعني

 ، بينَهم بأَسهم يَْجَعلَ  ال   أن وسأْلتُهُ  ، فأعطانِيها ، بالغَرقِ  أمتي يُْهلِكَ  ال   أن

 فمنََعنِيها

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0180: الرقم أو الصفحة الجامع

وال شك بأن المصير مختلف بين أهل الطاعة وأهل المعصية، فالعاقبة  --5

الحسنة المحمودة لمن آمن باإلسالم وأطاع هللا، والمصير المشؤوم لمن كفر 

 وتحدى رسله.باّلل وعصاه ورفض أوامره 

 فأتَانَا الَغْرقَدِ  بَقِيعِ  في َجنَاََزة   في ُكن ا وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب

ِ  َرسولُ   فَنَك سَ  ِمْخَصَرة   ومعهُ  َحْولَهُ، وقََعْدنَا فَقََعدَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 إال   َمْنفُوَسة   نَْفس   ِمن وما أَحد   ِمن ِمنُكم ما: قالَ  ثُم   بِمْخَصَرتِِه، يَْنُكتُ  فََجَعلَ 

 يا: َرُجل   قالَ  َسِعيَدةً  أوْ  َشقِي ةً  ُكتِبَتْ  قدْ  وإال   والن اِر، الَجن ةِ  ِمنَ  َمَكانُهَا ُكتِبَ 

ِ، َرسولَ   أْهلِ  ِمن ِمن ا كانَ  فَمن الَعَمَل؟ ونََدعُ  ِكتَابِنَا، علَى نَت ِكلُ  أفال هللا 

َعاَدِة، َعاَدِة، أْهلِ  َعَملِ  إلى فََسيَِصيرُ  الس  قَاِء، أْهلِ  ِمن ِمن ا كانَ  وَمن الس   الش 

قَاَوِة، أْهلِ  َعَملِ  إلى فََسيَِصيرُ  ا: قالَ  الش  َعاَدةِ  أْهلُ  أم   أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَس ُرونَ  الس 
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َعاَدِة، ا الس  قَاَوةِ  أْهلُ  وأَم  قَاِء، أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَس ُرونَ  الش  ا: }قََرأَ  ثُم   الش   َمن فَأَم 

 .اآليَةَ { بالُحْسنَى وَصد قَ  وات قَى أْعطَى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6869: الرقم أو الصفحة البخاري

 شريعة الجاهلية في الزروع والثمار واألنعام وقتل األوالد ]سورة -65

 [                          560الى  506( :اآليات 6األنعام )

ِ بَِزْعِمِهْم َوهذا  ا َذَرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواأْلَْنعاِم نَِصيباً فَقالُوا هذا ّلِِلَّ ِ ِممَّ َوَجَعلُوا ّلِِلَّ

ِ فَهُ  ِ َوما كاَن ّلِِلَّ َو يَِصُل إِلى لُِشَركائِنا فَما كاَن لُِشَركائِِهْم فاَل يَِصُل إِلَى َّللاَّ

( َوَكذلَِك َزيََّن لَِكثِيٍر ِمَن اْلُمْشِرِكيَن قَْتَل 506ُشَركائِِهْم ساَء ما يَْحُكُموَن )

ُ ما فََعلُوهُ  أَْوالِدِهْم ُشَركاُؤُهْم لِيُْرُدوُهْم َولِيَْلبُِسوا َعلَْيِهْم ِدينَُهْم َولَْو شاَء َّللاَّ

الُوا هِذِه أَْنعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال يَْطَعُمها إاِلَّ ( َوق505فََذْرُهْم َوما يَْفتَُروَن )

ِ َعلَْيَها  َمْت ظُُهوُرها َوأَْنعاٌم ال يَْذُكُروَن اْسَم َّللاَّ َمْن نَشاُء بَِزْعِمِهْم َوأَْنعاٌم ُحرِّ

 ( َوقالُوا ما فِي بُطُوِن هِذهِ 509اْفتِراًء َعلَْيِه َسيَْجِزيِهْم بِما كانُوا يَْفتَُروَن )

ٌم َعلى أَْزواِجنا َوإِْن يَُكْن َمْيتَةً فَُهْم فِيِه ُشَركاُء  اأْلَْنعاِم خالَِصةٌ لُِذُكوِرنا َوُمَحرَّ

( قَْد َخِسَر الَِّذيَن قَتَلُوا أَْوالَدُهْم 508َسيَْجِزيِهْم َوْصفَُهْم إِنَّهُ َحِكيٌم َعلِيٌم )

ُموا ما َرَزقَُهُم  ِ قَْد َضلُّوا َوما كانُوا َسفَهاً بَِغْيِر ِعْلٍم َوَحرَّ ُ اْفتِراًء َعلَى َّللاَّ َّللاَّ

 (560ُمْهتَِديَن )

 رالتفسي

وابتدع المشركون باّلل أن جعلوا ّلل مما خلق من الزروع واألنعام  - 113

قِْسًما، فزعموا أنه ّلل، وقِْسًما آخر ألوثانهم وأنصابهم، فما خص صوه 

هللا الصرف فيها كالفقراء  لشركائهم ال يصل إلى المصارف التي شرع

والمساكين، وما خص صوه ّلل فهو يصل إلى شركائهم من األوثان يصرف 

 في مصالحها، أال ساء حكمهم وقسمتهم.

وكما حس ن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر حس ن لكثير من  - 117

م المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أوالدهم خشية الفقر؛ ليهلكوه

بالوقوع في قتل النفس التي حرم هللا قتلها إال بحق، وليخلطوا عليهم دينهم 
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فال يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع، ولو شاء هللا أال يفعلوا 

هؤالء  -أيها الرسول-ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة، فاترك 

 وسلِّم أمرهم ّلل. المشركين وافتراءهم الكذب على هللا، فإن ذلك ال يضرك،

وقال المشركون: هذه أنعام وَزروع ممنوعة ال يأكل منها إال من  - 118

مت  ام األوثان وغيرهم، وهذه أنعام ُحرِّ يشاؤون بزعمهم وافترائهم من خد 

ظهورها؛ فال تُْرَكب، وال يُْحَمل عليها، وهي البَِحيرة والسائبة والحامي، 

يها عند الذبح، وإنما يذبحونها باسم وهذه أنعام ال يذكرون اسم هللا عل

أصنامهم؛ ارتكبوا ذلك كله كذبًا على هللا أن ذلك من عنده، سيجزيهم هللا 

 بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه.

وقالوا: ما في بطون هذه الس وائب والبََحائر من االجنة إن ُولِد حيًّا  - 117

م على نسائنا، وإن وُ  لِد ما في بطونها من األجنة حالل على ذكورنا، مَحر 

ميتًا فالذكور واإلناث فيه شركاء. سيجزيهم هللا تعالى بقولهم هذا ما 

 يستحقون، إنه حكيم في تشريعه وتدبيره شؤون خلقه، عليم بهم.

موا ما  - 141 قد هلك الذين قتلوا أوالدهم لِخف ِة عقولهم ولجهلهم، وحر 

هللا كذبًا، قد بَُعدوا عن الصراط  رَزقهم هللا من األنعام ناسبين ذلك إلى

 المستقيم، وما كانوا مهتدين إليه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 تلك شرائع العرب في جاهليتهم الجهالء، مصدرها وهم وسخف،  --5

 وقصور عقل، وهوى فاسد، 

كَ  إَذا  وفي الصحيح عن سعيد بن جبير   ما فَاْقَرأْ  َرِب،العَ  َجْهلَ  تَْعلَمَ  أنْ  َسر 

 َسفَهًا أْواَلَدهُمْ  قَتَلُوا ال ِذينَ  َخِسرَ  قَدْ } األْنَعاِم، ُسوَرةِ  في وِمئَة   الث اَلثِينَ  فَْوقَ 

: األنعام{ ]ُمْهتَِدينَ  َكانُوا وما َضلُّوا قَدْ } قَْولِهِ  إلى[ 141: األنعام{ ]ِعْلم   بغيرِ 

141.] 

 البخاري صحيح:  المصدر|  لبخاريا:  المحدث|  جبير بن سعيد:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0106: الرقم أو الصفحة
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هذا الذي أخبر هللا سبحانه من سخافة العرب وجهلهم أمر أذهبه  --1

اإلسالم، وأبطله هللا ببعثة الرسول صلّى هللا عليه وسلّم، فبئس الحكم 

 حكمهم.

، ذكروا عليه اسم األوثان، وإذا قال ابن َزيد: كانوا إذا ذبحوا ما هللا --1

 ذبحوا ما ألوثانهم لم يذكروا عليه اسم هللا.

 نُفَْيل   بنِ  عمِرو بنَ  َزيدَ  رأيتُ :  قالَت بكرٍ  أبي بنتِ  أسماءَ  عنوفي الصحيح 

ِ  قَُرْيش ، معشر يا: يقولُ  الَكعبةِ  إلى ظَْهَرهُ  مسنًِدا قائًما  دينِ  علَى ِمنُكم ما وهللا 

جلِ  يقولُ  ، الموؤدةَ  يُحيي َوكانَ  غيري، الس المُ  يهِ علَ  إبراهيمَ   أن أرادَ  إذا للر 

 شئتَ  إن:  ألبيها قالَ  تَرعرَعتْ  فإذا فيأخُذها مؤنتَها، أَْكفيكَ  أَنا ال ابنتَهُ، يقتُلَ 

 مؤنتَها كفيتُكَ  شت وإن ، إليكَ  دفعتُها

 السيرة فقه:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  بكر أبي بنت أسماء:  الراوي

 إنما والبخاري صحيح:  المحدث حكم خالصة|  96: الرقم أو الصفحة

 معلقا خرجه

: قال ؟ هللاِ  كتابِ  سوى شيء   عنَدكم: طالبٍ  أبي بنِ  لِعليِّ  قُْلتُ وفي الصحيح 

 هللاُ  لَعن: ) فيها فوَجْدنا: قال صغيرة   صحيفة   الس يِف، هذا قِرابِ  في ما إال   ال

 ( مواليه لغيرِ  تول ى َمن هللاُ  ولَعن هللاِ  يرِ لغ أهَل   َمن

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 المحدث حكم خالصة|  1986: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح تخريج

 صحيح إسناده: 

 َسب   َمنْ  ملعون   ، أباهُ  سب   َمنْ  ملعون  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس 

هُ   َمنْ  ملعون   ، األرضِ  تُخومَ  َغي رَ  َمنْ  ملعون   ، هللاِ  لغيرِ  ذبَحَ  َمنْ  ملعون   ، أُم 

 بعَملِ  عِملَ  َمنْ  ملعون   ، بهيَمة   على وقعَ  َمنْ  ملعون   ، طريق   َعنْ  أَْعَمى َكَمهَ 

 لوط   قومِ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1985: الرقم أو لصفحةا
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 ِمن َكثير   بَيانِ  على وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  ِحرصِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي

 . الُمسلمُ  ليَتجنِبَها الل عنَ  توِجبُ  التي القَبائحِ 

 وفي الصحيح عن زيد بن حارثة مولي رسول َّللا صلي َّللا عليه وسلم

 ِمن نُُصب   إلى ُمرِدفي، وهو وسل َم، عليه هللاُ  صل ى هللاِ  سولِ ر مع خَرجتُ 

 عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  إلى راجع  ( له) َضميرُ - له فذبَْحنا األنصاِب،

 ثُم   ُسْفَرتِنا، في جَعْلناها نِضَجتْ  إذا حتى الت نُّوِر، في ووَضْعناها شاةً، -وسل مَ 

، أي امِ  في ُمرِدفي وهو يَسيرُ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  أقبَلَ   حتى الَحرِّ

 الن بيُّ  له فقال. اآلَخرَ  أحُدهما فحي ا  َعمر و، بنَ  ََزيدَ  لقيَ  الوادي بأعلى كن ا إذا

: قال ؟-أبَغضوكَ : أيْ - لك َشنِفُوا قد قَوَمكَ  أرى لي ما: وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 َضاللة ، على أراهم ولكنِّي إليهم، منِّي كانتْ  نائرة   لغيرِ  منِّي ذلك إن   وهللاِ  أَما

ينَ  أبتَغي فخَرجتُ   هللاَ  يَعبُدونَ  فوَجدتُهم أْيلةَ، أحبارِ  على قِدمتُ  حتى الدِّ

 إن  : فقال. فأخبَرتُه عليه، فقِدمتُ  بالَجزيرِة، َشيخ   على فُدلِلتُ  به، ويُشِركونَ 

 وقد ومالئكتِه، هللاِ  ِدينُ  هو ِدين   عن لتَسألُ  إن كَ  َضاللة ، في رأْيتَ  َمن كل  

 أُِحس   فلمْ  فرَجعتُ  وات بِْعه، إليه ارِجعْ  ،-خارج   هو أو- نَبي   أرِضكَ  في خَرجَ 

ْمنا ثُم   البَعيَر، وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فأناخَ . شيئًا ْفرةَ، إليه قد   السُّ

ا آُكلُ  ال إنِّي: فقال -قال كذا-. للنُُّصبِ  اهاذبَْحن شاة  : قُْلنا هذه؟ ما: فقال  ُذبِحَ  مم 

قا، ثُم   هللاِ، لغيرِ   عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فقال. الَمبعثِ  قبلَ  ََزيد   ومات تفَر 

ةً  يَأتي: وسل مَ   .َوحَده أُم 

:  المحدث|  وسلم عليه َّللا صلى َّللا رسول مولى حارثة بن زيد:  الراوي

 النبالء أعالم سير تخريج:  المصدر|  اؤوطاألرن شعيب

 .حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/506: الرقم أو الصفحة

إنهم لم يعدلوا في قسمتهم الزروع والثمار واألنعام، فما جعلوه ّلل  --4

 بزعمهم صرفوه ألوثانهم، وما جعلوه ألوثانهم قدموه لها.

وهو دفن البنت حية مخافة الّسباء  وقد ارتكبوا ظلما عظيما بوأد البنات: --5

والحاجة، ولعدم ما حرمن من النصرة، أي أنهم ال يستطيعون الغزو 

 والقتال.
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َ  إن    وفي الصحيح عن المغيرة بن شعبة مَ  هللا  هاِت، ُعقُوقَ  علَْيُكم َحر   األُم 

ؤاِل، وَكْثَرةَ  وقاَل، قيلَ : لَُكمْ  وَكِرهَ  البَناِت، وَوْأدَ  وهاِت، وَمْنًعا  وإضاَعةَ  السُّ

 المالِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  شعبة بن المغيرة:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1851: الرقم أو الصفحة البخاري

ِ  نَبِي   إن   وفي الصحيح عن المغيرة بن شعبة  كانَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ُ  إال   إلَهَ  ال: ة  َصاَل  ُكلِّ  ُدبُرِ  في يقولُ   وله الُمْلُك، له له، َشِريكَ  ال وْحَدهُ  هللا 

، شيء   ُكلِّ  علَى وهو الَحْمُد،  لِما ُمْعِطيَ  واَل  أْعطَْيَت، لِما َمانِعَ  ال الل هُم   قَِدير 

 وقاَل، قيلَ  عن يَْنهَى كانَ  إن ه إلَْيهِ  وَكتَبَ  الَجدُّ  ِمْنكَ  الَجدِّ  َذا يَْنفَعُ  واَل  َمنَْعَت،

َؤاِل، وَكْثَرةِ  هَاِت، ُعقُوقِ  عن يَْنهَى وكانَ  الَماِل، وإَضاَعةِ  السُّ  وَوْأدِ  األُم 

 .وهَاتِ  وَمْنع   البَنَاِت،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  شعبة بن المغيرة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5080: الرقم أو الصفحة البخاري

 م الذين كانوا يخدمون األوثان، أو الغواة من الناس أووشركاؤهم وه --3

الشياطين هم الذين َزينوا لهم قتل أوالدهم ليهلكوهم، وليخلطوا عليهم دينهم 

الذي ارتضى لهم، أي يأمرونهم بالباطل ويشككونهم في دينهم. وكانوا على 

 دين إسماعيل.

 إِلَى لَيُوُحونَ  يَاِطينَ الش   َوإِن  : قولِهِ  في ،عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح   

ُ  َذبحَ  ما: يقولونَ  أَْولِيَائِِهمْ  ُ  فأنزلَ  فَُكلوا أنتُمْ  ذبحتُمْ  وما تأُكلوا فال هللا   عز   هللا 

ا تَأُْكلُوا َواَل : وجل   ِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ  ِمم   َعلَْيهِ  هللا 

 أبي حصحي:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0959: الرقم أو الصفحة داود

بَهَ  الش يطانِ  إلقاءُ  :الَحِديثِ  وفي --5  .اإلسالمِ  أعداءِ  إلى الشُّ

 .األحكامِ  في الَعقلِ  على الن صِّ  تَقديمِ  أهمي ةُ : وفيه --1
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وقد صنفوا أموالهم وأقواتهم ثالثة أصناف، صنف لمعبوداتهم  --7

وصنف حّرمت ظهورها، وصنف ال يذكرون اسم هللا عليها عند  وأوثانهم،

 الذبح، افتراء وكذبا على هللا بما لم يشرعه، وسيلقون جزاء افترائهم.

وخصصوا ألبان األنعام وذكورها لذكورهم الرجال، وحرموها على  --8

اإلناث، وجعلوا الميتة شركة بين الذكور واإلناث، وتركوا األنثى للنتاج، 

 م هللا وصفهم، أي كذبهم وافتراءهم، أي يعذبهم على ذلك.سيجزيه

وكان أشد أنواع عاداتهم وأحكامهم ظلما وجرما قتلهم األوالد أي  --7

، البنات وتحريم ما أحل هللا، بدليل أنه كرر هللا توبيخهم عليه في هذه اآليات

 (008/50)تفسير الرازي:     وحكم عليهم بسبعة أمور

 لولد نعمة عظيمة من هللا على العبد.الخسران: ألن ا -1

السفاهة: وهي الخفة المذمومة ألن قتل الولد لخوف الفقر، والفقر وإن  -1

كان ضررا، إال أن القتل أعظم منه ضررا، والفقر موهوم والقتل ضرر 

 حتمي.

الجهل وعدم العلم: ألن هذه السفاهة تولدت من عدم العلم، وال شك أن  -1

 ت والقبائح.الجهل أعظم المنكرا

تحريم ما أحل هللا لهم، وهو من أعظم أنواع الحماقة، ألنه يمنع نفسه  -4

 تلك المنافع والطيبات.

االفتراء على هللا: ومن المعلوم أن الجرأة على هللا واالفتراء عليه أعظم  -5

 الذنوب والكبائر.

 الضالل عن الرشد في مصالح الدين ومنافع الدنيا. -3

 ا مهتدين، وهو وصف الَزم دائم لهم.إنهم ما كانو -7

ِ  َرسولُ  - ُسئِلَ  أوْ  - َسأَْلتُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  َصل ى هللا 

ِ  ِعْندَ  الذ ْنبِ  أيُّ : وسل مَ  عليه هللاُ  ِ  تَْجَعلَ  أنْ : قالَ  أْكبَُر، هللا  ا ّلِل   َخلَقَكَ  وهو نِّدً

؟ ثُم  : قُلتُ  ؟ ثُم  : قُلتُ  معكَ  يَْطَعمَ  أنْ  َخْشيَةَ  ولََدكَ  تُلَ تَقْ  أنْ  ثُم  : قالَ  أي  : قالَ  أي 

ِ  َرسولِ  لِقَْولِ  تَْصِديقًا اآليَةُ  هِذه ونََزلَتْ : قالَ  َجاِركَ  بَحلِيلَةِ  تَُزانِيَ  أنْ   َصل ى هللا 
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ِ  مع يَْدُعونَ  ال َوال ِذينَ : }وسل مَ  عليه هللاُ   ال تي الن ْفسَ  يَْقتُلُونَ  واَل  آَخرَ  إلَهًا هللا 

مَ  ُ  َحر   {يَْزنُونَ  واَل  بالَحقِّ  إال   هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6565: الرقم أو الصفحة البخاري

( :  اآليات 6األدلة الواضحة على قدرة َّللا تعالى ]  سورة األنعام ) -60

 [                                               566الى  565

ْرَع ُمْختَلِفاً  َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروشاٍت َوَغْيَر َمْعُروشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ

اَن ُمتَشابِهاً َوَغْيَر ُمتَشابٍِه ُكلُوا ِمْن ثََمِرِه إِذا أَ  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ ْثَمَر أُُكلُهُ َوالزَّ

( َوِمَن 565َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحصاِدِه َوال تُْسِرفُوا إِنَّهُ ال يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن )

ْيطاِن إِنَّهُ  ُ َوال تَتَّبُِعوا ُخطُواِت الشَّ ا َرَزقَُكُم َّللاَّ اأْلَْنعاِم َحُمولَةً َوفَْرشاً ُكلُوا ِممَّ

أِْن اْثنَْيِن َوِمَن اْلَمْعِز اْثنَْيِن قُْل ( ثَمانِيَةَ أَزْ 560لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن ) واجٍ ِمَن الضَّ

ا اْشتََملَْت َعلَْيِه أَْرحاُم اأْلُْنثَيَْيِن نَبِّئُونِي بِِعْلٍم إِْن  َم أَِم اأْلُْنثَيَْيِن أَمَّ َكَرْيِن َحرَّ آلذَّ

بِِل اْثنَْيِن َوِمَن اْلبَقَِر اثْ 560ُكْنتُْم صاِدقِيَن ) َم أَِم ( َوِمَن اإْلِ َكَرْيِن َحرَّ نَْيِن قُْل آلذَّ

ُ بِهذا  اُكُم َّللاَّ ا اْشتََملَْت َعلَْيِه أَْرحاُم اأْلُْنثَيَْيِن أَْم ُكْنتُْم ُشَهداَء إِْذ َوصَّ اأْلُْنثَيَْيِن أَمَّ

ِ َكِذباً لِيُِضلَّ النَّاَس بَِغْيِر ِعْلٍم إِنَّ  ِن اْفتَرى َعلَى َّللاَّ َ ال يَْهِدي  فََمْن أَْظلَُم ِممَّ َّللاَّ

 (566اْلقَْوَم الظَّالِِميَن )

 التفسير

وهللا سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه األرض دون  - 141

ساق، ومرفوعة عليها ذات ساق، وهو الذي خلق النخل، وخلق الزرع 

مختلفًا ثمره في الشكل والطعم، وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما 

وا  -أيها الناس-عمهما غير متشابه، كلوا متشابه، وط من ثمره إذا أثمر، وأدُّ

َزكاته يوم حصاد، وال تتجاوَزوا الحدود الشرعية في األكل واإلنفاق، فاّلل 

ال يحب المتجاوَزين لحدوده فيهما وال في غيرهما، بل يبغضه، إن الذي 

 خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده، فليس للمشركين تحريمه.

وهو الذي أنشأ لكم من األنعام ما هو صالح ألن يُْحَمل عليه ككبار  - 141

مما  -أيها الناس-اإلبل، وما ليس صالًحا لذلك كصغاره وكالغنم، كلوا 
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رَزقكم هللا من هذه األشياء التي أباحها لكم، وال تتبعوا خطوات الشيطان في 

-الشيطان لكم تحليل ما حرم هللا وتحريم ما أحله كما يفعله المشركون، إن 

 عدو واضح العداوة حيث يريد منكم أن تعصوا هللا بذلك. -أيها الناس

َخلَق لكم ثمانية أصناف؛ من الضأن َزوجين: ذكًرا وأنثى، ومن  - 141

: هل حّرم هللا تعالى الذ كَرْين -للمشركين -أيها الرسول-المعز اثنين، قل 

م منهما لعلة الذكورة؟ فإن قالوا: نعم فقل لهم: لِ  َم تحرمون اإلناث؟ أم أنه َحر 

َكَرْين؟ أم أنه  مون الذ  األُْنثَيَْين لِِعل ة األنوثة؟ فإن قالوا: نعم، فقل لهم: لَِم تُحرِّ

م ما اشتملت عليه أرحام األْنثَيَْين لِِعل ة اشتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا:  َحر 

قون بين ما اشتملت عليه األ رحام بتحريم ذكوره تارة نعم، فقل لهم: لَِم تُفرِّ

بما تستندون عليه من علم  -أيها المشركون-وتحريم إناثه تارة، أخبروني 

 صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من هللا.

وبقية األصناف الثمانية هي: َزوجان من اإلبل، وَزوجان من البقر،  - 144

م ما حرم من -أيها الرسول-قل  ها لذكورته، أم ألنوثته، أم للمشركين: آّلل حر 

حين  -بزعمكم-حاضرين  -أيها المشركون-الشتمال الرحم عليه؟ أم كنتم 

متم من هذه األنعام؟! فال أحد أعظم ظلًما، وال  اكم هللا بتحريم ما حر  وص 

أكبر جرًما ممن افترى على هللا الكذب، فنسب إليه تحريم ما لم يحرم؛ 

م بغير علم يستند إليه، إن هللا ال يوفق ليضل الناس عن الصراط المستقي

 للهداية الظالمين بافترائهم الكذب على هللا.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :    الحياة هذه في أساسيين شيئين مصدر هو الكائنات خالق تعالى هللا --1

 فهو مصدر بقاء الناس بإمدادهم بالنّعم الكثيرة الوفيرة،   --أ

ومصدر التّشريع الصالح لكل َزمان ومكان، إبقاء على النظام  --ب

 األصلح، وحفاظا على مصالح البشر، أفرادا وجماعات.

 هذا: يقولوا حت ى يَتََساَءلُونَ  الن اسُ  يَْبَرحَ  لَنْ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 ُ ، ُكلِّ  َخالِقُ  هللا  َ  َخلَقَ  فَمن شيء   .هللا 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5086: الرقم أو الصفحة

 (506) ومسلم له، واللفظ( 5086) البخاري أخرجه:  التخريج

ؤاِل؛ كثرةِ  ذمِّ  إلى إشارة   :الحديثِ  هذا وفي  المحذور، إلى تُفِضي ألن ها السُّ

ؤالِ   ) (.ُمْفِرط   جهل   عن إال   يَنَشأُ  ال فإن ه المذكور؛ كالسُّ

والمقصود من ذلك تقرير التّوحيد، وإثبات األلوهيّة والّربوبيّة ّلل عّز  --1

 ثالثة أدلّة:وجّل، فإن في آية: َوهَُو ال ِذي أَْنَشأَ َجن ات  َمْعُروشات .. 

 أن المتغيّرات ال بّد لها من مغيّر. -أحدها

ه علينا، فلو شاء إذ خلقنا أال يخلق لنا غذاء، وإذ المنّة من هللا سبحان -الثاني

خلقه أال يكون جميل المنظر طيّب الطّعم، وإذ خلقه كذلك أال يكون سهل 

 الجني، فلم يكن عليه أن يفعل ذلك في ابتداء الخلق ألنه ال يجب عليه شيء.

ي إظهار القدرة اإللهيّة في أشياء كثيرة، منها صعود الماء )النسغ( ف -الثالث

الّشجر من األدنى إلى األعلى، مع أن من شأن الماء االنحدار والهبوط، 

ومنها تعّدد أنواع الثّمار واألشجار والّزروع، وتنّوع أصنافها وألوانها 

 وطعومها وأشكالها.

ُ  قالَ  أَُراهُ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  هللا 

بُنِي يَْشتَِمنِي، أنْ  له يَْنبَِغي وما آَدَم، ابنُ  ُمنِييَْشتِ : تََعالَى  له، يَْنبَِغي وما ويَُكذِّ

ا ا ولًَدا، لي إن  : فَقَْولُهُ  َشْتُمهُ  أم   .بََدأَنِي كما يُِعيُدنِي ليسَ : فَقَْولُهُ  تَْكِذيبُهُ  وأَم 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0580: الرقم أو حةالصف

ودلّت آية َوآتُوا َحق هُ يَْوَم َحصاِدِه على وجوب الّزكاة المفروضة في  --1

 الّزروع والثّمار: العشر ونصف العشر.

 وقال جماعة: هو حّق في المال سوى الّزكاة، أمر هللا به ندبا.

 وقد تمّسك أبو حنيفة بهذه اآلية وبعموم
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فِيما َسقَِت » حديث النّبوي الذي رواه البخاري وأبو داود عن ابن عمر:ال

َماُء والُعيُوُن أَْو كاَن َعثَِريًّا الُعْشُر، وما ُسقَِي بالن ْضِح نِْصُف الُعْشِر.(  الس 

الراوي : عبدَّللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

حكم المحدث : ]أورده في  | خالصة 5690البخاري الصفحة أو الرقم: 

 صحيحه وعلق عليه[

بياُن فريضِة َزكاة الحبوِب والثِّمار، وأن ها الُعشُر فيما ُسقَِي : في الحديثِ  --5

باألمطاِر والعيوِن واألنهاِر دون آلة  أو مؤنة ، ونصُف الُعشِر فيما ُسقَِي بآلة  

ة  أو نحِوهما.  ِمن ساقية  أو ِمضخ 

أن  ما ُسقَِي نِصَف العاِم بآلة  ونِصفَه بغيِرها فيه ثالثةُ  وفيه: داللة  على -1

 أرباِع الُعشِر.

كاة، فما ال ُمْؤنةَ فيه  -1 ِة الن فقِة وخف تِها تأثيًرا في الز  وفيه: أصل  في أن  لِشد 

 «أو كانْت المؤنةُ خفيفةً: الُعشُر، وفيما فيه ُمؤنة : نِصفُه.  

كّل ما تنبت األرض طعاما كان أو غيره، إال في إيجاب الّزكاة في  --4

جريد النّخل، » الحطب والحشيش والقضب )البرسيم( والتين، والّسعف 

، وقصب « قصب يجاء به من الهند.» وقصب الذريرة « واحدها سعفة.

 الّسكر. 

ورأى الجمهور أن الحديث ال يدّل على ذلك، وإنّما المقصود منه بيان  --5

 وما يؤخذ منه نصف العشر. ما يؤخذ منه العشر

ال اختالف بين العلماء فيما علمت أّن الّزكاة واجبة في  قال ابن عبد البر:

 الحنطة والشعير والتّمر والّزبيب.

 فيكون للعلماء رأيان في زكاة ما تخرجه األرض: --6

تجب الّزكاة في قليل ما أخرجته األرض إال ما  الّرأي األول ألبي حنيفة:

 ا، ودليله ظاهر اآلية والحديث المتقّدم.استثني سابق
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ومنهم صاحبا أبي حنيفة: ال تجب َزكاة الّزروع  الّرأي الثاني للجمهور

والثّمار إال فيما يقبل االقتيات واالّدخار، وعند الحنابلة: فيما ييبس ويبقى 

 ويكال، ولم يوجب الّشافعي الّزكاة في الثّمار غير العنب والتّمر

 هللا عليه وسلّم أخذ الّزكاة منهما ألن الّرسول صلّى

ألّن الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم عفا  وال زكاة في الخضروات والفواكه

 عنها ، 

 الخضرواتِ  من يأخذْ  لم معاًذا أن:  عن موسي  بت طلحة وفي الصحيح

 صدقة  

 الغليل إرواء:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  طلحة بن موسى:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  905: لرقما أو الصفحة

 في ليس:  وفي الصحيح عن أنسبن مالك وطلحة ومعاذ بن جبل

 َزكاة   الَخضرواتِ 

|  األلباني:  المحدث|  جبل بن ومعاذ وطلحة مالك بن أنس:  الراوي

 حكم خالصة|  1655: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  المصدر

 صحيح:  المحدث

 (كغ 610) أوسق خمسة اتجالنّ  بلوغ من بدّ  وال

ليَس فِيما : » لقول النبي صلّى َّللا عليه وسلّم فيما رواه مسلم عن جابر

ُدوَن َخْمِس أواق  ِمَن الَوِرِق َصَدقَة ، وليَس فِيما ُدوَن َخْمِس َذْود  ِمَن اإلبِِل 

 َصَدقَة ، وليَس فِيما ُدوَن َخْمَسِة أْوُسق  ِمَن الت ْمِر َصَدقَة .

ي : جابر بن عبدَّللا | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الراو

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 890الصفحة أو الرقم: 

 َسماحةُ اإِلسالِم وَعفُوه عِن الماِل القَليِل فاَل ََزكاةَ فيِه. َوفي الَحديِث: --5

ِة واإِلبِل والت مرِ  --1 كاِة في الفض   . وفيِه: تَقديُر أَنِصبِة الز 
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وإنما ال يشترط مضي الحول )العام الّزكوي( في َزكاة النّاتج من األرض 

ألنه يكمل نماؤه باستحصاده، ال ببقائه، واشترط الحول في غيره من 

 الّزكوات ألنه مظنّة لكمال النّماء في سائر األموال.

والّصحيح وهو رأي أبي حنيفة وجوب الّزكاة وقت الجذاذ، لقوله  --7

 تعالى:

َم َحصاِدِه والمشهور من مذهب المالكية يوم الطّيب ألن ما قبل الطّيب يَوْ 

يكون علفا ال قوتا وال طعاما، فإذا طاب وحان األكل الذي أنعم هللا به، 

 وجب الحق الذي أمر هللا به.

والمعتمد عند الشافعية والحنابلة: وجوب الّزكاة في الثّمار: ببدو صالح 

لة، وهو قبل ذلك حصرم وبلح، وفي الحبوب: الثّمر ألنه حينئذ ثمرة كام

 ببدو اشتداد الحّب ألنه كما قال المالكية حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل.

 والفواكه الخضراوات زكاة

 فيهما فهل الشخصي الستخدامه وفواكه خضراوات بها حديقة عنده رجل

 .؟ الزكاة من العشر

 ّلل الحمد

 وال تكال ال ألنها وذلك ، لفواكها في وال الخضروات في الزكاة تجب ال

 والزبيب كالتمر ويدخر يكال الذي الثمر في تجب الزكاة ولكن ، تدخر

 والخوخ والتين الرمان مثل يدخر وال يكال ال ما أما...  والفستق واللوَز

 الخضرة من وغيرها والخيار الطماطم ومثل ، الفواكه من وغيره والبطيخ

 . فسدت تادخر إن ألنها ، فيها َزكاة ال

:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن

 البخاري رواه... "  أوسق خمسة يبلغ حتى صدقة تمر وال حب في ليس" 

 ال فيما َزكاة ال أن أولى باب فمن ، يكال كان إذا هذا ، وغيرهما ومسلم

 . أصالً  يكال
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"  - موقوفا وقيل - مرفوعا عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن وروي

 " . صدقة الخضروات في ليس

  بجوارهم تزرع وهي وخلفاؤه هو وسلم عليه هللا صلى تركها فقد وأيضا

 . فيها الزكاة وجوب عدم على دليل وهذا ، َزكاتها تؤدى ولم

 على تأكيد ، للتجارة وليست ، الشخصي لالستخدام حديقتك فكون وأيضا

 الحول وحال للتجارة كانت إن ولكن.  الحديقة هذه في الزكاة وجوب عدم

 وهللا.  الحول عليه حال الذي المال على الزكاة تجب عندها منها الربح على

 . أعلم

 زكاة أو نقود زكاة فيها يتاجر التي والفاكهة الخضروات يزكي هل

 تجارة؟ عروض

 أن أعرف ، التجارة سبيل على خضروات لهم شركاء أشخاص عن سؤالي

 نبيع فنحن ؟ النسبة تحتسب وكيف ؟ النصاب كم ولكن ، زكاة علينا

 ونحصل البطاطس و، األحمر والفلفل والبطيخ، الطماطم، مثل الخضروات

 نصاب هو فما ، كربح المال من مبلغ عندنا النهاية في يعني ، الربح على

 نعتمد بأننا لماً  ع، الخمس أو العشر أو العشر ربع هي هل الفلوس؟ هذا

 بعد أم ككل النصاب يحتسب وكلذلك ؟ اآلبار من للرزاعة سقايةال على

 إلى توزيعه قبل النصاب إلى المبلغ يصل حيث الشركاء؟ بين الربح توزيع

 الشركاء

 .ّلل الحمد

 :أوال

 والفلفل كالطماطم الخضروات في:  والثمار الزروع َزكاة تجب ال

 العلماء، مهورج عند ويدخر، يكال ال مما ذلك ونحو والبطيخ والبطاطس

 بما أو بنفسه نصابا الثمن وبلغ بالنقود، بيعت إذا ذلك ثمن في تجب وإنما

 ربع إخراج فيلزم الحول، عليه وحال فضة، أو ذهب أو نقود من إليه انضم

 %(.0.1) العشر

 .الفضة من جراما 181 يساوي ما والنصاب
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 إال َزكاة افيه ليس الخضروات"  (:58/9  ) الدائمة اللجنة فتاوى في جاء

 إذا النقود هذه تزكي فإنك النقود، على الحول وحال بنقود منها شيئا بعت إذا

 .انتهى" غيرها إلى بضمها أو بنفسها نصابا بلغت

 الفواكه في الزكاة تجب وال: "هللا رحمه عثيمين ابن الشيخ وقال

 صدقة، الخضروات في ليس: عمر لقول ، ونحوها والبطيخ والخضروات

 ثمر، وال بحب ليست وألنها صدقة، أشبه وما التفاح في ليس :علي وقول

 من انتهى" الزكاة ففيه ثمنها على الحول وحال بدراهم باعها إذا لكن

 (.088/00  ) فتاواه مجموع

 ال فإنه أنواعها، اختالف على والخضروات"  (:068/59  ) في وقال

 حتى بقي إن الزكاة ثمنها ففي باعها إذا اإلنسان ولكن. كثرت ولو فيها َزكاة

" مجراهما جرى ما أو والفضة الذهب النقدين من وكان الحول عليه تم

 .انتهى

 على الحول ويحول بالفعل، تباع أن بعد النقود، َزكاة تزكى أنها والمقصود

 .ثمنها

 ويحول البيع، بنية ونحوها، برادات في تحفظ الخضروات كانت إن لكن

 فتقّوم التجارة، عروض َزكاة زكىت فإنها محفوظة، وهي الحول عليها

 سواء العشر، ربع قيمتها من ويخرج عليها، الحول نهاية عند الخضروات

 .ال أو بيعت

 َزكاة، فيه ليس فهذا والخضار البطيخ أّما: "َّللا رحمه باز ابن الشيخ قال

 وقتها، في تؤكل ألنها َزكاة؛ فيها فليس وأشباهها، والتفاح والرمان والبطيخ

 . تّدخر ما

 وحال للبيع، ينتجها البيع، يقصد وهو اآلن، البرادات في اّدخرها لو لكن

 ألنها والفضة؛ الذهب نصاب النصاب، بلغت إذا يزكيها:  الحول عليها

 .العروض باب من ؛ حينئذ   تجارة عروض

 هللا صلى الرسول أن داود، أبي عند سمرة حديث من الحديث في جاء وقد

 . للبيع نعد الذي من الصدقة خرجت أن يأمرنا كان وسلم عليه
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 وأشباهها، والبرتقال والتفاح والرمان البطيخ الفواكه، من أنواًعا أعدّ  فإذا

 فإنه ، للبيع معدّ  وهو ، الحول عليها حال حتى برادات في محفوظًا وصار

 . القيمة حسب يَُزك ى

 كان وإذا فًا،أل َزّكى ، لاير ألف الحول عند يساوي للبيع الُمَعدُّ  هذا كان فإذا

" قيمته حسب وهكذا آالف، عشرة َزّكى ، آالف عشرة يساوي الحول عند

 (.59/51  ) الدرب على نور فتاوى من انتهى

 :ثانيا

 منه شريك كل نصيب إلى ينظر وال نصابا، المال مجموع يبلغ أن يشترط

 الخلطة أن يرى حيث هللا رحمه الشافعي مذهب وهذا. ال أو نصابا بلغ هل

 .وغيرها األنعام بهيمة في مؤثرة

 .الشركات أسهم َزكاة في اإلسالمي الفقه مجمع أخذ وبه

 كل ينظر فحينئذ الحول، يحول أن قبل الشركاء على المال وَزع لو لكن

 وإال َزكاه، الحول عليه وحال نصابا بلغ فإن يده، في تحصل ما إلى شريك

 .أعلم وهللا    .الزكاة عليه تجب لم

ِمَن اأْلَْنعاِم َحُمولَةً على مقدار نعمة هللا بتسخير األنعام ودلّت آية وَ  --8

لإلنسان للّركوب والحمل والعمل، ولالستفادة من لحومها وأوبارها 

 وأصوافها وأشعارها.

ُ  رِضيَ  عليًّا َشهدتُ  وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب  وأُتِيَ  عنهُ  هللا 

ا ليَْركبَها بداب ة   كابِ ا في ِرجلَه وضعَ  فلم  ِ  بسمِ  قالَ  لرِّ ا هللا   على استوى فلم 

رَ  ال ِذي ُسْبَحانَ } قالَ  ثم   ّلل   الحمدُ  قالَ  ظَهِرها  ُمْقِرنِينَ  لَهُ  ُكن ا َوَما هََذا لَنَا َسخ 

ِ  الحمدُ  قالَ  ثم  { لَُمْنقَلِبونَ  َربِّنَا إِلَى َوإِن ا ات   ثالثَ  - ّلل  ُ  قالَ  ثم   - مر   - أَكبرُ  هللا 

ات   ثالثَ   يغفِرُ  ال فإن هُ  لي فاغفِر نفِسي ظلمتُ  إنِّي سبحانَك قالَ  ثم   - مر 

نوبَ   قالَ  ضِحكتَ  شيء   أيِّ  من المؤمنينَ  أميرَ  يا فقيلَ  ضِحك ثم   أنتَ  إال   الذُّ

ُ  صل ى الن بي   رأيتُ  ِ  رسولَ  يا فقلتُ  ضِحك ثم   فَعلتُ  كما فعلَ  وسل مَ  عليهِ  هللا   هللا 

 ذنوبي لي اغفِر قالَ  إذا عبِده من يعَجبُ  رب كَ  إن   قالَ  ضِحكتَ  شيء   أيِّ  من

نوبَ  يغفرُ  ال أن هُ  يعلَمُ   غيري الذُّ
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 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0600: الرقم أو الصفحة داود

ي ةِ  بيان  : الحديثِ  وفي --5  .وجل   عز   هللاِ  استِْغفارِ  ألهمِّ

، عز   ّللِ  الَعَجب ِصفةِ  إثباتُ  فيه: وفيه --1  بذاتِه يليقُ  َعجب   وهو وجل 

 .المخلوقين كعجبِ  وليس سبحانَه، وجاللِه وكمالِه

واألنعام كما قال أحمد بن يحيى وهو األصّح: كّل ما أحلّه هللا عّز وجّل   --7

الى: أُِحل ْت لَُكْم بَِهيَمةُ اأْلَْنعاِم إاِل  ما يُْتلى َعلَْيُكْم ]المائدة من الحيوان لقوله تع

5 /1. ] 

ومن أجل بقاء نوع الحيوان جعل فيه كاإلنسان صنفي الّذكر واألنثى،  --11

للتّوالد والتّكاثر والتّكامل، لذا كان تحريم الّذكور دون اإلناث أو بالعكس 

 معارضا لحكمة الّشرع.

وآية ثَمانِيَةَ أََْزواج .. احتجاج على المشركين فيما حّرموه اعتباطا من  --11

البحائر والّسوائب والوصائل والحام وغيرها، كما قالوا: ما فِي بُطُوِن هِذِه 

م  َعلى أََْزواِجنا ]األنعام   [ .117/ 3اأْلَْنعاِم خالَِصة  لُِذُكوِرنا َوُمَحر 

ة في العلم ألن هللا تعالى أمر نبيّه عليه وذلك دليل على إثبات المناظر --11

 الّصالة والّسالم بأن يناظرهم، ويبيّن لهم فساد قولهم.

 يا: أْعرابِي   فقالَ  هاَمةَ  وال َصفَرَ  وال َعْدَوى ال وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ، َرسولَ  ْملِ  في تَُكونُ  إبِلِي، بالُ  فَما هللا   البَِعيرُ  فَيَأْتي الظِّباُء، َكأن ها الر 

َل؟ أْعَدى فَمن: فقالَ  فيُْجِربُها؟ بْينَها فَيَْدُخلُ  األْجَربُ   األو 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1555: الرقم أو الصفحة

 والعاهةَ  لَمرضَ ا أن   وتَعتَقِده تَزُعمه الجاهلي ة كانَت ما نَفيُ : الحديثِ  في

 .وجل   عز   هللاِ  بِفِعلِ  ال بطَبِعها تَعدي

 وفي هذه اآلية أيضا إثبات القول بالنظر والقياس. --11
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ينُ  كانَ  لو وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب أيِ  الدِّ  الخفِّ  أسفَلُ  لَكانَ  بالر 

ِ  رسولَ  رأيتُ  وقد أعالهُ، ِمن بالمسحِ  أولى ُ  صل ى هللا   يمَسحُ  وسل مَ  هِ علي هللا 

 ُخف يهِ  ظاهرِ  على

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  560: الرقم أو الصفحة داود

 السنن)) في والنسائي له، واللفظ( 560) داود أبو أخرجه:  التخريج

 بنحوه( 505) وأحمد ،(558(( )الكبرى

 .وإيمانِه عنه هللاُ  َرِضيَ  علي   َعْقلِ  لُرْجحانِ  بيان   :الَحديثِ  يوف --5

ن ةَ  يُخالِفُ  رأي   أي   أن  : وفيه --1 ن ة فاسد ، رأي   السُّ  .تُتب عَ  أنْ  أحقُّ  والسُّ

وفيها دليل على أّن القياس إذا ورد به النّص بطل القول به، ويروى:  --14

تعالى أمرهم بالمقايسة الّصحيحة، وأمرهم ألن هللا « إذا ورد عليه النّقض»

بأن تكون علّة القياس مطّردة في جميع األشباه والنّظائر. وهذا مستفاد من 

معنى اآلية: قل لهم: إن كان هللا حّرم الّذكور فكّل ذكر حرام، وإن كان حّرم 

اإلناث فكّل أنثى حرام، وإن كان حّرم ما اشتملت عليه أرحام األنثيين يعني 

الّضأن والمعز، فكّل مولود حرام، ذكرا كان أو أنثى، ألن كلها مولود، من 

فكلّها إذن حرام، لوجود العلّة فيها، فبيّن تعالى بهذه المناظرة أو المناقشة 

ورود االنتقاض عليهم وفساد قولهم، ألن ما فعلوه من ذلك افتراء على هللا، 

هم ال يقرءون الكتب، فمن أين هذا التحريم المزعوم؟ وال علم عندهم ألن

وهل شاهدتم هللا قد حّرم هذا. ولما لزمتهم الحّجة أخذوا في االفتراء، فقالوا: 

 كذا أمر هللا، فرّد هللا

ِ َكِذباً، لِيُِضل  الن اَس بَِغْيِر ِعْلم  وهو  ِن اْفتَرى َعلَى هللا  عليهم: فََمْن أَْظلَُم ِمم 

 يقم عليه دليل.دليل على أنهم كذبوا، إذ قالوا ما لم 

المطعوم المحّرم على المسلمين والمحّرم على اليهود ]سورة األنعام  -60

 [                 565الى  561( :اآليات 6)

ماً َعلى طاِعٍم يَْطَعُمهُ إاِلَّ أَْن يَُكوَن َمْيتَةً أَْو  قُْل ال أَِجُد فِي ما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

ِ بِِه فََمِن َدماً َمْسفُوحاً أَْو لَحْ  َم ِخنِزيٍر فَإِنَّهُ ِرْجٌس أَْو فِْسقاً أُِهلَّ لَِغْيِر َّللاَّ
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( َوَعلَى الَِّذيَن هاُدوا 561اْضطُرَّ َغْيَر باٍغ َوال عاٍد فَإِنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيٌم )

ْمنا َعلَْيِهْم ُشُحومَ  ْمنا ُكلَّ ِذي ظُفٍُر َوِمَن اْلبَقَِر َواْلَغنَِم َحرَّ ُهما إاِلَّ ما َحَملَْت َحرَّ

ظُُهوُرُهما أَِو اْلَحوايا أَْو َما اْختَلَطَ بَِعْظٍم ذلَِك َجَزْيناُهْم بِبَْغيِِهْم َوإِنَّا لَصاِدقُوَن 

بُوَك فَقُْل َربُُّكْم ُذو َرْحَمٍة واِسَعٍة َوال يَُردُّ بَأُْسهُ َعِن اْلقَْوِم 566) ( فَإِْن َكذَّ

 (565اْلُمْجِرِميَن )

 تفسيرال

ال أجد فيما أوحاه هللا إلي  شيئًا محرًما إال ما مات  -أيها الرسول-قل  - 145

دون ذكاة، أو كان دًما سائاًل، أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام، أو كان 

مما ُذبح على غير اسم هللا كالمذبوح ألصنامهم، فمن ألجأته الضرورة إلى 

ًذا بأكلها، وغير األكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير  طالب تَلذُّ

غفور  -أيها الرسول-متجاوَز حد الضرورة فال إثم عليه في ذلك، إن ربك 

 للمضطر إن أكل منها، رحيم به.

مه على اليهود؛ ليبيِّن أن ما  مه على األمة ذكر ما حر  ا ذكر هللا ما حر  ولم 

مه المشركون من األنعام ال يستندون فيه على ما جاء من عن د هللا، وإنما حر 

 يتبعون فيه إمالء الشيطان فقال:

ق أصابعه كاإلبل والنعام، وحرمنا  - 143 منا على اليهود ما لم تتفر  وحر 

عليهم شحوم البقر والغنم إال ما علق بظهورهما، أو ما حملته األمعاء، أو ما 

 اختلط بعظم كاأللية والَجْنب، وقد جاَزيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم،

 وإنا لصادقون في كل ما نخبر به.

ولم يصدقوا بما جئت به من ربك فقل  -أيها الرسول-فإن كذبوك  - 147

ترغيبًا لهم: ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته بكم إمهاله لكم، وعدم 

معاجلته لكم بالعذاب، وقل لهم تحذيًرا لهم: إن  عذابه ال يَُرد عن القوم الذين 

 ثام.يرتكبون المعاصي واآل

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

دلّت آية: قُْل: ال أَِجُد.. على تحريم أربعة أشياء، هي: الميتة، والّدم  --1

المسفوح، ولحم الخنزير، والمذبوح لألصنام تعبّدا، وبما أن اآلية مكية 
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أَِجُد فمعناها وما يستفاد منها مقصور على هذه األربعة، أي قُْل يا محمد،  ال 

فِي ما أُوِحَي إِلَي  إال هذه األشياء، ال ما تحّرمونه بشهوتكم، ولم يكن في 

الشريعة في ذلك الوقت محّرم غير هذه األشياء، كما قال القرطبي، ثم نزلت 

سورة ]المائدة[ بالمدينة. وَزيد في المحّرمات من أصناف الميتة المنخنقة 

 ، كما َزيد تحريم الخمر.والموقوذة والمترّدية والنّطيحة ونحوها

: فقالت ََزمَعةَ، بنتِ  لَِسوَدةَ  شاة   ماتَت وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

اةَ  يَعني- فاُلنَةُ  ماتَت هللاِ، َرسولَ  يا : فقالت. َمْسَكها أَخذتُم فلوال: فقال -الش 

 قال إن ما: مَ وسل   عليه هللاُ  صل ى هللاِ  َرسولُ  لها فقال ماتَت؟ قد شاة   َمْسكَ  نَأُخذُ 

ًما إِلَي   أُوِحيَ  فِيَما أَِجدُ  اَل  قُلْ : }وجل   عز   هللاُ   أَنْ  إاِل   يَْطَعُمهُ  طَاِعم   َعلَى ُمَحر 

 ال فإن كم ؛[145: األنعام{ ]ِخْنِزير   لَْحمَ  أَوْ  َمْسفُوًحا َدًما أَوْ  َمْيتَةً  يَُكونَ 

 فدبََغته، َمْسَكها، فسلََختْ  إليها، لَتْ فأرسَ . به فتَنتَفِعوا تَدبُغوه إنْ  تَطَعمونَه،

قَت حتى قِربَةً  منه فأَخَذت  .ِعنَدها تخر 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 ،(0066) يعلى وأبو له، واللفظ( 0006) أحمد أخرجه:  التخريج

 (0550(( )اآلثار معاني شرح)) في والطحاوي

اةِ  بِجْلدِ  االنتفاعِ  مشروعي ةُ : الحديثِ  وفي  . وِدباغتِه َسْلِخه بعدَ  الميتة الش 

وحّرم رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم بالمدينة أكل كل ذي ناب من  --1

 الّسباع وكّل ذي مخلب من الطّير.

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  أن   عباسوفي الصحيح عن عبد َّللا بن   وسل مَ  عليه هللا 

بَاِع، ِمنَ  نَاب   ِذي ُكلِّ  عن نَهَى  .الط ْيرِ  ِمنَ  ِمْخلَب   ِذي ُكلِّ  َوَعنْ  السِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5806: الرقم أو الصفحة

 ِمنَ  َحيوان   ُكلِّ  عن وسل م عليه هللا صل ى النبيُّ  يَْنهَى الحديثِ  ذاه وفي --5

باعِ  ئبِ : ِمْثلَ  واإلنساَن، الحيوانَ  به ويَفتَِرسُ  به، يَعدو ناب   له السِّ  واألََسدِ  الذِّ
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 والِمْخلَبُ  الطُّيوِر، منَ  ِمْخلَب   ذي طائر   ُكلِّ  عن أيًضا ويَْنهَى والن ِمِر، والَكْلبِ 

، وأَغلَظُ  منه أَشدُّ  لكن ه لَغيِره، كالظُّفرِ  يرِ للط   بُعِ  كالن ابِ  له فهو وأََحدُّ  .للس 

 هَذينِ  في هُنا َذَكرَ  فإن ه أَسبابِه؛ بأَْقَوى الش يءِ  ِذْكرُ : الحديث وفي --1

 .والِمْخلَبُ  الن ابُ  به؛ يُْفتََرسُ  ما وهو فيهما، ما أَْقَوى الن وَعْينِ 

ل العلم أن كل محّرم حّرمه رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، وأكثر أه --1

أو جاء في القرآن مضموما إلى هذه المحّرمات، فهو َزيادة حكم من هللا عّز 

تها وجّل على لسان نبيّه عليه الّصالة والّسالم. مثل َزواج المرأة على عمّ 

[ ، 14/ 4ْم ]النساء َوأُِحل  لَُكْم ما َوراَء ذلِكُ  وعلى خالتها، مع قوله تعالى:

وحكمه عليه الّصالة والّسالم باليمين مع الشاهد مع قوله تعالى: فَإِْن لَْم يَُكونا 

[ . وآية: قُْل: ال أَِجُد ... هي جواب 181/ 1َرُجلَْيِن فََرُجل  َواْمَرأَتاِن ]البقرة 

 لمن سأل عن شيء بعينه، فوقع الجواب مخصوصا.

 معه وِمْثلَهُ  الِكتابَ  أُوتِيتُ  إِنِّي أال عدي كربوفي الصحيح عن المقدام بن م

 وَجْدتُم فَما ، القُرآنِ  بِهذا علَيُكم:  يَقولُ  أِريَكتِه على َشْبعان   َرُجل   يُوِشكُ  أال ،

ُموه َحرام   من فيه وجْدتُم وَما ، فأَِحلُّوهُ  حالل   من فيه  لَُكم يَِحلُّ  ال أال ، فَحرِّ

بُعِ  من ناب   ِذي ُكلِّ  وال ، األَْهلِيِّ  الِحمارِ  لَحمُ   أنْ  إاِل   ، ُمَعاهَد   لُقَطَةُ  وال ، الس 

 فلَه يُْقُروهُ  لَم فإِنْ  ، يُْقُروهُ  أنْ  فعلَيِهم بِقوم   نزل وَمن ، صاِحبُها عنها يَستْغنِيَ 

 قِراهُ  بِمثلِ  يَْغِصبَهم أنْ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  كرب معدي بن المقدام:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0660: الرقم أو الجامع الصفحة

 عن وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  نَهَىوفي الصحيح عن أبي ثعلبة الخشني 

بُعِ  ِمنَ  نَاب   ِذي ُكلِّ  أْكلِ  ْهِريُّ  قالَ  الس  أْمَ  أتَْيتُ  حت ى أْسَمْعهُ  ولَمْ : الزُّ  وََزادَ . الش 

ثَنيح: قالَ  الل ْيُث، أُ  هلْ  وَسأَْلتُهُ : قالَ  ِشهَاب ، اْبنِ  َعنِ  يُونُُس، د   أوْ  نَتََوض 

بُِع، َمَراَرةَ  أوْ  األُتُِن، أْلبَانَ  نَْشَربُ   الُمْسلُِمونَ  كانَ  قدْ : قالَ  اإلبِِل؟ أْبَوالَ  أوْ  الس 

ا بَأًْسا، بذلكَ  يََرْونَ  فال بهَا، يَتََداَوْونَ  ِ  َرسولَ  أن   بَلََغنَا دْ فقَ : األُتُنِ  أْلبَانُ  فأم   هللا 

، واَل  أْمر   أْلبَانِهَا عن يَْبلُْغنَا ولَمْ  لُُحوِمهَا، عن نَهَى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى  نَْهي 

ا بُعِ  َمَراَرةُ  وأَم  ، إْدِريسَ  أبو أْخبََرنِي: ِشهَاب   ابنُ  قالَ : الس   أبَا أن   الَخْواَلنِيُّ
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، ثَْعلَبَةَ  ِ  َرسولَ  أن  : بََرهُ أخْ  الُخَشنِي   ُكلِّ  أْكلِ  عن نَهَى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

بُعِ  ِمنَ  نَاب   ِذي  .الس 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخشني ثعلبة أبو:  الراوي

[ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1590: الرقم أو الصفحة البخاري

 [معلق... الليث وزاد: قوله]

 (5800) ومسلم ،(1595 ،1590) البخاري أخرجه:  التخريج

 . ... الل ْحمَ  يأُكلُ  حيوان   كلِّ  لُحومِ  أكلِ  عن النهيُ : الحديثِ  وفي  --1

 . ... لألمراضِ  دواء   ِمن وأبوالها اإلبل ألبانِ  في ما بيانُ : وفيه --1

ا أن   بيانُ : وفيه --1  في النهيُ  يَشملُ  قدْ  الحيواناتِ  لُحومِ  من عنه يُنهَى ِمم 

 قد ما ومنها َجسِدها، أجزاءِ  بباقِي واالنتفاعِ  االستفادةِ  عن النهيَ  بعِضها

 .أجزائِها باقي ِمن ويُستفادُ  ويُنتفَعُ  فقط لُحوِمها في النهيُ  يكونُ 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  أن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  وسل مَ  عليه هللا 

بَاِع، ِمنَ  نَاب   ِذي ُكلِّ  عن نَهَى  .الط ْيرِ  ِمنَ  ِمْخلَب   ِذي ُكلِّ  َوَعنْ  السِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5806: الرقم أو الصفحة

 نِ الن وَعيْ  هَذينِ  في هُنا َذَكرَ  فإن ه أَسبابِه؛ بأَْقَوى الش يءِ  ِذْكرُ  :الحديث وفي

 .والِمْخلَبُ  الن ابُ  به؛ يُْفتََرسُ  ما وهو فيهما، ما أَْقَوى

 تمس كتُمْ  ما تضلُّوا لَن ، أَمرينِ  فيكم تَرْكتُ   وفي الصحيح عن مالك بن أنس

ِ  كتابَ :  بِِهما  رسولِهِ  وسن ةَ  هللا 

 مشكاة تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  أنس بن مالك:  الراوي

 |   حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  596: الرقم أو صفحةال المصابيح

 بالغاً ( 0/988(( )الموطأ)) في مالك أخرجه:  التخريج
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 بأرِضكم يُعبَدَ  أن يَئِسَ  قد الشيطانَ  إن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 ، أعمالِكم من تُحاقِرون مما ذلك ِسوى فيما يُطاعَ  أن رِضيَ  لكن و ،

 هللاِ  كتابَ  ، أبًدا تَِضلُّوا فلن به اعتصمتُم إن ما فيكم تركتُ  قد إني ، فاْحَذروا

 نبيِّه ُسن ةَ  و ،

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  60: الرقم أو الصفحة الترغيب

 .لش يطانِ ا وْسواسِ  ِمن والت حذيرُ  التخويفُ : الحديثِ  وفي --5

ن ةِ  بالكتابِ  الت مسُّكِ  على الحثُّ : وفيه --1  . والسُّ

وقال مالك: ال حرام بيّن إال ما ذكر في هذه اآلية، ولهذا قال بعض  --5

 المالكية: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى اإلنسان والخنزير مباح.

، فعند ودلّت اآلية أيضا على حكم استثنائي وهو حال الضرورة --3

االضطرار يزول تحريم المحرمات، لدفع خطر الهالك، وحفاظا على حّق 

 الحياة.

وأما آية: َوَعلَى ال ِذيَن هاُدوا فتدّل على أّن هللا تعالى حّرم على اليهود  --7

عقوبة لهم أشياء أخرى سوى هذه األربعة المذكورة في اآلية السابقة، وهي 

 .نوعان، ولم يحرمهما على المسلمين

كل ذي ظفر غير مشقوق األصابع، كاإلبل والنّعام واإلوَّز  -النّوع األّول

 والبط.

شحوم البقر والغنم: وهي الشحوم الرقيقة التي تكون على  -والنّوع الثاني

الكرش والكلى. واستثنى هللا تعالى من الشحوم ثالثة أنواع لم يحرمها عليهم 

ما، واْلَحوايا: قال الواحدي: وهي وهي: ما علق بالظهر ما َحَملَْت ظُهُوُرهُ 

 المباعر والمصارين،

: وهو شحم األلية في قول جميع   --8 والمختلط بالعظم َما اْختَلَطَ بَِعْظم 

المفّسرين. قال ابن جريج: حّرم عليهم كّل شحم غير مختلط بعظم أو على 

 عظم، وأحّل لهم شحم الجنب واأللية ألنه على العصعص.
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ي بهذه اآلية في أن من حلف أاّل يأكل الشحم، حنث بأكل وقد احتّج الشافع

 شحم الظّهور الستثناء هللا عّز وجّل ما على ظهورهما من جملة الّشحم.

والصحيح مذهب عامة العلماء: أن اليهود لو ذبحوا أنعامهم، فأكلوا ما أحّل 

حلّلة هللا لهم في التّوراة، وتركوا ما حّرم عليهم، لم يكن عليهم بأس فإنها م

لنا ألن هللا عّز وجّل رفع ذلك التّحريم باإلسالم، واعتقادهم فيه ال يؤثر ألنه 

 اعتقاد فاسد، ويؤيده

: ُدلَِّي جراب  من َشحم  يوَم خيبَر عن عبدَّللاَّ بِن ُمغفٍَّل، قالَ وفي الصحيح 

ا. قاَل: قاَل: فأتيتُهُ فالتزمتُهُ قاَل: ثم  قلُت: ال أعطي من هذا أَحًدا اليوَم شيئً 

ُم إلي   ُ علَيِه وسل َم يتبَس  ِ صل ى هللا  ، فإذا رسوُل هللا   فالتَفتُّ

الراوي : عبدَّللا بن مغفل | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح أبي 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0500داود الصفحة أو الرقم: 

الحجة عليهم  نسبة المشركين الشرك والتحريم إلى َّللا تعالى وإقامة -66

 [          510الى  569( :اآليات 6]سورة األنعام )

ْمنا ِمْن َشْيٍء  ُ ما أَْشَرْكنا َوال آباُؤنا َوال َحرَّ َسيَقُوُل الَِّذيَن أَْشَرُكوا لَْو شاَء َّللاَّ

َب الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َحتَّى ذاقُوا بَأَْسنا قُْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن  ِعْلٍم َكذلَِك َكذَّ

( قُْل فَلِلَِّه 569فَتُْخِرُجوهُ لَنا إِْن تَتَّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن أَْنتُْم إاِلَّ تَْخُرُصوَن )

ةُ اْلبالَِغةُ فَلَْو شاَء لََهداُكْم أَْجَمِعيَن ) ( قُْل َهلُمَّ ُشَهداَءُكُم الَِّذيَن 568اْلُحجَّ

َم هذا فَ  َ َحرَّ إِْن َشِهُدوا فاَل تَْشَهْد َمَعُهْم َوال تَتَّبِْع أَْهواَء الَِّذيَن يَْشَهُدوَن أَنَّ َّللاَّ

بُوا بِآياتِنا َوالَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َوُهْم بَِربِِّهْم يَْعِدلُوَن )  (510َكذَّ

 التفسير

ين بمشيئة هللا وقدره على صحة إشراكهم  - 148 سيقول المشركون محتجِّ

 أال نشرك نحن وال آباؤنا باّلل لما أشركنا به، ولو شاء هللا باّلل: لو شاء هللا

مناه. وبمثل حجتهم الداحضة كذ ب  مناه على أنفسنا لََما حر  م ما حر  أال نحرِّ

الذين من قبلهم برسلهم قائلين: لو شاء هللا أال نكذِّب بهم لما كذبنا بهم، 

أيها -أنزلناه عليهم، قل واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي 

لهؤالء المشركين: هل عندكم من دليل يدل على أن هللا رضي  -الرسول
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منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله؟ فمجرد وقوع 

ذلك منكم ليس دلياًل على رضاه عنكم، إنكم ال تتبعون في ذلك إال الظن، 

 تم إال تكذبون.وإن الظن ال يغني من الحق شيئًا، وما أن

للمشركين: إن لم تكن لكم حجج إال هذه الحجج  -أيها الرسول-قل  - 147

الواهية فإن ّلل الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها، 

أيها -وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها، فلو شاء هللا توفيقكم جميًعا للحق 

 لوف قكم له. -المشركون

لهؤالء المشركين الذين يحرمون ما أحل هللا،  -أيها الرسول-قل  - 151

ويد عون أن هللا هو الذي حرمه: أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن هللا 

حرم هذه األشياء التي حرمتموها، فإن شهدوا بغير علم على أن هللا حرمها 

اء في شهادتهم؛ ألنها شهادة َزور، وال تتبع أهو -أيها الرسول-فال تصدقهم 

موا ما أحل هللا لهم، وال  الذين يُحكِّمون أهواءهم، فقد كذبوا بآياتنا حين َحر 

تتبع الذين ال يؤمنون باآلخرة، وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره، 

 وكيف يُت بَع من هذا مسلكه مع ربه؟!

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآليات على ما يلي:

ر الكافرين عن كفرهم بما يشبه قول الجبرية: لو شاء هللا منا أال إن اعتذا -1

نشرك لم نشرك اعتذار مرفوض لم يقبله هللا تعالى ألنه سبحانه أعطاهم 

عقوال كاملة، وأفهاما وافية، وأقدرهم على الخير والشر، وأَزال الموانع 

 بالكلية عنهم، فإن شاؤوا عملوا الخيرات، وإن شاؤوا عملوا المعاصي

 والمنكرات.

َ  إن   وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتَهُ  صانع   كل   خلقَ  هللا 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة المسند
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لرسل وقد أعانهم هللا على حسن االختيار بإنزاله الكتب، وإرساله ا -1

واألنبياء، وإرشاده إلى التوحيد ّلل بالنظر في المخلوقات، وتأييده الرسل 

 بالمعجزات، وتلك هي الحجة البالغة على أن هللا واحد ال شريك له.

 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا وتِيتُ أُ  الذي كانَ  وإن ما البََشُر، عليه ، هللا   أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم له، واللفظ( 6895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أن  : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألَزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --1

ب ال يطلع عليه اإلنسان إال من فأما علم هللا تعالى وإرادته وكالمه فغي - -4

 ارتضى من رسول.

َ  إن  : )َخْمس  { الَغْيبِ  َمفاتِحُ }  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر  ِعْنَدهُ  هللا 

اَعةِ  ِعْلمُ   تَْكِسبُ  ماذا نَْفس   تَْدِري وما األْرحامِ  في ما ويَْعلَمُ  الَغْيثَ  ويُْنِزلُ  الس 

َ  إن   تَُموتُ  ْرض  أ بأَيِّ  نَْفس   تَْدِري وما َغًدا  ( سورة لقمان 14)(َخبِير   َعلِيم   هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6605: الرقم أو الصفحة البخاري

ُ  إال   يَْعلَُمهَا ال َخْمس   الَغْيبِ  ِمْفتَاحُ وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر   ال: هللا 

، في يَكونُ  ما أََحد   يَْعلَمُ   نَْفس   تَْعلَمُ  واَل  األْرَحاِم، في يَكونُ  ما أََحد   يَْعلَمُ  واَل  َغد 

 َمتَى أََحد   يَْدِري وما تَُموُت، أَْرض   بأَيِّ  نَْفس   تَْدِري وما َغًدا، تَْكِسبُ  َماَذا

 .الَمطَرُ  يَِجيءُ 



81 
 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5008: الرقم أو الصفحة البخاري

ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به  --5

 ألمكنه، وال مانع يمنعه، فهو مستطيع اإليمان، قادر على نبذ الكفر.

َ  إن   وفي الصحيح عن أبي هريرة  آَدمَ  اْبنَ  يا: القِياَمةِ  يَومَ  يقولُ  ل  وج عز   هللا 

 أما: قالَ  العالَِميَن، َربُّ  وأَْنتَ  أُعوُدَك؟ كيفَ  َربِّ  يا: قالَ  تَُعْدنِي، فَلَمْ  َمِرْضتُ 

 لََوَجْدتَنِي ُعْدتَهُ  لو أن كَ  َعلِْمتَ  أما تَُعْدهُ، فَلَمْ  َمِرضَ  فاُلنًا َعْبِدي أن   َعلِْمتَ 

 وأَْنتَ  أُْطِعُمَك؟ وكيفَ  َربِّ  يا: قالَ  تُْطِعْمنِي، فَلَمْ  اْستَْطَعْمتُكَ  آَدمَ  اْبنَ  يا ِعْنَدهُ؟

، َعْبِدي اْستَْطَعَمكَ  أن ه َعلِْمتَ  أما: قالَ  العالَِميَن، َربُّ   أما تُْطِعْمهُ؟ فَلَمْ  فاُلن 

 تَْسقِنِي، فَلَمْ  قَْيتَُك،اْستَسْ  آَدمَ  اْبنَ  يا ِعنِدي، ذلكَ  لََوَجْدتَ  أْطَعْمتَهُ  لو أن كَ  َعلِْمتَ 

 فَلَمْ  فاُلن   َعْبِدي اْستَْسقاكَ : قالَ  العالَِميَن، َربُّ  وأَْنتَ  أْسقِيَك؟ كيفَ  َربِّ  يا: قالَ 

 .ِعنِدي ذلكَ  وَجْدتَ  َسقَْيتَهُ  لو إن كَ  أما تَْسقِِه،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0168: الرقم أو الصفحة

 ِعْلِمه في يَستوي بِالكائناتِ  عالِم   تعالى هللاَ  أن   بَيانُ  :الحديثِ  في --5

 .َوالكلِّي اتُ  الجزئي اتُ 

 .بمكان   وجل   عز   هللاِ  عندَ  وأن ها تضيُع، ال الَحسناتِ  أن   دليل  : وفيه --1

 .المريضِ  ِعيادةِ  فضلُ : وفيه --1

 .لِلُمحتاجِ  الماءِ  وُسقيَا اإلطعامِ  فْضلُ : وفيه --4

 .وجل   عز   هللاِ  ِمنَ  المريضِ  قُربُ : وفيه --5

ولو كان اإلنسان مجبرا على الكفر والمعصية كالريشة في مهب الرياح  --3

كما يزعم الجبرية، لما اقتضى العدل اإللهي تكليفه بشيء، وإثابته وعقابه 

 في اآلخرة.
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 فأتَانَا الَغْرقَدِ  بَقِيعِ  في َجنَاََزة   في ُكن ا بن أبي طالبوفي الصحيح عن علي 

ِ  َرسولُ   فَنَك سَ  ِمْخَصَرة   ومعهُ  َحْولَهُ، وقََعْدنَا فَقََعدَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 إال   َمْنفُوَسة   نَْفس   ِمن وما أَحد   ِمن ِمنُكم ما: قالَ  ثُم   بِمْخَصَرتِِه، يَْنُكتُ  فََجَعلَ 

 يا: َرُجل   قالَ  َسِعيَدةً  أوْ  َشقِي ةً  ُكتِبَتْ  قدْ  وإال   والن اِر، الَجن ةِ  ِمنَ  َمَكانُهَا ُكتِبَ 

ِ، َرسولَ   أْهلِ  ِمن ِمن ا كانَ  فَمن الَعَمَل؟ ونََدعُ  ِكتَابِنَا، علَى نَت ِكلُ  أفال هللا 

َعاَدِة، َعاَدةِ  أْهلِ  َعَملِ  إلى فََسيَِصيرُ  الس  قَاِء، أْهلِ  ِمن ِمن ا كانَ  وَمن ،الس   الش 

قَاَوِة، أْهلِ  َعَملِ  إلى فََسيَِصيرُ  ا: قالَ  الش  َعاَدةِ  أْهلُ  أم   أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَس ُرونَ  الس 

َعاَدِة، ا الس  قَاَوةِ  أْهلُ  وأَم  قَاِء، أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَس ُرونَ  الش  ا: }قََرأَ  ثُم   الش   َمن فَأَم 

 .اآليَةَ { بالُحْسنَى وَصد قَ  وات قَى طَىأعْ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6869: الرقم أو الصفحة البخاري

وقد تبين بهذا بطالن شبهات الكافرين، ودحض حججهم أمام الحجج  --7

بعض على صحة ما يقولون، فال تصدق اإللهية القاطعة. فإن شهد بعضهم ل

شهادتهم إال من كتاب إلهي أو على لسان نبي، وليس معهم شيء من ذلك، 

 وما هم إال شهود كاذبون مبطلون فيما يخبرون.

والمطلوب اإلتيان بشهود الحق ال شهود الزور والباطل، فإن قيل:  --8

 حرم ما َزعموه كيف أمر هللا نبيه باستحضار شهدائهم الذين يشهدون أن هللا

محرما، ثم أمره بأن ال يشهد معهم؟ أجيب: أمره باستحضارهم، وهم شهداء 

بالباطل، ليلزمهم الحجة، ويظهر َزيف شهادتهم، فيحق الحق، ويبطل 

 الباطل.

 الَكبائِرِ  بأَْكبَرِ  أُْخبُِرُكمْ  أاَل وفي الصحيح عن أبي بكرة نفيع بن الحارث

ِ  َرسولَ  يا بَلَى: قالوا ِ، اإلْشراكُ : قالَ  ،هللا  ثَنا. الوالَِدْينِ  وُعقُوقُ  باّلل  د   َحد  : ُمَسد 

ثَنا ، َحد  ورِ  وقَْولُ  أال: فقالَ  فََجلََس، ُمت ِكئًا وكانَ  ِمْثلَهُ، بْشر   َزالَ  فَما الزُّ

ُرها  .َسَكتَ  لَْيتَهُ  قُْلنا حت ى يَُكرِّ

:  المصدر|  ريالبخا:  المحدث|  الحارث بن نفيع بكرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  6050: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح

 [صحيح]



83 
 

ِ  َرسولُ  َذَكرَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ْركُ : فَقالَ  الَكبَائِرِ  َعنِ  ُسئِلَ  أوْ  الَكبَائَِر، ِ، الشِّ  وُعقُوقُ  الن ْفِس، وقَْتلُ  باّلل 

وِر، قَْولُ : قالَ  الَكبَائِِر؟ بأَْكبَرِ  أُنَبِّئُُكمْ  أاَل : فَقالَ  ْيِن،الَوالِدَ   َشهَاَدةُ : قالَ  أوْ  الزُّ

ورِ  ورِ  َشهَاَدةُ : قالَ  أن ه ظَنِّي وأَْكثَرُ : ُشْعبَةُ  قالَ  الزُّ  .الزُّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1855: الرقم أو الصفحة

 (99) ومسلم له، واللفظ( 1855) البخاري أخرجه:  التخريج

نوبَ  أن   :الحديث في --5  دركات   الكبائِرَ  وأن   وصغائَِر، كبائِرَ  إلى تنقِسمُ  الذُّ

 .بعض   ِمن الت حريمِ  في أغلَظُ  بعُضها

 .الوالَِدينِ  ُحقوقِ  ِعظَمُ : وفيه --1

ورِ  َشهادةِ  تحريمِ  في ت غليظُ ال:  وفيه --1  .الزُّ

( :اآليات 6المحّرمات العشر أو الوصايا العشر ]سورة األنعام ) -61

 [                                                         510الى  515

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أاَلَّ تُْشِرُكوا بِِه َشْيئاً وَ  بِاْلوالَِدْيِن إِْحساناً قُْل تَعالَْوا أَْتُل ما َحرَّ

َوال تَْقتُلُوا أَْوالَدُكْم ِمْن إِْمالٍق نَْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُهْم َوال تَْقَربُوا اْلفَواِحَش ما 

اُكْم  ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ ذلُِكْم َوصَّ َم َّللاَّ ظََهَر ِمْنها َوما بَطََن َوال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

( َوال تَْقَربُوا ماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى 515لَُّكْم تَْعقِلُوَن )بِِه لَعَ 

هُ َوأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميزاَن بِاْلقِْسِط ال نَُكلُِّف نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعها َوإِذا  يَْبلَُغ أَُشدَّ

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو كاَن ذا قُْربى َوبَِعهْ  ِ أَْوفُوا ذلُِكْم َوصَّ ِد َّللاَّ

بَُل 510تََذكَُّروَن ) ( َوأَنَّ هذا ِصراِطي ُمْستَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ َوال تَتَّبُِعوا السُّ

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن ) َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه ذلُِكْم َوصَّ  (510فَتَفَرَّ

 التفسير

للناس: تعالوا أقرأ عليكم ما حرمه هللا، حرم  -ها الرسولأي-قل  - 151

عليكم أن تشركوا به شيئًا من مخلوقاته، وأن تعقُّوا آباءكم، بل يجب عليكم 

اإلحسان إليهم، وأن تقتلوا أوالدكم بسبب الفقر، كما كان يفعل أهل الجاهلية، 
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وما أُِسر   نحن نرَزقكم ونرَزقهم، وحرم أن تقربوا الفواحش ما أُْعلِن منها

به، وأن تقتلوا النفس التي حرم هللا قتلها إال بالحق، كالزنى بعد اإلحصان، 

اكم به لعلكم تعقلون عن هللا أوامره  والردة بعد اإلسالم، ذلكم المذكور وص 

 ونواهيه.

م أن تتعرضوا لمال اليتيم  - 151 إال  -وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ-وَحر 

م  بما فيه َصالح ونفع شد، وَحر  له وَزيادة لماله حتى يبلغ ويُؤنَس منه الرُّ

عليكم الت ْطفيف في الكيل والميزان، بل يجب عليكم العدل في األخذ 

واإلعطاء في البيع والشراء، ال نكلف نفًسا إال طاقتها، فما ال يمكن 

االحتراَز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها ال مؤاخذة فيه، 

م عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون ُمَحاباة قريب وحَ  ر 

م عليكم نَْقض عهد هللا إن عاهدتم هللا أو عاهدتم باّلل، بل  أو صديق، وَحر 

يجب عليكم الوفاء بذلك، ذلك المتقدم أََمَركم هللا به أمًرا مؤكًدا؛ رجاء أن 

 تتذكروا عاقبة أمركم.

م عليكم أن - 151 تتبعوا ُسبُل الضالل وطرقه، بل يجب عليكم اتباع  وَحر 

طريق هللا المستقيم الذي ال اعوجاج فيه، وطرق الضالل تؤدي بكم إلى 

التفرق والبعد عن طريق الحق، ذلك االتباع لطريق هللا المستقيم هو الذي 

اكم هللا به؛ رجاء أن تت قوه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.  وص 

  تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن  

هذه اآليات أمر من هللا تعالى لنبيه صلّى هللا عليه وسلّم بأن يدعو جميع  --1

الخلق إلى سماع تالوة ما حرم هللا، ويجب على من بعده من العلماء أن 

ن هُ يبلّغوا الناس ويبينوا لهم ما حّرم هللا عليهم مما أحّل، قال هللا تعالى: لَتُبَيِّنُ 

 [ .187/ 1لِلن اِس َوال تَْكتُُمونَهُ ]آل عمران 

ثُوا آيَةً، ولو َعنِّي بَلُِّغوا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو  بَنِي عن َوَحدِّ

ًدا، َعلَي   َكَذبَ  َوَمن َحَرَج، َواَل  إِْسَرائِيلَ  أْ  ُمتََعمِّ  .الن ارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَْليَتَبَو 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0665: الرقم أو الصفحة البخاري
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 .قليل   بَشيء   ولو الش ريعةِ  بتَبليغِ  األمرُ  :الحديث وفي --5

 .إسرائيلَ  بَني عن اإلخبارِ  َمشروعي ةُ : وفيه --1

 عليه هللا صل ى هللاِ  َرسولِ  ىعل الكذبِ  ِمن والتحذيرُ  الت رهيبُ : وفيه --1

 .وسل م

رَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود ُ  نض   فبل َغهُ، َحديثًا من ا َسمعَ  امرأً  هللا 

غ   فُرب  
 ساِمع   ِمن أَحفَظُ  ُمبل 

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم ةخالص|  580: الرقم أو الصفحة ماجه

 له، واللفظ( 000) ماجه وابن ،(0615) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (6515) وأحمد

ن ةِ  ِحفظِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي  --1  . ... للن اسِ  وتَبليِغها الن بوي ةِ  السُّ

 وتَبليِغه وِحفِظه الِعلمِ  حْمل وفضل الُعلماِء، فضلِ  بيانُ : وفيه --1

نت الوصايا العشر: خمسة منها بصيغة النهي، وخمسة وقد تضم --1

بصيغة األمر، ولما وردت األوامر مع النواهي، وتقّدمهن جميعا فعل 

التحريم، واشتركن في الدخول تحت حكمه، علم أن التحريم راجع إلى 

أضدادها: وهي اإلقرار بوجود هللا وتوحيده، واإلساءة إلى الوالدين، وبخس 

 ترك العدل في القول، ونكث عهد هللا ... إلخ.الكيل والميزان، و

 قال كعب األحبار: هذه اآلية مفتتح التوراة: بسم هللا الرحمن الرحيم. --1

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم ... اآلية.  قُْل تَعالَْوا أَْتُل ما َحر 

 ملَكانِ  بجنبَتَْيها بُِعثَ  إال   قطُّ  شمس   طلَعتْ  ما الدرداء أبي عن الصحيح وفي

وا!  الن اسُ  أيُّها يا الث قلَْينِ  إال   األرضِ  أهلَ  ليُسِمعانِ  إن هما ،  ، ربُِّكم إلى هلمُّ

ا خير   وكفَى قل   ما فإن    وبُِعثَ  إال   قطُّ  شمس   غربَتْ  وما وألهَى كثُرَ  مم 

لْ  الل هم   يناديانِ  ملَكانِ  بجنبَتَْيها لْ  خلفًا لُمنفِق   عجِّ  يوم   من ما اتلفً  لُممسك   وعجِّ

 كلُّهُم هللاُ  خلقَ  ما يسمُعهُ  نداءً  يناديانِ  ملَكانِ  بجنبَتَْيها وكان إال   شمُسهُ  طلَعتْ 



86 
 

وا الن اسُ  أيُّها يا الث قلَْينِ  غيرَ  ا خير   وكفَى قل   ما إن   ربُِّكم إلى هلمُّ  كثُرَ  مم 

 هللاِ  َخْلقُ  يسمُعهُ  نداءً  ديانِ ينا ملَكانِ  بجنبَتَْيها وكان إال   الش مسُ  آبَتِ  وال وألهَى

 ذلكَ  في هللاُ  وأنزلَ  تلفًا ُممسًكا وأعطِ  خلفًا ُمنفقًا أعطِ  الل هم   الث قلَْينِ  غيرَ  كلُّهُم

وا الن اسُ  أيُّها يا الملََكْينِ  قَولِ  في قرآنًا  َوهللاُ  يونسَ  سورةِ  في ربُِّكم إلى هلمُّ

 في هللاُ  وأنزلَ  ُمْستَقِيم   ِصَراط   إِلَى يََشاءُ  َمنْ  ِديَويَهْ  الس اَلمِ  َدارِ  إِلَى يَْدُعو

 إَِذا َوالن هَارِ  يَْغَشى إَِذا َوالل ْيلِ  تلفًا ُممسًكا وأعطِ  خلفًا ُمنفقًا أعطِ  الل هم   قولِِهما

 . . لِْلُعْسَرى قولِهِ  إلى َواأْلُْنثَى الذ َكرَ  َخلَقَ  َوَما تََجل ى

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث | الدرداء أبو:  الراوي

 الحديث شرح|  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0565: الرقم أو الصفحة

 مختصراً،( 696) حبان وابن ،(05505) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0650(( )اإليمان شعب)) في والبيهقي

 بتَلَفِ  القُُرباتِ  في اإلنفاقِ  ِمنَ  نِعُ ويَمتَ  يَبَخلُ  لَِمن الت هديدُ  :الَحديثِ  في --5

 .مالِه

 . ُمجاب   أن ه وَمعلوم   الَمالئِكِة، ُدعاءِ  إثباتُ : وفيه --1

وقال ابن عباس: هذه اآليات المحكمات التي ذكرها هللا في سورة  --4

)األنعام( أجمعت عليها شرائع الخلق، ولم تنسخ قط في ملّة. وقد قيل: إنها 

 منزلة على موسى.العشر كلمات ال

أما الشرك باّلل: فهو وكر الخرافات واألباطيل، ومبعث األهواء  --5

 والشهوات، وهو مصادم لمقتضيات العقل السليم والفكر الصحيح.

 عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  إلى أْعرابِي   جاءَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو

ِ، َرسولَ  يا: فقالَ  وسل َم، ِ  اإلْشراكُ : قالَ  ائُِر؟الَكب ما هللا  : قالَ  ماذا؟ ثُم  : قالَ  باّلل 

 اليَِمينُ  وما: قُلتُ  الَغُموسُ  اليَِمينُ : قالَ  ماذا؟ ثُم  : قالَ  الوالَِدْينِ  ُعقُوقُ  ثُم  

، اْمِرئ   مالَ  يَْقتَِطعُ  الذي: قالَ  الَغُموُس؟  .كاِذب   فيها هو ُمْسلِم 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6800: الرقم أو الصفحة البخاري
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 .فيها الُوقوعِ  ِمنَ  والت خويفُ  الَكبائرِ  ِمنَ  الت حذيرُ : الَحديثِ  وفي

وأما اإلحسان إلى الوالدين: فواجب تقتضيه الفطرة ألنهما كانا سبب  --3

صغيرا وكبيرا، ومحبتهما جزاء  وجود اإلنسان، وقد ربياه وأحسنا إليه

ومكافأة لهما، وعقوقهما مفسد تكوين األوالد، ومساعد على الغلظة والشذوذ 

 في كل مسالك الحياة.

 الَكبائِرِ  بأَْكبَرِ  أُْخبُِرُكمْ  أاَل وفي الصحيح عن أبي بكرة نفيع بن الحارث

ِ، َرسولَ  يا بَلَى: قالوا ِ، اإلْشراكُ : قالَ  هللا  ثَنا. الوالَِدْينِ  قُوقُ وعُ  باّلل  د   َحد  : ُمَسد 

ثَنا ، َحد  ورِ  وقَْولُ  أال: فقالَ  فََجلََس، ُمت ِكئًا وكانَ  ِمْثلَهُ، بْشر   َزالَ  فَما الزُّ

ُرها  .َسَكتَ  لَْيتَهُ  قُْلنا حت ى يَُكرِّ

:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الحارث بن نفيع بكرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  6050: الرقم أو ةالصفح البخاري صحيح

 [صحيح]

وقد جاء األمر باإلحسان إلى الوالدين عقب األمر بتوحيد هللا ألن أعظم  --7

أنواع النعم على اإلنسان نعمة هللا تعالى، ويتلوها نعمة الوالدين ألن المؤثر 

م الحقيقي في وجود اإلنسان هو هللا سبحانه، وفي الظاهر هو األبوان، ونع

الوالدين على اإلنسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن 

 الضياع والهالك في وقت الصغر.

وقتل األوالد: مسبّة وعار، وقسوة وغلظة، وانحدار في مستوى  --8

 اإلنسانية، ولون من ألوان الهمجية، ومصادمة إلرادة هللا تعالى.

ِ  َرسولُ  - ُسئِلَ  أوْ  - َسأَْلتُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  َصل ى هللا 

ِ  ِعْندَ  الذ ْنبِ  أيُّ : وسل مَ  عليه هللاُ  ِ  تَْجَعلَ  أنْ : قالَ  أْكبَُر، هللا  انِ  ّلِل   َخلَقَكَ  وهو ّدً

؟ ثُم  : قُلتُ  ؟ ثُم  : قُلتُ  معكَ  يَْطَعمَ  أنْ  َخْشيَةَ  ولََدكَ  تَْقتُلَ  أنْ  ثُم  : قالَ  أي  : قالَ  أي 

ِ  َرسولِ  لِقَْولِ  تَْصِديقًا اآليَةُ  هِذه ونََزلَتْ : قالَ  َجاِركَ  بَحلِيلَةِ  يَ تَُزانِ  أنْ   َصل ى هللا 

ِ  مع يَْدُعونَ  ال َوال ِذينَ : }وسل مَ  عليه هللاُ   ال تي الن ْفسَ  يَْقتُلُونَ  واَل  آَخرَ  إلَهًا هللا 

مَ  ُ  َحر   {يَْزنُونَ  واَل  بالَحقِّ  إال   هللا 



88 
 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن دَّللاعب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6565: الرقم أو الصفحة البخاري

وقد استدل الظاهرية بآية: َوال تَْقتُلُوا أَْوالَدُكْم على منع العزل ألن وأد  --7

األوالد يرفع الموجود والنّسل والعزل بإلقاء الماء خارج المحل منع أصل 

 النسل، فتشابها، إال أن قتل النفس أعظم وَزرا وأقبح فعال.

 ،لكن جمهور العلماء أباحوه

جاَء رجل  مَن األنصاِر إلى »   جابر بن عبدَّللا : للحديث الذي رواه 

ُ عليِه وسل َم فقاَل إن  لي جاريةً أطوُف عليها وأنا أكَره أن  ِ صل ى هللا  رسوِل هللا 

جُل ثم  تحمَل فقاَل اعزل عنه َر لَها قاَل فلبَث الر  ا إن شئَت فإن هُ سيأتيها ما قدِّ

َر لَها  أتاهُ فقاَل إن  الجاريةَ قد حملت قاَل قد أخبرتُك أن هُ سيأتيها ما قدِّ

الراوي : جابر بن عبدَّللا | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح أبي داود 

 : صحيح | خالصة حكم المحدث 0550الصفحة أو الرقم: 

واشترط مالك والشافعي كون العزل عن الحرة بإذنها، فال يجوَز بغير --11

 إذنها، ألن اإلنزال من تمام لذتها، ومن حقها في الولد.

 ضرورة صحية وتحريم الفواحش ذاتها وتحريم وسائلها وأسبابها: --55

وإنسانية واجتماعية، فما من فاحشة أو حرام أو منكر إال وهو ضار ضررا 

حضا بصحة اإلنسان، ومهدد لوجوده، ومفسد للمجتمع في جميع أحواله م

ونظامه وتطلعاته. والنهي عن اقتراف الفواحش في اآلية نهي عام عن 

 جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي.

نا في تقولون ما وفي الصحيح عن المقداد بن عمرو بن األسود :  قالوا الزِّ

َمه ، َحرام    رسولُ  فقالَ :  قال.  القيامةِ  يومِ  إلى حرام   فهوَ  ، ورسولُه هللاُ  حر 

جلُ  يزنيَ  ألن:  هللاِ   جاِره بامرأةِ  يزنيَ  أن من عليهِ  أيسرُ  ؛ نِسوة   بَعشرِ  الر 

َمها:  قالوا ؟ الس رقةِ  في تقولونَ  ما:  قالَ   قال.  حرام   فهي ، ورسولُه هللاُ  حر 

جلُ  يَسِرقَ  ألن:   جاِرهِ  ِمن يسِرقَ  أن من عليهِ  يَسرُ أ ؛ أبيات   عشرةِ  ِمن الر 
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:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األسود بن عمرو بن المقداد:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0168: الرقم أو الصفحة الترغيب صحيح

 صحيح

 والطبراني ،(0551) والبزار ،(00916) أحمد أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 601( )00/015)

مؤمنة كانت أو معاهدة بغير مسوغ شرعي أو إال بالحق  النفسوقتل --11

الذي يوجب قتلها: جريمة كبري، واعتداء شنيع على صنع الخالق. 

والعاصم من القتل: اإلسالم، والسالم أو األمان، والعهد. والمسوغ الشرعي 

 أو القتل بالحق

ْحَمنِ  عبدُ  أَمَرنِي وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس : قالَ  أْبَزى، بنُ  الر 

مَ  ال تي الن ْفسَ  تَْقتُلُوا َواَل } أْمُرهُما ما اآليَتَْينِ  هَاتَْينِ  عن َعب اس ، اْبنَ  َسلِ   َحر 

 ُ ًدا ُمْؤِمنًا يَْقتُلْ  َوَمن} ،[151: األنعام{ ]بالَحقِّ  إال   هللا  [ 71: النساء{ ]ُمتََعمِّ

ا: فَقالَ  َعب اس   اْبنَ  فََسأَْلتُ  ةَ  أْهلِ  ُمْشِرُكو: قالَ  الفُْرقَاِن، في ال تي ِزلَتِ أُنْ  لَم  : َمك 

مَ  ال تي الن ْفسَ  قَتَْلنَا فقَدْ  ُ، َحر  ِ  مع وَدَعْونَا هللا   الفََواِحَش، أتَْينَا وقدْ  آَخَر، إلَهًا هللا 

ُ  فأْنَزلَ  ا ،أِلُولَئِكَ  فَهِذه اآليَةَ،[. 31: مريم{ ]وآَمنَ  تَابَ  َمن إاِل  : }هللا   ال تي وأَم 

ُجلُ : النَِّساءِ  في  َجهَن ُم، فََجَزاُؤهُ  قَتَلَ  ثُم   وَشَرائَِعهُ، اإلْساَلمَ  َعَرفَ  إَذا الر 

 .نَِدمَ  َمن إال  : فَقالَ  لُِمَجاِهد   فََذَكْرتُهُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0911: الرقم أو الصفحة البخاري

 باختالف([ 0000) ـ 58] ومسلم ،(0911) البخاري أخرجه:  التخريج

 .يسير

مثل منع الزكاة وترك الصالة، والدفاع عن النفس، والمحاربة )قطع  --11

الطريق( ، والقصاص، والردة، وَزنى المحصن. وأجاَز بعضهم القتل بسبب 

 اللواط عمال

عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:    بما روى أبو داود

 من وجدتموه يعمُل عمَل قوِم لوط  فاقتلوا الفاعَل والمفعوَل به
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الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح أبي 

| خالصة حكم المحدث : حسن صحيح  6660داود الصفحة أو الرقم: 

(، وابن ماجه 5616(، والترمذي )6660بو داود )التخريج : أخرجه أ

 (0500(، وأحمد )0165)

 اْجتِثاُث أُصوِل الفاحشِة والد اعيَن إليها والواقِعيَن فيها... وفي الحديِث:

 إذا َخْمس   ِخصال  !  المهاجرينَ  َمْعَشرَ  ياوفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر 

 حتى ؛ قَطُّ  قوم   في الفاحشةُ  تَْظهَرِ  لم:  ِرُكوهُن  تُدْ  أن باّللِ  وأعوذُ  ، بِهن   ابتُلِيتُمْ 

 أسالفِِهم في َمَضتْ  تَُكنْ  لم التي واألوجاعُ  الطاعونُ  فيِهمُ  فََشا إال ؛ بها يُْعلِنُوا

نِينَ  أُِخُذوا إاِل   والميزانَ  الِمْكيالَ  يَْنقُُصوا ولم ، َمَضْوا الذين ةِ  بالسِّ  الُمْؤنَةِ  وِشد 

 من القَْطرَ  ُمنُِعوا إال أموالِهم َزكاةَ  يَْمنَُعوا ولم ، عليهم طانِ السل وَجْورِ  ،

 إال رسولِه وعهدَ  هللاِ  عهدَ  يَْنقُُضوا ولم ، يُْمطَُروا لم البهائمُ  ولوال ، السماءِ 

هم عليهم هللاُ  َسل طَ   لم وما ، أَْيِديِهم في كان ما بعضَ  فأََخذوا ، غيِرهم من َعُدو 

 بأَسهم هللاُ  جعل إال هللاُ  أَْنَزلَ  فيما ويَتََخي ُروا وَجل   َعز   هللاِ  كتابِ ب أئمتُهم تَْحُكمْ 

 بينَهم

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5859: الرقم أو الصفحة

(( األوسط مالمعج)) في والطبراني ،(6058) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 9600) والحاكم ،(6655)

 االبتالءاتِ  تَجلِبُ  ألن ها المعاصي؛ من الت حذيرُ : الحديثِ  وفي --5

 .الناسِ  على والُعقوباتِ 

تِه َعالماتِ  من عالَمة  : وفيه --1  وسل م عليه هللاُ  صل ى نُبو 

واستغالل  : ظلم واعتداء على حقوق الضعفاء،وأكل مال اليتامى --14

لحاجتهم وصغرهم. لكن يجوَز األخذ من مال اليتيم بالتي هي أحسن، أي بما 

فيه صالحه وتنميته، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه، باالتجار فيه 

 ونحوه من وسائل التنمية.
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ِ  َرسولَ  يا: قالوا الُموبِقاِت، الس ْبعَ  اْجتَنِبُوا وفي الصحيح عن أبي هريرة  هللا 

ْركُ : قالَ  ؟هُن   وما ِ، الشِّ ْحُر، باّلل  مَ  ال تي الن ْفسِ  وقَْتلُ  والسِّ ُ  َحر  ، إال   هللا   بالَحقِّ

با، وأَْكلُ  ْحِف، يَومَ  والت َولِّي اليَتِيِم، مالِ  وأَْكلُ  الرِّ  الُمْحَصناتِ  وقَْذفُ  الز 

 .الغافاِلتِ  الُمْؤِمناتِ 

 البخاري صحيح:  مصدرال|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0566: الرقم أو الصفحة

 (98) ومسلم له، واللفظ( 0566) البخاري أخرجه:  التخريج

ويدفع المال إلى اليتيم ببلوغ سن الرشد وهو توافر الخبرة المالية،  --15

وذهب أبو حنيفة إلى أن أقصى مدة لمنع المال عن اليتيم هي خمس 

ن سنة. وقد فّسر بلوغ األشد أي القوة وهي قوة البدن والمعرفة باية وعشرو

أخرى في سورة النساء وهي: َواْبتَلُوا اْليَتامى َحت ى إِذا بَلَُغوا النِّكاَح، فَإِْن 

[ فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ 3آنَْستُْم ِمْنهُْم ُرْشداً، فَاْدفَُعوا إِلَْيِهْم أَْموالَهُْم ]

 ين قوة المعرفة وهو إيناس الرشد.النكاح، وب

 اْبنِ  إلى الَحُروِريُّ  َعاِمر   بنُ  نَْجَدةُ  َكتَبَ  وفي الصحيح عن يزيد بن هرمز

 قَْتلِ  َوَعنْ  لهَما؟ يُْقَسمُ  هلْ  الَمْغنََم، يَْحُضَرانِ  َواْلَمْرأَةِ  الَعْبدِ  َعنِ  يَْسأَلُهُ، َعب اس  

 فَقالَ  هُْم؟ َمن القُْربَى َذِوي َوَعنْ  اليُْتُم؟ عْنه قَِطعُ يَنْ  َمتَى اليَتِيمِ  َوَعنِ  الِوْلَداِن؟

 َكتَْبتَ  إن كَ : اْكتُبْ  إلَْيِه، َكتَْبتُ  ما أُْحُموقَة   في يَقَعَ  أَنْ  فَلَْواَل  إلَْيِه، اْكتُبْ : لِيَِزيدَ 

؟ لهما يُْقَسمُ  هلْ  الَمْغنََم، يَْحُضَرانِ  َواْلَعْبدِ  الَمْرأَةِ  َعنِ  تَْسأَلُنِي  ليسَ  وإن ه شيء 

 هللاِ  َرسولَ  وإن   الِوْلَداِن، قَْتلِ  عن تَْسأَلُنِي َوَكتَْبتَ  يُْحَذيَا، أَنْ  إال   شيء   لهما

ُ  َصل ى  َعلِمَ  ما منهمْ  تَْعلَمَ  أَنْ  إال   تَْقتُْلهُمْ  فال َوأَْنتَ  يَْقتُْلهُْم، لَمْ  َوَسل مَ  عليه هللا 

 يَْنقَِطعُ  َمتَى اليَتِيمِ  َعنِ  تَْسأَلُنِي َوَكتَْبتَ  قَتَلَهُ، الذي الُغاَلمِ  ِمنَ  ُموَسى َصاِحبُ 

 ُرْشد ، منه َويُْؤنَسَ  يَْبلُغَ  حت ى اليُْتمِ  اْسمُ  عْنه يَْنقَِطعُ  ال وإن ه اليُْتِم؟ اْسمُ  عْنه

 َعلَْينَا ذلكَ  فأبَى هُْم، أن ا ََزَعْمنَا وإن ا هُْم؟ َمن القُْربَى َذِوي عن تَْسأَلُنِي َوَكتَْبتَ 

 .قَْوُمنَا

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هرمز بن يزيد:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5950: الرقم أو الصفحة
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 عن يَْسأَلُهُ، َعب اس   اْبنِ  إلى َكتَبَ  نَْجَدةَ، أن  وفي الصحيح عن يزيد بن هرمز 

، َخْمسِ   إلَْيهِ  َكتَبَ  إلَْيِه، َكتَْبتُ  ما ِعْلًما أَْكتُمَ  أَنْ  لَْواَل : َعب اس   ابنُ  فَقالَ  ِخاَلل 

ا: نَْجَدةُ  ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  كانَ  هلْ  فأْخبِْرنِي بَْعُد، أَم   يَْغُزو َوَسل مَ  عليه هللا 

؟ لهن   يَْضِربُ  كانَ  َوهلْ  بالنَِّساِء؟ ْبيَاَن؟ يَْقتُلُ  كانَ  َوهلْ  بَسْهم   َوَمتَى الصِّ

 َكتَْبتَ : َعب اس   ابنُ  إلَْيهِ  فََكتَبَ  هَُو؟ لَِمن الُخْمسِ  َوَعنِ  اليَتِيِم؟ يُْتمُ  يَْنقَِضي

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  كانَ  هلْ  تَْسأَلُنِي  كانَ  َوقَدْ  بالنَِّساِء؟ يَْغُزو َوَسل مَ  عليه هللا 

، يَْغُزو ا يَمِة،الَغنِ  ِمنَ  َويُْحَذْينَ  الَجْرَحى، فيَُداِوينَ  بِهن   يَْضِربْ  فَلَمْ  بَسْهم   َوأَم 

، ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  وإن   لهن  ْبيَاَن، يَْقتُلُ  يَُكنْ  لَمْ  َوَسل مَ  عليه هللا   تَْقتُلِ  فال الصِّ

ْبيَاَن، ُجلَ  إن   فَلََعْمِري، اليَتِيِم؟ يُْتمُ  يَْنقَِضي َمتَى تَْسأَلُنِي َوَكتَْبتَ  الصِّ  لَتَْنبُتُ  الر 

 ِمن لِنَْفِسهِ  أََخذَ  فَإَِذا منها، الَعطَاءِ  َضِعيفُ  لِنَْفِسِه، األْخذِ  لََضِعيفُ  وإن ه ْحيَتُهُ لِ 

 لَِمن الُخْمسِ  َعنِ  تَْسأَلُنِي َوَكتَْبتَ  اليُْتُم، عْنه َذهَبَ  فقَدْ  الن اسُ  يَأُْخذُ  ما َصالِحِ 

 بنِ  يَِزيدَ  عن: رواية   وفي. َذاكَ  قَْوُمنَا َعلَْينَا فأبَى لَنَا، هو: نَقُولُ  ُكن ا وإن ا هَُو؟

 َحديثِ  بِمْثلِ ... ِخاَلل   عن يَْسأَلُهُ  َعب اس ، اْبنِ  إلى َكتَبَ  نَْجَدةَ  أن   هُْرُمَز،

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  وإن  : َحاتِم   َحديثِ  في أن   َغْيرَ . باَلل   بنِ  ُسلَْيَمانَ   عليه هللا 

ْبيَاَن، لُ يَْقتُ  يَُكنْ  لَمْ  َوَسل مَ  ْبيَاَن، تَْقتُلِ  فال الصِّ  َعلِمَ  ما تَْعلَمُ  تَُكونَ  أَنْ  إال   الصِّ

بِيِّ  ِمنَ  الَخِضرُ  ، عن َحديثِِه، في إْسَحاقُ  َوََزادَ . قَتَلَ  الذي الص   َوتَُميِّزَ  َحاتِم 

 .الُمْؤِمنَ  َوتََدعَ  الَكافَِر، فَتَْقتُلَ  الُمْؤِمَن،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  محدثال|  هرمز بن يزيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5950: الرقم أو الصفحة

 .الِعلمِ  ِكتمانِ  َعن الن هيُ : الحديثِ  في --5

 .الحربِ  في لِلنِّساءِ  اإلسهامِ  عَدمَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هْديِه ِمن أن  : وفيه --1

 الحربِ  أهلِ  ِصبيانِ  قْتلِ  َعن الن هيُ : وفيه --1

وإيفاء الكيل والميزان بالقسط أي باالعتدال في األخذ والعطاء عند  --13

 البيع والشراء: فيه حفاظ على الحقوق المالية.
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ا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس ُ  صل ى الن بيُّ  قدمَ  لم   وسل مَ  علَيهِ  هللا 

ُ  فأنزلَ  كياًل، الن اسِ  أخبَثِ  من كانوا المدينةَ   لِْلُمطَفِّفِينَ  َوْيل   سبحانَهُ  هللا 

 ذلِكَ  بعدَ  الكيلَ  فأحِسنوا

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5900: الرقم أو الصفحة ماجه

 .قلياًل  شيئًا ولو والمكاييلِ  المواَزيينِ  إنقاصِ  ِمن الت حذيرُ  :الحديثِ  وفي --5

 .والشِّراءِ  البيعِ  أمورِ  في تعالى هللا مراقبةِ  على الحثُّ : وفيه --1

 عز   هللاِ  ألوامرِ  وتَْلبيَتِهم باستِجابَتِهم وَمنقبَة   المدينةِ  ألهلِ  فضل  : وفيه --1

 .وجل  

والقول بالعدل في األحكام والشهادات ولو على النفس واألقارب: فيه  --17

 ن المعلوم أن اإلسالم هو دين الحق والعدل.إنصاف للحق، وإظهار له، وم

 وسل م عليه هللاُ  صل ى خليلي أوصاني وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري 

 إلى أنظُرَ  وأنْ  فوقي هو َمن إلى أنظُرَ  بأال   أوصاني: ) الخيرِ  ِمن بخصال  

نوِّ  المساكينِ  بحبِّ  وأوصاني دوني هو َمن  أِصلَ  أنْ  وأوصاني منهم والدُّ

 أقولَ  أنْ  وأوصاني الئم   لومةَ  هللاِ  في أخافَ  أال   وأوصاني أدبَرتْ  وإنْ  يرِحم

ا كان وإنْ  الحق   ةَ  وال حولَ  ال: قولِ  ِمن أُكثِرَ  أنْ  وأوصاني ُمّرً  باّللِ  إال   قو 

 ( الجن ةِ  كنوَزُ  ِمن كنز   فإن ها

 ريجتخ:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  668: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح

والوفاء بعهد هللا، أي بجميع ما عهده هللا إلى عباده، ويشمل جميع ما  -18

انعقد بين إنسانين: أمر يوجبه شكر المنعم الخالق، وتقتضيه المدنية، وتقره 

لناس يوفر الخير األعراف السليمة ألنه فيما يمس الوعود والعقود بين ا

 والعطاء للجماعة كلها، ويحقق معنى النظام واحترام الوقت. 
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 لكمْ  أْضَمنُ  أنفِسكمْ  من ِستًّا لِي ْضمنُوا وفي الصحيح عن عبادة بن الصامت

ْثتُمْ  إذا اْصُدقُوا ؛ الجنةُ   احفَظُوا و ، اْئتُِمْنتُمْ  إذا واوأدًّ  ، وعدتُمْ  إذا وأْوفُوا ، حد 

وا ، فُروَجكمْ   أيديّكمْ  وُكفُّوا ، أْبصاَركمْ  وُغضُّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5059: الرقم أو الصفحة الجامع

 مكارم)) في الدنيا أبي وابن ،(00908) أحمد أخرجه:  التخريج

 (.171) حبان وابن ،(113) ((األخالق

 قَالَ  ِهَرْقلَ  أن   ُسْفيَاَن، أبو أَْخبََرنِي عن أبي سفيان بن حرب وفي الصحيح

اَلِة، أَمَرُكمْ  أن ه: فََزَعْمتَ  يَأُْمُرُكْم؟ َماَذا َسأَْلتُكَ : له ْدِق، بالص   والَعفَاِف، والصِّ

 .نَبِي   ِصفَةُ  وهِذه: قَالَ  األَمانَِة، وأََداءِ  بالَعْهِد، والَوفَاءِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حرب بن يانسف أبو:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0695: الرقم أو الصفحة البخاري

 بنحوه( 5550) ومسلم له، واللفظ( 0695) البخاري أخرجه:  التخريج

وأضيف العهد إلى هللا من حيث أمر بحفظه والوفاء به. والسبب في  --17

بقوله: لََعل ُكْم تَْعقِلُوَن وخاتمة اآلية الثانية بقوله:  جعل خاتمة اآلية األولى

 لََعل ُكْم تََذك ُرونَ 

هو كما أوضح الراَزي أن المحّرمات الخمسة المذكورة في اآلية  --11

األولى )وهي الشرك، وعقوق الوالدين، وقتل األوالد، وقربان الزنى، وقتل 

جلية القبح، فنهاهم هللا عنها،  النفس التي حرم هللا إال بالحق( أمور ظاهرة

 لعلهم يعقلون قبحها، فيتركوها. 

وأما التكاليف الخمسة المذكورة في اآلية الثانية )وهي حفظ مال  --11

اليتيم، وإيفاء الكيل والميزان، والعدل في القول في األحكام والشهادات، 

ن والوفاء بالعهد( فهي أمور خفية غامضة، وكانوا يفعلونها ويفتخرو

باالتصاف بها، فأمر هللا تعالى بها لعلهم يذكرون إن نسوها، وليجتهدوا 

 ويفكروا فيها ليقفوا على موضع االعتدال.
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: كرر الوصية على سبيل التوكيد، ولما كان الصراط وقال أبو حيان -00

المستقيم هو الجامع للتكاليف، وقد أمر هللا سبحانه باتباعه، ونهى عن اتباع 

ق، ختم اآلية الثالثة بالتقوى التي هي اتقاء النار إذ من اتبع غيره من الطر

)البحر صراطه نجا النجاة األبدية، وحصل على السعادة السرمدية. 

 (016/6المحيط: 

 فَهي القُْرآنِ  بأُمِّ  فيها يَْقَرأْ  لَمْ  َصالةً  َصل ى َمن وفي الصحيح عن أبي هريرة

 اْقَرأْ : فقالَ  اإلماِم؟ وراءَ  نَُكونُ  إن ا: هَُرْيَرةَ  بِيألَ  فقِيلَ . تَمام   َغْيرُ  ثاَلثًا ِخداج  

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  فإنِّي نَْفِسَك؛ في بها ُ  قالَ : يقولُ  وسل مَ  عليه هللا   هللا 

الةَ  قََسْمتُ : تَعالَى  قالَ  فإذا َسأََل، ما ولَِعْبِدي نِْصفَْيِن، َعْبِدي وبْينَ  بَْينِي الص 

ِ  اْلَحْمدُ : }دُ الَعبْ  ُ  قالَ  ،{العالَِمينَ  َربِّ  ّلِل  : قالَ  وإذا َعْبِدي، َحِمَدنِي: تَعالَى هللا 

ْحَمنِ } ِحيمِ  الر  ُ  قالَ  ،{الر   يَومِ  مالِكِ : }قالَ  وإذا َعْبِدي، َعلَي   أْثنَى: تَعالَى هللا 

ينِ  َدنِي: قالَ  ،{الدِّ ةً  وقالَ  َعْبِدي، َمج   إي اكَ : }قالَ  فإذا َعْبِدي، إلَي   فَو ضَ  َمر 

: قالَ  فإذا َسأََل، ما ولَِعْبِدي َعْبِدي، وبْينَ  بَْينِي هذا: قالَ { نَْستَِعينُ  وإي اكَ  نَْعبُدُ 

راطَ  اْهِدنا}  عليهم الَمْغُضوبِ  غيرِ  عليهم أْنَعْمتَ  ال ذينَ  ِصراطَ  الُمْستَقِيمَ  الصِّ

الِّينَ  وال  .َسأَلَ  ما ولَِعْبِدي لَِعْبِدي هذا: قالَ { الض 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  081: الرقم أو الصفحة

 بالقراءةِ  اإلمام خلف المأمومِ  َجهرِ  عن الن هيُ : الحديث في

ومن حيث كانت المحّرمات األول ال يقع فيها عاقل قد  قال ابن عطية: -00

ظر بعقله، جاءت العبارة: لََعل ُكْم تَْعقِلُوَن والمحّرمات األخر شهوات، وقد ن

 يقع فيها من العقالء من لم يتذكر، فجاءت العبارة: لََعل ُكْم تََذك ُرونَ 

. وركوب الجادة تتضمن فعل الفضائل، وتلك درجة التقوى، فجاءت  -14

 العبارة: لََعل ُكْم تَت قُوَن.

َوأَن  هذا ِصراِطي ُمْستَقِيماً فأرشدت إلى أن كل ما بيّنه  وأما آية--15

الرسول صلّى هللا عليه وسلّم من دين اإلسالم هو المنهج القويم، والصراط 

المستقيم. وأرشدت أيضا إلى وجوب االتحاد بين المؤمنين والتالقي بينهم 
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سبيل هللا،  على ما أمر هللا به، والتحذير من االختالف والفرقة، واتباع غير

وأن هللا أهلك األمم السابقة بالمراء والخصومات، ودلت اآلية أيضا على أن 

 كل ما كان حقا فهو واحد.

ُ  صل ى الن بيِّ  عندَ  كن ا وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا  فَخط   وسل مَ  عليهِ  هللا 

 في يَدهُ  وضعَ  ثم   ، يساِرهِ  عن خط ينِ  وَخط   ، يمينِهِ  عن خط ينِ  وخط   ، خطًّا

 ِصَراِطي هََذا َوأَن  : ) اآليةَ  هِذهِ  تال ثم   هللا   سبيلُ  هذا: فقالَ  ، األوَسطِ  الخطِّ 

بُلَ  تَت بُِعوا َواَل  فَات بُِعوهُ  ُمْستَقِيًما قَ  السُّ  (َسبِيلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَر 

 ابن حيحص:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  55: الرقم أو الصفحة ماجه

 له واللفظ( 51055) وأحمد ،(55) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

، وهو اإلسالِم، طريقِ  اتِّباعِ  على الَحثُّ : الحديثِ  وفي  ِمن والت حذيرُ  الحقُّ

 .الش يطانِ  طُُرقِ  اتِّباعِ 

 هذا:  وقال ، َخطًّا هللاِ  رسولُ  لنا َخط   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 على ، ُسبُل   هذه:  وقال ، يََساِرهِ  وعن يمينِه عن خطوطًا َخط   ثم ، هللاِ  سبيلُ 

 ، فَات بُِعوهُ  ُمْستَقِيًما ِصَراِطي هََذا َوأَن  )  قرأ ثم ، إليه يَْدُعو شيطان   سبيل   كلِّ 

بُلَ  تَت بُِعوا َواَل  قَ  السُّ اُكمْ  َذلُِكمْ  ، َسبِيلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَر   ( تَت قُونَ  لََعل ُكمْ  بِهِ  َوص 

 شرح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  101: الرقم أو الصفحة الطحاوية

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(6560) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 000) والدارمي ،(55556)

 تَْوضيحِ  على وسل م عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  ِحرصِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5

تِه الَحقِّ   .ألُم 

ينِ  َصحيحِ  باتِّباعِ  يكونُ  الُمْستقيمِ  هللاِ  ِصراطِ  اتِّباعَ  بأن   بَيانُ : وفيه --1  .الدِّ

، عن ويُِضلونَهم ناَس،ال يُْغوونَ  الش ياطينَ  أن  : وفيه --1  لهم ويَقِفونَ  الَحقِّ

 .الُمْستقيمِ  هللاِ  طَريقِ  في
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 516( :اآليات 6السبب في إنزال التوراة والقرآن ]سورة األنعام ) -66

 [                                       515الى 

يالً لُِكلِّ َشْيٍء َوُهدًى ثُمَّ آتَْينا ُموَسى اْلِكتاَب تَماماً َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوتَْفصِ 

( َوهذا ِكتاٌب أَْنَزْلناهُ ُمباَرٌك 516َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم بِلِقاِء َربِِّهْم يُْؤِمنُوَن )

( أَْن تَقُولُوا إِنَّما أُْنِزَل اْلِكتاُب َعلى 511فَاتَّبُِعوهُ َواتَّقُوا لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن )

( أَْو تَقُولُوا لَْو أَنَّا 516ْن ُكنَّا َعْن ِدراَستِِهْم لَغافِلِيَن )طائِفَتَْيِن ِمْن قَْبلِنا َوإِ 

أُْنِزَل َعلَْينَا اْلِكتاُب لَُكنَّا أَْهدى ِمْنُهْم فَقَْد جاَءُكْم بَيِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوُهدًى َوَرْحَمةٌ 

ِ َوَصَدَف َعْنها َسنَجْ  ْن َكذََّب بِآياِت َّللاَّ ِزي الَِّذيَن يَْصِدفُوَن َعْن فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

 (515آياتِنا ُسوَء اْلَعذاِب بِما كانُوا يَْصِدفُوَن )

 التفسير

ثم بعد اإلخبار بما ُذِكر نخبر أن ا أعطينا موسى التوراة تماًما للنعمة  - 154

جزاًء على إحسانه العمل، وتبيينًا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، وداللة 

اء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له على الحق ورحمة رج

 بالعمل الصالح.

وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة، لما يشتمل عليه من المنافع  - 155

 الدينية والدنيوية، فاتبعوا ما أنزل فيه، واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا.

التوراة واإلنجيل على : إنما أنزل هللا -يا مشركي العرب-لئال تقولوا  - 153

اليهود والنصارى من قبلنا، ولم يُنزل علينا كتابًا، وإنا ال ندري تالوة كتبهم 

 ألنها بلُغتهم، وليست بلُغتنا.

ولئال تقولوا: لو أنزل هللا علينا كتابًا كما أنزله على اليهود  - 157

لى نبيكم والنصارى لُكن ا أكثر استقامة منهم، فقد جاءكم كتاب أنزله هللا ع

بلسانكم، وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى  -صلى هللا عليه وسلم  -محمد 

الحق ورحمة لألمة، فال تعتذروا باألعذار الواهية، وتتعللوا بالعلل الباطلة، 

وال أحد أعظم ظلًما ممن كذ ب بآيات هللا وانصرف عنها، سنعاقب الذين 

ار جهنم جزاًء على ينصرفون عن آياتنا عقابًا شديًدا بإدخالهم في ن

 انصرافهم وإعراضهم عنها.
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  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

دلت اآليات على أن القرآن مثل التوراة في أصولها الصحيحة األولى  --1

التي فقدت وضاعت، ثم كتب عنها بديل محّرف مشّوه، مما لم يبق منهجا 

، ففيه الهداية الكاملة، والبيان للبشرية وكتابا لإلنسانية غير القرآن الكريم

مثال رجم الواضح المؤيد بالبراهين واألدلة العقلية، والنقلية )السمعية( ،

 الزاني المتزوج للرجل والمرأة ثابت في التوراة والقرآن

 هللاُ  َصل ى النبيِّ  إلى َجاُؤوا اليَهُودَ  أن    وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

 ََزنَى بَمن تَْفَعلُونَ  كيفَ : لهمْ  فَقَالَ  ََزنَيَا، قدْ  واْمَرأَة   نهمْ م بَرُجل   وسل مَ  عليه

ُمهُما: قالوا ِمنُكْم؟ ْجَم؟ الت ْوَراةِ  في تَِجُدونَ  ال: فَقَالَ  ونَْضِربُهَُما، نَُحمِّ  الر 

ِ  عبدُ  لهمْ  فَقَالَ  شيئًا، فِيهَا نَِجدُ  ال: فَقالوا  بالت ْوَراةِ  افَأْتُو َكَذْبتُمْ : َساَلم   بنُ  هللا 

ُسهَا الذي ِمْدَراُسهَا فََوَضعَ  َصاِدقِيَن، ُكْنتُمْ  إنْ  فَاْتلُوهَا  آيَةِ  علَى َكف هُ  منهمْ  يَُدرِّ

ْجمِ  ْجِم، آيَةَ  يَْقَرأُ  واَل  وَراَءهَا وما يَِدِه، ُدونَ  ما يَْقَرأُ  فَطَفِقَ  الر   يََدهُ  فَنََزعَ  الر 

ْجِم، آيَةِ  عن ا هِذه؟ ما: فَقَالَ  الر  ْجِم، آيَةُ  هي: قالوا ذلكَ  َرأَْوا فَلَم   بِهما فأَمرَ  الر 

 يَْحنِي َصاِحبَهَا فََرأَْيتُ  الَمْسِجِد، ِعْندَ  الَجنَائِزِ  َمْوِضعُ  َحْيثُ  ِمن قَِريبًا فَُرِجما

 .الِحَجاَرةَ  يَقِيهَا َعلَْيهَا

 حصحي:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6116: الرقم أو الصفحة البخاري

ولم يبق ألحد عذر بعد مجيء محمد صلّى هللا عليه وسلّم، وتأييده   --1

بالمعجزة الخالدة الباقية من غير تبديل وال تحريف، فإن كذب به أحد، فال 

ْن أظلم منه، وسيلقى جزاء إعراضه وتكذيبه. ودل قوله تعالى: فََمْن  أَْظلَُم ِمم 

ِ َوَصَدَف َعْنها على تعظيم كفر من كذب بآيات هللا، ومنع  َكذ َب بِآياِت هللا 

عنها نفسه وغيره من اإليمان بها ألن األول ضالل، والثاني منع عن الحق 

 وإضالل.

د   نَْفسُ  والذي وفي الصحيح عن أبي هريرة  ِمن أَحد   بي يَْسَمعُ  ال بيَِدِه، ُمَحم 

ةِ  هِذه ، األُم  ، وال يَهُوِدي   إال   به، أُْرِسْلتُ  بال ِذي يُْؤِمنْ  ولَمْ  يَُموتُ  ثُم   نَْصرانِي 

 .الن ارِ  أْصحابِ  ِمن كانَ 
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  510: الرقم أو الصفحة

د نبيِّنا بِرسالةِ  اإليمانِ  وجوبُ  :الحديثِ  وفي  إلى وسل م عليه هللاُ  صل ى محم 

ِ  رسولِ  بَمجيءِ  َعلِم فَمن بِمل تِه؛ الِمللِ  ونَْسخِ  الن اسِ  َجميعِ  د   هللا   هللا صل ى محم 

 أهلِ  ِمن وهو بُمؤِمن   ليس به، أُْرِسلَ  بالذي وال به يُؤِمنْ  ولم وسل م عليه

ُسل وببعضِ  باّللِ  يُؤِمن أن ه اد عى لو حت ى الن اِر،  عليهما وعيسى كموسى الرُّ

 ..السالم

 [519( :آية 6إنذار أخير للكفار بسوء العذاب ]سورة األنعام ) -65

َهْل يَْنظُُروَن إاِلَّ أَْن تَأْتِيَُهُم اْلَمالئَِكةُ أَْو يَأْتَِي َربَُّك أَْو يَأْتَِي بَْعُض آياِت َربَِّك 

آياِت َربَِّك ال يَْنفَُع نَْفساً إِيمانُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو يَْوَم يَأْتِي بَْعُض 

 (519َكَسبَْت فِي إِيمانِها َخْيراً قُِل اْنتَِظُروا إِنَّا ُمْنتَِظُروَن )

 التفسير

ما ينتظر المكذبون إال أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض  - 158

 -أيها الرسول-يوم الفصل في اآلخرة أرواحهم في الدنيا، أو يأتي ربك 

لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة، يوم يأتي 

ال ينفع كافًرا إيمانه، وال  -كطلوع الشمس من مغربها-بعض آيات ربك 

لهؤالء  -أيها الرسول-ينفع مؤمنًا لم يعمل خيًرا من قبله عملُه، قل 

 ا أحد هذه األشياء، إنا منتظرون.المشركين المكذبين: انتظرو

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآلية على أمور ثالثة:

 إنه ال أمل في إيمان الكفار المعاندين، لتماديهم في تكذيب آيات هللا. -األول

 آدمَ  خلق وجل   عز   هللاَ  إن   وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي

 إلى وهؤالء ، أُبالي وال الجن ةِ  إلى هؤالء:  وقال ، ظهِره من الَخلقَ  أخذ ثم   ،

 على:  قال ؟ نعَملُ  ماذا فعلى هللاِ  رسولَ  يا:  قائل   فقال ، أُبالي وال الن ارِ 

 القَدرِ  مواقعِ 
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:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  السلمي قتادة بن عبدالرحمن:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  69: الرقم أو الصفحة الصحيحة السلسلة

 قَبلَ  باألشياءِ  ِعلُمهُ  وهو لَِخلقِِه، الس ابقِ  هللاِ  قََدرِ  ثُبوتُ : الَحديثِ  وفي --5

 .بَْرئِها قَبلَ  لها وِكتابَتُه َكونِها،

 . َشقاوة   أو سعادة   ِمن له، ُخلِقَ  لِما ُميس ر   ُكاّلً  أن  : وفيهِ  --1

 عن سأل الخط اب بن عمرَ  أن   ن يسار الجهنيوفي الصحيح عن مسلم ب 

 القعنبيُّ  قرأ:  قال{  ظُهُوِرِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  بَنِي ِمنْ  َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ : }  اآليةِ  هذهِ 

 فقال عنها ُسئل وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولَ  سمعتُ :  عمرُ  فقال اآليةَ،

 ظهَره مسح ثم آدَم، خلق وجل عز هللاَ  إن  :  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ 

 الجنةِ  أهلِ  وبعمل للجنةِ  هؤالءِ  خلقتُ :  فقال ذريةً، منه فاستخرج بيمينِه،

 للنارِ  هؤالءِ  خلقتُ :  فقال ذريةً، منه فاستخرج ظهَره مسح ثم يعملون،

 فقال ؟ العملُ  ففيمَ  هللاِ، رسولَ  يا:  رجل   فقال.  يعملون النارِ  أهل وبعمل

 استعمله للجنةِ  العبدَ  خلق إذا وجل عز هللاَ  إن   وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  سولُ ر

 به فيدخله الجنةِ  أهلِ  أعمالِ  من عمل   على يموت حتى الجنةِ  أهلِ  بعملِ 

 عمل   على يموتُ  حتى النارِ  أهلِ  بعملِ  استعمله للنارِ  العبدُ  ُخلق وإذا الجنةَ،

 النارَ  به لُهفيدخ النارِ  أهلِ  أعمالِ  من

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الجهني يسار بن مسلم:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6500: الرقم أو الصفحة داود أبي

 يُعلِّقُ  من على والردُّ  الَعمَل، يُنافِي ال بالقَدرِ  اإليمانَ  أن  : الحديثِ  وفي --5

 .والش رِّ  الخيرِ  َمعرفةِ  إلى وهَداه نسانَ اإل َخلَق هللاَ  ألن   عليه؛ تَْقصيَره

 ليس ُسبحانَه؛ وكمالِه بذاتِه تَليقُ  وهي يَمينًا، تعالى ّللِ  أن   إثباتُ : وفيه --1

 .البَصيرُ  الس ميعُ  وهو شيء   كِمثلِه

ال ينفع اإليمان االضطراري عند رؤية العذاب في الدنيا، أو عند  -الثاني

 مجيء بعض عالمات القيامة.

، عس ال   بنَ  َصفوانَ  أتيتُ : قال ُحبَيٍش، بنِ  ِزرِّ  عنوفي الصحيح    الُمراِدي 

 بالمغِربِ  جَعلَ  وجل   عز   هللاَ  إن  : وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  َعنْ  فذَكرَ 
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 ،قِبَلِهِ  ِمن الش مسُ  تطلُعِ  لَمْ  ما يُغلَقُ  ال للتوبِة، عاًما سبعونَ  عرِضهِ  َمسيرةُ  بابًا

 لَمْ  إِيَمانُهَا نَْفًسا يَْنفَعُ  اَل  َربِّكَ  آيَاتِ  بَْعضُ  يَأْتِي يَْومَ : }وجل   عز   هللاِ  قولُ  وذلِكَ 

 [.158: األنعام{ ]قَْبلُ  ِمنْ  آَمنَتْ  تَُكنْ 

:  المصدر|  األرناووط شعيب:  المحدث|  عسال بن صفوان:  الراوي

:  المحدث حكم ةخالص|  5001: الرقم أو الصفحة السنة شرح تخريج

 صحيح

 بابًا الش مسِ  مغربِ  قِبلِ  ِمن إن   وفي الصحيح عن صفوان بن عسال

 تطلعَ  حت ى للت وبِة، مفتوًحا البابُ  ذلِكَ  يَزالُ  فال سنةً، سبعونَ  َعرُضهُ  مفتوًحا،

 آمنَت تَُكن لم إيمانُها، نفًسا ينفَع لم نحِوِه، ِمن طلَعت فإذا نحِوِه، ِمن الش مسُ 

 َخيًرا إيمانِها في كَسبَتْ  أو قَبُل، ِمن

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عسال بن صفوان:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة ماجه

 طُلوعُ  وهي الُكْبرى؛ الس اعةِ  عالماتِ  ِمن عالمة   بيانُ : الحديثِ  وفي --5

 .بِّهار بأْمرِ  َمغربِها ِمن الش مسِ 

جوعِ  الت وبةِ  ُسرعةِ  على الَحثُّ : وفيه --1  .هللاِ  إلى والرُّ

اَعةُ  تَقُومُ  ال وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  فِئَتانِ  تَْقتَتِلَ  حت ى الس 

الُونَ  يُْبَعثَ  وحت ى واِحَدة ، َدْعَوتُهُما َعِظيَمة ، َمْقتَلَة   بْينَهُما يَكونُ  َعِظيَمتاِن،  َدج 

ِ، َرسولُ  أن ه يَْزُعمُ  ُكلُّهُمْ  ثاَلثِيَن، ِمن قَِريب   َن،َكّذابُو  الِعْلمُ  يُْقبَضَ  وحت ى هللا 

الَِزُل، وتَْكثُرَ  ماُن، ويَتَقاَربَ  الز   القَْتُل، وهو: الهَْرجُ  ويَْكثُرَ  الفِتَُن، وتَْظهَرَ  الز 

 وحت ى َصَدقَتَهُ، يَْقبَلُ  َمن مالِ ال َرب   يُِهم   حت ى فَيَفِيضَ  المالُ  فِيُكمُ  يَْكثُرَ  وحت ى

 يَتَطاَولَ  وحت ى به، لي أَربَ  ال: عليه يَْعِرُضهُ  الذي فَيَقُولَ  عليه، يَْعِرَضهُ 

ُجلُ  يَُمر   وحت ى البُْنياِن، في الن اسُ  ُجلِ  بقَْبرِ  الر   َمكانَهُ، لَْيتَنِي يا: فيَقولُ  الر 

 - آَمنُوا يَْعنِي - الن اسُ  وَرآها طَلََعتْ  فإذا ها،َمْغِربِ  ِمن الش ْمسُ  تَْطلُعَ  وحت ى

 في َكَسبَتْ  أوْ  قَْبُل، ِمن آَمنَتْ  تَُكنْ  لَمْ  إيمانُها نَْفًسا يَْنفَعُ  ال ِحينَ  فَذلكَ  أْجَمُعوَن،

اَعةُ  ولَتَقُوَمن   َخْيًرا، إيمانِها ُجالنِ  نََشرَ  وقدْ  الس   يَعانِهِ يَتَبا فال بْينَهُما، ثَْوبَهُما الر 

اَعةُ  ولَتَقُوَمن   يَْطِويانِِه، وال ُجلُ  اْنَصَرفَ  وقَدِ  الس   يَْطَعُمهُ، فال لِْقَحتِهِ  بلَبَنِ  الر 
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اَعةُ  ولَتَقُوَمن    َرفَعَ  وقدْ  الس اَعةُ  ولَتَقُوَمن   فِيِه، يَْسقِي فال َحْوَضهُ  يُلِيطُ  وهو الس 

 .يَْطَعُمها فال فيه إلى أُْكلَتَهُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5505: الرقم أو الصفحة

 إخباِرهِ  ِمن وسل م علَيهِ  هللاُ  صل ى للن بيِّ  ظاِهرة   ُمعِجزات  : الحديثِ  وفي

 َسوفَ  منها اآلَخرُ  والبَعضُ  منها، بعض وتَحقُّقِ  كلِّها األُمورِ  تلكَ  عن بالَغيبِ 

ادقُ  أخبَر كما َمحالةَ  ال يأتي  ..وسل م عليه هللا صل ى المصدوقُ  الص 

 َذر   ألبِي: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

ُ : قُلتُ  تَْذهَُب؟، أْينَ  أتَْدِري: الش ْمسُ  َغَربَتِ  ِحينَ   ن هَافإ: قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللا 

 فال تَْسُجَد، أنْ  ويُوِشكُ  لَهَا فيُْؤَذنُ  فَتَْستَأِْذنَ  الَعْرِش، تَْحتَ  تَْسُجدَ  حت ى تَْذهَبُ 

 فَتَْطلُعُ  ِجْئِت، َحْيثُ  ِمن اْرِجِعي: لَهَا يُقَالُ  لَهَا يُْؤَذنَ  فال وتَْستَأِْذنَ  منها، يُْقبَلَ 

 تَْقِديرُ  ذلكَ  لَهَا لُِمْستَقَر   تَْجِري ش ْمسُ َوال: }تََعالَى قَْولُهُ  فَذلكَ  َمْغِربِهَا، ِمن

 [.18: يس{ ]الَعلِيمِ  الَعِزيزِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0588: الرقم أو الصفحة البخاري

َ  إن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك  أن   لو: َعذابًا الن ارِ  لِ أهْ  ألْهَونِ  يقولُ  هللا 

 هو ما َسأَْلتُكَ  فقَدْ : قالَ  نََعْم،: قالَ  بِه؟ تَْفتَِدي ُكْنتَ  شيء   ِمن األْرضِ  في ما لكَ 

ْركَ  إال   فأبَْيتَ  بي، تُْشِركَ  ال أنْ  آَدَم، ُصْلبِ  في وأَْنتَ  هذا ِمن أْهَونُ   .الشِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة

 أْملََح، َكْبش   َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَى وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِبُّونَ  الَجن ِة، أْهلَ  يا: ُمناد   فيُناِدي

 فَيَْشَرئِبُّونَ  الن اِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُم   َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا ،نََعمْ : فيَقولونَ 

 قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن،

 فال ُخلُود   الن ارِ  ْهلَ أ ويا َمْوَت، فال ُخلُود   الَجن ةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُم   فيُْذبَحُ  َرآهُ،



113 
 

 ،{َغْفلَة   في وهُمْ  األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُم   َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الدُّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6500: الرقم أو الصفحة البخاري

 بال غاية ، وال أَمد   إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن الن ارِ  أهلِ  خلودُ : الحديثِ  وفي

 تَْفنَى ال النارَ  وأن   ِمنها، يَخُرجون ال وأن هم راحة ، وال نافعة   حياة   وال موت  

 . الت وحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط خلَىتُ  إن ما وأن ها خاليةً، تَبقَى وال تزولُ  وال

 [518( :آية 6عاقبة االختالف في الدين ]سورة األنعام ) -69

 ِ قُوا ِدينَُهْم َوكانُوا ِشيَعاً لَْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيٍء إِنَّما أَْمُرُهْم إِلَى َّللاَّ إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ

 (518ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم بِما كانُوا يَْفَعلُوَن )

 التفسير

إن الذين جعلوا دينهم متفرقًا من اليهود والنصارى، حيث أخذوا  - 157

منهم في  -أيها الرسول-بعضه وتركوا بعضه، وكانوا فَِرقًا مختلفين، لسَت 

شيء، فأنت بريء مما هم عليه من الضالل، وليس عليك إال إنذارهم، 

ا كانوا يعملون في فأَْمرهم موكول إلى هللا، ثم هو يوم القيامة يخبرهم بم

 الدنيا فيجاَزيهم عليه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

إن شرع هللا واحد وكل ال يتجزأ، فال يصح أخذ بعضه، وترك بعضه،  --1

 وتعطيل حكم أو ادعاء عدم صالحيته للعصر، فمن اعتقد ذلك فهو كافر.

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ وفي الصحيح   الِكتَابِ  أْهلُ  هُمْ : قَالَ  ْنهَما،ع َّللاَّ

ُؤوهُ  ِ  قَْولَ  يَْعنِي ببَْعِضِه، وَكفَُروا ببَْعِضِه، فَآَمنُوا أْجَزاءً  َجز   ال ِذينَ : }تََعالَى هللا 

 [71: الحجر{ ]ِعِضينَ  القُْرآنَ  َجَعلُوا

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  جبير بن سعيد:  الراوي

  [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0861: الرقم أو الصفحة



114 
 

والتفرق في الدين، واالبتداع واتباع الشبهات والشهوات خطر عظيم  --1

 وجرم كبير وضالل مبين.

 عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  لنا َصل ى وفي الصحيح عن العرباض بن سارية

 األَْعيُُن، لها َذَرفَتْ  بليغةً، َموِعظةً  فَوَعظَنا علينا أَْقبَلَ  ثم   الفجَر، وسل مَ 

 ُمَودِّع ، َموِعظة   هذه كأن   هللاِ، رسولَ  يا: قالوا أو قُْلنا القُلوُب، منها وَوِجلَتْ 

 َحبَشيًّا؛ عْبًدا كان وإنْ  والطاعةِ  والس معِ  هللاِ، بتَْقوى أُوصيكم: قال. فأَْوِصنا

 الُخلفاءِ  وُسن ةِ  بُسن تي، فعليكم ا،كثيرً  اختاِلفًا بَْعدي يَرى منكم يَِعشْ  َمن فإن ه

وا الَمْهديِّيَن، الراِشدينَ   فإن   األُموِر؛ وُمْحَدثاتِ  وإي اكم بالن واِجِذ، عليها وَعضُّ

 .َضاللة   بِْدعة   كل   وإن   بِْدعة ، ُمْحَدثة   كل  

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  سارية بن العرباض:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  55566: الرقم أو الصفحة ندالمس تخريج

 صحيح

 ماجه وابن ،(0656) والترمذي ،(6605) داود أبو أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 55566) وأحمد ،(60)

 أتيناوفي الصحيح عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر 

 لتحملهم أتوك ام إذا الذين على وال فيه نزل ممن وهو ،ساريةَ  بنِ  العرباضَ 

 وعائدين، َزائرين، ؛ أتيناك:  وقلنا فسل منا، عليه أحملكم ما أجد ال قلت

 ذاتَ  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  بنا صلى:  العرباضُ  فقال.  ومقتبِسين

،  منها ووِجلت العيون، منها ذرفت بليغةً، موعظةً  فوعظنا علينا، أقبل ثم يوم 

ع ، موعظةُ  هذه كأن!  هللاِ  رسولَ  يا:  قائل   فقال.  القلوبُ   إلينا تعهد فماذا ُمودِّ

 من فإنه حبشيًّا، عبًدا وإن والطاعةِ  والسمعِ  هللاِ  بتقوى أوصيكم:  فقال ؟

 المهديّين الخلفاءِ  وسنةِ  بسنتي فعليكم كثيًرا، اختالفًا فسيرى بعدي منكم يِعشْ 

 فإن   األمورِ  ومحدثاتِ  وإياكم ،بالنواجذِ  عليها وَعّضوا بها، تمّسكوا الراشدين

 ضاللة   بدعة   وكل   بدعة ، محدثة   كل  

:  المحدث|  حجر بن وحجر السلمي عمرو بن عبدالرحمن:  الراوي

 خالصة|  6605: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني

 صحيح:  المحدث حكم



115 
 

 (55591) مدوأح له، واللفظ( 6605) داود أبو أخرجه:  التخريج

 عليه هللا صل ى النبي بسنة التمسُّكِ  على الش ديدُ  والتأكيدُ  الَحثُّ : الحديث وفي

اِشدين، الُخلفاءِ  وُسن ةِ  وسل م ينِ  في االبتداعِ  عن والن هيُ  الر   والتحذيرُ  الدِّ

 .ذلك ِمن الش ديدُ 

 يف ضاللة   وكل ، ضاللة   بدعة   كل وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

 . النارِ 

 أحكام:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  086: الرقم أو الجنائزالصفحة

 له، واللفظ( 5159) والنسائي ،(965) مسلم مطوالً  أخرجه:  التخريج

 (56006) وأحمد

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا  إَذا َوَسل مَ  عليه هللا 

تْ  َخطَبَ   َجْيش   ُمْنِذرُ  َكأن هُ  حت ى َغَضبُهُ، َواْشتَد   َصْوتُهُ، َوَعاَل  َعْينَاهُ، اْحَمر 

اَعةُ  أَنَا بُِعْثتُ : ويقولُ  َوَمس اُكْم، َصب َحُكمْ : يقولُ   بْينَ  َويَْقُرنُ  َكهَاتَْيِن، َوالس 

ب   إْصبََعْيهِ  ا: ويقولُ  َواْلُوْسطَى، ابَِة،الس   هللاِ، ِكتَابُ  الَحديثِ  َخْيرَ  فإن   بَْعُد، أَم 

، هَُدى الهَُدى َوَخْيرُ  د   ثُم   َضاَللَة   بْدَعة   َوُكلُّ  ُمْحَدثَاتُهَا، األُُمورِ  َوَشرُّ  ُمَحم 

 َدْينًا، تََركَ  َوَمن لِِه،فأَلَهْ  َمااًل  تََركَ  َمن نَْفِسِه، ِمن ُمْؤِمن   بُكلِّ  أَْولَى أَنَا: يقولُ 

ُ  َصل ى النبيِّ  ُخْطبَةُ  َكانَتْ [: رواية وفي. ]َوَعلَي   فَإِلَي   َضيَاًعا أَوْ   عليه هللا 

َ، يَْحَمدُ  الُجُمَعةِ  يَومَ  َوَسل مَ   َعاَل  َوقَدْ  ذلَك، إْثرِ  علَى يقولُ  ثُم   عليه، َويُْثنِي هللا 

 .بِمْثلِهِ  ،الَحِديثَ  َساقَ  ثُم   َصْوتُهُ،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  965: الرقم أو الصفحة

 في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  هْدي اتِّباعِ  على الحثُّ : الَحديثِ  وفي --5

 .الُخطبَةِ 

 .الن اس في للت أثير الُخطبَةِ  معَ  التفاُعلِ  إلى الَخطيبِ  تَنبيهُ : وفيه --1

 .الُخطبَةِ  في هللاِ  على والث ناءِ  بالَحمدِ  البِدايَةُ : وفيه --1
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 بدعة   وكل   ، بِدَعة   ُمحَدثَة   ُكل   فإن   ، األمورِ  وُمحَدثاتِ  إِي اُكمْ  الصحيح وفي

 الن ارِ  في ضاللَة   وكل   ، ضاللة  

 اآلحاد حديث:  المصدر | األلباني:  المحدث|  -:  الراوي

 | صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  6: الرقم أو الصفحة

 حسنةً  الناسُ  رآها وإن ضاللة   بدعة   كلُ  قال عمرَ  ابنِ  عنوفي الصحيح 

 المساجد إصالح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  -:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  50: الرقم أو الصفحة

وما على األمة إال جمع كلمتها، وتوحيد رأيها، والحذر من االنزالق  --1

في مهاوي االبتداع مما لم يأذن به هللا ورسوله في العبادة واألخالق 

 والتشريع.

 إحَدى علَى اليَهودُ  افترقتِ  وفي الصحيح عن عوف بن مالك األشجعي

 علَى الن صارى فترقتِ وا الن ارِ  في وسبعونَ  الجن ةِ  في فواحدة   فرقةً  وسبعينَ 

 نفسُ  وال ذي الجن ةِ  في وواحدة   الن ارِ  في وسبعونَ  فإحَدى فرقةً  وسبعينَ  ثِنتينِ 

د   تي لتفتِرقَن   بيِدهِ  محم   وثِنتانِ  الجن ةِ  في واحدة   فرقةً  وسبعينَ  ثالث   علَى أم 

ِ  رسولَ  يا قيلَ  الن ار في وسبعونَ   الجماَعةُ  قالَ  هم َمن هللا 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشجعي مالك بن عوف:  راويال

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0065: الرقم أو الصفحة ماجه ابن

تِه دالئلِ  ِمن عالَمةُ : الحديثِ  وفي  حيث وسل م، علَيه هللاُ  صل ى الش ريفةِ  نُبو 

 .به أخبَر ما وقَعَ 

عن بعض أحكامه تدريجيا، حتى  وإن هجر تشريع هللا بدأ بالتخلي --4

 أصبح منعزال عن الحياة.

 الن ضيرُ  َوكانَ  والن ضيرُ  قَُرْيظةُ  كانَ : قالَ  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح 

 بِهِ  قتلَ  الن ضيرِ  منَ  رجاًل  قَُرْيظةَ  من رجل   قتلَ  إذا فَكانَ  قَُرْيظةَ  من أشَرفَ 

ا تمر   من وسق   بمائةِ  فوديَ  ظةَ قَُريْ  من رجاًل  الن ضيرِ  منَ  رجل   قتلَ  وإذا  فلم 
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ُ  صل ى الن بيُّ  بعثَ   قَُرْيظةَ  من رجاًل  الن ضيرِ  منَ  رجل   قتلَ  وسل مَ  عليهِ  هللا 

ُ  صل ى الن بيُّ  وبينَُكمُ  بينَنا: فقالوا نقتلُهُ  إلينا ادفعوهُ : فقالوا  فأتوهُ  وسل مَ  عليهِ  هللا 

 نزلت ثم   بالن فِس، الن فسُ  والقسطُ  بِاْلقِْسطِ  بَْينَهُمْ  فَاْحُكمْ  َحَكْمتَ  َوإِنْ  فنَزلَت

 يَْبُغونَ  اْلَجاِهلِي ةِ  أَفَُحْكمَ 

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 |  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6686: الرقم أو الصفحة داود

 .ظُْلم   من اليَهودُ  عليهِ  كان ما بيانُ : الَحديثِ  هذا وفي

بل إنه مع األسف امتد التجزؤ والتجميد إلى بعض نصوص القرآن، فال  --5

واآلية عامة في كل من فارق الدين وكان مخالفا   ات.يقرأ بعضها في اإلذاع

المسلمين )أهل له، سواء أكان من أهل الكتاب )اليهود والنصارى( أم من 

 البدع والشبهات( .

د   نَْفسُ  والذي ي هريرةوفي الصحيح عن أب  ِمن أَحد   بي يَْسَمعُ  ال بيَِدِه، ُمَحم 

ةِ  هِذه ، األُم  ، وال يَهُوِدي   إال   به، أُْرِسْلتُ  بال ِذي يُْؤِمنْ  ولَمْ  يَُموتُ  ثُم   نَْصرانِي 

 .الن ارِ  أْصحابِ  ِمن كانَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  510: الرقم أو ةالصفح

د نبيِّنا بِرسالةِ  اإليمانِ  وجوبُ : الحديثِ  وفي  إلى وسل م عليه هللاُ  صل ى محم 

ِ  رسولِ  بَمجيءِ  َعلِم فَمن بِمل تِه؛ الِمللِ  ونَْسخِ  الن اسِ  َجميعِ  د   هللا   هللا صل ى محم 

 أهلِ  ِمن وهو بُمؤِمن   ليس به، أُْرِسلَ  بالذي وال به يُؤِمنْ  ولم وسل م عليه

ُسل وببعضِ  باّللِ  يُؤِمن أن ه اد عى لو حت ى الن اِر،  عليهما وعيسى كموسى الرُّ

 ..السالم

 إلى َخَرجَ  نُفَْيل   بنِ  َعْمِرو بنَ  ََزْيدَ  أن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

أْمِ  يِن، َعنِ  يَْسأَلُ  الش  : فَقالَ  ِدينِِهْم، عن فََسأَلَهُ  اليَهُودِ  ِمنَ  َعالًِما لَقِيَ فَ  ويَْتبَُعهُ، الدِّ

 تَأُْخذَ  حت ى ِدينِنَا علَى تَُكونُ  ال: فَقالَ  فأْخبِْرنِي، ِدينَُكْم، أِدينَ  أنْ  لََعلِّي إنِّي

ِ، َغَضبِ  ِمن بنَِصيبِكَ  ِ، َغَضبِ  ِمن إال   أفِرُّ  ما ََزْيد   قالَ  هللا   نمِ  أْحِملُ  واَل  هللا 

ِ  َغَضبِ   أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي فَهلْ  أْستَِطيُعهُ  وأن ى أبًَدا، شيئًا هللا 
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 يَهُوِديًّا، يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: ََزْيد   قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إال  

َ، إال   يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل   فََذَكرَ  الن َصاَرى ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ََزْيد   َرجَ فَخَ  هللا 

ِ، لَْعنَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حت ى ِدينِنَا علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ،  أفِرُّ  ما: قالَ  هللا 

ِ، لَْعنَةِ  ِمن إال   ِ، لَْعنَةِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللا   وأن ى ًدا،أبَ  شيئًا َغَضبِهِ  ِمن واَل  هللا 

 وما: قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إال   أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي فَهلْ  أْستَِطيعُ 

َ، إال   يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ ا هللا   فَلَم 

ا َخَرَج، الس اَلمُ  عليه َراِهيمَ إبْ  في قَْولَهُمْ  ََزْيد   َرأَى : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  بََرَزَ  فَلَم 

 إْبَراِهيَم، ِدينِ  علَى أنِّي أْشهَدُ  إنِّي الل هُم  

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة البخاري

 [560( :آية 6حسنة والسيئة ]سورة األنعام )جزاء ال -68

يِّئَِة فاَل يُْجزى إاِلَّ ِمْثلَها  َمْن جاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثالِها َوَمْن جاَء بِالسَّ

 (560َوُهْم ال يُْظلَُموَن )

 التفسير

من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها هللا له عشر  - 131

ى بسيئة فلن يَُعاقَب إال بمثلها في الِخف ة والِعَظم، ال أكثر حسنات، ومن أت

منها، وهم يوم القيامة ال يُْظلمون بنقص ثواب الحسنات، وال بزيادة عقاب 

 السيئات.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

هذا التفاوت بين جزاء الحسنة وجزاء السيئة بفضل من هللا ورحمة منه  --1

تفضل من هللا تعالى في الحقيقة، فمن فعل  -في رأي أهل السنة -ثوابألن ال

 حسنة طيبة، كان له من الجزاء عشرة أضعاف مما يجب له.

 فحسنة التوحيد باّلل وعدم الشرك ال تعادلها معصية 

َ  إن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو تي من رجاًل  سيَُخلِّصُ  هللا   على أم 

 سجل   كلُّ  ، سجاّلً  وتسعينَ  تسعةً  علَيهِ  فينُشرُ  القيامةِ  يومَ  الخالئقِ  رؤوسِ 
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 الحافِظونَ  كتبتي أظلَمكَ  ؟ شيئًا هذا من أتنكرُ :  يقولُ  ثم   البصرِ  مدِّ  مثلُ 

 ، بلَى:  فيقولُ  ، ربِّ  يا ال:  فيقولُ  ؟ عذر   أفلَكَ :  فيقولُ  ، ربِّ  يا ال:  ؟يقولُ 

 ال أن أشهدُ  فيها بطاقةً  فيخرجُ  ، اليومَ  عليكَ  ظُلمَ  ال وإن هُ  ، حسنةً  ِعنَدنا لَكَ  إن  

ُ  إال   إلَهَ  ًدا أن   وأشهدُ  ، هللا   فيقولُ  وَزنَكَ  احُضر:  فيقولُ  ، ورسولُهُ  عبُدهُ  محم 

تِ  هِذهِ  ما البطاقةُ  هِذهِ  ما ، ربِّ  يا :  قالَ  ، تُظلَمُ  ال فإن كَ :  فقالَ  ؟ السِّجال 

تُ  فتوَضعُ  تُ  فطاشتِ  كف ة   في والبطاقةُ  ، ف ة  ك في السِّجال   وثقُلتِ  السِّجال 

ِ  اسمِ  معَ  يثقلُ  وال ، البطاقةُ   شيء   هللا 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0608: الرقم أو الصفحة الترمذي

 .القيامةِ  يومَ  وِعظَِمها وحيدِ الت   كلمةِ  فَضلِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5

 .ِكف تَين له وأن   الميزانِ  إثباتُ : وفيه --1

وتجوَز المضاعفة إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة، حسبما  --1

تقتضي اإلرادة والمشيئة والحكمة اإللهية، وبقدر ما يقترن به العمل الصالح 

 من قصد حسن وإخالص ّلل تعالى.

 ئة، لم يكن له من الجزاء إال ما يساويها ويواَزيها.ومن اقترف فعلة سي--1

سِمْعُت رسوَل هللاِ صل ى : » روى أبو ذر أن النّبي صلّى َّللا عليه وسلّم قال

: الَحَسنةُ َعْشر  أو  هللاُ عليه وسل َم الصادَق الَمصدوَق يقوُل: قال هللاُ عز  وجل 

قيَني ال يُشِرُك بي شيئًا بقُراِب أََزيُد، والسيِّئةُ واحدة  أو أْغفُِرها، فَمن لَ 

 األرِض َخطيئةً؛ جَعْلُت له ِمثلَها َمغفِرةً.

الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : شعيب األرناؤوط | المصدر : تخريج 

 | خالصة حكم المحدث : إسناده حسن 05055المسند الصفحة أو الرقم: 

اختالف يسير، ( ب0905(، وابن ماجه )0655التخريج : أخرجه مسلم )

 «( واللفظ له   05055وأحمد )

ُ عليه وسل َم: »  وفي الحديث عن بي هريرة قال:  قاَل َرسوُل هللاِ َصل ى هللا 

: إذا تََحد َث َعْبِدي بأَْن يَْعَمَل َحَسنَةً، فأنا أْكتُبُها له َحَسنَةً ما  ُ عز  وجل  قاَل هللا 
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أْكتُبُها بَعْشِر أْمثالِها، وإذا تََحد َث بأَْن يَْعَمَل َسيِّئَةً، لَْم يَْعَمْل، فإذا َعِملَها، فأنا 

فأنا أْغفُِرها له ما لَْم يَْعَمْلها، فإذا َعِملَها، فأنا أْكتُبُها له بِمْثلِها. َوقاَل َرسوُل 

، ذاَك َعْبُدَك يُِريُد أْن يَعْ  ُ عليه وسل َم: قالِت المالئَِكةُ: َربِّ َمَل هللاِ َصل ى هللا 

َسيِّئَةً، وهو أْبَصُر به، فقاَل: اْرقُبُوهُ فإْن َعِملَها فاْكتُبُوها له بِمْثلِها، وإْن تََرَكها 

ُ عليه  اَي. َوقاَل رسوُل هللاِ َصل ى هللا  فاْكتُبُوها له َحَسنَةً، إن ما تََرَكها ِمن َجر 

يَْعَملُها تُْكتَُب بَعْشِر أْمثالِها إلى  وسل َم: إذا أْحَسَن أَحُدُكْم إْسالَمهُ، فَُكلُّ َحَسنَة  

.َ ، وُكلُّ َسيِّئَة  يَْعَملُها تُْكتَُب بِمْثلِها حت ى يَْلقَى هللا   َسْبعِ ِمئَِة ِضْعف 

الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 508أو الرقم: 

 ( واللفظ له508(، ومسلم )60البخاري ) التخريج : أخرجه

 « .َعظيُم فَضِل هللاِ تعالى على ِعباِده، ورحمتِه بهم. .   وفي الحديِث:

 وفصل العلماء في شأن تارك السيئة فقالوا:

 تارك السيئة الذي ال يعملها على ثالثة أقسام:

ا عمل فهذا تكتب له حسنة، لكفّه عنها ّلل تعالى، وهذ تارة يتركها ّلِل: -1

 ونية، ولهذا جاء: أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح:

 أي من أجلي. «فإنما تركها من جرائي»

فهذا ال له وال عليه ألنه لم ينو خيرا  وتارة يتركها نسيانا وذهوال عنها: -1

 وال فعل شرا.

عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما  وتارة يتركها عجزا وكسال -1

 يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما

: أنه قال بكرة أبو الثقفي الحارث بن نفيععن   جاء في الحديث الصحيح

ُجَل، فَلَقِيَنِي أبو بَْكَرةَ فَقاَل أْيَن تُِريُد؟ قُلُت: أْنُصُر هذا  َذهَْبُت ألْنُصَر هذا الر 

ِ صَ  ُجَل، قاَل: اْرِجْع فإنِّي َسِمْعُت َرسوَل هللا  ل ى هللاُ عليه وسل َم يقوُل: إَذا الر 

ِ هذا  التَقَى الُمْسلَِماِن بَسْيفَْيِهما فَالقَاتُِل والَمْقتُوُل في الن اِر، فَقُلُت يا َرسوَل هللا 

 القَاتُِل فَما بَاُل الَمْقتُوِل قاَل: إن ه كاَن َحِريًصا علَى قَْتِل َصاِحبِِه.
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و بكرة | المحدث : البخاري | المصدر الراوي : نفيع بن الحارث الثقفي أب

| خالصة حكم المحدث :  05: صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ]صحيح[

نِب والعقَد على عملِه معصية ، بخالِف  وفي الحديِث: --5 أن  العزَم على الذ 

أثِم في  -الهمِّ الَمْعفُوِّ عنه، فَمن عَزم على المعصيِة بقلبِه، ووط ن نفَسه عليها

 اعتقاِده وعزِمه.

وفيه أيًضا: أن  قتاَل المسلِِم ألخيه بغيِر وجه  شرعي  كبيرة  ِمن الكبائِر،  --1

وأن  صاحَب الكبيرِة ال يَْكفُُر بفعلِها؛ ألن  الن بي  صل ى هللاُ عليه وسل م سم ى 

  «المتقاتلَْيِن مسلَِمْيِن.  

ُ  يقولُ وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري   فَلَهُ  بالَحَسنَةِ  َجاءَ  َمن: َوَجل   َعز   هللا 

يِّئَةِ  َجاءَ  َوَمن َوأََِزيُد، أَْمثَالِهَا َعْشرُ   َوَمن أَْغفِرُ  أَوْ  ِمْثلُهَا، َسيِّئَة   فََجَزاُؤهُ  بالس 

بَ  ْبتُ  ِشْبًرا ِمنِّي تَقَر  بَ  َوَمن ِذَراًعا، منه تَقَر  ْبتُ  ِذَراًعا ِمنِّي تَقَر   بَاًعا، منه تَقَر 

 يُْشِركُ  ال َخِطيئَةً  األْرضِ  بقَُرابِ  لَقِيَنِي َوَمن هَْرَولَةً، أَتَْيتُهُ  يَْمِشي أَتَانِي َوَمن

: قالَ  أن هُ  غيرَ  نَْحَوهُ، اإلْسنَادِ  بهذا:  رواية   وفي. َمْغفَِرةً  بِمْثلِهَا لَقِيتُهُ  شيئًا بي

 .أََِزيدُ  أَوْ  أَْمثَالِهَا، َعْشرُ  فَلَهُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0695: الرقم أو الصفحة

اتباع ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة والتبعة الشخصية ]سورة  -10

 [  566الى  565( :اآليات 6األنعام )

ِديناً قِيَماً ِملَّةَ إِْبراِهيَم َحنِيفاً َوما  قُْل إِنَّنِي َهدانِي َربِّي إِلى ِصراٍط ُمْستَقِيمٍ 

ِ َربِّ 565كاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ) ( قُْل إِنَّ َصالتِي َونُُسِكي َوَمْحياَي َوَمماتِي ّلِِلَّ

ُل اْلُمْسلِِميَن )560اْلعالَِميَن ) ( قُْل 560( ال َشِريَك لَهُ َوبِذلَِك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

 ِ أَْبِغي َربًّا َوهَُو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َوال تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إاِلَّ َعلَْيها َوال تَِزُر  أََغْيَر َّللاَّ

واِزَرةٌ ِوْزَر أُْخرى ثُمَّ إِلى َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكْم بِما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَلِفُوَن 

(566) 

 التفسير
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ن المكذبين: إنني أرشدني ربي لهؤالء المشركي -أيها الرسول-قل  - 131

إلى طريق مستقيم هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا واآلخرة، وهو ملة 

 إبراهيم المائل إلى الحق، والذي لم يكن من المشركين قط.

: إن صالتي وَذْبحي ّلل وعلى اسم هللا، ال على -أيها الرسول-قل  - 131

وقات وحده، وليس لغيره غيره، وحياتي وموتي، كل ذلك ّلل رب المخل

 نصيب في ذلك.

وهو سبحانه ال شريك له، وال معبود بحق غيره، وبهذا التوحيد  - 131

 الخالص من الشرك أمرني هللا، وأنا أول المستسلمين له من هذه األمة.

لهؤالء المشركين: أغير هللا أطلب ربًّا وهو  -أيها الرسول-قل  - 134

و رب المعبودات التي تعبدونها من دو سبحانه وتعالى رب كل شيء؟! فه

وال يحمل بريء ذنب فيره، ثم إلى ربكم رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما 

 كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

تتقابل في أغلب نواحي الحياة واجهتان متعاكستان: التفرق واالتحاد،  --1

يسلم دين هللا من تأثره بهاتين الواجهتين، فلّما بيّن تعالى أن الكفار  ولم

تفرقوا، بين أن هللا هدى األنبياء وخاتمهم رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم 

 إلى الدين المستقيم، وهو دين إبراهيم عليهم السالم.

 إلى َخَرجَ  نُفَْيل   بنِ  َعْمِرو بنَ  ََزْيدَ  أن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

أْمِ  يِن، َعنِ  يَْسأَلُ  الش  : فَقالَ  ِدينِِهْم، عن فََسأَلَهُ  اليَهُودِ  ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ويَْتبَُعهُ، الدِّ

 تَأُْخذَ  حت ى ِدينِنَا علَى تَُكونُ  ال: فَقالَ  فأْخبِْرنِي، ِدينَُكْم، أِدينَ  أنْ  لََعلِّي إنِّي

ِ، َغَضبِ  ِمن بنَِصيبِكَ  ِ، َغَضبِ  ِمن إال   أفِرُّ  ما ََزْيد   الَ ق هللا   ِمن أْحِملُ  واَل  هللا 

ِ  َغَضبِ   أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي فَهلْ  أْستَِطيُعهُ  وأن ى أبًَدا، شيئًا هللا 

 وِديًّا،يَهُ  يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: ََزْيد   قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إال  

َ، إال   يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل   فََذَكرَ  الن َصاَرى ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ََزْيد   فََخَرجَ  هللا 

ِ، لَْعنَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حت ى ِدينِنَا علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ،  أفِرُّ  ما: قالَ  هللا 

ِ، لَْعنَةِ  ِمن إال   ِ، لَْعنَةِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللا   وأن ى أبًَدا، شيئًا َغَضبِهِ  ِمن واَل  هللا 
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 وما: قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إال   أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي فَهلْ  أْستَِطيعُ 

َ، إال   ْعبُدُ يَ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ ا هللا   فَلَم 

ا َخَرَج، الس اَلمُ  عليه إْبَراِهيمَ  في قَْولَهُمْ  ََزْيد   َرأَى : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  بََرَزَ  فَلَم 

 إْبَراِهيَم، ِدينِ  علَى أنِّي أْشهَدُ  إنِّي الل هُم  

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة البخاري

 ملَكانِ  بجنبَتَْيها بُِعثَ  إال   قطُّ  شمس   طلَعتْ  ما وفي  الصحيح عن أبي الدرداء

وا!  الن اسُ  أيُّها يا الث قلَْينِ  إال   األرضِ  أهلَ  ليُسِمعانِ  إن هما ،  ، ربُِّكم إلى هلمُّ

ا خير   وكفَى قل   ما فإن    وبُِعثَ  إال   قطُّ  شمس   غربَتْ  وما وألهَى كثُرَ  مم 

لْ  الل هم   يناديانِ  ملَكانِ  بجنبَتَْيها لْ  خلفًا لُمنفِق   عجِّ  يوم   من ما تلفًا لُممسك   وعجِّ

 كلُّهُم هللاُ  خلقَ  ما يسمُعهُ  نداءً  يناديانِ  ملَكانِ  بجنبَتَْيها وكان إال   شمُسهُ  طلَعتْ 

وا الن اسُ  هاأيُّ  يا الث قلَْينِ  غيرَ  ا خير   وكفَى قل   ما إن   ربُِّكم إلى هلمُّ  كثُرَ  مم 

 هللاِ  َخْلقُ  يسمُعهُ  نداءً  يناديانِ  ملَكانِ  بجنبَتَْيها وكان إال   الش مسُ  آبَتِ  وال وألهَى

 ذلكَ  في هللاُ  وأنزلَ  تلفًا ُممسًكا وأعطِ  خلفًا ُمنفقًا أعطِ  الل هم   الث قلَْينِ  غيرَ  كلُّهُم

وا الن اسُ  أيُّها يا الملََكْينِ  قَولِ  في قرآنًا  َوهللاُ  يونسَ  سورةِ  في ربُِّكم إلى هلمُّ

 في هللاُ  وأنزلَ  ُمْستَقِيم   ِصَراط   إِلَى يََشاءُ  َمنْ  َويَْهِدي الس اَلمِ  َدارِ  إِلَى يَْدُعو

 إَِذا َوالن هَارِ  يَْغَشى إَِذا َوالل ْيلِ  تلفًا ُممسًكا وأعطِ  خلفًا ُمنفقًا أعطِ  الل هم   قولِِهما

 . . لِْلُعْسَرى قولِهِ  إلى َواأْلُْنثَى الذ َكرَ  َخلَقَ  َوَما تََجل ى

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الدرداء أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0565: الرقم أو الصفحة

 مختصراً،( 696) بانح وابن ،(05505) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0650(( )اإليمان شعب)) في والبيهقي

 بتَلَفِ  القُُرباتِ  في اإلنفاقِ  ِمنَ  ويَمتَنِعُ  يَبَخلُ  لَِمن الت هديدُ  :الَحديثِ  في --5

 .مالِه

 . ُمجاب   أن ه وَمعلوم   الَمالئِكِة، ُدعاءِ  إثباتُ : وفيه --1
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ير كل الطاقات الدينية اإلنسانية ّلل عز والدين الحق القيم يتطلب تسخ --1

وجل، فله وحده يتوجه العبد بصالته وعبادته ومناسكه وذبائحه وجميع 

قرباته وأعماله في حياته وما أوصى به بعد وفاته، ألنه سبحانه خالق الكون 

ومدبره ورب جميع العوالم والكائنات. وكل إنسان عاقل يفرده تعالى 

ه إليه، دون غيره ألنه إله يستحق العبادة لذاته، بالتقرب بأعماله وطاعات

 وهو مصدر خير اإلنسان ونفعه ومنع الضرر عنه.

وقوله تعالى: قُْل إِن نِي هَدانِي َربِّي إِلى ِصراط  ُمْستَقِيم  إلى قوله:قُْل: إِن   --1

ِ َربِّ اْلعالَِميَن استدل به  الشافعي على َصالتِي َونُُسِكي َوَمْحياَي َوَمماتِي ّلِل 

افتتاح الصالة بهذا الذكر، فإن هللا أمر به نبيه صلّى هللا عليه وسلّم، وأنزله 

 في كتابه.

ُ عليه وسل َم، أن هُ وفي حديث علي رضي َّللا عنه ::  عن َرسوِل هللاِ َصل ى هللا 

ْهُت َوْجهي لِل ِذي فَطََر الس مَ  اَلِة، قاَل: َوج  َواِت َواألْرَض كاَن إَذا قَاَم إلى الص 

 ِ َحنِيفًا، َوما أَنَا ِمَن الُمْشِرِكيَن، إن  َصاَلتِي، َونُُسِكي، َوَمْحيَاَي، َوَمَماتي ّلِل 

َربِّ الَعالَِميَن، ال َشِريَك له، َوبِذلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن الُمْسلِِميَن، الل هُم  أَْنَت الَملُِك 

ي، َوأَنَا َعْبُدَك، ظَلَْمُت نَْفِسي، َواْعتََرْفُت بَذْنبِي، فَاْغفِْر ال إلَهَ إال  أَْنَت أَْنَت َربِّ 

نُوَب إال  أَْنَت، َواْهِدنِي ألَْحَسِن األْخاَلِق ال  لي ُذنُوبِي َجِميًعا، إن ه ال يَْغفُِر الذُّ

َسيِّئَهَا إال  يَْهِدي ألَْحَسنِهَا إال  أَْنَت، َواْصِرْف َعنِّي َسيِّئَهَا ال يَْصِرُف َعنِّي 

ليَس إلَْيَك، أَنَا بَك وإلَْيَك،  أَْنَت، لَب ْيَك َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر ُكلُّهُ في يََدْيَك، َوالش رُّ 

تَبَاَرْكَت َوتََعالَْيَت، أَْستَْغفُِرَك َوأَتُوُب إلَْيَك، وإَذا َرَكَع، قاَل: الل هُم  لَك َرَكْعُت، 

ي، َوَعْظِمي، َوبَِك آَمْنُت، َولََك أَ  ْسلَْمُت، َخَشَع لَك َسْمِعي، َوبََصِري، َوُمخِّ

َمَواِت، َوِمْلَء  َوَعَصبِي، وإَذا َرفََع، قاَل: الل هُم  َرب نَا لَك الَحْمُد ِمْلَء الس 

األْرِض، َوِمْلَء ما بْينَهَُما، َوِمْلَء ما ِشْئَت ِمن شيء  بَْعُد، وإَذا َسَجَد، قاَل: 

لَك َسَجْدُت، َوبَِك آَمْنُت، َولََك أَْسلَْمُت، َسَجَد َوْجِهي لِل ِذي َخلَقَهُ،  الل هُم  

ُ أَْحَسُن الَخالِقِيَن، ثُم  يَكوُن ِمن آِخِر  َرهُ، َوَشق  َسْمَعهُ َوبََصَرهُ، تَبَاَرَك هللا  َوَصو 

ْرُت، َوما ما يقوُل بْيَن الت َشهُِّد َوالت ْسلِيِم: الل هُم  اْغفِْر لي  ْمُت َوما أَخ  ما قَد 

ُم َوأَْنَت  أَْسَرْرُت َوما أَْعلَْنُت، َوما أَْسَرْفُت، َوما أَْنَت أَْعلَُم به ِمنِّي، أَْنَت الُمقَدِّ

ُر، ال إلَهَ إال  أَْنَت.  الُمَؤخِّ
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الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 555الصفحة أو الرقم: 

 أن  ِمن هديِه صل ى هللاُ عليه وسل م ُدعاَء االستفتتاِح. في الحديِث: --5

وفيه: اإلرشاُد إلى األدِب في الث ناِء على هللاِ تعالى ومدِحه، بأن يُضاَف  --1

 إليه محاسُن األموِر دون مساوئِها على جهِة األدِب. 

فسي واعتَرْفُت بذنبي فاغفِْر لي ذنوبي جميًعا؛ إنَّه ظَلمُت ن»في قوله:  --1

نوَب إالَّ أنت فيه: اعتراف  بالت قصيِر، وقد مه على طلِب المغفرِة  «ال يغفُر الذُّ

اُء عليهما الس الم: }َرب نَا ظَلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغفِْر لَنَا  بًا، كما قال آدُم وحو  تأدُّ

 [.11لَنَُكونَن  ِمَن اْلَخاِسِريَن{ ]األعراف: َوتَْرَحْمنَا 

وأخرجه الدارقطني أيضا وقال في آخره: بلغنا عن النّضر بن شميل، وكان 

من العلماء باللغة وغيرها قال: معنى قول رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: 

 الشر ليس مما يتقرب به إليك.«: والشر ليس إليك»

التوجه في الصالة على الناس، وال ولم ير اإلمام مالك إيجاب 

والواجب عليهم التكبير ثم القراءة، بدليل  ما « سبحانك اللهم وبحمدك»قول:

ِ َصل ى هللاُ عليه وسل َم َدَخَل : »  ورد عن النبي عن أبي هريرة أن  َرسوَل هللا 

، فََصل ى، فََسل َم علَى النبيِّ َصل ى هللاُ   عليه وسل َم، فََرد  الَمْسِجَد فََدَخَل َرُجل 

، فََرَجَع يَُصلِّي كما َصل ى، ثُم  َجاَء، فََسل َم  ، فإن َك لَْم تَُصلِّ وقاَل: اْرِجْع فََصلِّ

، فإن َك لَْم تَُصلِّ ثاََلثًا،  علَى النبيِّ َصل ى هللاُ عليه وسل َم، فَقاَل: اْرِجْع فََصلِّ

ْحِسُن َغْيَرهُ، فََعلِّْمنِي، فَقاَل: إَذا قُْمَت إلى فَقاَل: والذي بََعثََك بالَحقِّ ما أُ 

اَلِة فََكبِّْر، ثُم  اْقَرْأ ما تَيَس َر معَك ِمَن القُْرآِن، ثُم  اْرَكْع حت ى تَْطَمئِن  َراِكًعا،  الص 

ْرفَْع حت ى تَْطَمئِن  ثُم  اْرفَْع حت ى تَْعِدَل قَائًِما، ثُم  اْسُجْد حت ى تَْطَمئِن  َساِجًدا، ثُم  ا

 َجالًِسا، واْفَعْل ذلَك في َصاَلتَِك ُكلِّهَا.

الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 515الصفحة أو الرقم: 

الِة. --1  في الحديِث: األمُر بالطُّمأنينِة في الص 

فق دوَن الت غليِظ والت عنيِف.وفيه: ُحسُن الت ع --1  ليِم بالرِّ
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 وفيه: ُحسُن ُخلُقِه صل ى هللا علَيه وسل م، ولُطُف ُمعاشرتِه مع أصحابِه. --1

ولم يقل له:سبّح، كما يقول أبو حنيفة، وال قل: وجهت وجهي، كما يقول  --4

 الشافعي.

 أكبر، الحمد قال: قلت: هللا« كيف تقرأ إذا افتتحت الصالة؟: »   وقال ألبيّ 

 ّلل رب العالمين.فلم يذكر توجها وال تسبيحا.

ويالحظ أنه ليس أحد بأول المسلمين إال محمدا صلّى هللا عليه وسلّم. فإن 

 أجاب القرطبي بثالثة أجوبة:قيل: أوليس إبراهيم والنبيون قبله؟ 

 أنه أول الخلق أجمع معنى، كما -األول

نَْحُن اآلِخُروَن : »   عليه وسلّمفي حديث أبي هريرة من قوله صلّى َّللا

ُل َمن يَْدُخُل الَجن ةَ، بَْيَد أن هُْم أُوتُوا الِكتاَب ِمن  لُوَن يَوَم القِياَمِة، ونَْحُن أو  األو 

، فَهذا  ُ لِما اْختَلَفُوا فيه ِمَن الَحقِّ قَْبلِنا، وأُوتِيناهُ ِمن بَْعِدِهْم، فاْختَلَفُوا، فَهَدانا هللا 

ُ له، قاَل: يَْوُم الُجُمَعِة، فاْليَوَم لَنا، وَغًدا يَوْ  ُمهُُم الذي اْختَلَفُوا فِيِه، هَدانا هللا 

 لِْليَهُوِد، وبَْعَد َغد  لِلن صاَرى. 

)فََسَكَت. ثُم  قاَل: َحق  علَى ُكلِّ  ( زيادة986أخرجه البخاري ) وفي رواية

، أْن يَْغتَِسَل في ُكلِّ َسْبَعةِ   أي ام  يَْوًما يَْغِسُل فيه َرْأَسهُ وَجَسَدهُ(. ُمْسلِم 

الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة 

 «| خالصة حكم المحدث : ]صحيح[  911أو الرقم: 

 ( واللفظ له911(، ومسلم )956التخريج : أخرجه البخاري )

 في الَحديِث: الُغسُل يَوَم الُجُمعِة. --1

أِس وإْن كاَن الجَ  --1  َسد يَشَملُه لاِِلْهتِماِم بِه.وفيه: ِذكُر الر 

ُ َعِن الُجُمَعِة َمن كاَن قَْبلَنا، : » حديث حذيفة الصحيح من  وفي أَضل  هللا 

 ُ ُ بنا فَهَدانا هللا  فَكاَن لِْليَهُوِد يَْوُم الس ْبِت، وكاَن لِلن صاَرى يَْوُم األَحِد، فَجاَء هللا 

ْبَت، واألَحَد، وَكذلَك هُْم تَبَع  لنا يَوَم لِ  يَوِم الُجُمَعِة، فََجَعَل الُجُمَعةَ، والس 

لُوَن يَوَم القِياَمِة، الَمْقِضيُّ لهْم  ْنيا، واألو  القِياَمِة، نَْحُن اآلِخُروَن ِمن أْهِل الدُّ
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رواية[: هُِدينا إلى  قَْبَل الَخالئِِق وفي ِروايَِة واِصل  الَمْقِضيُّ بْينَهُْم. ]وفي

. ُ َعْنها َمن كاَن قَْبلَنا، فََذَكَر بَمْعنَى َحديِث اْبِن فَُضْيل   الُجُمَعِة، وأََضل  هللا 

 الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 « .| خالصة حكم المحدث : ]صحيح[  916الصفحة أو الرقم: 

ةِ  إكراُم هللاِ  في الَحديِث:  .تَعالى لِهَذِه األُم 

أنه أولهم لكونه مقدما في الخلق عليهم، قال َّللا تعالى: َوإِْذ أََخْذنا  -الثاني

 الن بِيِّيَن ِميثاقَهُْم َوِمْنَك َوِمْن نُوح   ِمنَ 

  أول المسلمين من أهل ملّته، كما قال قتادة وابن العربي وغيرهما -الثالث

 (511/5)تفسير القرطبي: 

ِ أَْبِغي َربًّا َوهَُو َربُّ ُكلِّ َشْيء  فسبب  --11 وأما قوله تعالى: قُْل: أََغْيَر هللا 

نزوله أن الكفار قالوا للنّبي صلّى هللا عليه وسلّم: ارجع يا محمد إلى ديننا، 

واعبد آلهتنا، واترك ما أنت عليه، ونحن نتكفّل لك بكل تباعة تتوقعها في 

 . وهي استفهام يقتضي التقرير والتوبيخ.دنياك وآخرتك، فنزلت اآلية

ودل قوله تعالى: َوال تَْكِسُب ُكلُّ نَْفس  إاِل  َعلَْيها على أنه ال يؤاخذ بما  --14

 أتت من المعصية، وركبت من الخطيئة سواها.

 واستدل الشافعي بهذه اآلية على أن بيع الفضولي ال يصح.

آلية تحمل الثواب والعقاب دون ورد المالكية على ذلك فقالوا: المراد من ا

 أحكام الدنيا، بدليل قوله تعالى: َوال تَِزُر واَِزَرة  ِوَْزَر أُْخرى.

 هللاُ  قال أَبََوْيهِ  ِوَْزرِ  من عليه ما:  تقولُ  كانت أنها عائشةَ  عنوفي الصحيح 

نا ولدُ  أي]  أُْخَرى ِوَْزرَ  َواَِزَرة   تَِزرُ  َواَل :  تعالى  [ الزِّ

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث[ | الزبير بن عروة: ] الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0/095: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 صحيح
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ُ  صل ى الن بيِّ  نحوَ  أبي معَ  انطلقتُ وفي الصحيح عن أبي رمثة   وسل مَ  عليهِ  هللا 

ِ  رسولَ  إن   ثم   ُ  صل ى هللا   وربِّ  إي: قالَ  هذا؟ ابنُكَ  يألب قالَ  وسل مَ  عليهِ  هللا 

ِ  رسولُ  فتبس مَ : قالَ  بِِه، أشهَدُ : قالَ  حقًّا؟: قالَ . الكعبةِ  ُ  صل ى هللا   وسل مَ  عليهِ  هللا 

 يَجني ال إن هُ  أما: قالَ  ثم   علي   أبي حلِفِ  ومن أبي في شبَهي ثبتِ  من ضاِحًكا

ِ  رسولُ  وقرأَ  عليِه، تَجني وال عليكَ  ُ  صل ى هللا   تَِزرُ  َواَل : }وسل مَ  عليهِ  هللا 

 {أُْخَرى ِوَْزرَ  َواَِزَرة  

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  رمثة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6681: الرقم أو الصفحة

وبيع الفضولي موقوف عند المالكية والحنفية على إجاَزة المالك، فإن  -15

 لأجاَزه جاَز، بدلي

 ِدينَاًرا أْعطَاهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   أن  بن أبي الجعد البارقي  عن عروة

 بِدينَار   وَجاَءهُ  بِدينَار ، إْحَداهُما فَبَاعَ  َشاتَْيِن، به له فَاْشتََرى َشاةً، به له يَْشتَِري

 قال. فِيهِ  لََربِحَ  َرابَ التُّ  اْشتََرى لَوِ  وكانَ  بَْيِعِه، في بالبََرَكةِ  له فََدَعا وَشاة ،

 شبيب سمعه:  قال ، عنه الحديث بهذا جاءنا عمارة بن الحسن كان:  سفيان

 سمعت:  قال.  عروة من أسمعه لم إني:  شبيب فقال ، فأتيته ، عروة من

 . أضحية كأنها ، شاة له يشتري:  سفيان قال عنه يخبرونه الحي

:  المصدر|  البخاري:  لمحدثا|  البارقي الجعد أبي بن عروة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0660: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح

 [صحيح]

 تتجل ى ال تي الظ اهرةُ، وسل م عليه هللا صل ى الن بيِّ  معجزةُ : الحديثِ  في --1

حابيِّ  لهذا وسل م عليه هللا صل ى ُدعائِه استجابةِ  في  باَرك ال ذي الجليِل، الص 

عاءِ  هذا بفَضلِ  التِّجارةِ  في له تعالى هللاُ   الُمباَركِ  الن بويِّ  الدُّ

وفي هذا الحديث داللة على جواَز الوكالة المتفق عليها بين العلماء،  --1

وعلى أن الوكيل لو اشترى بالثمن المدفوع له كدينار أو درهم أكثر من 

لك الصفة، فإن المقدار المسمى، كرطل لحم، فاشترى به أربعة أرطال من ت

الجميع يلزم الموكل إذا وافق الصفة ومن جنسها ألنه محسن، وهو قول 
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المالكية والصاحبين من الحنفية. وقال أبو حنيفة: الزيادة للمشتري. وحديث 

 عروة حجة عليه.

ودل قوله تعالى: َوال تَِزُر واَِزَرة  ِوَْزَر أُْخرى على تقرير مبدأ  -13

فخرة من مفاخر اإلسالم الكبرى، ولآلية المسؤولية الشخصية، وهي م

 نظائر

ةَ  َشِهدَ  أن هُ  وفي الصحيح عن عمرو بن األحوص ِ  رسولِ  معَ  الوداعِ  َحج   هللا 

ُ  صل ى َ  فحِمدَ  وسل مَ  عليهِ  هللا   أحَرمُ  يوم   أيُّ  قالَ  ثم   ووعظَ  وَذك رَ  عليهِ  وأثنى هللا 

 يا األَكبرِ  الحجِّ  يومُ :  الن اسُ  فقالَ :  قالَ  ؟ أحَرمُ  يوم   أيُّ  ، أحَرمُ  يوم   أيُّ  ،

ِ  رسولَ   كُحرمةِ  حرام   عليُكم وأعراَضكم وأموالَكم دماَءكم فإن  :  قالَ .  هللا 

 نفِسهِ  على إال   جان   يجني ال أال ، هذا َشهِركم في ، هَذا بلِدُكم في ، هذا يوِمكم

 ، المسلِمِ  أخو المسلِمَ  إن   أال ، ِدهوال على ولد   وال ، ولِده على والِد   يَجني وال ،

 في ِربًا كل   وإن   أال ، نفِسه من أحل   ما إال   شيء   أخيهِ  من لُِمسلِم   يَِحلُّ  فليسَ 

 ربا غيرَ  تُْظلَُمونَ  َواَل  تَْظلُِمونَ  اَل  أَْمَوالُِكمْ  ُرُؤوسُ  لَُكمْ  ، َموضوع   الجاهلي ةِ 

 الجاهلي ةِ  في كانَ  َدم   كل   وإن   أال ، كلُّهُ  موضوع   فإن هُ  المط لبِ  عبدِ  بنِ  العب اسِ 

لُ  ، موضوع    كانَ  ، المط لبِ  عبدِ  بنِ  الحارثِ  َدمُ  الجاهلي ةِ  دمِ  من أَضعُ  َدم   وأو 

 فإن ما ، خيًرا بالنِّساءِ  واستَوصوا أال.  هذيل   فقتلَتهُ  ليث   بني في مسترِضًعا

 بِفاِحشة   يأتينَ  أن إال   ذلِكَ  غيرَ  شيئًا ِمنهن   نَ تملِكو ليسَ  ، عنَدكم عوان   هُن  

ح   غيرَ  ضربًا واضِربوهن   المضاِجعِ  في فاهُجروهُن   فَعلنَ  فإن ، مبيِّنة    ، مبرِّ

 ولنسائِكم ، حقًّا نسائِكم على لَكم وإن   أال.  سبياًل  عليهن   تبغوا فال أطعنَكم فإن

ا ، حقًّا عليكم  وال ، تَكَرهونَ  من فُُرَشكم يوِطئنَ  فال ُكمنسائِ  على حقُّكم فأم 

 في إليِهن   تُحِسنوا أن عليُكم حق هُن   وإن   أال ، تَكَرهونَ  لِمن بيوتِكم في يأَذن  

 وطعاِمِهن   كسوتِهن  

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األحوص بن عمرو:  الراوي

 حسن:  لمحدثا حكم خالصة|  0095: الرقم أو الترمذي الصفحة

 .الُمسلمين بين واألعراضِ  واألنفُسِ  األموالِ  ُحرمةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

با ُحرمةِ  بيانُ : وفيه --1  .الرِّ
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جالِ  وصي ةُ : وفيه --1  .البعضِ  بعِضهم َحقِّ  في والنِّساءِ  الرِّ

 هو وَمن بنْفِسه يبَدأ أنْ  فعليه نهاهُ؛ أو غْيَره أَمرَ  إذا اإلنسانَ  أن  : وفيه --4

 األْمر هذا فيه كان إذا منه،

[ ُكلُّ نَْفٍس بِما 05/ 10كثيرة مثل: ُكلُّ اْمِرٍئ بِما َكَسَب َرِهيٌن ]الطور  -55

ا  [ قُْل: ال تُْسئَلُونَ 09/ 56َكَسبَْت َرِهينَةٌ ]المدثر  ا أَْجَرْمنا َوال نُْسئَُل َعم  َعم 

رر في هذه اآليات رد على ما كان [ . وهذا المبدأ المق15/ 14تَْعَملُوَن ]سبأ 

عليه العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بجريرة أبيه وابنه وحليفه.ويؤيد 

 ذلك

انطلَْقُت مع أبي نحَو  ما رواه أبو داود عن أبي رمثة التيمي قال  قال: 

ا رأَْيتُه قال أبي: هل تَدري َمن هذا؟  رسوِل هللاِ صل ى هللاُ عليه وسل َم، فلم 

د  رسوُل هللاِ صل ى هللاُ عليه وسل َم، قال: فاْقشعَرْرُت قُ  ْلُت: ال، قال: هذا محم 

حيَن قال ذلك، وكنُت أظُنُّ أن  رسوَل هللاِ صل ى هللاُ عليه وسل َم شيء  ال يُشبِهُ 

، وعليه بُرداِن أَخضراِن، فسل َم  الن اَس، فإذا بَشر  ذو َوفرة ، وبها َرْدُع ِحن اء 

ْثنا ساعةً، ثُم  إن  رسوَل هللاِ صل ى هللاُ عليه وسل َم ع ليه أبي، ثُم  جلَْسنا، فتحد 

قال ألبي: ابنَُك هذا؟ قال: إي وَربِّ الَكعبِة، قال: حقًّا؟!، قال: أشهَُد به، 

َم رسوُل هللاِ صل ى هللاُ عليه وسل َم ضاحًكا ِمن تَثبيِت َشبَهي بأبي، وِمن  فتبس 

، ثُم  قال: أما إن ه ال يَْجني عليك، وال تَْجني عليه، وقَرأَ رسوُل  َحلِفِ  أبي علَي 

[، 134هللاِ صل ى هللاُ عليه وسل َم: }َواَل تَِزُر َواَِزَرة  ِوَْزَر أُْخَرى{ ]األنعام: 

ج لعِة بيَن َكتفَيه، فقال: يا رسوَل هللاِ، إنِّي كأطَبِّ الرِّ اِل، ثُم  نظََر إلى ِمثِل السِّ

 أاَل أُعالُِجها لك؟ قال: ال، طَبيبُها الذي خلَقَها.

الراوي : أبو رمثة التيمي | المحدث : شعيب األرناؤوط | المصدر : 

خالصة حكم المحدث : إسناده  | 5556تخريج المسند الصفحة أو الرقم: 

 صحيح

( مفرقا مختصراً، والترمذي 6005، 6006التخريج : أخرجه أبو داود )

( مفرقاً بنحوه 6900، 5150، 1090مختصراً، والنسائي )( 0950)

 ( واللفظ له5556مختصراً، وأحمد )
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/ 17]العنكبوت  َولَيَْحِملُنَّ أَْثقالَُهْم َوأَْثقااًل َمَع أَْثقالِِهمْ أما قوله تعالى:  --11

يَْوَم [ فهو مبيّن في اآلية األخرى في قوله تعالى: لِيَْحِملُوا أَْوَزاَرهُْم كاِملَةً 11

[ أي أن 15/ 13]النحل  َوِمْن أَْوزاِر الَِّذيَن يُِضلُّونَُهْم بَِغْيِر ِعْلمٍ اْلقِياَمِة، 

المضل يتحّمل أيضا إثم أتباعه في الضاللة، فمن كان إماما في الضاللة 

ودعا إليها وتبعه الناس عليها، فإنه يحمل وَزر من أضله من غير أن ينقص 

 من وَزر المضّل شيء.

 اْبنِ  علَى كانَ  إال   ظُْلًما، نَْفس   تُْقتَلُ  ال صحيح عن عبد َّللا بن مسعودوفي ال

لِ  آَدمَ  لُ  ألن هُ  َدِمها، ِمن ِكْفل   األو   .القَْتلَ  َسن   َمن أو 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح] : المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة البخاري

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  أن   وفي الصحيح عن عياض بن حمار  قالَ  وسل َم، عليه هللا 

ا َجِهْلتُْم، ما أَُعلَِّمُكمْ  أَنْ  أََمَرنِي َربِّي إن   أاََل : ُخْطبَتِهِ  في يَوم   َذاتَ   َعل َمنِي مم 

، َعْبًدا نََحْلتُهُ  َمال   ُكلُّ  هذا، يَوِمي  وإن هُمْ  ُكل هُْم، ُحنَفَاءَ  ِعبَاِدي ْقتُ َخلَ  وإنِّي َحاَلل 

يَاِطينُ  أَتَْتهُمُ  َمتْ  ِدينِِهْم، عن فَاْجتَالَْتهُمْ  الش   َوأََمَرْتهُمْ  لهْم، أَْحلَْلتُ  ما عليهم َوَحر 

َ  وإن   ُسْلطَانًا، به أُْنِزلْ  لَمْ  ما بي يُْشِرُكوا أَنْ   مْ فََمقَتَهُ  األْرِض، أَْهلِ  إلى نَظَرَ  هللا 

 َوأَْبتَلِيَ  ألَْبتَلِيَكَ  بََعْثتُكَ  إن ما: َوقالَ  الِكتَاِب، أَْهلِ  ِمن بَقَايَا إال   َوَعَجَمهُْم، َعَربَهُمْ 

َ  وإن   َويَْقظَاَن، نَائًِما تَْقَرُؤهُ  الَماُء، يَْغِسلُهُ  ال ِكتَابًا َعلَْيكَ  َوأَْنَزْلتُ  بَك،  أََمَرنِي هللا 

قَ  أَنْ  : قالَ  ُخْبَزةً، فَيََدُعوهُ  َرْأِسي يَْثلَُغوا إًذا َربِّ : فَقُلتُ  ا،قَُرْيشً  أَُحرِّ

 َواْبَعثْ  َعلَْيَك، فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ  نُْغِزَك، َواْغُزهُمْ  اْستَْخَرُجوَك، كما اْستَْخِرْجهُمْ 

 الَجن ةِ  ْهلُ َوأَ : قالَ  َعَصاَك، َمن أَطَاَعكَ  بَمن َوقَاتِلْ  ِمْثلَهُ، َخْمَسةً  نَْبَعثْ  َجْيًشا

، ُمتََصدِّق   ُمْقِسط   ُسْلطَان   ُذو ثاََلثَة    ِذي لُِكلِّ  القَْلبِ  َرقِيقُ  َرِحيم   َوَرُجل   ُمَوف ق 

، قُْربَى ، ُذو ُمتََعفِّف   َوَعفِيف   َوُمْسلِم  ِعيفُ : َخْمَسة   الن ارِ  َوأَْهلُ : قالَ  ِعيَال   الض 

 الذي َواْلَخائِنُ  َمااًل، َواَل  أَْهاًل  يَْبتَُغونَ  ال تَبًَعا مْ فِيكُ  هُمْ  ال ِذينَ  له، ََزْبرَ  ال الذي

 َوهو إال   يُْمِسي َواَل  يُْصبِحُ  ال َوَرُجل   َخانَهُ، إال   َدق   وإنْ  طََمع ، له يَْخفَى ال

ْنِظيرُ  الَكِذبَ  أَوِ  البُْخلَ  َوَذَكرَ  َوَمالِكَ  أَْهلِكَ  عن يَُخاِدُعكَ  اشُ  َوالشِّ  لَمْ وَ . الفَح 

 اإلْسنَاِد، بهذا:  رواية وفي. َعلَْيكَ  فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ : َحديثِهِ  في َغس انَ  أَبُو يَْذُكرْ 

 هللاِ  َرسولَ  أن  :  رواية وفي. َحاَلل   َعْبًدا، نََحْلتُهُ  َمال   ُكلُّ : َحديثِهِ  في يَْذُكرْ  َولَمْ 

ُ  َصل ى ، َذاتَ  َخطَبَ  وسل مَ  عليه هللا   قالَ : آِخِرهِ  في َوقالَ . الَحِديثَ  اقَ َوسَ  يَوم 
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فًا َسِمْعتُ : قالَ  قَتَاَدةَ، عن: ُشْعبَةُ  قالَ : يَْحيَى  وفي. الَحديثِ  هذا في ُمطَرِّ

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فِينَا قَامَ :  رواية  إن  : فَقالَ  َخِطيبًا، يَوم   َذاتَ  وسل مَ  عليه هللا 

 َ ، َحديثِ  بِمْثلِ  الَحِديثَ  َوَساقَ  أََمَرنِي هللا  َ  وإن   فيه َوََزادَ . قَتَاَدةَ  عن ِهَشام   هللا 

، علَى أََحد   يَْفَخرَ  ال حت ى تََواَضُعوا أَنْ  إلَي   أَْوَحى  أََحد   علَى أََحد   يَْبِغي َواَل  أََحد 

 يا ذلَك؟ يَكونُ فَ : فَقُلتُ . َمااًل  َواَل  أَْهاًل  يَْبُغونَ  ال تَبًَعا فِيُكمْ  َوهُمْ  َحديثِهِ  في َوقالَ 

ِ  نََعْم،: قالَ  هللاِ  عبدِ  أَبَا ُجلَ  وإن   الَجاِهلِي ِة، في أَْدَرْكتُهُمْ  لقَدْ  َوهللا   علَى لَيَْرَعى الر 

،  .يَطَُؤهَا َولِيَدتُهُمْ  إال   به ما الَحيِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  حمار بن عياض:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0961: الرقم أو الصفحة

 .الن ارِ  وأهلِ  الجن ةِ  أهلِ  صفةِ  بيانُ : الحديثِ  في --5

 .َمخلوقتانِ  والن ارَ  الجن ةَ  أن  : وفيه --1

 .وتعالى سبحانه هللاِ  بِطاعةِ  القائمِ  العادلِ  الوالي فْضلُ : وفيه --1

حيمِ  الواِصلِ  ثوابُ : وفيه --4  .بِالمسلِمينَ  والر 

 .المتعفِّفِ  المحتاجِ  فْضلُ : هوفي --5

 القولِ  وفُحشِ  والبُخلِ  الخيانةِ  َعنِ  الن هيُ : وفيه --3

 [561( :آية 6االستخالف في األرض ]سورة األنعام ) -15

َوُهَو الَِّذي َجَعلَُكْم َخالئَِف اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرجاٍت لِيَْبلَُوُكْم 

 (561نَّ َربََّك َسِريُع اْلِعقاِب َوإِنَّهُ لََغفُوٌر َرِحيٌم )فِي ما آتاُكْم إِ 

 التفسير

وهللا هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في األرض؛ للقيام  - 135

بعمارتها، ورفع بعضكم في الخلق والرَزق وغيرهما فوق بعض درجات؛ 

ل ما سريع العقاب، فك -أيها الرسول-ليختبركم فيما آتاكم من ذلك، إن ربك 

 هو آت فهو قريب، وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم به.
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  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآلية على ثالثة أحكام:

يخلف بعضهم بعضا، فكل جيل يخلف من  الناس خلفاء األرض، -األول

 قبله من األمم الماضية والقرون السالفة.

، والقوة، والضعف، ي الخلق والرزقالناس في الدنيا درجات ف -الثاني

والبسطة والفضل، والعلم، من أجل االبتالء أي االختبار، فيظهر من الناس 

ما يكون غايته الثواب والعقاب، ويختبر الموسر بالغنى ويطلب منه الشكر، 

 ويختبر المعسر بالفقر ويطلب منه الصبر.

 قسم كما أخالقَكم كمبين قسم هللاَ  إن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

نيا يُعطي هللاَ  وإن   ، أرَزاقَكم بينكم  يُعطي وال ، يُحبُّ  ال ومن يُحبُّ  من الدُّ

 ، يُجاهَده أن العدو   وخاف ، يُنفِقَه أن بالمالِ  ضن   فمن ، أحب   من إال   اإليمانَ 

 إلهَ  وال ، ّللِ  والحمدُ  ، هللاِ  سبحان:  قولِ  من فليُكثِرْ  ، يُكابَِده أن الل يلَ  وهاب

 أكبرُ  وهللاُ  ، هللاُ  إال  

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0556: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 صحيح

شديد العذاب للكفار والعصاة، غفور رحيم  َّللا تعالى سريع العقاب، -الثالث

ين. وهذا ترهيب وتحذير من ارتكاب الخطيئة، وترغيب في بالطائعين التائب

 الطاعة واإلنابة والتوبة.

ِ  َرسولُ  َدَعا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن أبي أوفي  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 األْحَزاَب، اْهِزمِ  ،الِحَسابِ  َسِريعَ  الِكتَاِب، ُمْنِزلَ  الل هُم  : فَقالَ  األْحَزاِب، علَى

 .وََزْلِزْلهُمْ  ِزْمهُمْ اهْ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  أوفى أبي بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6080: الرقم أو الصفحة البخاري
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 ما الُعقوبةِ  ِمنَ  هللاِ  عندَ  ما المؤمنُ  يَعلَمُ  لووفي الصحيح عن أبي هريرة 

 الجن ةِ  ِمنَ  قَنِطَ  ما الرحمةِ  ِمنَ  هللاِ  عندَ  ما الكافِرُ  مُ يَعلَ  ولو أََحد ، الجن ةِ  في طَِمعَ 

 بها، يَتراَحمون َخْلقِه بين واحدةً  رحمةً  فوَضعَ  رحمة ، ِمئةَ  هللاُ  خلَقَ  أََحد ،

 .رحمةً  وتسعونَ  تسعة   هللاِ  وعندَ 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  9651: الرقم أو الصفحة المسند

 مسلم شرط على

 والترمذي حديث، أثناء في آخره( 0510) مسلم أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 9651) وأحمد مختصراً،( 0160)

 ما الُعقُوبَِة، ِمنَ  هللاِ  ِعْندَ  ما الُمْؤِمنُ  يَْعلَمُ  لَوْ وفي الصحيح عن أبي هريرة 

ْحَمِة، ِمنَ  هللاِ  ِعْندَ  ما الَكافِرُ  يَْعلَمُ  ولو أََحد ، هِ بَِجن تِ  طَِمعَ   َجن تِهِ  ِمن قَنَطَ  ما الر 

 .أََحد  

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0511: الرقم أو الصفحة

َ  إن  "  وفي الصحيح عن أبي هريرة  إن  : الَخْلقَ  يَْخلُقَ  أنْ  قَْبلَ  بًاِكتا َكتَبَ  هللا 

 ". الَعْرشِ  فَْوقَ  ِعْنَدهُ  َمْكتُوب   فَهو َغَضبِي، َسبَقَتْ  َرْحَمتي

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5116: الرقم أو الصفحة

ه عرِشه، على تعالى هللاِ  استواءِ  على دليل  : الحديثِ  وفي --5  على وُعلُوِّ

 .َخْلقِه

 وَعْفِوه انتِقاِمه، قبلَ  ِحْلِمه في فضلِه وكثرةَ  هللا، رحمةِ  َسَعةَ : ويَتََضم نُ  --1

 .ُعقوبَتِه قبلَ 

 انتهي تفسير سورة األنعام
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 سورة األعراف  -5

 التفسير

 [0الى  5( :اآليات 5اتباع القرآن الكريم ]سورة األعراف ) -5

( ِكتاٌب أُْنِزَل إِلَْيَك فاَل يَُكْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُ لِتُْنِذَر بِِه َوِذْكرى 5المص )

( اتَّبُِعوا ما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوال تَتَّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْولِياَء 0لِْلُمْؤِمنِيَن )

 (0قَلِيالً ما تََذكَُّروَن )

 التفسير

{ هذه من الحروف التي افتُتِحت بها بعض سور القرآن، وهي  } المص - 1

حروف  هجائية ال معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا )أ، ب، ت، 

إلخ(، ولها حكمة  وَمْغًزى؛ حيث ال يوجد في القرآن ما ال حكمة له، ومن 

ن من الحروف نفسها التي  أهم ِحَكمها اإلشارة إلى التحدي بالقرآن ال ذي يتكو 

يعرفونها ويتكلمون بها؛ لذا يأتي غالبًا بعدها ذكر  للقرآن الكريم، كما في 

 هذه السورة.

فال يكن في صدرك  -أيها الرسول-القرآن الكريم كتاب  أنزله هللا عليك  - 1

ف به الناس، وتقيم به الحجة، ولتذكِّر به  منه ضيق وال شك، أنزله إليك لتخوِّ

 فعون بالذكرى.المؤمنين، فهم الذين ينت

الكتاب الذي أنزله ربكم عليكم، وُسن ة نبيكم، وال  -أيها الناس-اتبعوا  - 1

تتبعوا أهواء من ترونهم أولياَء من شياطين أو أحبار سوء، تتولّونهم تاركين 

ما أنزل عليكم ألجل ما تُْمليه أهواؤهم، إنكم قلياًل ما تتذكرون؛ إذ لو تذكرتم 

غيره، والت بعتم ما جاء به رسولكم، وعملتم به، وتركتم لََما آثرتم على الحق 

 ما سواه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآليات على ما يأتي:

القرآن كالم هللا المنزل على نبيه محمد صلّى هللا عليه وسلّم، والعقل  -1

الرسول  يشهد بأن هذا ال يكون إال بطريق الوحي من عند هللا تعالى ألن
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صلّى هللا عليه وسلّم أمي ال يقرأ وال يكتب وألنه كالم معجز ال يصدر عن 

بشر وألن األحداث ومرور األَزمنة تثبت تفوقه وصالحه لكل األوقات، 

 وهذا ال يمكن أن يتصف به تشريع وضعي.

 نَ آمَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإن ما البََشُر، عليه ، هللا   أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم له، واللفظ( 6895) البخاري خرجهأ:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أن  : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألَزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --1

جب النبي صلّى هللا عليه وسلّم وسائر األنبياء تبليغ الوحي المنزل، وا -1

وأما النتائج واآلثار وانتصار الدعوات اإللهية فمردها إلى هللا تعالى. وقد 

سّرى هللا عن نبيه فنهاه عن أن يضيق صدره لعدم اإليمان به، فإنما عليه 

أو كفرهم، كقوله  البالغ، وليس عليه سوى اإلنذار به، من شيء من إيمانهم

[ وقوله: لََعل َك باِخع  3/ 18تعالى: فَلََعل َك باِخع  نَْفَسَك َعلى آثاِرِهْم ]الكهف 

 [ 1/ 13نَْفَسَك أاَل  يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن ]الشعراء 

ُ  َرِضيَ  لَِعائَِشةَ  قُلتُ  وفي الصحيح عن مسروق األجدع تَاهْ  يا: َعْنهَا هللا   هلْ  أُم 

د  ُمحَ  َرأَى ا َشَعِري قَف   لقَدْ : فَقالَتْ  َرب هُ؟ وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى م   أْينَ  قُْلَت، مم 

ثََكهُن   َمن ثاََلث ، ِمن أْنتَ  ثَكَ  َمن:  َكَذبَ  فقَدْ  َحد  ًدا أن   َحد   عليه هللاُ  َصل ى ُمَحم 

 يُْدِركُ  وهو األْبَصارُ  ُكهُ تُْدرِ  اَل : }قََرأَتْ  ثُم   َكَذَب، فقَدْ  َرب هُ  َرأَى وسل مَ 

ُ  يَُكلَِّمهُ  أنْ  لِبََشر   كانَ  َوما} ،{الَخبِيرُ  الل ِطيفُ  وهو األْبَصارَ   أوْ  وْحيًا إال   هللا 

ثَكَ  وَمن{. ِحَجاب   وَراءِ  ِمن  َوما: }قََرأَتْ  ثُم   َكَذَب، فقَدْ  َغد   في ما يَْعلَمُ  أن ه َحد 

ثَكَ  وَمن{. َغًدا تَْكِسبُ  َماَذا نَْفس   تَْدِري  يَا: }قََرأَتْ  ثُم   َكَذَب، فقَدْ  َكتَمَ  أن ه َحد 
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ُسولُ  أيُّها  عليه ِجْبِريلَ  َرأَى ولَِكن هُ  اآليَةَ { َربِّكَ  ِمن إلَْيكَ  أُْنِزلَ  ما بَلِّغْ  الر 

تَْينِ  ُصوَرتِهِ  في الس اَلمُ   .َمر 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6911: الرقم أو الصفحة البخاري

المقصود بالقرآن إنذار الكافرين والعصاة بسبب إعراضهم عنه،  -1   

 وتذكير المؤمنين به ألنهم المنتفعون به.

 ونعوذُ  ، ونستغفرهُ  نستعينهُ  ّللِ  الحمد وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 ، له هادي فال يُضلِل ومن ، لهُ  ُمِضلّ  فال هللاُ  يهدهِ  من ، أنفسنا شرورِ  من بهِ 

 بشيرا بالحقّ  أرسلَهُ  ورسولهُ  عبدهُ  محمدا أن وأشهدُ  ، هللاُ  إال إله ال أن وأشهُد

 فإنه يعَصهَُما ومن ، َرَشدَ  فقد ورسولهُ  هللاَ  يطعِ  من ، الساعةِ  يدي بين ونذيرا

 شيئا هللاَ  ريَضُ  وال ، نفسهُ  إال يَُضرّ  ال

 مسلم شرح:  المصدر|  النووي:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  6/560: الرقم أو الصفحة

 السنن)) في البيهقي له، واللفظ(  5085) داود أبو أخرجه:  التخريج

 ( 50900(( )الكبرى

ُ  صل ى بي  الن   سمعَ  أن هُ وفي الصحيح عن أبي هريرة   في يقرأُ  وسل مَ  علْيهِ  هللا 

ِ  آَمن ا قُلْ  الفجرِ  َركعتيِ  كعةِ  في َعلَْينَا أُْنِزلَ  َوَما بِاّلل  كعةِ  وفي األولى الر   الر 

ُسولَ  َوات بَْعنَا أَْنَزْلتَ  بَِما آَمن ا َرب نَا اآليةِ  بِهِذهِ  األخرى اِهِدينَ  َمعَ  فَاْكتُْبنَا الر   الش 

 اْلَجِحيمِ  أَْصَحابِ  َعنْ  تُْسأَلُ  َواَل  َونَِذيًرا بَِشيًرا بِاْلَحقِّ  أَْرَسْلنَاكَ  إِن ا أو

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 | حسن:  المحدث حكم خالصة|  5060: الرقم أو الصفحة

 وهو - ربيعةَ  بنَ  ُعْتبَةَ  ، قريش   أَْرَسلَتْ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

 يا:  يقولُ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  إلى فذهب - هادىء   َرَِزين   رجل  

 قوَمك أَتَْيتَ  وقد ، النسبِ  في المكانِ  من علمتَ  قد حيثُ  منا إنك ، أَِخي ابنَ 

ْقتَ  عظيم   بأمر    تقبلُ  كلعل أموًرا عليك أَْعِرضْ  ِمنِّي فاسَمعْ  ، جماعتَهم به فَر 
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 تكونَ  حتى أموالِنا من لك َجَمْعنا مااًل  األمرِ  بهذا تريدُ  إنما كنتَ  إن.  بعَضها

ْدناكَ  َشَرفًا تريدُ  كنتَ  وإن.  مااًل  أكثَرنا  وإن.  دونَك أمًرا نَْقطَعُ  فال علينا َسو 

 تستطيعُ  ال تََراه ِرْئيًا يأتِيكَ  الذي هذا كان وإن.  علينا َمل ْكناكَ  ُمْلًكا تريدُ  كنتَ 

 فَرغَ  فلما.  تَْبَرأَ  حتى أموالَنا فيه وبََذْلنا ، الطِّب   لك طَلَْبنا ، نفِسك عن َرد ه

لَتْ  ُسوَرةِ  َصْدرَ  والسالمُ  الصالةُ  عليه هللاِ  رسولُ  تال قولُه  تَْنِزيل  .  حم:  فُصِّ

ْحَمنِ  ِمنَ  ِحيمِ  الر  لَتْ  ِكتَاب   ، الر   بَِشيًرا.  يَْعلَُمونَ  لِقَْوم   بِيًّاَعرَ  قُْرآنًا آيَاتُهُ  فُصِّ

ا أَِكن ة   فِي قُلُوبُنَا َوقَالُوا.  يَْسَمُعونَ  اَل  فَهُمْ  أَْكثَُرهُمْ  فَأَْعَرضَ  ؛ َونَِذيًرا  ِمم 

.  َعاِملُونَ  إِن نَا فَاْعَملْ  ِحَجاب   َوبَْينِكَ  بَْينِنَا َوِمنْ  َوْقر   آَذانِنَا َوفِي ، إِلَْيهِ  تَْدُعونَا

 إِلَْيهِ  فَاْستَقِيُموا َواِحد   إِلَه   إِلَهُُكمْ  أَن َما إِلَى   يُوَحى ِمْثلُُكمْ  بََشر   أَنَا إِن َما قُلْ 

َكاةَ  يُْؤتُونَ  اَل  ال ِذينَ .  لِْلُمْشِرِكينَ  َوَوْيل   ، َواْستَْغفُِروهُ   هُمْ  بِاآْلِخَرةِ  َوهُمْ  الز 

 . . . َكافُِرونَ 

 السيرة فقه:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  505: الرقم أو الصفحة

 عساكر وابن ،(0/600(( )النبوة دالئل)) في البيهقي أخرجه:  التخريج

 .القرظي كعب بن محمد حديث من( 09/066(( )دمشق تاريخ)) في

اإلسالم والقرآن، وإحالل حالله، األمر العام لجميع الناس باتباع ملة  -4

 وتحريم حرامه، وامتثال أمره، واجتناب نهيه.

واتباع الرسول صلّى هللا عليه وسلّم داخل في ذلك ألن هللا تعالى أمرنا 

َل إِلَْيِهْم ]النحل  ْكَر لِتُبَيَِّن لِلن اِس ما نُزِّ باتباعه وطاعته بقوله: َوأَْنَزْلنا إِلَْيَك الذِّ

 لت اآلية على وجوب اتباع الكتاب والسنة.[ فد44/ 13

 ، مَعهُ  ومثلَهُ  القرآنَ  أوتيتُ  إنِّي أال صحيح عن المقدام بن معدي كربوفي ال

 وجدتُمْ  فما ، القرآنِ  بِهَذا عليكم:  يقولُ  أريكتِهِ  علَى شبعان   رجل   يوِشكُ  أال

موهُ  حرام   من فيهِ  وجدتُمْ  وما ، فأحلُّوا حالل   من فيهِ  مَ  ما وإن   ، فحرِّ  حر 

ِ  رسولُ  ُ  صل ى - هللا  مَ  كما - وسل مَ  علَيهِ  هللا  ُ  حر   الحمارُ  لَُكمُ  يحلُّ  ال أال؛  هللا 

باعِ  منَ  ناب   ذي كلُّ  وال ، األَْهليُّ   عنها يستغنيَ  أن إال   معاهَد   لقطةُ  وال السِّ
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 يُْعقِبَهم أن فلَهُ  يُقروهُ  لم فإن ، يُقروهُ  أن فعليهم ، بقوم   نزلَ  ومن صاحبُها،

 قِراهُ  بمثلِ 

 تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  كرب معدي بن المقدام:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  560: الرقم أو الصفحة المصابيح مشكاة

 صحيح

 له واللفظ( 55556) وأحمد ،(6606) داود أبو أخرجه:  التخريج

ي الدين، كما فعل أهل الكتاب في طاعة تحريم اتباع أحد من الخلق ف -5

ِ ]التوبة   [ .11/ 7رهبانهم: ات َخُذوا أَْحباَرهُْم َوُرْهبانَهُْم أَْرباباً ِمْن ُدوِن هللا 

ُ  صل ى الن بي   أتيتُ   وفي الصحيح عن عدي بن حاتم الطائي  وسل مَ  علْيهِ  هللا 

 وسمعتُهُ  الوثَنَ  هذا كَ عنْ  اطرح عديُّ  يا فقالَ . َذهب   من صليب   عنقي وفي

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا َوُرْهبَانَهُمْ  أَْحبَاَرهُمْ  ات َخُذوا براءة   سورةِ  في يقرأُ   أما قالَ  هللا 

موا وإذا استحلُّوهُ  شيئًا لَهم أحلُّوا إذا كانوا ولَكن هم يعبدونَهم يَكونوا لم إن هم  حر 

موه شيئًا علْيهم  حر 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الطائي اتمح بن عدي:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0081: الرقم أو الصفحة الترمذي

 (0081) الترمذي أخرجه:  التخريج

 َمن وأن   وعال، جل   هللاِ  َخصائصِ  ِمن والت حريمَ  الت حليلَ  أن   :الحديثِ  وفي

 .ُدونِه ِمن إلهًا ات خَذه فقد ذلك في أحًدا ات بعَ 

 ترك اتباع اآلراء الشخصية أو االجتهادية مع وجود النص الشرعي. -3

ا وفي الصحيح عن سهيل بن عمرو  أتَْينَاهُ  ِصفِّينَ  ِمن ُحنَْيف   بنُ  َسْهلُ  قَِدمَ  لَم 

ْأَي، ات ِهُموا: فَقَالَ  نَْستَْخبُِرهُ،  أنْ  عُ أْستَِطي ولو َجْنَدل   أبِي يَومَ  َرأَْيتُنِي فَلقَدْ  الر 

ِ  َرسولِ  علَى أُرد   ُ  لََرَدْدُت، أْمَرهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   أْعلَُم، وَرسولُهُ  وهللا 

 نَْعِرفُهُ  أْمر   إلى بنَا أْسهْلنَ  إال   يُْفِظُعنَا ألْمر   َعَواتِقِنَا علَى أْسيَافَنَا وَضْعنَا وما

 كيفَ  نَْدِري ما ُخْصم   َعلَْينَا اْنفََجرَ  ال  إ ُخْصًما منها نَُسدُّ  ما األْمِر، هذا قَْبلَ 

 .له نَأْتي
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حنيف بن سهل:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6598: الرقم أو الصفحة

ؤالُ  :الحديثِ  في --5 ا السُّ  .أَْشَكل عم 

ا بأكثرَ  الس ائلِ  إجابةُ : وفيه --1  .الحاجةِ  عندَ  سأل ِمم 

ن ِة، بالكتابِ  األْخذِ  على الَحضُّ : وفيه --1  .الرأيِ  واتِّهامُ  والسُّ

 .وسل م عليه هللا صل ى هللا رسولِ  ألمرِ  والت سليمُ  االنقِيادُ : وفيه --4

 .الفِتَن في الوقوعِ  ِمن الَحَذرُ : وفيه --5

 بنِ  باضَ العر أتينا وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي

 أجد ال قلت لتحملهم أتوك ما إذا الذين على وال فيه نزل ممن وهو ساريةَ،

 فقال.  ومقتبِسين وعائدين، َزائرين، ؛ أتيناك:  وقلنا فسل منا، عليه أحملكم ما

، ذاتَ  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  بنا صلى:  العرباضُ   أقبل ثم يوم 

.  القلوبُ  منها ووِجلت العيون، منها ذرفت ،بليغةً  موعظةً  فوعظنا علينا،

ع ، موعظةُ  هذه كأن!  هللاِ  رسولَ  يا:  قائل   فقال :  فقال ؟ إلينا تعهد فماذا ُمودِّ

 منكم يِعشْ  من فإنه حبشيًّا، عبًدا وإن والطاعةِ  والسمعِ  هللاِ  بتقوى أوصيكم

 الراشدين مهديّينال الخلفاءِ  وسنةِ  بسنتي فعليكم كثيًرا، اختالفًا فسيرى بعدي

 كل   فإن   األمورِ  ومحدثاتِ  وإياكم بالنواجِذ، عليها وَعّضوا بها، تمّسكوا

 ضاللة   بدعة   وكل   بدعة ، محدثة  

:  المحدث|  حجر بن وحجر السلمي عمرو بن عبدالرحمن:  الراوي

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني

 صحيح : المحدث حكم خالصة|  6605: الرقم أو الصفحة

 (55591) وأحمد له، واللفظ( 6605) داود أبو أخرجه:  التخريج

 عليه هللا صل ى النبي بسنة التمسُّكِ  على الش ديدُ  والتأكيدُ  الَحثُّ : الحديث وفي

اِشدين، الُخلفاءِ  وُسن ةِ  وسل م ينِ  في االبتداعِ  عن والن هيُ  الر   والتحذيرُ  الدِّ

 .ذلك ِمن الش ديدُ 
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من عبادة أحد مع هللا، واتخاذ من عدل عن دين هللا وليا، علما بأن المنع  -7

 كل من رضي مذهبا فأهل ذلك المذهب أولياؤه. 

 بخير   إال   آتيكم لم   وفي الصحيح عن ربعي بن خراش ان رسول َّللا قال

تِ  عبادةَ  وتَدعوا ، وحده هللاَ  لتعبدوا أتيتُكم ى الال   لِ الل ي في وتُصلُّوا ، والُعز 

نةِ  في وتصوموا ، صلوات   خمسَ  والن هارِ  وا ، شهًرا الس   ، البيتَ  هذا وتُحجُّ

وها أغنيائِكم مالِ  من وتأخذوا  من وإن   ، خيًرا هللاُ  علِم لقد فقرائِكم على فتُردُّ

َ  إِن  :  هللاُ  إال   يعلُمهن   ال خمس   ، هللاُ  إال   يعلُمه ال ما العلمِ  اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا   الس 

لُ   َوَما َغًدا تَْكِسبُ  َماَذا نَْفس   تَْدِري َوَما اأْلَْرَحامِ  فِي َما َويَْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َويُنَزِّ

َ  إِن   تَُموتُ  أَْرض   بِأَيِّ  نَْفس   تَْدِري  َخبِير   َعلِيم   هللا 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  خراش بن ربعي:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0550: الرقم أو حةالصف الصحيحة

      صحيح

 السالمُ :  قُلِ :  لهُ  فَقُولِي اْخُرِجي وفي الصحيح عن رجل من بني عامر 

 إِلَي   تَْخُرجَ  أنْ  قبلَ  فََسِمْعتُها قال االْستِْئَذانَ  يُْحِسنِ  لمْ  فإن هُ  ؟ أَأَْدُخلُ  ، عليُكمْ 

 فدخلَتُ :  قال ادخلْ  ، عليكَ  و:  فقال ؟ أأَدَخلُ  عليُكمْ  مُ السال:  فقُْلتُ  ، الَجاِريَةُ 

 وْحَدهُ  هللاَ  لِتَْعبُُدوا أتْيتُُكمْ  ؛ بَِخْير   إال   آتُِكمْ  لمْ :  فقال ؟ ِجْئتَ  شيء   بِأَيِّ :  فقُْلتُ  ،

ى و الالتِ  ِعباَدةَ  تََدُعوا و ، لهُ  شريكَ  ال  والن هارِ  الليلِ  في تُصلُّوا و ، الُعز 

نَةِ  في تَُصوُموا و ، َصلََوات   مسَ خ وا و ، شهًرا الس   و ، البيتَ  هذا تَُحجُّ

 فُقََرائُِكمْ  على فَتَُردُّوها أَْغنِيائُِكمْ  مالِ  من تَأُْخُذوا

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عامر بني من رجل:  الراوي

   صحيح : المحدث حكم خالصة|  906: الرقم أو الصفحة المفرد األدب

 [ 1الى  6( :اآليات 5عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا ]سورة األعراف )--0

( فَما كاَن 6َوَكْم ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكناها فَجاَءها بَأُْسنا بَياتاً أَْو ُهْم قائِلُوَن )

 (1َدْعواُهْم إِْذ جاَءُهْم بَأُْسنا إاِلَّ أَْن قالُوا إِنَّا ُكنَّا ظالِِميَن )

 رالتفسي
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ت على كفرها وضاللها،  - 4 ما أكثر القرى التي أهلكناها بعذابنا لما أصر 

فنزل عليها عذابنا الشديد في حال غفلتها لياًل أو نهاًرا، فلم يستطيعوا دفع 

 العذاب عن أنفسهم، ولم تدفعه عنهم آلهتهم المزعومة.

وا على أنفسهم ب - 5 ظلمهم بالكفر فما كان منهم بعد نزول العذاب إال أن أَقرُّ

 باّلل.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت اآلية إلى اآلتي:

إن عصيان أوامر الرسل وتكذيبهم موجب للخزي في الدنيا والعذاب في  -1

اآلخرة. وعذاب الدنيا يأتي في وقت الغفلة واللهو، إما ليال أو حين القيلولة 

 نهارا.

 هِذهِ  آِخرِ  في يَكونُ  ؤمنين  رضي َّللا عنهاوفي الصحيح عن عائشة أم الم

ةِ  ِ  رسولَ  يا: قُلتُ : قالَت ، وقَذف   وَمسخ   َخسف   األم   وفينا أنَْهلِكُ  ، هللا 

الحونَ   الخبَثُ  ظَهَرَ  إذا نَعم: قالَ  ؟ الص 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0591: الرقم أو الصفحة الترمذي

 (6680) يعلى وأبو له، واللفظ( 0591) الترمذي أخرجه:  التخريج

نوبِ  ِعظَمُ  :الحديثِ  وفي ماِن، آخرِ  في الذُّ  .ُعقوبتِها وِعظَمُ  الز 

ا وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا  القَاِدرُ  هو قُلْ : }اآليَةُ  هِذه نََزلَتْ  لَم 

ِ  َرسولُ  قالَ  ،{فَْوقُِكمْ  ِمن َعَذابًا لَْيُكمع يَْبَعثَ  أنْ  علَى : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 يَْلبَِسُكمْ  أَوْ } بَوْجِهكَ  أُعوذُ : قالَ  ،{أْرُجلُِكمْ  تَْحتِ  ِمن أَوْ : }قالَ  بَوْجِهَك، أُعوذُ 

ِ  َرسولُ  قالَ { بَْعض   بَأْسَ  بَْعَضُكمْ  ويُِذيقَ  ِشيًَعا  هذا: وسل مَ  يهعل هللاُ  َصل ى هللا 

 .- أْيَسرُ  هذا أوْ  - أْهَونُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6609: الرقم أو الصفحة البخاري
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كل مذنب حين توقيع العقاب الدنيوي عليه يعترف بجرمه، ويندم على  -1

 ما فرط منه.

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  مع أْمِشي، أنَا بْينَما َّللا بن عمر وفي الصحيح عن عبد  هللا 

، َعَرضَ  إذْ  بيَِدِه، آِخذ   عْنهما ِ  َرسولَ  َسِمْعتَ  كيفَ : فَقالَ  َرُجل   هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولَ  َسِمْعتُ : فَقالَ  الن ْجَوى؟ في يقولُ  وسل مَ  عليه  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

َ  ن  إ: يقولُ   َذْنبَ  أتَْعِرفُ : فيَقولُ  ويَْستُُرهُ، َكنَفَهُ  عليه فَيََضعُ  الُمْؤِمَن، يُْدنِي هللا 

، أيْ  نََعمْ : فيَقولُ  َكَذا؟ َذْنبَ  أتَْعِرفُ  َكَذا، َرهُ  إَذا حت ى َربِّ  في وَرأَى بُذنُوبِِه، قَر 

ْنيَ  في َعلَْيكَ  َستَْرتُهَا: قالَ  هَلََك، أن ه نَْفِسهِ   فيُْعطَى اليَوَم، لكَ  أْغفُِرهَا وأَنَا ا،الدُّ

ا َحَسنَاتِِه، ِكتَابَ   َكَذبُوا ال ِذينَ  هَُؤاَلءِ : }األْشهَادُ  فيَقولُ  والُمنَافِقُوَن، الَكافِرُ  وأَم 

ِ  لَْعنَةُ  أاَل  َربِِّهمْ  علَى  [18: هود{ ]الظ الِِمينَ  علَى هللا 

 صحيح:  المصدر|  اريالبخ:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0665: الرقم أو الصفحة البخاري

المقصود باآلية اإلنذار والتخويف والعبرة بما حل باألمم السابقة،  -1

َ ال  فيحملهم الخوف على إصالح أمورهم، واإلقالع عن معاصيهم: إِن  هللا 

 [ .11/ 11ا بِأَْنفُِسِهْم ]الرعد يَُغيُِّر ما بِقَْوم  َحت ى يَُغيُِّروا م

تُهُ، نُوح   يَِجيءُ   وفي الصحيح عن أبي سعيد الحدري ُ  فيَقولُ  وأُم   تَعالَى، هللا 

، أيْ  نََعمْ  فيَقولُ  بَل ْغَت؟ هلْ  تِهِ  فيَقولُ  َربِّ  جاَءنا ما ال فيَقولونَ  بَل َغُكْم؟ هلْ : أِلُم 

، ِمن د  : فيَقولُ  لََك؟ هَدُ يَشْ  َمن: لِنُوح   فيَقولُ  نَبِي   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى ُمَحم 

تُهُ، ةً  َجَعْلناُكمْ  َوَكذلكَ : }ِذْكُرهُ  َجل   قَْولُهُ  وهو بَل َغ، قدْ  أن ه فَنَْشهَدُ  وأُم   وَسطًا أُم 

 .الَعْدلُ  والَوَسطُ [ 141:  البقرة{ ]الن اسِ  علَى ُشهَداءَ  لِتَُكونُوا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  خدريال سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة البخاري

الجزاء أو العقاب اإللهي في الدنيا حق وعدل ومطابق للواقع، وال يجيء  -4

 العذاب إال بعد العصيان وإعذار الناس من أنفسهم.    

 الثالثةِ  أَحدُ  وهو- أُمي ةَ  بنُ  ِهاللُ  جاءَ   وفي الصحيح  عن عبد َّللا بن عباس

 فرأى رُجاًل، أهلِه عندَ  فوَجدَ  ِعشاءً  أرِضه من فجاءَ  -عليهم هللاُ  تابَ  الذين
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 هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  على غدا ثم أصبََح، حتى يَِهْجه فلم بأُذنَيِه، وسِمعَ  بعينِه

 عندهم فوجدتُ  اًء،ِعش أهلي جئتُ  إنِّي هللاِ، رسولَ  يا: فقال وسل َم، عليه

 وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فَكِرهَ  بأُذني، وسِمعتُ  بعيني فرأيتُ  رُجاًل،

 لَهُمْ  يَُكنْ  َولَمْ  أََْزَواَجهُمْ  يَْرُمونَ  َوال ِذينَ } فنزلَتْ  عليه، واشتَد   به، جاءَ  ما

يَ  ِكلتَيِهما، اآليتَينِ [ 3: النور{ ]أََحِدِهمْ  فََشهَاَدةُ  أَْنفُُسهُمْ  إاِل   ُشهََداءُ   عن فُسرِّ

 وَجل   عز   هللاُ  جَعلَ  قد ِهالُل، يا أبِشرْ : فقال وسل َم، عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ 

 هللاِ  رسولُ  فقال ربي، من ذلك أرجو كنتُ  قد: هالل   قال وَمخرًجا فََرًجا لك

 هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  اعليهم فتال فجاءْت، إليها أرِسلوا: وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 الدنيا، َعذابِ  ِمن أَشدُّ  اآلخرةِ  عذابَ  أن   وأخبََرهما وذك َرهما، وسل َم، عليه

 هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فقالَ  َكَذَب،: فقالتْ  عليها، َصَدْقتُ  لقد وهللاِ : ِهالل   فقال

 إن ه: باّللِ  َشهادات   ربَعَ أ فَشِهدَ  اشهَْد،: لِهالل   فقيلَ  بينَهما الِعنوا: وسل مَ  عليه

ا الصادقيَن، لَِمنَ  ْنيا َعذابَ  فإن   هللاَ؛ ات قِ  ِهالُل، يا: قيلَ  الخامسةُ  كانتِ  فلم   الدُّ

: فقالَ  الَعذاَب، عليكَ  تُوِجبُ  التي الُموجبةُ  هذه وإن   اآلخرِة، عذابِ  من أهَونُ 

بُني ال وهللاِ   هللاِ  لعنةَ  أن   الخامسةَ  فَشِهدَ  ليها،ع يَْجلِْدني لم كما عليها هللاُ  يُعذِّ

 باّللِ  شهادات   أربَعَ  فَشِهَدتْ  اشهَدي،: لها قيلَ  ثم الكاذبين، من كانَ  إنْ  عليه

ا الكاذبيَن، لِمنَ  إن ه  الدنيا عذابَ  فإن   هللاَ؛ اتقي: لها قيل الخامسةُ، كانتِ  فلم 

 العذاَب، عليكِ  وجبُ تُ  التي الموجبةُ  هذه وإن   اآلخرِة، عذابِ  من أهَونُ 

أَتْ   َغَضبَ  أن   الخامسةَ  فَشِهَدتِ  قومي، أفَضحُ  ال وهللاِ : قالتْ  ثم ساعةً، فتلك 

قَ  الصادقيَن، من كان إنْ  عليها هللاِ   وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  ففر 

 نومَ  َولُدها، يُْرمى وال تُْرمى وال ألب ، َولُدها يُْدعى أال   وقضى بينَهما،

، فعليه َولَدها َرمى أو َرماها  من قُوتَ  وال عليه، لها بَيتَ  أال   وقضى الَحدُّ

قانِ  أن هما أجلِ   به جاَءتْ  إنْ : وقال عنها، ُمتوفًّى وال طاَلق ، غيرِ  من يتفر 

، فهو الساقينِ  َحْمشَ  أُثَيبِجَ  أُريِصحَ  أُصيِهبَ   َجْعًدا أَوَرقَ  به جاءت وإن لِهالل 

 أوَرقَ  به فجاءتْ  به ُرِميَت للذي فهو األَليتَيِن، سابِغَ  الساقَينِ  َخَدل جَ  ُجمالِيًّا

 عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فقال األليتَيِن، سابِغَ  الساقَينِ  َخَدل جَ  ُجماليًّا َجْعًدا

، ولها لي لكان األيمانُ  لوال: وسل مَ   أميًرا ذلك بعد فكان: ِعكِرمةُ  قال شأن 

 .ألب   يُْدعى وما (ُمَضرَ ) على
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:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0016: الرقم أو الصفحة داود أبي سنن تخريج

     | صحيح

 نفِسهِ  في والمؤمنةِ  بالمؤمنِ  البالءُ  يزالُ  ما  وفي الصحيح عن أبي هريرة 

َ  يَلقى حت ى ومالِهِ  وولِدهِ   خطيئة   علْيهِ  وما هللا 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0088: الرقم أو الصفحة

 (5918) وأحمد له، واللفظ( 0088) الترمذي أخرجه:  التخريج

نوِب، تكفيرِ  في وأثَُره البالءِ  فضلُ  :الحديثِ  وفي  شأنِ  ِمن ن هأ وبيانُ  الذُّ

الحين  .الص 

عاقبة الكفر في اآلخرة والحساب الدقيق على األعمال ]سورة  -0

 [                                           8الى  6( :اآليات 5األعراف )

ن  َعلَ 3فَلَنَْسئَلَن  ال ِذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولَنَْسئَلَن  اْلُمْرَسلِيَن ) ْيِهْم بِِعْلم  َوما ( فَلَنَقُص 

( َواْلَوَْزُن يَْوَمئِذ  اْلَحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمواَِزينُهُ فَأُولئَِك هُُم اْلُمْفلُِحوَن 7ُكن ا غائِبِيَن )

( َوَمْن َخف ْت َمواَِزينُهُ فَأُولئَِك ال ِذيَن َخِسُروا أَْنفَُسهُْم بِما كانُوا بِآياتِنا 8)

 (7يَْظلُِموَن )

 التفسير

فلنسألن  يوم القيامة األمم التي أرسلنا إليها رسلنا عما أجابوا به الرسل،  - 3

 ولنسألن الرسل عن تبليغ ما أُِمروا بتبليغه، وعما أجابتهم به أممهم.

ن  على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم منا، فقد  - 7 فلنقُص 

ا شيء، وما كنا غائبين عنهم في كنا عالمين بأعمالهم كلها، ال يغيب عنا منه

 أي وقت من األوقات.
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ووَزن األعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي ال َجْور معه وال ظلم،  - 8

فمن رجحت عند الوَزن كف ة حسناته على كفة سيئاته فأولئك هم الذين فاَزوا 

 بالمطلوب، ونجوا من المرهوب.

حسناته فأولئك الذين  ومن رجحت عند الوَزن كفّة سيئاته على كفة - 7

 خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهالك يوم القيامة، بسبب جحدهم بآيات هللا.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

دلت اآلية األولى: فَلَنَْسئَلَن  ... على أن الكفار يحاسبون، جاء في  --1

[ بل إن المسؤولية أو 13/ 88التنزيل: ثُم  إِن  َعلَْينا ِحسابَهُْم ]الغاشية 

الحساب شيء عام لجميع العباد حتى الرسل: َولَنَْسئَلَن  اْلُمْرَسلِيَن وسؤال 

الرسل سؤال استشهاد بهم وإفصاح أي عن جواب القوم لهم، وهو معنى 

اِدقِيَن َعْن ِصْدقِِهْم ]األحزاب  [ وسؤال القوم سؤال 8/ 11قوله: لِيَْسئََل الص 

وإفضاح، فهذه اآلية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده  تقرير وتوبيخ

 ألنهم ال يخرجون عن أن يكونوا رسال أو مرسال إليهم.

َ  إن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك  أن   لو: َعذابًا الن ارِ  أْهلِ  ألْهَونِ  يقولُ  هللا 

 هو ما َسأَْلتُكَ  فقَدْ : قالَ  نََعْم،: قالَ  بِه؟ تَْفتَِدي ُكْنتَ  شيء   ِمن األْرضِ  في ما لكَ 

ْركَ  إال   فأبَْيتَ  بي، تُْشِركَ  ال أنْ  آَدَم، ُصْلبِ  في وأَْنتَ  هذا ِمن أْهَونُ   .الشِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة

قصص: َوال يُْسئَُل َعْن ُذنُوبِِهُم اْلُمْجِرُموَن وأما قوله تعالى في سورة ال --1

[ فهو إذا استقروا في العذاب. واآلخرة مواطن: موطن يسألون فيه 78]

 للحساب، وموطن ال يسألون فيه.

 ِمنْ  رجالً  أن   وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي َّللا عنها

 رسولَ  يا: فقال يدْيِه، بينَ  جلسَ  - مَ َوَسل   َعلَْيهِ  هللاُ  َصل ى - هللا رسولهِ  أْصحابِ 

بونَني َمْملوكين لي إن  ! هللا  وأْشتُمهْم، وأْضِربُهم َويْعصونَني، َويخونونني يكذِّ

 خانُوك ما يُحَسبُ : َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصل ى - هللا رسولُ  له فقالَ  منهم؟ أنا فكيفَ 

 كان ؛ ُذنُوبِهمْ  ُدونَ  إي اهُم ِعقابُك نكا فإنْ  ، إي اهُم وِعقابُك وكذ بُوك وَعَصوكَ 
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 لكَ  وال َكفَافًا كان ؛ ُذنوبِهمْ  بقدرِ  إي اهم ِعقابُك كان وإنْ (  عليِهم)  لكَ  فَْضاًل 

 الِذي الفَضلُ  ِمنكَ  لهمْ  اْقتُص   ُذنُوبِِهمُ  فَوقَ  إي اهُم ِعقابُك كان وإنْ  ، عليكَ  وال

 هللاِ  رسولُ  فقال ويَهتِفُ  هللاِ  رسولِ  يََديْ  بين يْبِكي الرجلُ  فَجعلَ  قِبَلَكَ  بَقِيَ 

 نفس   تظلمُ  فال القيامةِ  ليومِ  القِسطَ  المواَِزين ونََضعُ " هللاِ  كتابَ  تَقرأُ  ما ؟ مالَكَ 

 فقال ؟" حاِسبين بنا وكفى بها أتينا خردلِ  من حبة   مثقالَ  كان وإن شيئًا

)  َعبِيَدهُ  يعني – هؤالءِ  راقِ فِ  من خيًرا شيئًا أِجدُ  ما!  هللا رسولَ  يا الرجلُ 

 أْحَرار   كل هم أن هم أُْشِهُدكَ (  إنِّي

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0606: الرقم أو الصفحة الترغيب

 يسير باختالف( 06605) وأحمد ،(0561) الترمذي أخرجه:  التخريج

نِب، بقَْدرِ  يكونُ  الِعقابَ  أن   بَيانُ  :الحديثِ  فيو --5  َضبطَ  يَعلَمُ  ال وأن ه الذ 

 .ُسبحانَه هللاُ  إال   ذلِك قِياسِ 

حابةِ  َخوفِ  َعظيمِ  بيانُ : وفيه --1  الِحسابِ  ِمن عنهم هللاُ  رِضيَ  الص 

يهم فيما ومسارعتِهم والَعذاِب،  يُنجِّ

ن  عَ  --1 لَْيِهْم بِِعْلم  يدل على أنه تعالى عالم بالعلم، وأن وقوله تعالى: فَلَنَقُص 

 قول من يقول: إنه ال علم ّلل قول باطل.    

 من القيامةِ  يومَ  آدمَ  ابنِ  قَدمُ  تزولُ  الَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 أبالَهُ  فيما شبابِهِ  وعن ، أفناهُ  فيمَ  عمِرهِ  عن:  خمس   عن يسألَ  حت ى ربِّهِ  عندِ 

 علِمَ  فيما عملَ  وماذا ، أنفقَهُ  وفيمَ  اكتسبَهُ  أينَ  من مالِهِ  عنو ،

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

    صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0656: الرقم أو الصفحة الترمذي

 يومَ  عبد   قَدما تزولُ  ال وفي الصحيح عن أبي برزة األسلمي نضلة بن عبيد 

 بهِ  عِملَ  ماذا علِمهِ  وعن ؟ أفناهُ  فيمَ  ُعمِرهِ  عن:  أربع   عن يُسألَ  حت ى القيامةِ 

 ؟ أبالهُ  فيمَ  جسِمهِ  وعن ؟ أنفقَهُ  وفيمَ  ، اكتسبَهُ  أينَ  ِمن مالِهِ  وعن ؟
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 المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبيد بن نضلة األسلمي برزة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0180: الرقم أو الصفحة الترغيب صحيح: 

 صحيح حسن

 وأبو ،(105) والدارمي له، واللفظ( 0655) الترمذي أخرجه:  التخريج

                                      .يسير باختالف( 5606) يعلى

وقوله تعالى: َوما ُكن ا غائِبِيَن يدل على وجود المراقبة والمشاهدة  --4

 .اإللهية ألعمال الخالئق

: هذه اآلية تثبت وجود السؤال والحساب لكل العباد يوم والخالصة --1

 القيامة.

وأرشدت اآلية الثانية إلى وَزن أعمال العباد بالميزان، وهو الحق لخبر  --3

جابر المتقدم، وقيل: وَزن صحائف أعمال العباد، قال القرطبي: وهذا هو 

 الصحيح.

ُ  صَ خل   إذا وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  الن ارِ  منَ  المؤمنينَ  هللا 

نيا في لَه يَكونُ  الحقِّ  في لصاحبِه أحِدكم مجادلةُ  فما وأمنوا  مجادلةً  أشد   الدُّ

 إخوانُنا رب نا يقولونَ  قالَ  الن ارَ  أدخلوا ال ذينَ  إخوانِهمُ  في لربِّهم المؤمنينَ  منَ 

ونَ  معنا ويصومونَ  معنا يصلُّونَ  كانوا  فيقولُ  الن ارَ  خلتَهمُ فأد معنا ويحجُّ

 الن ارُ  تأكلُ  ال بصوِرهم فيعرفونَهم فيأتونَهم منهم عرفتُم من فأخرجوا اذهبوا

 إلى أخذتهُ  من ومنهم ساقيهِ  أنصافِ  إلى الن ارُ  أخذتهُ  من فمنهم صوَرهم

 من أخرجوا يقولُ  ثم   أمرتَنا قد من أخرجنا رب نا فيقولونَ  فيخرجونَهم كعبيهِ 

 دينار   نصفِ  وَزنُ  قلبِه في كانَ  من ثم   اإليمانِ  منَ  دينار   وَزنُ  لبِهق في كانَ 

 هذا يصدِّق لم فمن سعيد   أبو قالَ  خردل   من حب ة   مثقالُ  قلبِه في كانَ  من ثم  

َ  إِن   فليقرأ ة   ِمْثقَالَ  يَْظلِمُ  اَل  هللا   لَُدْنهُ  ِمنْ  َويُْؤتِ  يَُضاِعْفهَا َحَسنَةً  تَكُ  َوإِنْ  َذر 

 َعِظيًما أْجًرا

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 شرح|   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  15: الرقم أو الصفحة ماجه

 الحديث
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 (915(( )السنة)) في عاصم أبي ابن أخرجه:  التخريج

 .ِعباِده على وفْضلِه هللاِ  رحمةِ  َسَعةِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5

 هللاُ  يُْخِرُجهم ثم   َمعاصيهم، قْدرِ  على يُعذ بونَ  الُمسلمينَ  ُعصاةَ  أن  : وفيه --1

 .الش افعينَ  بَشفاعةِ  ثم   بفْضلِه، الن ارِ  ِمن

 إلى فََذهَْبنَا البَْصَرةِ  أْهلِ  ِمن نَاس   اْجتََمْعنَا وفي الصحيح عن أنس بن مالك

، بنِ  أنَسِ  فَاَعِة، َحديثِ  عن لَنَا يَْسأَلُهُ  إلَْيهِ  البُنَانِيِّ  ابِت  بثَ  معنَا وَذهَْبنَا َمالِك   الش 

َحى، يَُصلِّي فََوافَْقنَاهُ  قَْصِرهِ  في هو فَإَِذا  قَاِعد   وهو لَنَا فأِذنَ  فَاْستَأَْذن ا، الضُّ

لَ  شيء   عن تَْسأَْلهُ  ال: لِثَابِت   فَقُْلنَا فَِراِشِه، علَى : فَقالَ  ،الش فَاَعةِ  َحديثِ  ِمن أو 

 َحديثِ  عن يَْسأَلُونَكَ  َجاُؤوكَ  البَْصَرةِ  أْهلِ  ِمن إْخَوانُكَ  هَُؤاَلءِ  َحْمَزةَ  أبَا يا

فَاَعِة، ثَنَا: فَقالَ  الش  د   َحد   القِيَاَمةِ  يَْومُ  كانَ  إَذا: قالَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى ُمَحم 

 َربَِّك، إلى لَنَا اْشفَعْ : فيَقولونَ  آَدَم، فَيَأْتُونَ  بَْعض ، في بَْعُضهُمْ  الن اسُ  َماجَ 

ْحَمِن، َخلِيلُ  فإن ه بإْبَراِهيمَ  علَْيُكم ولَِكنْ  لَهَا، لَْستُ : فيَقولُ   إْبَراِهيَم، فَيَأْتُونَ  الر 

ِ، َكلِيمُ  فإن ه بُموَسى علَْيُكم ولَِكنْ  لَهَا، لَْستُ : فيَقولُ  : فيَقولُ  ُموَسى فَيَأْتُونَ  هللا 

ِ، ُروحُ  فإن ه بِعيَسى علَْيُكم ولَِكنْ  لَهَا، لَْستُ  : فيَقولُ  ِعيَسى، فَيَأْتُونَ  وَكلَِمتُهُ، هللا 

د   علَْيُكم ولَِكنْ  لَهَا، لَْستُ   لَهَا، أنَا: فأقُولُ  فَيَأْتُونِي، وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى بُمَحم 

 تَْحُضُرنِي ال بهَا أْحَمُدهُ  َمَحاِمدَ  ويُْلِهُمنِي لِي، فيُْؤَذنُ  َربِّي، علَى فأْستَأِْذنُ 

دُ  يا: فيَقولُ  َساِجًدا، له وأَِخرُّ  الَمَحاِمِد، بتِْلكَ  فأْحَمُدهُ  اآلَن،  َرْأَسَك، اْرفَعْ  ُمَحم 

، يا: فأقُولُ  تَُشف ْع، واْشفَعْ  تُْعطَ، وَسلْ  لََك، يُْسَمعْ  وقُلْ  تي َربِّ تِي، أُم  : فيَقولُ  أُم 

، ِمن َشِعيَرة   ِمْثقَالُ  قَْلبِهِ  في كانَ  َمن منها ِرجْ فأخْ  اْنطَلِقْ   فأْفَعُل، فأْنطَلِقُ  إيَمان 

دُ  يا: فيُقَالُ  َساِجًدا، له أِخرُّ  ثُم   الَمَحاِمِد، بتِْلكَ  فأْحَمُدهُ  أُعوُد، ثُم    اْرفَعْ  ُمَحم 

، يا: ولُ فأقُ  تَُشف ْع، واْشفَعْ  تُْعطَ، وَسلْ  لََك، يُْسَمعْ  وقُلْ  َرْأَسَك، تي َربِّ تِي، أُم   أُم 

ة   ِمْثقَالُ  قَْلبِهِ  في كانَ  َمن منها فأْخِرجْ  اْنطَلِقْ : فيَقولُ   ِمن - َخْرَدلَة   أوْ  - َذر 

 له أِخرُّ  ثُم   الَمَحاِمِد، بتِْلكَ  فأْحَمُدهُ  أُعودُ  ثُم   فأْفَعُل، فأْنطَلُِق، فأْخِرْجهُ، إيَمان  

دُ مُ  يا: فيَقولُ  َساِجًدا،  واْشفَعْ  تُْعطَ، وَسلْ  لََك، يُْسَمعْ  وقُلْ  َرْأَسَك، اْرفَعْ  َحم 

تي َربِّ  يا: فأقُولُ  تَُشف ْع، تِي، أُم   قَْلبِهِ  في كانَ  َمن فأْخِرجْ  اْنطَلِقْ : فيَقولُ  أُم 

، ِمن َخْرَدل   َحب ةِ  ِمْثقَالِ  أْدنَى أْدنَى أْدنَى  طَلِقُ فأنْ  الن اِر، ِمنَ  فأْخِرْجهُ  إيَمان 

ا فأْفَعلُ   بالَحَسنِ  َمَرْرنَا لو: أْصَحابِنَا لِبَْعضِ  قُلتُ  أنَس   ِعندِ  ِمن َخَرْجنَا فَلَم 

ْثنَاهُ  َخلِيفَةَ  أبِي َمْنِزلِ  في ُمتََوار   وهو ثَنَا بما فََحد  ، بنُ  أنَسُ  َحد   فأتَْينَاهُ  َمالِك 
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، اأبَ  يا: له فَقُْلنَا لَنَا فأِذنَ  عليه، فََسل ْمنَا  بنِ  أنَسِ  أِخيكَ  ِعندِ  ِمن ِجْئنَاكَ  َسِعيد 

، ثَنَا ما ِمْثلَ  نَرَ  فَلَمْ  َمالِك  فَاَعِة، في َحد  ْثنَاهُ  ِهيهْ : فَقالَ  الش   فَاْنتَهَى بالَحديِث، فََحد 

ثَني لقَدْ : فَقالَ  هذا، علَى لَنَا يَِزدْ  لَمْ  فَقُْلنَا ِهيْه،: فَقالَ  الَمْوِضِع، هذا إلى  هوو حد 

 َسِعيد   أبَا يا: قُْلنَا تَت ِكلُوا، أنْ  َكِرهَ  أمْ  أنَِسيَ  أْدِري فال َسنَةً  ِعْشِرينَ  ُمْنذُ  َجِميع  

ْثنَا  أنْ  أُِريدُ  وأَنَا إال   َذَكْرتُهُ  ما َعُجواًل  اإلْنَسانُ  ُخلِقَ : وقالَ  فََضِحَك، فََحدِّ

ثَُكمْ  ثَني أَُحدِّ ثَُكمْ  كما حد  ابَِعةَ  أُعودُ  ثُم  : قالَ  به، َحد   ثُم   الَمَحاِمِد، بتِْلكَ  فأْحَمُدهُ  الر 

دُ  يا: فيُقَالُ  َساِجًدا، له أِخرُّ   واْشفَعْ  تُْعطَْه، وَسلْ  يُْسَمْع، وقُلْ  َرْأَسَك، اْرفَعْ  ُمَحم 

ُ، إال   إلَهَ  ال: قالَ  فِيَمن لي اْئَذنْ  َربِّ  يا: فأقُولُ  تَُشف ْع، تي: فيَقولُ  هللا   وِعز 

ُ  إال   إلَهَ  ال قالَ  َمن منها أَلُْخِرَجن   وَعظََمتي وِكْبِريَائِي وَجاَللِي،  .هللا 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5150: الرقم أو الصفحة

 (580) ومسلم له، واللفظ( 5150) البخاري أخرجه:  التخريج

 .َوَجل   َعز   ّلل الَكالمِ  ِصفةِ  إِْثباتُ : الَحديثِ  في --5

 .بِِعباِده هللاِ  َرحمةُ : وفيه --1

 القيامةِ  يَْومَ  وسل م عليه هللا صل ى للن بيِّ  الش فاعةِ  إْثباتُ : وفيه --1

 أَوْ  ِعْرِضهِ  ِمن ألِخيهِ  َمْظلََمة   له َكانَتْ  َمن وفي الصحيح عن أبي هريرة

، ، َواَل  ِدينَار   يَكونَ  ال أَنْ  قَْبلَ  اليَوَم، منه ْليَتََحل ْلهُ فَ  شيء   َعَمل   له كانَ  إنْ  ِدْرهَم 

 َصاِحبِهِ  َسيِّئَاتِ  ِمن أُِخذَ  َحَسنَات   له تَُكنْ  لَمْ  وإنْ  َمْظلََمتِِه، بقَْدرِ  منه أُِخذَ  َصالِح  

 .عليه فَُحِملَ 

 البخاري صحيح:  صدرالم|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0668: الرقم أو الصفحة

 .وعاقبتِه الظُّلمِ  َمَغب ةِ  من الت حذيرُ  :الحديثِ  وفي

والمراد من الميزان في قول مجاهد والضحاك واألعمش: العدل  --7

والقضاء، والمراد به في رأي الجمهور: الميزان الحقيقي إلظهار علم هللا 
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ى بأعمال عباده وعدله في حسابهم وجزائهم عليها، فمن رجحت حسناته تعال

على سيئاته فهو من الناجين، ومن رجحت سيئاته على حسناته، فهو من 

 الهالكين المعذبين.

َ  إن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو تي من رجاًل  سيَُخلِّصُ  هللا   على أم 

 سجل   كلُّ  ، سجاّلً  وتسعينَ  تسعةً  لَيهِ ع فينُشرُ  القيامةِ  يومَ  الخالئقِ  رؤوسِ 

 الحافِظونَ  كتبتي أظلَمكَ  ؟ شيئًا هذا من أتنكرُ :  يقولُ  ثم   البصرِ  مدِّ  مثلُ 

 ، بلَى:  فيقولُ  ، ربِّ  يا ال:  فيقولُ  ؟ عذر   أفلَكَ :  فيقولُ  ، ربِّ  يا ال:  ؟يقولُ 

 ال أن أشهدُ  فيها بطاقةً  فيخرجُ  ، اليومَ  عليكَ  ظُلمَ  ال وإن هُ  ، حسنةً  ِعنَدنا لَكَ  إن  

ُ  إال   إلَهَ  ًدا أن   وأشهدُ  ، هللا   فيقولُ  وَزنَكَ  احُضر:  فيقولُ  ، ورسولُهُ  عبُدهُ  محم 

تِ  هِذهِ  ما البطاقةُ  هِذهِ  ما ، ربِّ  يا :  قالَ  ، تُظلَمُ  ال فإن كَ :  فقالَ  ؟ السِّجال 

تُ  فتوَضعُ  تُ  فطاشتِ  كف ة   في والبطاقةُ  ، كف ة   في السِّجال   وثقُلتِ  السِّجال 

ِ  اسمِ  معَ  يثقلُ  وال ، البطاقةُ   شيء   هللا 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0608: الرقم أو الصفحة الترمذي

 .القيامةِ  يومَ  وِعظَِمها الت وحيدِ  كلمةِ  فَضلِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .ِكف تَين له وأن   الميزانِ  إثباتُ : وفيه --1

 ال ما الصالحين لعباديَ  أَْعَدْدتُ  :َّللاُ  يقولوفي الصحيح عن أبي هريرة  

 فال ِشْئتُم إن فاقُرأُوا. بشر   قلبِ  على َخطَرَ  وال َسِمَعْت، أُُذن   وال رأَْت، عين  

 الجنةِ  وفي يعملون نواكا بما جزاء أعين قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم

، مائةَ  ظلِّها في الراكبُ  يَِسيرُ  شجرة    وظل ِشْئتُم إن واقَرأُوا. يَْقطَُعها ال عام 

 ِشْئتُم إن واقَرأُوا. فيها وما الدنيا ِمن خير   الجنةِ  في سوط   وموضعُ  ممدود

 متاع إال الدنيا الحياة وما فاَز فقد الجنة وأدخل النار عن َزحزح فمن

 .الغرور

 الترمذي سنن:  المصدر|  الترمذي:  المحدث|  هريرة أبو:  راويال

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0080: الرقم أو الصفحة
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 ،0906) ومسلم ،(0010 ،0015 ،0066) البخاري أخرج:  التخريج

 السنن)) في والنسائي ،(0080) الترمذي وأخرجه بعضه،( 0906

 ،8668) وأحمد ،(6001 ،6009) ماجه وابن ،(55091(( )الكبرى

 مطوالً ( 8615 ،8610

 .فيها وما نَعيِمها َعظمةِ  وبيانُ  المحدودِة، غيرِ  الجن ةِ  َسعةِ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي

َ  إن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس يِّئاتِ  الَحَسناتِ  َكتَبَ  هللا   بَي نَ  ثُم   والس 

ُ  َكتَبَها هايَْعَملْ  فَلَمْ  بَحَسنَة   هَم   فَمن ذلَك،  هَم   هو فإنْ  كاِملَةً، َحَسنَةً  ِعْنَدهُ  له هللا 

ُ  َكتَبَها فََعِملَها بها  أْضعاف   إلى ِضْعف   ِمئَةِ  َسْبعِ  إلى َحَسنات   َعْشرَ  ِعْنَدهُ  له هللا 

ُ  َكتَبَها يَْعَمْلها فَلَمْ  بَسيِّئَة   هَم   وَمن َكثِيَرة ،  هَم   هو فإنْ  ةً،كاِملَ  َحَسنَةً  ِعْنَدهُ  له هللا 

ُ  َكتَبَها فََعِملَها بها  .واِحَدةً  َسيِّئَةً  له هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6685: الرقم أو الصفحة البخاري

 له تُكتَب ،عذر لغير أو لعذر يفعلها ولم بالحسنة هم   َمن أن   :الحديث في --5

 .كاملة حسنة

 .تْركها على يُثاب يفعلها، ولم بالسيِّئة هم   َمن أن  : وفيه --1

 أحد   يدُخل ال كاد ذلك لوال إذ األم ة؛ هذه على هللا فضلِ  َسعة بيانُ : وفيه --1

 .للحسنات عملِهم من أكثرُ  للسيِّئات العباد عملَ  ألن   الجن ة؛

 [                 50( :آية 5سورة األعراف )كثرة نعم َّللا على عباده ] -6

نَّاُكْم فِي اأْلَْرِض َوَجَعْلنا لَُكْم فِيها َمعايَِش قَلِيالً ما تَْشُكُروَن )  (  50َولَقَْد َمكَّ

 التفسير

ناكم  - 11 في األرض، وجعلنا لكم فيها أسبابًا للعيش،  -يا بني آدم-ولقد َمك 

 ذلك، لكن شكركم كان قلياًل.فكان عليكم أن تشكروا هللا على 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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التذكير بنعم هللا تعالى موجب للطاعة واالنقياد عند أهل اإليمان، لذا قّل  --1

 الشاكرون، وكثر الجاحدون.

ومن أجّل النعم تمكين اإلنسان من االستقرار في األرض والتصرف  --1

تفاع بمنافعها الكثيرة، وقد أثبتت رحالت الطيران بما فيها من خيرات، واالن

والفضاء، وصعود اإلنسان إلى القمر وبعض الكواكب األخرى في العصر 

العلمي الحديث مدى تعلق اإلنسان باألرض وحبّه لها وحنينه إليها عند بعده 

 عنها.

ومن هذه النعم: تهيئة أسباب المعيشة في األرض وتوفير ما يعاش به  --1

وان المطاعم والمشارب وغيرها كما قال تعالى: هَُو ال ِذي َخلََق لَُكْم ما من أل

 [ .17/ 1فِي اأْلَْرِض َجِميعاً ]البقرة 

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  أََخذَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  بيَِدي َوَسل مَ  عليه هللا 

ُ  َخلَقَ : فَقالَ  بْ  يَومَ  التُّْربَةَ  َوَجل   َعز   هللا   األَحِد، يَومَ  الِجبَالَ  فِيهَا َوَخلَقَ  ِت،الس 

 يَومَ  النُّورَ  َوَخلَقَ  الثُّاَلثَاِء، يَومَ  الَمْكُروهَ  َوَخلَقَ  االْثنَْيِن، يَومَ  الش َجرَ  َوَخلَقَ 

َواب   فِيهَا َوبَث   األْربَِعاِء،  الَعْصرِ  بَْعدَ  الس اَلمُ  عليه آَدمَ  َوَخلَقَ  الَخِميِس، يَومَ  الد 

 فِيما الُجُمَعِة، َساَعاتِ  ِمن َساَعة   آِخرِ  في الَخْلِق، آِخرِ  في الُجُمَعِة، يَومِ  نمِ 

 .الل ْيلِ  إلى الَعْصرِ  بْينَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0598: الرقم أو الصفحة

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  يف التَُّؤَدةِ  فَضلُ  :الحديثِ  وفي

وهذا يدل على أنه لم تخلق هذه النعم إال لخير اإلنسان، والحفاظ على  --4

الحياة البشرية، فردا أو جماعة، فأحرى بنا أن تكون هذه الحياة الجسدية أو 

المادية سببا أو عونا على تزكية الحياة الروحية وتطهير النفس، وإعدادها 

 األبدية.للحياة األخروية 

فما أسعد أهل اإليمان والطاعة بالتزام األوامر اإللهية، واجتناب  --5

المعاصي والموبقات ألنه باإليمان تطمئن النفس وبالطاعة تحفظ األعضاء 

 والطاقة الجسدية، والكرامة اإلنسانية.



144 
 

ْدِق، علَْيُكم وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود ْدقَ  فإن   بالصِّ  يَْهِدي الصِّ

، لىإ ُجلُ  يَزالُ  وما الَجن ِة، إلى يَْهِدي البِر   وإن   البِرِّ ى يَْصُدقُ  الر   ويَتََحر 

ْدقَ  يقًا، هللاِ  ِعْندَ  يُْكتَبَ  حت ى الصِّ  إلى يَْهِدي الَكِذبَ  فإن   واْلَكِذَب، وإي اُكمْ  ِصدِّ

جُ  يَزالُ  وما الن اِر، إلى يَْهِدي الفُُجورَ  وإن   الفُُجوِر، ى يَْكِذبُ  لُ الر   ويَتََحر 

: ِعيَسى َحديثِ  في يَْذُكرْ  اإلسناَدلَمْ  وبهذا. َكّذابًا هللاِ  ِعْندَ  يُْكتَبَ  حت ى الَكِذبَ 

ى ْدَق، ويَتََحر  ى الصِّ ُ  يَْكتُبَهُ  حت ى: ُمْسِهر   اْبنِ  َحديثِ  وفي. الَكِذبَ  ويَتََحر   .هللا 

 مسلم صحيح:  المصدر|  ممسل:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0605: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 0605) ومسلم ،(6086) البخاري أخرجه:  التخريج

ْدقَ  إن  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  ، إلى يَْهِدي الصِّ  البِر   وإن   البِرِّ

ُجلَ  وإن   الَجن ِة، إلى يَْهِدي يقًا يَكونَ  حت ى ْصُدقُ لَيَ  الر   يَْهِدي الَكِذبَ  وإن  . ِصدِّ

ُجلَ  وإن   الن اِر، إلى يَْهِدي الفُُجورَ  وإن   الفُُجوِر، إلى  يُْكتَبَ  حت ى لَيَْكِذبُ  الر 

ِ  ِعْندَ   َكّذابًا هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6086: قمالر أو الصفحة البخاري

وما أشقى أهل الكفر والفسوق والعصيان ألن الكفر يالَزمه القلق  --3

والحيرة واالضطراب، وألن الفسق والمعصية يدمران اإلنسان ماديا 

 ومعنويا، فيصبح حائر النفس، ذليال مهينا على الناس.

 ، المشركون وانكفأ ، أُُحد   يومُ  كان لما وفي الصحيح عن رفاعة بن رافع

 جل   و عزّ  ربي على أُثنِيَ  حتى استَُووا وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  قال

بَ  ال و ، بسطتَ  لما قابضَ  ال اللهم ، كلُّه الحمدُ  لك اللهم  و ، باعدتَ  لما ُمقَرِّ

بتَ  لما ُمباِعدَ  ال  اللهم تَ أَعطي لما مانعَ  ال و ، منْعتَ  لما ُمعِطيَ  ال و ، قر 

 أسألُك إني اللهم ، رَزقِك و فضلِك و رحمتِك و بركاتِك من علينا ابُسطْ 

 و ، الَعْيلَةِ  يومَ  الن عيمَ  أسألُك إني اللهم يزولُ  ال و يُحولُ  ال الذي المقيمَ  الن عيمَ 

 منا منَْعت ما شرِّ  و ، أُعِطينا ما سوءِ  من بك عائًذا اللهم ، الحربِ  يومَ  األمنَ 

ه ، قلوبِنا في وََزيِّْنه اإليمانَ  إلينا بْ حبِّ  اللهم  والفسوقَ  الكفرَ  إلينا وَكرِّ
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 و مسلِمين أْحيِنا و ، مسلِمين توف نا اللهم الراشدين من واجعْلنا والعصيانَ 

 الذين الكفرةَ  قاتِلِ  اللهم مفتونين ال و ، خزايا غيرَ  ، بالصالحين ألِحْقنا

ون  عذابَك و ِرجَزك عليهم اجعلْ  و ، ُسلَكرُ  يُكذِّبون و ، سبيلِك عن يصدُّ

 الحقِّ  إلهَ  ، الكتابَ  أُوتوا الذين الكفرةَ  قاتِلِ 

 األدب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  رافع بن رفاعة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  109: الرقم أو الصفحة المفرد

، الُمْسلِمِ  ِسبَابُ وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود   ُكْفر   وقِتَالُهُ  فُُسوق 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  69: الرقم أو الصفحة البخاري

 (66) ومسلم ،(69) البخاري أخرجه:  التخريج

تكريم البشرية بالسجود آلدم وإغواء الشيطان وطرده من الجنة  -1

 [                                     59الى  55( : اآليات 5عراف )]سورة األ

ْرناُكْم ثُمَّ قُْلنا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس   َولَقَْد َخلَْقناُكْم ثُمَّ َصوَّ

اِجِديَن ) أََمْرتَُك قاَل أَنَا َخْيٌر  ( قاَل ما َمنََعَك أاَلَّ تَْسُجَد إِذْ 55لَْم يَُكْن ِمَن السَّ

( قاَل فَاْهبِْط ِمْنها فَما يَُكوُن لََك 50ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن ناٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطيٍن )

اِغِريَن ) ( قاَل أَْنِظْرنِي إِلى يَْوِم 50أَْن تَتََكبََّر فِيها فَاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ

(قاَل فَبِما أَْغَوْيتَنِي أَلَْقُعَدنَّ لَُهْم 51اْلُمْنظَِريَن ) ( قاَل إِنََّك ِمنَ 56يُْبَعثُوَن )

( ثُمَّ آَلتِيَنَُّهْم ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِِهْم َوَعْن 56ِصراطََك اْلُمْستَقِيَم )

ها ( قاَل اْخُرْج ِمنْ 55أَْيمانِِهْم َوَعْن َشمائِلِِهْم َوال تَِجُد أَْكثََرُهْم شاِكِريَن )

 (      59َمْذُؤماً َمْدُحوراً لََمْن تَبَِعَك ِمْنُهْم أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم أَْجَمِعيَن )

 التفسير

رناه في أحسن صورة،  -أيها الناس-ولقد أنشأنا  - 11 أباكم آدم، ثم صو 

وأحسن تقويم، ثم أََمْرنا المالئكة بالسجود إكراًما له، فامتثلوا وسجدوا، إال 

 بليس أبى أن يسجد تكبًرا وعناًدا.إ



146 
 

قال هللا تعالى توبيًخا إلبليس: أي شيء منعك من امتثال أمري لك  - 11

بالسجود آلدم؛ قال إبليس مجيبًا ربه: منعني أني أفضل منه، فقد خلقتني من 

 نار، وخلقته هو من طين، والنار أشرف من الطين.

ن تتكبر فيها؛ ألنها دار الطيِّبين قال هللا له: اهبط من الجنة، فليس لك أ - 11

من الحقيرين  -يا إبليس-الطاهرين، فما يجوَز لك أن تكون فيها، إنك 

 الذليلين، وإن كنت ترى نفسك أنك أشرف من آدم.

قال إبليس: يا رب، أمهلني إلى يوم البعث حتى أغوي من أستطيع  - 14

 إغواءه من الناس.

الُمْمهَلين الذين كتبت عليهم الموت يوم  من -يا إبليس-قال له هللا: إنك  - 15

 النفخة األولى في الصور حين يموت الخلق كلهم، ويبقى خالقهم وحده.

قال إبليس: بسبب إضاللك إياى حتى تركُت امتثال أمرك بالسجود  - 13

آلدم ألُْقُعَدن  لبني آدم على صراطك المستقيم؛ ألصرفهم وأضلهم عنه كما 

 ود ألبيهم آدم.َضلَْلُت أنا عن السج

ثم آلتِين هم من جميع الجهات بالتزهيد في اآلخرة، والترغيب في  - 17

أكثرهم  -يا رب-الدنيا، وإلقاء الشبهات، وتحسين الشهوات، وال تجد 

 شاكرين لك؛ لما أمليه عليهم من الكفر.

من الجنة مذموًما مطروًدا من رحمة  -يا إبليس-قال هللا له: اخرج  - 18

مألن جهنم يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك واطاعك وعصى هللا، وأل

 أمر ربه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآليات على ما يأتي:

تكريم النوع اإلنساني بسجود المالئكة ألصل اإلنسان وهو آدم أبو  -1

 البشر.

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  ما إن كَ  آدمَ  ابنَ  اي وتعالى تباَركَ  هللا 

 لو آدمَ  ابنَ  يا أبالي، وال فيكَ  كانَ  ما على لَكَ  غفَرتُ  ورجوتَني دعوتَني
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 آدمَ  ابنَ  يا أبالي، وال لََك، غفرتُ  استغفرتَني ثم   الس ماءِ  َعنانَ  ذنوبُكَ  بلغت

 ألتيتُكَ  شيئًا بي تشِركُ  ال لقيتَني ثم   خطايا األرضِ  بقرابِ  أتيتَني لو إن كَ 

 مغفرةً  بقرابِها

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0160: الرقم أو الصفحة

( 50680) وأحمد له، واللفظ( 0160) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .بمعناه مختصراً 

دينل يَغفِرُ  هللاَ  وأن   الت وحيِد، فضلُ : الحديثِ  وفي --5 نوب لُموحِّ  الذُّ

 .والمعاصي

 .وفَضلِه ومغفرتِه تَعالى هللاِ  رحمةِ  َسَعةُ : وفيه --1

 .منه والت حذيرُ  الشِّركِ  ُخطورةُ : وفيه --1

 الخلق والتصوير ّلل وحده، وال يستطيع أحد من البشر فعل شيء منهما. -1

ئته والخلق لغة: التقدير، وتقدير هللا: عبارة عن علمه باألشياء ومشي

لتخصيص كل شيء بمقداره المعين. والتصوير: عبارة عن إثبات صور 

 األشياء في اللوح المحفوظ.

رفض إبليس أمر هللا بالسجود آلدم، تكبرا منه واستعالء ألنه رأى أن  -1

 النار المخلوق منها أشرف من الطين الذي خلق منه آدم، لعلوها وصعودها         

  وخفتها، وألنها جوهر مضيء.

أول من قاس إبليس، فأخطأ قال ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين:

القياس، فمن قاس الدين برأيه قرنه هللا مع إبليس. وقال ابن سيرين: وما 

عبدت الشمس والقمر إال بالمقاييس أي المقاييس الفاسدة التي منها تفضيل 

 النار على الطين، وهو خطأ، لما يأتي:

الرَزانة والسكون، والوقار واألناة، والحلم، والحياء،  أما جوهر الطين ففيه

 والصبر، وهذا ما دعا آدم عليه السالم إلى التوبة والتواضع والتضرع.
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وهي عذاب هللا ألعدائه، وليس التراب سببا للعذاب.  والنار سبب للعذاب،

 وذلك يدل على أن التراب أفضل من النار.

ادم للنص، أما القياس الصحيح الفاسد المص إن قياس إبليس هو القياس

 الموافق للنص فيجب العمل به شرعا النسجامه مع النصوص. 

:االجتهاد واالستنباط من كتاب هللا، وسنة نبيه صلّى هللا عليه قال الطبري

وسلّم، وإجماع األمة، هو الحق الواجب، والفرض الالَزم ألهل العلم. وبذلك 

وسلّم، وعن جماعة الصحابة  جاءت األخبار عن النبي صلّى هللا عليه

 والتابعين. 

: أجمعت األمة على القياس فمن ذلك أنهم أجمعوا وقال أبو تمام المالكي

 على قياس الذهب والورق في الزكاة.

إن جزاء الرفض ألمر هللا من إبليس استوجب طرده من الجنة، ذليال  -4

 معيبا ممقوتا مطرودا مبعدا من رحمته،

ما نَقََصْت »  وسلّم فيما رواه أبو نعيم عن أبي هريرة: قال صلّى هللا عليه 

ِ إال   ا، وما تَواَضَع أَحد  ّلِل  ُ َعْبًدا بَعْفو ، إال  ِعّزً ، وما َزاَد هللا  َصَدقَة  ِمن مال 

).ُ  َرفََعهُ هللا 

الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة 

 صة حكم المحدث : ]صحيح[| خال 0199أو الرقم: 

دقةَ ال تَنقُُص الماَل، بَل تَزيُده؛ لَِما تدفَُعه َعْنه :في الحديثِ  --5  أن  الص 

دقةُ ِمَن اآلفاِت، وتَنزُل بِسببِها البركاُت.  الص 

فِح ساَد وَعظَُم في قلوِب الن اِس، وأن  َمن --1 وفيه: أن  َمن ُعِرَف بِالعفِو والص 

ْنيَا واآلخرِة. تَواَضَع ّللِ   تعالى َرفََعه هللاُ في الدُّ

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  والعظمةُ  ، ردائي الكبرياءُ :  وجل   عز   هللا 

 الن ارِ  في قذفتُهُ  ، منهُما واحًدا ناَزَعني فَمن ، إَزاري

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6080: قمالر أو الصفحة

 وابن لهما، واللفظ( 8018) وأحمد ،(6080) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 6556) ماجه

، هللاِ  حقِّ  في والَعظمةِ  الِكبرياءِ  ِصفاتَ  أن  : الحديثِ  هذا وفي  حقِّ  وفي كمال 

 .نَقص   المخلوقينَ 

 س الصغار.وقال بعضهم: لما أظهر االستكبار ألب

 ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في كانَ  َمن الَجن ةَ  يَْدُخلُ  ال وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

ة   ُجلَ  إن  : َرُجل   قالَ  ِكْبر   ِمن َذر   َحَسنَةً، ونَْعلُهُ  َحَسنًا ثَْوبُهُ  يَكونَ  أنْ  يُِحبُّ  الر 

َ  إن  : قالَ  ، بَطَرُ  الِكْبرُ  الَجماَل، يُِحبُّ  َجِميل   هللا   .الن اسِ  وَغْمطُ  الَحقِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  85: الرقم أو الصفحة

 رفَضِ  عن والنهيُ  الناِس، على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  النهيُ : الحديثِ  وفي

 عنه والبُعدِ  الحقِّ 

مهال إلى يوم البعث والحساب، وطلب أال يموت سأل إبليس النظرة واإل -5

ألن يوم البعث ال موت بعده، فأنظره هللا إلى النفخة األولى حيث يموت 

الخلق كلهم. وكان طلب اإلنظار إلى النفخة الثانية، حيث يقوم الناس لرب 

 العالمين فأبى هللا ذلك عليه. لكن إنظار هللا تعالى إبليس إلى يوم القيامة       

ال يقتضي إغراءه بالقبيح ألنه تعالى كان يعلم منه أنه يموت على أقبح  

أنواع الكفر والفسق، سواء أعلمه بوقت موته أو لم يعلمه بذلك، فلم يكن ذلك 

 االعالم موجبا إغراءه بالقبيح.

للشيطان دور في إغواء بعض الناس من طريق الوسوسة لهم،  -3

. ودل قوله لغي: هو االعتقاد الباطلواواإلغواء: إيقاع الغي في القلب، 

تعالى: فَبِما أَْغَوْيتَنِي على أن هللا تعالى أضّل إبليس وخلق فيه الكفر، لذا 

نسب اإلغواء إلى هللا تعالى، وهو الحقيقة ومذهب أهل السنة، فال شيء في 

 الوجود إال وهو مخلوق له، صادر عن إرادته تعالى.
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َ  إن   وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتَهُ  صانع   كل   خلقَ  هللا 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة المسند

المراد من قوله تعالى: أَلَْقُعَدن  لَهُْم ِصراطََك اْلُمْستَقِيَم: أن الشيطان  -7

اظبة ال يفتر عنها. وتدل هذه اآلية على أن إبليس يواظب على اإلفساد مو

كان عالما بالدين الحق، والمنهج الصحيح ألن صراطك هللا المستقيم هو 

 دينه الحق.

ِ  رسولُ  لنا خط   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود ُ  صل ى هللا   عليهِ  هللا 

ِ  سبيلُ  هذا قالَ  ثم   خطًّا وسل مَ  آلِهِ  وعلى  وعن يمينِهِ  عن خطوطًا خط   ثم   هللا 

قة   يزيدُ  قالَ  - ُسبُل   هذهِ  قالَ  ثم   شمالِهِ   شيطان   منها سبيل   كلِّ  على - متفرِّ

بُلَ  تَت بُِعوا َواَل  فَات بُِعوهُ  ُمْستَقِيًما ِصَراِطي هََذا َوأَن  }  قرأَ  ثم   إليهِ  يدعو  السُّ

قَ   [.151: األنعام{] َسبِيلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَر 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 |   حسن:  المحدث حكم خالصة|  969: الرقم أو الصفحة المسند

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(6560) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 000) والدارمي ،(55556)

 تَْوضيحِ  على وسل م عليه هللاُ  صل ى بيِّ الن   ِحرصِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5

تِه الَحقِّ   .ألُم 

ينِ  َصحيحِ  باتِّباعِ  يكونُ  الُمْستقيمِ  هللاِ  ِصراطِ  اتِّباعَ  بأن   بَيانُ : وفيه --1  .الدِّ

، عن ويُِضلونَهم الناَس، يُْغوونَ  الش ياطينَ  أن  : وفيه --1  لهم ويَقِفونَ  الَحقِّ

 .قيمِ الُمْست هللاِ  طَريقِ  في

محاوالت إغواء الشياطين ال تقتصر على وجه واحد، وإنما تأتي من كل  -8

أوجه الحياة، فينبغي الحذر من الشيطان، لذا ورد في الحديث االستعاذة من 

 تسلط الشيطان على اإلنسان من جهاته كلها،
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كما روى   عن ابن عباس قال: كان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يدعو لم 

رسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم يََدُع هؤالء الدعواِت حيَن يُمسي، وحيَن يكْن 

اللهم إني أسألُك العفو   اللهم إني أسألُك العافيةَ في الدنيا واآلخرِة ،يُصبُِح :)

والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استْر عورتي وآمْن روعاتي 

خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي  ، اللهم احفْظني ِمن بين يدي  ومن

 ، وأعوُذ بعظمتِك أن أُغتاَل ِمن تحتي.(

الراوي : عبدَّللا بن عمر | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح أبي 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 1056داودالصفحة أو الرقم: 

على أن التابع والمتبوع  اْخُرْج ِمْنها َمْذُؤماً َمْدُحوراً لََمْن تَبَِعَك..دلت آية:  -7

تمأل جهنم منهما، وهذا يشمل الكافر والفاسق، مما يدل قطعا على دخول 

الفاسق النار، والمذكور في اآلية أنه تعالى يمأل جهنم ممن تبعه، وليس في 

اآلية أن كل من تبعه يدخل جهنم. وتدل اآلية أيضا على أن جميع أصحاب 

 كلهم تابعون إلبليس. البدع والضالالت يدخلون جهنم ألنهم

 ما أُعلَِّمكم أنْ  أَمَرني وجل   عز   هللاَ  إن    وفي الصحيح عن عياض بن حمار

ا َجِهلتُم،  لهم فهو ِعبادي، نََحلتُه مال   كل   إن  : قال وإن ه هذا، يومي َعل َمني مم 

، ، حديثِ  نحوَ  فَذَكرَ  َحالل  : ة  خمس الن ارِ  وأهلُ : وقال قَتادةَ، عن ِهشام 

عيفُ   .مااًل  وال أهاًل  يَبتَغونَ  ال تَبَع ، فيكم هم الذين له، ََزْبرَ  ال الذي الض 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  حمار بن عياض:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  59009: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 مسلم شرط على صحيح إسناده

(( الكبرى السنن)) في النسائيو ،(0961) مسلم أخرجه:  التخريج

  له واللفظ( 59009) وأحمد ،(9050)

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  أن      وفي الصحيح عن عيض بن حمار   وسل َم، عليه هللا 

ا َجِهْلتُْم، ما أَُعلَِّمُكمْ  أَنْ  أََمَرنِي َربِّي إن   أاََل : ُخْطبَتِهِ  في يَوم   َذاتَ  قالَ   َعل َمنِي مم 

، َعْبًدا نََحْلتُهُ  َمال   ُكلُّ  هذا، يَوِمي  وإن هُمْ  ُكل هُْم، ُحنَفَاءَ  ِعبَاِدي َخلَْقتُ  وإنِّي َحاَلل 

يَاِطينُ  أَتَْتهُمُ  َمتْ  ِدينِِهْم، عن فَاْجتَالَْتهُمْ  الش   َوأََمَرْتهُمْ  لهْم، أَْحلَْلتُ  ما عليهم َوَحر 
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َ  وإن   نًا،ُسْلطَا به أُْنِزلْ  لَمْ  ما بي يُْشِرُكوا أَنْ   فََمقَتَهُمْ  األْرِض، أَْهلِ  إلى نَظَرَ  هللا 

 َوأَْبتَلِيَ  ألَْبتَلِيَكَ  بََعْثتُكَ  إن ما: َوقالَ  الِكتَاِب، أَْهلِ  ِمن بَقَايَا إال   َوَعَجَمهُْم، َعَربَهُمْ 

َ  وإن   ْقظَاَن،َويَ  نَائًِما تَْقَرُؤهُ  الَماُء، يَْغِسلُهُ  ال ِكتَابًا َعلَْيكَ  َوأَْنَزْلتُ  بَك،  أََمَرنِي هللا 

قَ  أَنْ  : قالَ  ُخْبَزةً، فَيََدُعوهُ  َرْأِسي يَْثلَُغوا إًذا َربِّ : فَقُلتُ  قَُرْيًشا، أَُحرِّ

 َواْبَعثْ  َعلَْيَك، فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ  نُْغِزَك، َواْغُزهُمْ  اْستَْخَرُجوَك، كما اْستَْخِرْجهُمْ 

 الَجن ةِ  َوأَْهلُ : قالَ  َعَصاَك، َمن أَطَاَعكَ  بَمن َوقَاتِلْ  ْثلَهُ،مِ  َخْمَسةً  نَْبَعثْ  َجْيًشا

، ُمتََصدِّق   ُمْقِسط   ُسْلطَان   ُذو ثاََلثَة    ِذي لُِكلِّ  القَْلبِ  َرقِيقُ  َرِحيم   َوَرُجل   ُمَوف ق 

، قُْربَى ، ُذو ُمتََعفِّف   َوَعفِيف   َوُمْسلِم  ِعيفُ : َسة  َخمْ  الن ارِ  َوأَْهلُ : قالَ  ِعيَال   الض 

 الذي َواْلَخائِنُ  َمااًل، َواَل  أَْهاًل  يَْبتَُغونَ  ال تَبًَعا فِيُكمْ  هُمْ  ال ِذينَ  له، ََزْبرَ  ال الذي

 َوهو إال   يُْمِسي َواَل  يُْصبِحُ  ال َوَرُجل   َخانَهُ، إال   َدق   وإنْ  طََمع ، له يَْخفَى ال

ْنِظيرُ  الَكِذبَ  أَوِ  البُْخلَ  رَ َوَذكَ  َوَمالِكَ  أَْهلِكَ  عن يَُخاِدُعكَ  اشُ  َوالشِّ  َولَمْ . الفَح 

 اإلْسنَاِد، بهذا:  رواية وفي. َعلَْيكَ  فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ : َحديثِهِ  في َغس انَ  أَبُو يَْذُكرْ 

 هللاِ  َرسولَ  أن  :  رواية وفي. َحاَلل   َعْبًدا، نََحْلتُهُ  َمال   ُكلُّ : َحديثِهِ  في يَْذُكرْ  َولَمْ 

ُ  َصل ى ، َذاتَ  َخطَبَ  وسل مَ  عليه هللا   قالَ : آِخِرهِ  في َوقالَ . الَحِديثَ  َوَساقَ  يَوم 

فًا َسِمْعتُ : قالَ  قَتَاَدةَ، عن: ُشْعبَةُ  قالَ : يَْحيَى  وفي. الَحديثِ  هذا في ُمطَرِّ

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فِينَا قَامَ :  رواية  إن  : فَقالَ  ِطيبًا،خَ  يَوم   َذاتَ  وسل مَ  عليه هللا 

 َ ، َحديثِ  بِمْثلِ  الَحِديثَ  َوَساقَ  أََمَرنِي هللا  َ  وإن   فيه َوََزادَ . قَتَاَدةَ  عن ِهَشام   هللا 

، علَى أََحد   يَْفَخرَ  ال حت ى تََواَضُعوا أَنْ  إلَي   أَْوَحى  أََحد   علَى أََحد   يَْبِغي َواَل  أََحد 

 يا ذلَك؟ فَيَكونُ : فَقُلتُ . َمااًل  َواَل  أَْهاًل  يَْبُغونَ  ال تَبًَعا مْ فِيكُ  َوهُمْ  َحديثِهِ  في َوقالَ 

ِ  نََعْم،: قالَ  هللاِ  عبدِ  أَبَا ُجلَ  وإن   الَجاِهلِي ِة، في أَْدَرْكتُهُمْ  لقَدْ  َوهللا   علَى لَيَْرَعى الر 

،  .يَطَُؤهَا َولِيَدتُهُمْ  إال   به ما الَحيِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  لمحدثا|  حمار بن عياض:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0961: الرقم أو الصفحة

 .الن ارِ  وأهلِ  الجن ةِ  أهلِ  صفةِ  بيانُ : الحديثِ  في --5

 .َمخلوقتانِ  والن ارَ  الجن ةَ  أن  : وفيه --1

 .وتعالى سبحانه هللاِ  بِطاعةِ  القائمِ  العادلِ  الوالي فْضلُ : وفيه --1
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حيمِ  الواِصلِ  ثوابُ : وفيه --4  .بِالمسلِمينَ  والر 

 .المتعفِّفِ  المحتاجِ  فْضلُ : وفيه --5

 القولِ  وفُحشِ  والبُخلِ  الخيانةِ  َعنِ  الن هيُ : وفيه --3

 58( :اآليات 5قصة آدم في الجنة وخروجه منها ]سورة األعراف ) -6  

                                        [                                            01الى 

َويا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ فَُكال ِمْن َحْيُث ِشْئتُما َوال تَْقَربا هِذِه 

َجَرةَ فَتَُكونا ِمَن الظَّالِِميَن ) ْيطاُن لِيُْبِدَي لَُهما ما 58الشَّ ( فََوْسَوَس لَُهَما الشَّ

َجَرِة إاِلَّ أَْن ُووِرَي َعْنُهما ِمْن  َسْوآتِِهما َوقاَل ما نَهاُكما َربُُّكما َعْن هِذِه الشَّ

( َوقاَسَمُهما إِنِّي لَُكما لَِمَن 00تَُكونا َملََكْيِن أَْو تَُكونا ِمَن اْلخالِِديَن )

َجَرةَ بََدْت لَُهما َسْوآتُهُ 05النَّاِصِحيَن ) ا ذاقَا الشَّ ما ( فََدالَُّهما بُِغُروٍر فَلَمَّ

َوطَفِقا يَْخِصفاِن َعلَْيِهما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوناداُهما َربُُّهما أَلَْم أَْنَهُكما َعْن 

َجَرِة َوأَقُْل لَُكما إِنَّ الشَّْيطاَن لَُكما َعُدوٌّ ُمبِيٌن ) ( قاال َربَّنا ظَلَْمنا 00تِْلُكَما الشَّ

( قاَل اْهبِطُوا 00ا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلخاِسِريَن )أَْنفَُسنا َوإِْن لَْم تَْغفِْر لَنا َوتَْرَحْمن

( قاَل 06بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فِي اأْلَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتاٌع إِلى ِحيٍن )

 (01فِيها تَْحيَْوَن َوفِيها تَُموتُوَن َوِمْنها تُْخَرُجوَن )

 التفسير

وجتك حواء الجنة، فُكال مما فيها وقال هللا آلدم: يا آدم، اسكن أنت وَز - 17

من الطيبات ما شئتما، وال تأكال من هذه الشجرة )شجرة َعي نها هللا لهما( 

 فإنكما إن أكلتما منها بعد نهيي لكما كنتما من المتجاوَزين لحدود هللا.

فألقى لهما كالًما خفيًّا إبليس؛ ليُْظِهر لهما ما ُستِر عنهما من  - 11

هما: ما نهاكما هللا عن األكل من هذه الشجرة إال كراهة أن عوراتهما، وقال ل

 تكونا َملََكين، وإال كراهة أن تكونا من الخالدين في الجنة.

لمن الناصحين فيما أشرت  -يا آدم وحواء-وحلف لهما باّلل: إني لكما  - 11

 عليكما به.
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ا أكال من فََحط هما من المنزلة التي كانا فيها بخداع منه وغرور، فلم - 11

الشجرة التي نُِهيا عن األكل منها ظهرت لهما عوراتهما مكشوفة، فأخذا 

يُْلِزقان عليهما من ورق الجنة؛ ليسترا عوراتهما، وناداهما ربهما قائاًل: ألم 

أنهكما عن األكل من هذه الشجرة، وأقل لكما محذًرا لكما: إن الشيطان عدو 

 لكما بيِّن العداوة؟!

واء: يا ربنا، ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه من األكل قال آدم وح - 11

من الشجرة، وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك، لنكونن  من الخاسرين 

 بإضاعتنا حظنا في الدنيا واآلخرة.

قال هللا آلم وحواء وإبليس: اهبطوا من الجنة إلى األرض، وسيكون  - 14

ا لبعض، ولكم في ا ألرض مكان استقرار إلى وقت معلوم، بعضكم عدّوً

 وتمتُّع  بما فيها إلى أجل مسمى.

قال هللا مخاطبًا آدم وحواء وذريتهما: في هذه األرض تَْحيَْوَن مدة ما  - 15

قدر هللا لكم من آجال، وفيها تموتون وتدفنون، ومن قبوركم تخرجون 

 للبعث.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

إخراج إبليس من موضعه في السماء، قال هللا آلدم: اسكن أنت  بعد --1

وحواء الجنة، وهو أمر تعبد، أو أمر إباحة وإطالق، من حيث إنه ال مشقة 

 فيه، فليس هو أمرا تكليفيا، وال يتعلق به تكليف.

وهذا دليل على أن سكنى آدم في الجنة كانت في مبدأ حياتهما، ثم أمرا  --1

ض، بسبب كيد الشيطان وحسده ووسوسته، وكان أخطر بالنزول إلى األر

سالح استخدمه هو تغريرهما بالحلف المؤكد باّلل، فانخدعا، وقد يخدع 

 المؤمن باّلل.

 .لئيم   ِخب   والفاجر   ، كريم   غر   المؤمنُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  6580: الرقم أو صفحةال
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 لهما، واللفظ( 5866) والترمذي ،(6580) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (8505) وأحمد

وقد فهم من آية: إاِل  أَْن تَُكونا َملََكْيِن تفضيل المالئكة على البشر، كما  --1

[ ومنها:اَل 51/ 3األنعام في آيات كثيرة منها: َوال أَقُوُل لَُكْم إِنِّي َملَك  ]

بُوَن ]النساء   [171/ 4اْلَمالئَِكةُ اْلُمقَر 

ا وفي الصحيح عن أبي هريرة ُ  خلقَ  لم  وحَ  فيهِ  ونفخَ  آدمَ  هللا  : فقالَ  َعطسَ  الرُّ

ِ، الحمدُ  َ  فحِمدَ  ّلل  ُ  يرَحُمكَ  ربُّهُ  لَهُ  فقالَ  بإذنِِه، هللا   أولئِكَ  إلى اذهب آدُم، يا هللا 

 الس المُ  وعليكَ : قالوا عليُكم الس المُ : فقل جلوس   منهُم مأل إلى ئَِكِة،المال

ِ، ورحمةُ   فقالَ  بينَهُم بَنيَك، وتحي ةُ  تحي تُكَ  هِذهِ  إن  : قالَ  ربِِّه، إلى رجعَ  ثم   هللا 

 ُ  يدي َوِكلتا ربِّي يمينَ  اختَرتُ : قالَ  شئَت، أي هما اختَر: َمقبوضتانِ  ويداهُ  لَهُ  هللا 

ي تُهُ، آدمُ  فيها فإذا بسطَها ثم   مباَرَكة   يمين   ربِّي ، أي: فقالَ  وذرِّ  هؤالِء؟ ما ربِّ

ي تَُك، هؤالءِ : فقالَ   رجل   فيهم فإذا عينيِه، بينَ  ُعمُرهُ  َمْكتوب   إنسان   كلُّ  فإذا ذرِّ

 كتبتُ  دق داودُ  ابنُكَ  هذا: قالَ  هذا؟ َمن ربِّ  يا: قالَ  أضوئِِهم من أو أضَوُؤهُم

. لَهُ  كتبَ  ال ذي ذاكَ : قالَ . عمِرهِ  في َِزدهُ  ربِّ  يا: قالَ . سنةً  أربعينَ  ُعُمرَ  لَهُ 

، أي: قالَ  : قالَ . وذاكَ  أنتَ : قالَ . سنةً  ستِّينَ  ُعُمري من لَهُ  جَعلتُ  قَد فإنِّي ربِّ

ُ، شاءَ  ما الجن ةَ  أُْسِكنَ  ثم    ملَكُ  فأتاهُ : قالَ  لنَفِسِه، يعدُّ  آدمُ  فَكانَ  منها، أُْهبِطَ  ثم   هللا 

لَت، قد: آدمُ  لَهُ  فقالَ  الموِت،  ولَِكن كَ  بلَى: قالَ . سنة   ألفُ  لي كتبَ  قَد عج 

ي تُهُ، فَجحَدتْ  فَجحدَ  َسنةً، ستِّينَ  داودَ  البنِكِ  جَعلتَ  ي تُهُ  فنَسيَتْ  ونسيَ  ذرِّ . ذرِّ

هودِ  بالكتابِ  أُِمرَ  يومئذ   فِمن: قالَ   والشُّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  يالراو

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0069: الرقم أو الصفحة

 وابن ،(9659) والبزار له، واللفظ( 0069) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (5/560(( )التوحيد)) في خزيمة

 يَقبُِضهما تعالى وأن ه وَكف يِن، يََدينِ  وجل   عز   ّللِ  أن   إثباتُ  :الَحديثِ  وفي --5

فاتُ  وتِلك ويَبُسطُهما،  بذاتِه يليقُ  بما ولكن البَشِر، كِصفاتِ  ليَست الصِّ

 .وَجاللِه
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هودِ  بالِكتابةِ  واألمرَ  الس الِم، وإلقاءَ  العاِطِس، تَشميتَ  أن  : وفيه --1  هي والشُّ

ننِ  ِمن ت التي والش رائعِ  السُّ  ) (.الس المُ  عليه مَ آدَ  َخلقِ  معَ  أُقِر 

ودلت آية: لِيُْبِدَي لَهُما ما ُووِرَي َعْنهُما ِمْن َسْوآتِِهما على أن كشف  --4

العورة من المنكرات، وأنه لم يزل مستهجنا في الطباع، مستقبحا في 

العقول، وأن هللا أوجب ستر العورة، ولذلك ابتدر آدم وحواء إلى سترها، 

واء عند الرجال أو النساء فقد هتك ستر فمن دعا إلى كشف العورات س

الحياء، وأعاد اإلنسان إلى البدائية الهمجية، وجعل المرأة سلعة للمتعة 

والتسلية ولم يرع صون العرض الذي أمر به الدين واقتضته الفطرة 

 السليمة، وكان صنيعه مثل الشيطان:يَْنِزُع َعْنهُما لِباَسهُما.

مجموع األمرين: االتصاف بصفات وكان ترغيب إبليس آلدم في  --5

 المالئكة، والخلود من غير موت البتة.

وكانت عقوبة آدم وحواء على المخالفة هي الهبوط إلى األرض، أما  --3

 عقاب اآلخرة فقد أسقطه هللا تعالى بالعفو عنهما وبقبول توبتهما. 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولِ  عن ،     وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب   عليه هللا 

اَلِة، إلى قَامَ  إَذا كانَ  أن هُ  وسل َم، ْهتُ : قالَ  الص  َمَواتِ  فََطرَ  لِل ِذي َوْجهي َوج   الس 

 َوَمْحيَاَي، َونُُسِكي، َصاَلتِي، إن   الُمْشِرِكيَن، ِمنَ  أَنَا َوما َحنِيفًا، َواألْرضَ 

ِ  َوَمَماتي  الُمْسلِِميَن، ِمنَ  َوأَنَا أُِمْرتُ  ذلكَ َوبِ  له، َشِريكَ  ال الَعالَِميَن، َربِّ  ّلِل 

 نَْفِسي، ظَلَْمتُ  َعْبُدَك، َوأَنَا َربِّي، أَْنتَ  أَْنتَ  إال   إلَهَ  ال الَملِكُ  أَْنتَ  الل هُم  

نُوبَ  يَْغفِرُ  ال إن ه َجِميًعا، ُذنُوبِي لي فَاْغفِرْ  بَذْنبِي، َواْعتََرْفتُ   أَْنَت، إال   الذُّ

 ال َسيِّئَهَا َعنِّي َواْصِرفْ  أَْنَت، إال   ألَْحَسنِهَا يَْهِدي ال األْخاَلقِ  َسنِ ألَحْ  َواْهِدنِي

 َوالش رُّ  يََدْيَك، في ُكلُّهُ  َواْلَخْيرُ  َوَسْعَدْيكَ  لَب ْيكَ  أَْنَت، إال   َسيِّئَهَا َعنِّي يَْصِرفُ 

 وإَذا إلَْيَك، َوأَتُوبُ  ْستَْغفُِركَ أَ  َوتََعالَْيَت، تَبَاَرْكتَ  وإلَْيَك، بكَ  أَنَا إلَْيَك، ليسَ 

 َسْمِعي، لكَ  َخَشعَ  أَْسلَْمُت، َولَكَ  آَمْنُت، َوبِكَ  َرَكْعُت، لكَ  الل هُم  : قالَ  َرَكَع،

ي، َوبََصِري،  الَحْمدُ  لكَ  َرب نَا الل هُم  : قالَ  َرفََع، وإَذا َوَعَصبِي، َوَعْظِمي، َوُمخِّ

َمَواِت، ِمْلءَ   شيء   ِمن ِشْئتَ  ما َوِمْلءَ  بْينَهَُما، ما َوِمْلءَ  األْرِض، ءَ َوِملْ  الس 

 َسَجدَ  أَْسلَْمُت، َولَكَ  آَمْنُت، َوبِكَ  َسَجْدُت، لكَ  الل هُم  : قالَ  َسَجَد، وإَذا بَْعُد،

َرهُ، َخلَقَهُ، لِل ِذي َوْجِهي ُ  تَبَاَركَ  َوبََصَرهُ، َسْمَعهُ  َوَشق   َوَصو   أَْحَسنُ  هللا 
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 ما لي اْغفِرْ  الل هُم  : َوالت ْسلِيمِ  الت َشهُّدِ  بْينَ  يقولُ  ما آِخرِ  ِمن يَكونُ  ثُم   لَخالِقِيَن،ا

ْرُت، َوما قَد ْمتُ   به أَْعلَمُ  أَْنتَ  َوما أَْسَرْفُت، َوما أَْعلَْنُت، َوما أَْسَرْرتُ  َوما أَخ 

مُ  أَْنتَ  ِمنِّي، ُر، َوأَْنتَ  الُمقَدِّ  .أَْنتَ  إال   إلَهَ  ال الُمَؤخِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  555: الرقم أو الصفحة

 .االستفتتاحِ  ُدعاءَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هديِه ِمن أن  : الحديثِ  في --5

 يُضافَ  بأن ومدِحه، تعالى هللاِ  على الث ناءِ  في األدبِ  إلى اإلرشادُ : وفيه --1

 .األدبِ  جهةِ  على مساوئِها دون األمورِ  محاسنُ  إليه

 ال إن ه جميًعا؛ ذنوبي لي فاغفِرْ  بذنبي واعتَرْفتُ  نفسي ظَلمتُ : »قوله في

نوبَ  يغفرُ   المغفرةِ  طلبِ  على وقد مه بالت قصيِر، اعتراف  : فيه «أنت إال   الذُّ

بًا، اءُ وح آدمُ  قال كما تأدُّ  لَنَا تَْغفِرْ  لَمْ  َوإِنْ  أَْنفَُسنَا ظَلَْمنَا َرب نَا: }الس الم عليهما و 

 [.11: األعراف{ ]اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  لَنَُكونَن   َوتَْرَحْمنَا

 َربِِّهَما، ِعْندَ  الس اَلمُ  عليهما َوُموَسى آَدمُ  اْحتَج   وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  َخلَقَكَ  الذي آَدمُ  أَْنتَ : ُموَسى قالَ  ُموَسى، آَدمُ  فََحج    ِمن فِيكَ  َونَفَخَ  بِيَِدهِ  هللا 

 بَِخِطيئَتِكَ  الن اسَ  أَْهبَْطتَ  ثُم   َجن تِِه، في َوأَْسَكنَكَ  َماَلئَِكتَهُ، لكَ  َوأَْسَجدَ  ُروِحِه،

ُ  اْصطَفَاكَ  الذي ُموَسى أَْنتَ : آَدمُ  فَقالَ  األْرِض، إلى  َوبَِكاَلِمهِ  بِِرَسالَتِهِ  هللا 

بَكَ  شيء   ُكلِّ  تِْبيَانُ  فِيهَا األْلَواحَ  َوأَْعطَاكَ  َ  َوَجْدتَ  فَبَِكمْ  نَِجيًّا، َوقَر   َكتَبَ  هللا 

 فِيهَا َوَجْدتَ  فَهلْ : آَدمُ  قالَ  َعاًما، بِأَْربَِعينَ : ُموَسى قالَ  أُْخلََق، أَنْ  قَْبلَ  الت ْوَراةَ 

 َكتَبَهُ  َعَماًل  َعِمْلتُ  أَنْ  علَى أَفَتَلُوُمنِي: قالَ  نََعْم،: قالَ  فََغَوى، َرب هُ  آَدمُ  َوَعَصى

 ُ ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قالَ  َسنَةً؟ بِأَْربَِعينَ  يَْخلُقَنِي أَنْ  قَْبلَ  أَْعَملَهُ  أَنْ  َعلَي   هللا   هللا 

 .ُموَسى آَدمُ  فََحج  : َوَسل مَ  عليه

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0610: الرقم أو الصفحة

يانِة، أُصولِ  في المناظَرةُ : الَحديثِ  وفي --1 ليلِ  وإقامةُ  الدِّ حيحِ  على الد   الص 

 .منها
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 وَجاللِه بَكمالِه يَليقُ  ما على وذلك تعالى، ّللِ  الكالمِ  ِصفةِ  إثباتُ : وفيه --1

.. فدلت على أمرين:وأما آية: اهْ --5  بِطُوا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ

وجود العداوة الدائمة بين اإلنسان والشيطان، ولما كانت العمدة في  -1

 [ .111العداوة آدم وإبليس، قال تعالى في سورة طه: اْهبِطا ِمْنها َجِميعاً ]

ِ  َرسولَ  أن   وفي الصحيح عن أبي هريرة  ال: قالَ  سل َم،و عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ْكبَاَن، تَلَق ُوا  يَبِعْ  واَل  تَنَاَجُشوا، واَل  بَْعض ، بَْيعِ  علَى بَْعُضُكمْ  يَبِعْ  واَل  الرُّ

، َحاِضر   وا واَل  لِبَاد   أنْ  بَْعدَ  الن ظََرْينِ  بَخْيرِ  فَهو اْبتَاَعهَا وَمنِ  الَغنََم، تَُصرُّ

 .تَْمر   ِمن وَصاًعا َرد هَا َسِخطَهَا نْ وإ أْمَسَكهَا، َرِضيَهَا إنْ  يَْحتَلِبَهَا،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0510: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولُ  نَهَى وفي الصحيح عن أبي هريرة  يَبِيعَ  أنْ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

، َحاِضر   ُجلُ  يَبِيعُ  واَل  تَنَاَجُشوا، واَل  لِبَاد   علَى يَْخطُبُ  واَل  أِخيِه، بَْيعِ  علَى الر 

 .إنَائِهَا في ما لِتَْكفَأَ  أُْختِهَا طاََلقَ  الَمْرأَةُ  تَْسأَلُ  واَل  أِخيِه، ِخْطبَةِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم ةخالص|  0560: الرقم أو الصفحة

 (5650) ومسلم له، واللفظ( 0560) البخاري أخرجه:  التخريج

توقيت بقاء اإلنسان في الدنيا، بحسب األجل من الميالد إلى الوفاة، وفي  -1

األرض يعيش اإلنسان وذلك نعمة عظمي، ألنها موضع قرار واستقرار، 

، ثم يأتي الموت، ثم واستمتاع بزخارف الحياة، وتنعم بمختلف نعم الحياة

يأتي البعث واإلخراج من القبور، ثم يكون الحساب والجزاء في عالم 

 اآلخرة.                                                                          

ومغزى هذه القصة كما أشرت في المناسبة: هو إرشادنا إلى ما فطرنا --8

شكر هللا وطاعته، وتنفيذ أوامره، واجتناب عليه، وإلى ما يجب علينا من 

 معاصيه، والحذر من وساوس الشيطان.
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فإذا عرفنا غرائزنا وميولنا، وعرفنا خطر عدونا وهو الشيطان، وربّينا 

أنفسنا على تذكر عهد هللا وميثاقه بأن نعبده وحده دون سواه، ونزكي النفس 

سعداء الدنيا واآلخرة، باألخالق واآلداب الحسنة ونعمل على تهذيبها، كنا 

 وأدينا رسالتنا في هذه الحياة.

ِ  رسولِ  معَ  خَرْجنا وفي الصحيح عن البراء بن عازب  علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ا القبرِ  إلى فانتَهينا األنصاِر، منَ  رجل   ِجناَزةِ  في وسل مَ   فجلسَ  يُلَحْد، ولم 

ِ  رسولُ   الط يُر، رءوِسنا على كأن ما حولَهُ  وَجلَسنا وسل مَ  علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ِ  استَعيذوا: فقالَ  رأَسهُ، فرفعَ  األرِض، في بِهِ  يْنكتُ  عود   يِدهِ  وفي  من باّلل 

تيِن، القبرِ  عذابِ   ليسَمعُ  وإن هُ : وقالَ  هاهنا جرير   حديثِ  في َزادَ  ثالثًا، أو مر 

 ومن دينُكَ  وما ربُّكَ  َمن ا،هذ يا: لَهُ  يقالُ  حينَ  مدبرينَ  ول وا إذا نعالِهم خفقَ 

: فيقولُ  ؟ ربُّكَ  َمن: لَهُ  فيقوالنِ  فيُجلِسانِهِ  ملَكانِ  ويأتيهِ : قالَ : هن اد   قالَ  ؟ نبيُّكَ 

ُ، ربِّيَ   هذا ما: لَهُ  فيقوالنِ  اإلسالُم، دينيَ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: فيقوالنِ  هللا 

جلُ  ِ  رسولُ  هوَ : فيقولُ : قالَ  ؟ فيكم بُِعثَ  ال ذي الر   وسل َم، علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ِ  كتابَ  قرأتُ : فيقولُ  ؟ يُدريكَ  وما: فيقوالنِ   في َزادَ  وصد قتُ  بِهِ  فآمنتُ  هللا 

ِ  قولُ  فذلِكَ  جرير   حديثِ  ُ  يُثبِّتُ  وجل   عز   هللا   منَ  مناد   فينادي آَمنُوا ال ذينَ  هللا 

 الجن ِة، إلى بابًا لَهُ  وافتَحوا الجن ِة، منَ  فأفِرشوهُ  َعبدي، صدقَ  قَد أن: الس ماءِ 

 مد   فيها لَهُ  ويُفتَحُ : قالَ  وطيبِها َروِحها من فيأتيهِ : قالَ  الجن ةِ  منَ  وألبسوهُ 

 وياتيهِ  جسِدِه، في روُحهُ  وتعادُ : قالَ  موتَهُ  فَذكرَ  اْلكافرَ  وإن  : قالَ  بصِرهِ 

 فيقوالنِ  أدري، ال هاْه، هاهْ  هاهْ : فيقولُ  ؟ ربُّكَ  من: فيقوالنِ  فيُجلسانِهِ  ملَكانِ 

جلُ  هذا ما: فيقوالنِ  أدري، ال هاْه، هاهْ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: لَهُ   بُِعثَ  ال ذي الر 

 فأفرشوهُ  كَذَب، أن: الس ماءِ  منَ  مناد   فُينادي أدري، ال هاْه، هاهْ : فيقولُ  ؟ فيُكم

ها من فيأتيهِ : قالَ  الن ارِ  إلى بابًا لَهُ  حواوافتَ  الن اِر، منَ  وألبِسوهُ  الن اِر، منَ   حرِّ

 حديثِ  في َزادَ  أضالُعهُ  فيهِ  تختلِفَ  حت ى قبُرهُ  علْيهِ  ويضي قُ : قالَ  وسموِمها

 جبل   بِها ُضِربَ  لو حديد   من ِمرَزبَة   مَعهُ  أْبَكمُ  أعمى لَهُ  يقي ضُ  ثم  : قالَ  جرير  

 إال   والمغربِ  المشرقِ  بينَ  ما يسَمُعها ضربةً  بِها فيضربُهُ : قالَ  ترابًا لصارَ 

وحُ  فيهِ  تعادُ  ثم  : قالَ  ترابًا فيَصيرُ  الث قلينِ   الرُّ

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6510: الرقم أو الصفحة داود
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 ،(0005) والنسائي ه،ل واللفظ( 6510) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 59115) وأحمد مختصراً،( 5168) ماجه وابن

 وبَعدَ  القَبرِ  في الُكفرِ  وَمغب ةِ  اإليمان فَضلِ  إلى الت نبيهُ  :الحديثِ  وفي --5

 .الَموتِ 

 .للكافِرِ  وَعذابًا للُمؤمِن، نَعيًما القَبر في أن   بيانُ : وفيه --1

ني آدم وتحذيرهم من فتنة الشيطان ]سورة توفير حوائج الدنيا لب -5

 [                                            05الى  06( :اآليات 5األعراف )

يا بَنِي آَدَم قَْد أَْنَزْلنا َعلَْيُكْم لِباساً يُواِري َسْوآتُِكْم َوِريشاً َولِباُس التَّْقوى  

ِ لََعلَّ  كَُّروَن )ذلَِك َخْيٌر ذلَِك ِمْن آياِت َّللاَّ ( يا بَنِي آَدَم ال يَْفتِنَنَُّكُم 06ُهْم يَذَّ

ْيطاُن َكما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة يَْنِزُع َعْنُهما لِباَسُهما لِيُِريَُهما  الشَّ

يَن َسْوآتِِهما إِنَّهُ يَراُكْم ُهَو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث ال تََرْونَُهْم إِنَّا َجَعْلنَا الشَّياطِ 

 (05أَْولِياَء لِلَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن )

 التفسير

يا بني آدم، قد جعلنا لكم لباًسا ضروريًّا لستر عوراتكم، وجعلنا لكم  - 13

لون به في الناس، ولباس التقوى  التي هي امتثال ما أمر -لباًسا كماليًّا تتَجم 

ك المذكور من خير من هذا اللباس الحسي، ذل -هللا به واجتناب ما نهى عنه

اللباس من آيات هللا الدالة على قدرته، لعلكم تتذكرون نعمه عليكم 

 فتشكرونها.

ن كم الشيطان بتزيين المعصية بترك اللباس الحسي  - 17 يا بني آدم، ال يَُغر 

لستر العورة أو ترك لباس التقوى، فقد خدع أبويكم بتزيين األكل من 

ا من الجنة، وبدت لهما عوراتهما، الشجرة حتى كان مآل ذلك أن أخرجهم

إن الشيطان وذريته يرونكم ويشاهدونكم وأنتم ال ترونهم وال تشاهدونهم، 

فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين ال يؤمنون 

 باّلل، وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فال سبيل لهم عليهم.

  حيحة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية ص 
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دلت آية: يا بَنِي آَدَم قَْد أَْنَزْلنا َعلَْيُكْم لِباساً يُواِري َسْوآتُِكْم على وجوب  --1

ستر العورة ألنه قال: يُواِري َسْوآتُِكْم أي أنه تعالى جعل لذرية آدم لباسا 

يسترون به عوراتهم، وفيه داللة على األمر بالتستر. وال خالف بين العلماء 

 ي وجوب ستر العورة عن أعين الناس.ف

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال الظاهرية والطبري: هي من الرجل --1

الفرج نفسه: القبل والّدبر، دون غيرهما لقوله تعالى: لِباساً يُواِري َسْوآتُِكْم، 

 بََدْت لَهُما َسْوآتُهُما. لِيُِريَهُما َسْوآتِِهما

ِ َصل ى هللاُ عليه وسل َم َغَزا َخْيبََر، أن  رَ   وفي البخاري عن أنس: سوَل هللا 

ِ َصل ى هللاُ عليه وسل َم  فََصل ْينَا ِعْنَدهَا َصاَلةَ الَغَداِة بَغلَس ، فََرِكَب نَبِيُّ هللا 

ِ َصلَّى َّللاُ عليه وَرِكَب أبو طَْلَحةَ، وأَنَا َرِديُف أبِي طَْلَحةَ  ، فأْجَرى نَبِيُّ َّللاَّ

ِ َصلَّى َّللاُ عليه وسلَّ  َم في ُزقَاِق َخْيبََر، وإنَّ ُرْكبَتي لَتََمسُّ فَِخَذ نَبِيِّ َّللاَّ

 ِ وسلََّم، ثُمَّ َحَسَر اإلَزاَر عن فَِخِذِه حتَّى إنِّي أْنظُُر إلى بَيَاِض فَِخِذ نَبِيِّ َّللاَّ

ُ  َصلَّى َّللاُ عليه وسلََّم، ا َدَخَل القَْريَةَ قاَل: هللا  أْكبَُر َخِربَْت َخْيبَُر إن ا إَذا فَلَم 

[ قالَهَا ثاََلثًا، 177نََزْلنَا بَساَحِة قَْوم  }فََساَء َصبَاُح الُمْنَذِريَن{ ]الصافات: 

د ، قاَل عبُد الَعِزيِز: وقاَل بَْعُض  قاَل: وَخَرَج القَْوُم إلى أْعَمالِِهْم، فَقالوا: ُمَحم 

ْبُي،  -الَجْيَش  يَْعنِي -أْصَحابِنَا: والَخِميُس  قاَل: فأَصْبنَاهَا َعْنَوةً، فَُجِمَع الس 

ِ، أْعِطنِي َجاِريَةً ِمَن  ُ عْنه، فَقاَل: يا نَبِي  هللا  فََجاَء ِدْحيَةُ الَكْلبِيُّ َرِضَي هللا 

، فََجاَء َرُجل  إلى ْبِي، قاَل: اْذهَْب فَُخْذ َجاِريَةً، فأَخَذ َصفِي ةَ بْنَت ُحيَي  النبيِّ  الس 

، َسيَِّدةَ  ِ، أْعطَْيَت ِدْحيَةَ َصفِي ةَ بْنَت ُحيَي  َصل ى هللاُ عليه وسل َم فَقاَل: يا نَبِي  هللا 

ا نَظََر إلَْيهَا  قَُرْيظَةَ والن ِضيِر، ال تَْصلُُح إال  لََك، قاَل: اْدُعوهُ بهَا فََجاَء بهَا، فَلَم 

ْبِي َغْيَرهَا، قاَل: فأْعتَقَهَا  النبيُّ َصل ى هللاُ عليه وسل مَ  قاَل: ُخْذ َجاِريَةً ِمَن الس 

: يا أبَا َحْمَزةَ، ما  َجهَا، فَقاَل له ثَابِت  النبيُّ َصل ى هللاُ عليه وسل َم وتََزو 

َجهَا، حت ى إَذا كاَن بالط ِريِق، َجه َزْتهَا له  أْصَدقَهَا؟ قاَل: نَْفَسهَا، أْعتَقَهَا وتََزو 

، فأْهَدْتهَا له ِمَن الل ْيِل، فأْصبََح النبيُّ َصل ى هللاُ عليه وسل َم َعُروًسا،  أُمُّ ُسلَْيم 

ُجُل يَِجيُء  فَقاَل: َمن كاَن ِعْنَدهُ شيء  فَْليَِجْئ به وبََسطَ نِطًَعا، فََجَعَل الر 

ْمِن، قاَل: وأَْحِسبُهُ  ُجُل يَِجيُء بالس  قْد َذَكَر الس ِويَق، قاَل:  بالت ْمِر، وَجَعَل الر 

ِ َصل ى هللاُ عليه وسل َم.  فََحاُسوا َحْيًسا، فََكانَْت ولِيَمةَ َرسوِل هللا 

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
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 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 055الصفحة أو الرقم: 

وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة وقال مالك: السرة ليست بعورة،  --1

 َزوجته. وحجة مالك

غطِّ فِخَذَك ، فإن  فِخَذ الرجِل » قوله صلّى هللا عليه وسلّم لعبدهللا بن عباس : 

 عوَرتُهُ 

 بن جرهد»  وحديث أسند، أنس حديث: وقال تعليقا، البخاري أخّرجه

 خذالف أن يعني اختالفهم، من يخرج حتى أحوط،«  صحابي وهو خويلد،

 هللا صلّى النّبي من ظهرت ألنها بعورة، ليس المالكية عند الصحيح على

 .جرهد لحديث كشفها، يكره ولكن خيبر، يوم وسلّم عليه

الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح الجامع 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 6519الصفحة أو الرقم: 

 لركبة عورة.وقال أبو حنيفة: ا --4

وقال الشافعي: ليست السرة وال الركبتان من العورة على الصحيح،  --5

لكن يجب سترهما عند الشافعية من قبيل: ما ال يتم الواجب إال به فهو 

 واجب.

وأما المرأة الحرة: فعورة كلها إال الوجه والكفين، عند أكثر أهل العلم،  --3

يتزّوج امرأة فلينظر إلى وجهها من أراد أن  جمهور الفقهاء:بدليل قول 

 وكفّيها وألن ذلك واجب كشفه في اإلحرام.

ودلت آية أَْنَزْلنا َعلَْيُكْم لِباساً.. َوِريشاً على مزيد نعمة هللا تعالى بتوفير  --7

 ما يحتاجه اإلنسان في الدنيا، وليعينه على أمر الدين واآلخرة.

لصالح والّسمت الحسن في لكن لباس التقوى: وهو اإليمان والعمل ا --8

الوجه هو خير وأبقى، وأخلد وأنقى، وبه النجاة عند هللا، وهو طريق القربى 

إلى هللا عز وجل، ألن المعنى: ولباس التقوى المشار إليه، الذي علمتموه، 

خير لكم من لبس الثياب التي تواري سوءاتكم، ومن الرياش التي أنزلنا 

 إليكم فالبسوه.
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ى: يا بَنِي آَدَم ال يَْفتِنَن ُكُم الش ْيطاُن يدل على تحذير الناس من وقوله تعال --7

قبول وسوسة الشيطان ألن المقصود من ذكر قصص األنبياء عليهم السالم 

حصول العبرة لمن يسمعها، فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم، وبيّن فيها شدة 

من قبول وسوسة  عداوة الشيطان آلدم وأوالده، أتبعها بأن حذر أوالد آدم

الشيطان بدليل تأثيره على آدم وحواء وإيقاعهما في الزلة الموجبة 

 إلخراجهما من الجنة، فإذا أثر على آدم فكيف يكون حال آحاد الناس؟

 واللباس الذي نزعه الشيطان عن آدم وحواء: هو ثياب الجنة. --11

اإلنس ال يرون الجن، وقوله تعالى: ِمْن َحْيُث ال تََرْونَهُْم يدل على أن  -11

 ويؤكده

ِ  عن صفية بنت حيي   أن هَا َجاَءْت َرسولَ  الخبر الذي أخرجه البخاري  هللا 

َصل ى هللاُ عليه وسل َم تَُزوُرهُ، وهو ُمْعتَِكف  في الَمْسِجِد، في الَعْشِر األَواِخِر 

 ِ  َصل ى هللاُ عليه وسل َم، ِمن َرَمَضاَن، ثُم  قَاَمْت تَْنقَلُِب، فَقَاَم معهَا َرسوُل هللا 

حت ى إَذا بَلََغ قَِريبًا ِمن بَاِب الَمْسِجِد، ِعْنَد بَاِب أُمِّ َسلََمةَ ََزْوِج النبيِّ َصل ى هللاُ 

ِ َصل ى هللاُ  عليه وسل َم، َمر  بِهما َرُجاَلِن ِمَن األْنَصاِر، فََسل ما علَى َرسوِل هللا 

ِ َصل ى هللاُ عليه وسل َم: علَى عليه وسل َم، ثُم  نَ  فََذا، فَقاَل لهما َرسوُل هللا 

 ِ ِ وَكبَُر عليهما ذلَك، فَقاَل َرسوُل هللا  ِ يا َرسوَل، هللا  ِرْسلُِكَما، قااَل: ُسْبَحاَن هللا 

ِم، وإَصل ى هللاُ عليه وسل َم:  ْيطَاَن يَْبلُُغ ِمَن اإلْنَساِن َمْبلََغ الدَّ نِّي َخِشيُت إنَّ الشَّ

 أَْن يَْقِذَف في قُلُوبُِكما شيئًا.

الراوي : صفية بنت حيي زوج النبي صلى َّللا عليه وسلم | المحدث : 

| خالصة  0505البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ث : ]صحيح[حكم المحد

 [5/ 114س وقوله تعالى: ال ِذي يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر الن اِس ]النا --11

وقوله صلّى َّللا عليه وسلّم فيما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان عن 

ةُ الش يطاِن »   مسعود:  ابن ا لم  ةً فأم  ةً بابِن آدَم وللملَك لم  إن  للش يطاِن لم 

ةُ الملَك فإيعاد  بالخيِر وتصديق  بالحقِّ  ا لم  فإيعاد  بالش رِّ وتَكذيب  بالحقِّ وأم 
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ِ فم ذ باّلل  َ ومن وجَد األخرى فليتعو  ن وجَد ذلِك فليعلم أن هُ مَن هللاِ فليحمِد هللا 

ْيطَاُن يَِعُدُكُم اْلفَْقَر َويَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء اآليةَ  جيِم ثم  قرأ الش   مَن الش يطاِن الر 

الراوي : عبدَّللا بن مسعود | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0899ترمذي الصفحة أو الرقم: ال

أن  ِمن َخواِطِر القلِب ما يكوُن ِمن الملَِك ومنها ما يكوُن    وفي الحديِث: --5

 ِمن الش يطاِن.

ِذ باّللِ تعالى ِمنه  --1 جيِم، والحثُّ على التعوُّ وفيه: الحَذُر ِمن الش يطاِن الر 

ه.  وِمن َشرِّ

تِه ِمن شرِّ  وفيه: --1 ِحْرُص الن بيِّ صل ى هللاُ علَيه وسل م على ِوقايِة أم 

.وفيما عدا هذا جاء في رؤية الجن أخبار صحيحة في البخاري « الش يطاِن. 

 ومسلم.

ما قَرأ رسوُل َّللاِ صلَّى َّللاُ عليه وسلَّم  حديث ابن حبان  عن ابن عباس و

هللاِ صل ى هللاُ عليه وسل م وطائفة  ِمن ، انطلَق رسوُل على الِجنِّ وما رآهم

أصحابِه عاِمديَن سوَق ُعكاظ  وقد ِحيَل بْيَن الش ياطيَن وبْيَن خبَِر الس ماِء 

ياطيُن إلى قوِمهم فقالوا : ما لكم ؟ قالوا :  هُُب فرَجَعِت الش  وأُرِسلَْت عليهم الشُّ

هُُب قالوا : ما ذاك إال  شيء  ِحيل بْينَنا وبْيَن خبَِر الس ماِء وأُرِسلَْت عل ينا الشُّ

حَدث فاضِربوا َمشاِرَق األرِض ومغاِربَها فانظُروا ما هذا ال ذي حال بْينَنا 

وبْيَن خبَِر الس ماِء فانطلَقوا يضِربوَن َمشارَق األرِض وَمغاِربَها فمر  الن فُر 

ى سوِق ُعكاظ  وهو ال ذين أَخذوا نحَو تِهامةَ وهو بنَْخلةَ وهم عاِمدوَن إل

ا سِمعوا القرآَن قالوا :  يَُصلِّي بأصحابِه صل ى هللاُ عليه وسل م صالةَ الفجِر فلم 

هذا ال ذي حال بْينَنا وبْيَن خبَِر الس ماِء فرَجعوا إلى قوِمهم }فَقَالُوا إِن ا َسِمْعنَا 

ْشِد فَآَمن ا بِِه وَ  ، 1لَْن نُْشِرَك بَِربِّنَا أََحًدا{ ]الجن: قُْرآنًا َعَجبًا * يَْهِدي إِلَى الرُّ

[ فأوحى هللاُ إلى نبيِّه صل ى هللاُ عليه وسل م : }قُْل أُوِحَي إِلَي  أَن هُ اْستََمَع نَفَر  1

{ ]الجن:   [1ِمَن اْلِجنِّ

الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 550البخاري الصفحة أو الرقم: 
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 (668( واللفظ له، ومسلم )550التخريج : أخرجه البخاري )

هْل كاَن ابُن َمْسُعود  َشِهَد مع  روي مسلم )َعْن عاِمٍر، قاَل: َسأَْلُت َعْلقََمةَ:

؟ قاَل: فقاَل َعْلقََمةُ: أنا َسأَ  ُ عليه وسل َم لَْيلَةَ الِجنِّ ْلُت اْبَن َرسوِل هللاِ َصل ى هللا 

ُ عليه وسل َم لَْيلَةَ  َمْسُعود  فَقُلُت: هْل َشِهَد أَحد  ِمنُكم مع َرسوِل هللاِ َصل ى هللا 

؟ قاَل: ال، ولَِكن ا ُكن ا مع َرسوِل هللاِ ذاَت لَْيلَة  فَفقَْدناهُ فاْلتََمْسناهُ في األْوِديَِة  الِجنِّ

عاِب. فَقُْلنا: اْستُِطيَر أِو اغْ  ا والشِّ تِيَل. قاَل: فَبِْتنا بَشرِّ لَْيلَة  باَت بها قَْوم  فَلَم 

. قاَل: فَقُْلنا يا َرسوَل هللاِ، فقَْدناَك فَطَلَْبناَك  أْصبَْحنا إذا هو جاء  ِمن قِبََل ِحراء 

. فقاَل: أتانِي داِعي الِجنِّ فََذهَْبُت  معهُ فَلَْم نَِجْدَك فَبِْتنا بَشرِّ لَْيلَة  باَت بها قَْوم 

فَقََرْأُت عليهُم القُْرآَن قاَل: فاْنطَلََق بنا فأرانا آثاَرهُْم وآثاَر نِيرانِِهْم وَسأَلُوهُ 

اَد فقاَل: لَُكْم ُكلُّ َعْظم  ُذِكَر اْسُم هللاِ عليه يَقَُع في أْيِديُكْم أْوفََر ما يَكوُن لَْحًما  الز 

ُ عليه وسل َم: فال تَْستَْنُجوا وُكلُّ بَْعَرة  َعلَف  لَِدوابُِّكْم. فقاَل َرسو ُل هللاِ َصل ى هللا 

بِهما فإن هُما طَعاُم إْخوانُِكْم. وفي رواية: إلى قَْولِِه: وآثاَر نِيرانِِهْم. ولم يذكر 

 ما بعده.

 الراوي : عبدَّللا بن مسعود | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 : ]صحيح | خالصة حكم المحدث 610الصفحة أو الرقم: 

 في الحديِث: أن  رسوَل هللا صل ى هللاُ عليه وسل م بُِعَث إلى الِجنِّ واإلنِس. --1

وفيه: ما يُدلُّ على لُطِف هللاِ باآلدميِّيَن؛ ألن ه اختار لهم لُباَب األشياِء،  --1

. -كالِعظاِم  -وجَعل ما لم يَختَْره لهم   َزاًدا إلخوانِهم ِمن الِجنِّ

ا يُدلُّ على ُحسِن ُصحبِة أصحاِب رسوِل هللا صل ى هللاُ عليه وفيه: م --1

 وسل م.

ْوثِ  --4  وفيه: الن هُي عن االستنجاِء واالستطابِة بالَعْظِم والر 

وعقيدتنا أنه ال قدرة للشيطان على البشر بوجه من الوجوه، بدليل  --11

، إاِل    أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم لِي قوله تعالى: ما كاَن لِي َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلطان 

 [ .11/ 14]إبراهيم 
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ياِطيَن أَْولِياَء لِل ِذيَن ال  --14 واحتج أهل السنة بقوله تعالى: إِن ا َجَعْلنَا الش 

يُْؤِمنُوَن على أن هللا هو الذي سلّط الشيطان الرجيم على الكافرين حتى 

بينهم في الذهاب عن الحق،  أضلهم وأغواهم، َزيادة في عقوبتهم، وتسوية

 فأصبح الشيطان وليا لمن ال يؤمن.

َ  إن   وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتَهُ  صانع   كل   خلقَ  هللا 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة المسند

كين تقليد اآلباء وتشريع َّللا الوحي إلى رسوله تشريع المشر -9

 [                                    00الى  09( :اآليات 5]سورة األعراف )

َ ال  ُ أََمَرنا بِها قُْل إِنَّ َّللاَّ َوإِذا فََعلُوا فاِحَشةً قالُوا َوَجْدنا َعلَْيها آباَءنا َوَّللاَّ

ِ ما ال تَْعلَُموَن ) يَأُْمُر بِاْلفَْحشاِء أَتَقُولُونَ  ( قُْل أََمَر َربِّي بِاْلقِْسِط 09َعلَى َّللاَّ

يَن َكما بََدأَُكْم  َوأَقِيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

اللَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُ 08تَُعوُدوَن ) وا ( فَِريقاً َهدى َوفَِريقاً َحقَّ َعلَْيِهُم الضَّ

ِ َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن ) ياِطيَن أَْولِياَء ِمْن ُدوِن َّللاَّ  (00الشَّ

 التفسير

وإذا ارتكب المشركون أمًرا بالغ النكر كالشرك والطواف بالبيت  - 18

عراة وغيرهما، اعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم يرتكبونها، وأن هللا أمرهم 

ا عليه -يا محمد-بذلك، قل  م: إن هللا ال يأمر بالمعاصي، بل ينهى عنها، رّدً

على هللا ما ال تعلمون  -أيها المشركون-فكيف تَد عون ذلك عليه؟ أتقولون 

 كذبًا وافتراًء؟!

لهؤالء المشركين: إن هللا أمر بالعدل، ولم يأمر  -يا محمد-قل  - 17

بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا له العبادة عموًما، وعلى وجه 

لخصوص في المساجد، وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة، كما خلقكم ا

من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى، فالقادر على بدء خلقكم قادر 

 على إعادتكم وبعثكم.
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وقد جعل هللا الناس فريقين: فريقًا منكم هداه، ويس ر له أسباب الهداية،  - 11

عليهم الضاللة عن طريق الحق، وصرف عنه موانعها، وفريقًا آخر وجبت 

ذلك أنهم صي روا الشياطين أولياء من دون هللا، فانقادوا لهم جهاًل، وهم 

 يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلّت اآليات على ما يأتي:

يّز اإلنسان بالعقل تقليد اآلباء واألسالف مرفوض عقال وطبعا ألن هللا م -1

الذي يستطيع به التمييز بين الحق والباطل، فإن كان اآلباء على حق وخير، 

جاَز اتباعهم وتقليدهم، وإن كانوا على ضاللة وشر، وجب البعد عن 

 منهجهم وطريقهم، وإال كانوا على جهل وخطأ.

ا طَالِب   أبَا أن   وفي الصحيح عن المسيب بن حزن  َدَخلَ  فَاةُ،الوَ  َحَضَرْتهُ  لَم 

، أبو وِعْنَدهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  عليه ، أيْ : فَقَالَ  َجْهل   إال   إلَهَ  ال قُلْ  َعمِّ

،ُ ِ  ِعْندَ  بهَا لكَ  أَُحاجُّ  َكلَِمةً  هللا  ِ  وَعْبدُ  َجْهل   أبو فَقَالَ  هللا   أبَا يا: أَُمي ةَ  أبِي بنُ  هللا 

 شيء   آِخرَ  قَالَ  حت ى يَُكلَِّمانِِه، يََزااَل  فَلَمْ  الُمط لِِب، عبدِ  ةِ ِمل   عن تَْرَغبُ  طَالِب ،

 أَلَْستَْغفَِرن  : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  فَقَالَ  الُمط لِِب، عبدِ  ِمل ةِ  علَى: بهِ  َكل َمهُمْ 

 يَْستَْغفُِروا أنْ  آَمنُوا والذينَ  للنبيِّ  كانَ  ما: }فَنََزلَتْ  عْنه أُْنهَ  لَمْ  ما لََك،

{ الَجِحيمِ  أْصَحابُ  أن هُمْ  لهمْ  تَبَي نَ  ما بَْعدِ  ِمن قُْربَى أُولِي َكانُوا ولو لِْلُمْشِرِكينَ 

 [53: القصص{ ]أْحبَْبتَ  َمن تَْهِدي ال إن كَ : }ونََزلَتْ [. 111: التوبة]

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حزن بن المسيب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0996: الرقم أو الصفحة يالبخار

ال يأمر هللا إال بالعدل واالستقامة، وهو منّزه عن األمر بالفحشاء  -1

 والمنكر والمعاصي.                                                           

 الواجب على المؤمن في عبادة ربه أمران: أن يكون فعله موافقا -1

للصواب الذي قررته الشريعة، وأن يكون خاليا من الشرك، أي بأن يخلص 

 العبادة ّلل والطاعة، وينأى عن وجوه الخطأ واالنحراف.
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 صل ى هللاِ  رسولُ  قالوفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي َّللا عنها 

 .َرد   فهو منه ليس ما هذا أْمِرنا في أْحَدثَ  َمن: وسل مَ  عليه هللاُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  راويال

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0685: الرقم أو الصفحة البخاري

 (5559) ومسلم له، واللفظ( 0685) البخاري أخرجه:  التخريج

 بها، مِ وااللتِزا وسل مَ  علَيهِ  هللاُ  صل ى الن بيِّ  ُسن ةِ  باتِّباعُ  األمر :الَحديث وفي

 .وجل   عز   هللاِ  ِدينِ  في بِدَعة   ُكلِّ  عن والن هيُ 

 أتيناوفي الصحيح عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر  

 لتحملهم أتوك ما إذا الذين على وال فيه نزل ممن وهو ساريةَ، بنِ  العرباضَ 

 ئدين،وعا َزائرين، ؛ أتيناك:  وقلنا فسل منا، عليه أحملكم ما أجد ال قلت

 ذاتَ  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  بنا صلى:  العرباضُ  فقال.  ومقتبِسين

،  منها ووِجلت العيون، منها ذرفت بليغةً، موعظةً  فوعظنا علينا، أقبل ثم يوم 

ع ، موعظةُ  هذه كأن!  هللاِ  رسولَ  يا:  قائل   فقال.  القلوبُ   إلينا تعهد فماذا ُمودِّ

 من فإنه حبشيًّا، عبًدا وإن والطاعةِ  والسمعِ  هللاِ  بتقوى أوصيكم:  فقال ؟

 المهديّين الخلفاءِ  وسنةِ  بسنتي فعليكم كثيًرا، اختالفًا فسيرى بعدي منكم يِعشْ 

 فإن   األمورِ  ومحدثاتِ  وإياكم بالنواجِذ، عليها وَعّضوا بها، تمّسكوا الراشدين

 ضاللة   بدعة   وكل   بدعة ، محدثة   كل  

:  المحدث|  حجر بن وحجر السلمي عمرو بن عبدالرحمن : الراوي

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6605: الرقم أو الصفحة

 (55591) وأحمد له، واللفظ( 6605) داود أبو أخرجه:  التخريج

 عليه هللا ىصل   النبي بسنة التمسُّكِ  على الش ديدُ  والتأكيدُ  الَحثُّ : الحديث وفي

اِشدين، الُخلفاءِ  وُسن ةِ  وسل م ينِ  في االبتداعِ  عن والن هيُ  الر   والتحذيرُ  الدِّ

 .ذلك ِمن الش ديدُ 
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إعادة الخلق بالبعث مثل ابتداء الخلق األول، بل هو أهون: َوهَُو ال ِذي  -4

 [ .17/ 11م يَْبَدُؤا اْلَخْلَق ثُم  يُِعيُدهُ، َوهَُو أَْهَوُن َعلَْيِه ]الرو

ِ  َرسولُ  َخطَبَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  إلى َمْحُشوُرونَ  إن ُكمْ  الن اُس، أيُّها يا: فَقالَ   كما: }قالَ  ثُم   ُغْراًل، ُعَراةً  ُحفَاةً  هللا 

لَ  بََدْأنَا  أاَل : قالَ  ثُم   اآليَِة، آِخرِ  إلى{ فَاِعلِينَ  اُكن   إن ا َعلَْينَا وْعًدا نُِعيُدهُ، َخْلق   أو 

لَ  وإن   تي ِمن بِرَجال   يَُجاءُ  وإن ه أاَل  إْبَراِهيُم، القِيَاَمةِ  يَومَ  يُْكَسى الَخاَلئِقِ  أو   أُم 

َماِل، َذاتَ  بِهمْ  فيُْؤَخذُ   ما تَْدِري ال إن كَ : فيُقَالُ  أَُصْيَحابِي، َربِّ  يا: فأقُولُ  الشِّ

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ  بَْعَدَك، َدثُواأحْ   ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }الص 

ا فيهم، قِيبَ  أْنتَ  ُكْنتَ  تََوف ْيتَنِي فَلَم  { َشِهيد   شيء   ُكلِّ  علَى وأَْنتَ  عليهم الر 

ينَ  يََزالُوا لَمْ  هَُؤاَلءِ  إن  : فيُقَالُ   .فَاَرْقتَهُمْ  ْنذُ مُ  أْعقَابِِهمْ  علَى ُمْرتَدِّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6601: الرقم أو الصفحة البخاري

: قََرأَ  ثُم   ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُْحَشُرونَ وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس 

لَ  بََدْأنَا كما} لُ [ 114: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكن ا إن ا َعلَْينَا َوْعًدا ِعيُدهُ نُ  َخْلق   أَو   فأو 

َماِل، َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجال   يُْؤَخذُ  ثُم   إِْبَراِهيُم، يُْكَسى َمن  الشِّ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إن هُمْ : فيُقَالُ  أَْصَحابِي،: فأقُولُ   فَاَرْقتَهُْم، ُمْنذُ  ابِِهمْ أَْعقَ  علَى ُمْرتَدِّ

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ   ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  ابنُ  ِعيَسى الص 

ا فيهم، قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوف ْيتَنِي فَلَم   إنْ  َشِهيد ، شيء   ُكلِّ  علَى َوأَْنتَ  عليهم، الر 

ْبهُمْ  : المائدة{ ]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإن كَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ،ِعبَاُدكَ  فإن هُمْ  تَُعذِّ

دُ : قالَ  ،[118 ، يُوُسفَ  بنُ  ُمَحم  ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِريُّ  قَبِيَصةَ، عن هللا 

وا ال ِذينَ  الُمْرتَدُّونَ  هُمُ : قالَ  ُ  َرِضيَ  ر  بَك أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكر   أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَدُّ  هللا 

 .عْنه

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0665: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الَغيبِ  عنِ  وسل م علَيه هللاُ  صل ى إخباُره: الحديثِ  في --5

 .وسل م علَيه هللاُ  صل ى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --1
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 .الس الم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --1

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --4

يصة   غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخصُّ  قَد هللاَ  أن  : وفيه --5  بها يَتَمي ز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره، َعن

ْل: أََمَر َربِّي بِاْلقِْسِط ... بثالثة قال الراَزي: إنه تعالى أمر في هذه اآلية: قُ  -5

 أشياء:

: وهو قول: ال إله إال هللا، وهو يشتمل على معرفة هللا أنه أمر بالقسطأولها: 

 تعالى بذاته وأفعاله وأحكامه، ثم على معرفة أنه واحد ال شريك له.

. وهو قوله: َوأَقِيُموا ُوُجوهَُكْم ِعْنَد ُكلِّ  أنه أمر بالصالة،وثانيها:   َمْسِجد 

 (15/56)تفسير الرازي:  أنه أمر بعبادته مخلصين له الدينوثالثها: 

الناس جميعا عند خلقهم مخلوقون مفطورون على فطرة التوحيد  -3

ومعرفة هللا تعالى، ثم يتغير حال بعضهم بمؤثرات البيئة والتعليم والتوجيه 

 في البيت والمدرسة والمجتمع.

 فأبََواهُ  الفِْطَرِة، علَى يُولَدُ  إاِل   َمْولُود   ِمن ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

َدانِهِ  َرانِهِ  يُهَوِّ َكانِهِ  َويُنَصِّ  قَْبلَ  َماتَ  لو أََرأَْيتَ  هللاِ، َرُسولَ  يا: َرُجل   فَقالَ  َويَُشرِّ

ُ : قالَ  ذلَك؟  َمْولُود   ِمن ما: نَُمْير   اْبنِ  َحديثِ  وفي. َعاِملِينَ  َكانُوا بِما أَْعلَمُ  هللا 

 هِذه علَى إاِل  : ُمَعاِويَةَ  أَبِي عن بَْكر ، أَبِي ِرَوايَةِ  وفي. الِمل ةِ  علَى َوهو إاِل   يُولَدُ 

 ليسَ : ُمَعاِويَةَ  أَبِي عن ُكَرْيب ، أَبِي ِرَوايَةِ  وفي. لَِسانُهُ  عْنه يُبَيِّنَ  حت ى الِمل ِة،

 .لَِسانُهُ  عْنه يَُعبِّرَ  حت ى ْطَرِة،الفِ  هِذه علَى إاِل   يُولَدُ  َمْولُود   ِمن

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0619: الرقم أو الصفحة

 واللفظ( 0619) ومسلم ،(6600 ،6188) البخاري أخرجه:  التخريج

 له
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 كانَ  وإنْ  ُمتََوفًّى، لُود  َموْ  ُكلِّ  علَى يَُصل ىوفي الصحيح عن أبي هريرة  

 أبُوهُ  أوْ  اإلْساَلَم، أبََواهُ  يَد ِعي اإلْساَلِم، فِْطَرةِ  علَى ُولِدَ  أن ه أْجلِ  ِمن لَِغي ة ،

ةً، هُ  َكانَتْ  وإنْ  َخاص   عليه، ُصلِّيَ  َصاِرًخا اْستَهَل   إَذا اإلْساَلِم، غيرِ  علَى أُمُّ

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أبَا فإن   ِسْقط   أن ه أْجلِ  ِمن لُّ يَْستَهِ  ال َمن علَى يَُصل ى واَل   هللا 

ُث، كانَ  عْنه،  علَى يُولَدُ  إال   َمْولُود   ِمن ما: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  قالَ  يَُحدِّ

َدانِهِ  فأبََواهُ  الفِْطَرِة، َرانِِه، أوْ  يُهَوِّ َسانِِه، أوْ  يُنَصِّ  بَِهيَمةً  ِهيَمةُ البَ  تُْنتَجُ  كما يَُمجِّ

ونَ  هلْ  َجْمَعاَء، ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أبو يقولُ  ثُم   َجْدَعاَء، ِمن فِيهَا تُِحسُّ : عْنه هللا 

ِ  فِْطَرةَ }  .اآليَةَ [ 11: الروم{ ]َعلَْيهَا الن اسَ  فَطَرَ  ال تي هللا 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5019: الرقم أو الصفحة

يزيد هللا تعالى المؤمنين هداية وتوفيقا إلى الخير، بعد هداية أصل  -7

التوحيد ومعرفة هللا، وثبوت الضاللة على الكافر بسبب إصغائه لوساوس 

 ِ ياِطيَن أَْولِياَء ِمْن ُدوِن هللا   الشيطان: إِن هُُم ات َخُذوا الش 

َ  إن   حيح عن عبد َّللا بن عمرووفي الص  ، ظُلمة   في خلقَهُ  خلقَ  وجل   عز   هللا 

 ضل   أخطأَهُ  ومن ، اهتدى النُّورِ  ذلِكَ  من أصابَهُ  فَمن ، نوِرهِ  من علَيهم فألقى

ِ  ِعلمِ  على القلمُ  َجف  :  أقولُ  فلذلِكَ  ،  . هللا 

 صحيح:  رالمصد|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0660: الرقم أو الصفحة الترمذي

 وأن   األََزِل، في وتَقديِره هللاِ  بمشيئةِ  والضاللةَ  الهدايةَ  أن  : الحديثِ  وفي

 الَعبِد، قلب في الهدايةِ  نورِ  وبإلقاءِ  وتوفيقِه، هللاِ  بمشيئةِ  هو إن ما الهَُدى إصابةَ 

 .الهَُدى ابةِ بإص مستقاّلً  العبدُ  وليس

( 5إباحة الزينة والطيبات من المآكل والمشارب ]سورة األعراف ) -8

 [                                                                          00الى  05:اآليات 

فُوا إِنَّهُ ال يا بَنِي آَدَم ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوال تُْسرِ 

ِ الَّتِي أَْخَرَج لِِعباِدِه َوالطَّيِّباِت 05يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن ) َم ِزينَةَ َّللاَّ ( قُْل َمْن َحرَّ
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ْنيا خالَِصةً يَْوَم اْلقِياَمِة َكذلَِك  ْزِق قُْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحياِة الدُّ ِمَن الرِّ

ُل اآْلياِت لِقَْوٍم يَ   (00ْعلَُموَن )نُفَصِّ

 التفسير

يا بني آدم، البسوا ما يستر عوراتكم، وما تتجملون به من اللباس  - 11

النظيف الطاهر عند الصالة والطواف، وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات 

التي أحلها هللا، وال تتجاوَزوا حد االعتدال في ذلك، وال تتجاوَزوا الحالل 

 تجاوَزين لحدود االعتدال.إلى الحرام، إن هللا ال يحب الم

مون ما أحل هللا من  -أيها الرسول-قل  - 11 رّدًا على المشركين الذين يَُحرِّ

م عليكم اللباس الذي  اللباس والطيبات من المأكوالت وغيرها: من الذي َحر 

م عليكم الطيبات من المأكوالت والمشروبات  هو َزينة لكم؛ ومن الذي َحر 

: إن تلك الطيبات للمؤمنين في -أيها الرسول-قل  وغيرها مما رَزقكم هللا؛

الحياة الدنيا، وإن َشَرَكهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة، 

ال يَْشركهم فيها كافر؛ ألن الجنة محرمة على الكافرين، مثل هذا التفصيل 

ل اآليات لقوم يدركون؛ ألنهم الذين ينتفعون بها.  نُفَصِّ

  سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن تفسره  

لم يترك اإلسالم أو القرآن شيئا من شؤون الحياة المادية والمعنوية إال  --1

أبانها وأوضح أحكامها ومقاصدها، فلم يقتصر على وضع أنظمة التشريع 

للعالقات االجتماعية فحسب، وإنما وضع أنظمة الحياة كلها، مما يدل على 

 أن القرآن شريعة الحياة.

 ليلِها ، البيضاءِ  على تركتُكم لقد وفي الصحيح عن العرباض بن سارية

 اختالفًا فسيرى منكم يَِعشْ  من و ، هالك   إال بعدي عنها يزيغُ  ال و ، كنهاِرها

 ، المهديِّينَ  الراشدين الخلفاءِ  ُسن ةِ  و ، ُسن تي من عرفتُم بما فعليكم ، كثيًرا

وا  المؤمنُ  فإنما ، حبشيًّا عبًدا إن و ، بالطاعةِ  عليكم و ، بالنواجذِ  عليها عضُّ

 انقادَ  قِيدَ  حينما ، األَنِفِ  كالجملِ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سارية بن العرباض:  الراوي

  صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  805: الرقم أو الصفحة الصحيحة
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 وابن بنحوه،( 0656) والترمذي ،(6605) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 55560) وأحمد له، واللفظ( 60) ماجه

 أتينا وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر

 لتحملهم أتوك ما إذا الذين على وال فيه نزل ممن وهو ساريةَ، بنِ  العرباضَ 

 عائدين،و َزائرين، ؛ أتيناك:  وقلنا فسل منا، عليه أحملكم ما أجد ال قلت

 ذاتَ  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  بنا صلى:  العرباضُ  فقال.  ومقتبِسين

،  منها ووِجلت العيون، منها ذرفت بليغةً، موعظةً  فوعظنا علينا، أقبل ثم يوم 

ع ، موعظةُ  هذه كأن!  هللاِ  رسولَ  يا:  قائل   فقال.  القلوبُ   إلينا تعهد فماذا ُمودِّ

 من فإنه حبشيًّا، عبًدا وإن والطاعةِ  والسمعِ  هللاِ  بتقوى مأوصيك:  فقال ؟

 المهديّين الخلفاءِ  وسنةِ  بسنتي فعليكم كثيًرا، اختالفًا فسيرى بعدي منكم يِعشْ 

 فإن   األمورِ  ومحدثاتِ  وإياكم بالنواجِذ، عليها وَعّضوا بها، تمّسكوا الراشدين

 ضاللة   بدعة   وكل   بدعة ، محدثة   كل  

:  المحدث|  حجر بن وحجر السلمي عمرو بن عبدالرحمن:  الراوي

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6605: الرقم أو الصفحة

 (55591) وأحمد له، واللفظ( 6605) داود أبو أخرجه:  التخريج

 عليه هللا ل ىص النبي بسنة التمسُّكِ  على الش ديدُ  والتأكيدُ  الَحثُّ  :الحديث وفي

اِشدين، الُخلفاءِ  وُسن ةِ  وسل م ينِ  في االبتداعِ  عن والن هيُ  الر   والتحذيرُ  الدِّ

 .ذلك ِمن الش ديدُ 

ومن هذه األنظمة وجوب ارتداء المالبس والثياب الحسنة وستر العورة  --1

ألنه مظهر حضاري رفيع، ومنها إباحة المآكل والمشارب وطيبات الرَزق 

قتير وال إسراف، وال بخل وال ترف. وهذا دليل على منهج من غير ت

 اإلسالم في التوسط باألمور ألنه دين الوسطية.

 َوهي بالبَْيتِ  تَطُوفُ  الَمْرأَةُ  َكانَتِ  وفي الصحيح عن عبدَّللا بن عباس

 يَْبُدو اْليَومَ  :َوتَقُولُ  فَْرِجهَا، علَى تَْجَعلُهُ  تِْطَوافًا؟ يُِعيُرنِي َمن: فَتَقُولُ  ُعْريَانَة ،
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 ِعْندَ  َِزينَتَُكمْ  ُخُذوا} اآليَةُ  هِذه فَنََزلَتْ  أُِحلُّهُ  فال منه بََدا فَما... ُكلُّهُ  أَوْ  بَْعُضهُ،

 [.11: األعراف{ ]َمْسِجد   ُكلِّ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] ثالمحد حكم خالصة|  0009: الرقم أو الصفحة

 سورةِ  في{ َمْسِجد   ُكلِّ  ِعْندَ  َِزينَتَُكمْ  ُخُذوا} هِذه نُزولِ  َسببُ : الحديث وفي

 .األعرافِ 

َ  إن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو  علَى نعمتِه أثرَ  يَرى أن يُحب   هللا 

 عبِده

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0958: الرقم أو الصفحة الترمذي

 .بإظهاِرها ُشْكِره إلى طريقًا هللاِ  نِعمةِ  اتِّخاذُ  :الحديثِ  وفي --5

 إفراط   دونَ  الُمباحاِت، في الن اسِ  على وتَيسيِره اإلسالمِ  َسعةِ  بَيانُ : وفيه --1

نيا أو الن فِس، أو بالمالِ  ُمخل    .واآلخرةِ  الدُّ

 ُحَصين   بنُ  ِعمرانُ  علينا َخَرجَ  ي الصحيح عن عمران بن الحصينوف 

 هللاِ  رسولَ  إن  : فقال بَعَده، وال ذلك قبلَ  عليه نََره لم َخز   ِمن ِمطَرف   وعليه

 أثرُ  يُرى أنْ  يُِحبُّ  هللاَ  فإن   نِعمةً، عليه هللاُ  أنَعمَ  َمن: قال وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .َعبِده على نِعمتِه أثرُ  يُرى أنْ  يُِحبُّ : ببَغدادَ  َروح   قال .َخلقِه على نِعمتِه

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الحصين بن عمران:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  58806: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 صحيح إسناده

 مشكل شرح)) في والطحاوي ،(58806) أحمد أخرجه:  التخريج

 (095( )59/501) والطبراني ،(0005)(( اآلثار

 يحبُّ  و ، الجمالَ  يحبُّ  جميل   هللاَ  إن  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري 

 الت باؤسَ  و البؤسَ  يُبِغضُ  و ، َعبِده على نعمتِه أثرَ  يَرى أن
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 شرح|   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5560: الرقم أو الصفحة الجامع

 الحديث

 .وجل   عز   ّللِ  والبُغضِ  والَمحب ةِ  الَجمالِ  ِصفةِ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي

ومن ألزم حاالت الستر: أثناء الصالة وعند تجمع الناس للطواف  --1

 بالبيت الحرام وغيره.

ب جمهور وقد دلت آية ُخُذوا َِزينَتَُكْم على وجوب ستر العورة. وذه --4

فرض  -كما قال األبهري -العلماء إلى أنه فرض من فروض الصالة. بل هو

في الجملة، وعلى اإلنسان ستر عورته عن أعين الناس في الصالة 

 وغيرها، وهو الرأي الصحيح:

»  للمسور بن مخرمة: -فيما أخرجه مسلم -لقوله صلّى َّللا عليه وسلّم

، قاَل: فَاْنَحل  إََزاِري وَمِعَي  أَْقبَْلُت بَحَجر  أْحِملُهُ ثَقِيل   وَعلَي  إََزار  َخفِيف 

الَحَجُر لَْم أْستَِطْع أْن أَضَعهُ حت ى بَلَْغُت به إلى َمْوِضِعِه. فَقاَل َرسوُل هللاِ 

ُ عليه وسل َم: اْرِجْع إلى ثَْوبَِك فَُخْذهُ، واَل تَْمُشوا ُعَراةً.      « .َصل ى هللا 

 ن مخرمة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلمالراوي : المسور ب

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 065الصفحة أو الرقم: 

 تأكيد  على أن  الرجَل ينبغي له أْن يَحفَظَ َعْوَرتَه ويَستَُرها عن وفي الحديِث:

 الناِس.

 ودّل قوله تعالى: َوُكلُوا َواْشَربُوا َوال تُْسِرفُوا على إباحة األكل --3

 والشرب، ما لم يكن سرفا أو مخيلة، أي كبر.  

 لم ما واْلبَسوا وتَصد قوا واشَربوا ُكلواوفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو 

 َمخيَلة   أو إسراف   يخالِْطهُ 

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

  حسن:  المحدث حكم خالصة|  0800: الرقم أو ماجه الصفحة
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 له، واللفظ( 0601) ماجه وابن ،(0118) النسائي أخرجه:  التخريج

 (.6681) وأحمد

ظاهر اآلية يوجب األكل والشرب من غير إسراف، وقد  قال الجصاص:

أريد به اإلباحة في بعض األحوال، واإليجاب في بعضها، أما اإلباحة ففي 

في الحال التي يخاف الحال التي ال يخاف الضرر بتركهما، وأما اإليجاب ف

لحوق الضرر بترك األكل والشرب أو الضعف عن أداء الواجبات. وظاهر 

 اآلية يقتضي جواَز أكل سائر المأكوالت وشرب سائر

األشربة مما ال يحظره دليل، بعد أن ال يكون مسرفا فيما يأتيه من ذلك، ألنه 

القرآن: )أحكام أطلق األكل والشرب على شريطة أال يكون مسرفا فيهما  

00/0) 

: وهو ما سد الجوعة، وسّكن الظمأ، فمندوب فأما ما تدعو الحاجة إليه --7

إليه عقال وشرعا لما فيه من حفظ النفس والجسد ولذلك ورد الشرع بالنهي 

عن الوصال ألنه يضعف الجسد، ويميت النفس، ويضعف عن العبادة، وهو 

 أمر يمنع منه الشرع، ويدفعه العقل.

ا وعاءً  آدمي   مألَ  ما   عن المقداد بن  معدي كربوفي الصحيح   ِمن شّرً

 لطعاِمهِ  فثُلث   محالةَ  ال كانَ  فإن ، ُصلبَهُ  يُقمنَ  أُُكالت   آدمَ  ابنِ  بحسبِ  ، بطن  

 لنفَِسهِ  وثُلث   لشرابِهِ  وثُلث  

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  كرب معدي بن المقدام:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة الترمذي

 السنن)) في والنسائي له، واللفظ( 0090) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (55596) وأحمد ،(0068) ماجه وابن ،(6568(( )الكبرى

: حرام، وقيل: مكروه. قال ابن وأما تناول الزائد عن الحاجة فقيل --9

تالف البلدان واألَزمان العربي: وهو األصح فإّن قدر الشبع يختلف باخ

 (555/0) أحكام القرآن: واألسنان والطّعمان  

 ، ال يَأُْكُل حت ى يُْؤتَى بِمْسِكين  يَأُْكُل معهُ،وروى مسلم    كاَن ابُن ُعَمرَ 

 ، فأْدَخْلُت َرُجاًل يَأُْكُل معهُ فأَكَل َكثِيًرا، فَقاَل: يا نَافُِع، ال تُْدِخْل هذا َعلَي 
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، َسِمْعُت النب ي  َصل ى هللاُ عليه وسل َم يقوُل: الُمْؤِمُن يَأُْكُل في ِمًعى واِحد 

.  والَكافُِر يَأُْكُل في َسْبَعِة أْمَعاء 

الراوي : عبدَّللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 1080البخاريالصفحة أو الرقم: 

ن يأكل أكل من له سبعة أمعاء، والمؤمن بخفة أكله : المعدة. والمعنى أالمعى

يأكل أكل من ليس له إال معى واحد، فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله، 

ى انتهاب ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثاله ألن فقد اإليمان يجعله مقبال عل

 اللذات والمتع المادية.

ة باألكل تربك ألن التخم واإلسراف بكثرة األكل والشرب ممنوع شرعا 

أعضاء الهضم، وتذهب الفطنة، وكثرة الشرب تثقل المعدة، وتثبط اإلنسان 

عن القيام بواجبه الديني والدنيوي، فإن أدى اإلسراف إلى المنع من القيام 

 بالواجب حرم، وكان في عداد المسرفين الذين يعاقبهم هللا تعالى.

 لناس. وقد أنكر هللا على: تحريم ما لم يحرمه هللا على اومن اإلسراف --8

من حّرم من تلقاء نفسه من الزينة وهي الملبس الحسن، ما لم يحّرمه هللا 

 على أحد.

ِ على مشروعية لباس الرفيع من  --11 َم َِزينَةَ هللا  ودلت آية: قُْل: َمْن َحر 

الثياب، والتجّمل بها في الجمع واألعياد، وعند لقاء الناس ومزاورة 

 اإلخوان.

 بو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجّملوا.قال أ

إْستَْبَرق  تُبَاُع  َوَجَد ُعَمُر ُحل ةَ  وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب

ِ اْبتَْع  ِ َصل ى هللاُ عليه وسل َم فَقَاَل: يا َرسوَل هللا  وِق، فأتَى بهَا َرسوَل هللا  في السُّ

ْل بهَا ِ َصل ى هللاُ عليه وسل َم:  هِذه الُحل ةَ، فَتََجم  لِْلِعيِد ولِْلُوفُوِد، فَقَاَل َرسوُل هللا 

إن ما هِذه لِبَاُس َمن ال َخاَلَق له، أْو إن ما يَْلبَُس هِذه َمن ال َخاَلَق له فَلَبَِث ما 

َم بُجب ِة ِديبَاج  
ُ، ثُم  أْرَسَل إلَْيِه النبيُّ َصل ى هللاُ عليه وسل  فأْقبََل بهَا ُعَمُر  َشاَء هللا 

ِ، قُْلَت إن ما  ِ َصل ى هللاُ عليه وسل َم، فَقَاَل: يا َرسوَل هللا  حت ى أتَى بهَا َرسوَل هللا 
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هِذه لِبَاُس َمن ال َخاَلَق له أْو إن ما يَْلبَُس هِذه َمن ال َخاَلَق له، ثُم  أْرَسْلَت إلَي  

 يُب بهَا بَْعَض َحاَجتَِك.بهِذه، فَقَاَل: تَبِيُعهَا أْو تُصِ 

الراوي : عبدَّللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0016البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (0069( واللفظ له، ومسلم )0016التخريج : أخرجه البخاري )

ْدُخُل ال يَ »   وروى مسلم عن ابن مسعود في النظافة وتحسين الهيئة:

ُجَل يُِحبُّ أْن  : إن  الر  ة  ِمن ِكْبر  قاَل َرُجل  الَجن ةَ َمن كاَن في قَْلبِِه ِمْثقاُل َذر 

َ َجِميل  يُِحبُّ الَجماَل، الِكْبُر بَطَُر  يَكوَن ثَْوبُهُ َحَسنًا ونَْعلُهُ َحَسنَةً، قاَل: إن  هللا 

، وَغْمطُ الن اِس.  الَحقِّ

ن مسعود | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الراوي : عبدَّللا ب

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 85الصفحة أو الرقم: 

النهُي عِن التكبُِّر والتعاظُِم على الناِس، والنهُي عن رفَِض  :وفي الحديثِ 

 الحقِّ والبُعِد عنه

وطيبات الرَزق حالل، وهي اسم عام لكل ما طاب كسبا وطعما. وهي  -11

في األصل للمؤمنين المصدقين بوجود هللا، الموّحدين له، وغيرهم مستحقة 

تبع لهم يستمعون بها في الدنيا مع المؤمنين. أما في اآلخرة فهي خاصة 

بالذين آمنوا، وليس للمشركين فيها شيء، كما كان لهم في الدنيا من 

 االشتراك فيها.

ين المادة والروح، اإلسالم دين الواقع والحياة، فهو يجمع ب والخالصة: -50

بقوة  والكمال المادي، باإليمان واألخالق الكمال المعنويويستهدف 

التي تكون عونا على أداء العبادات والجهاد في سبيل هللا،  األجساد

فاالستغناء عن الطعام والشراب فيه إضعاف البدن، ويؤدي إلى التقصير في 

 الواجبات.

، اْلُمْؤِمنُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  ِمنَ  هللاِ  إلى َوأََحبُّ  َخْير   القَِويُّ

ِعيِف، الُمْؤِمنِ  ِ  َواْستَِعنْ  يَْنفَُعَك، ما علَى اْحِرصْ  َخْير   ُكل   وفي الض   َواَل  باّلل 
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، أََصابَكَ  وإنْ  تَْعَجْز،  قََدرُ  قُلْ  َولَِكنْ  َوَكَذا، َكَذا كانَ  فََعْلتُ  أَنِّي لو تَقُلْ  فال شيء 

 .الش ْيطَانِ  َعَملَ  تَْفتَحُ  لو فإن   فََعَل، َشاءَ  َوما هللاِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0666: الرقم أو الصفحة

 .باّللِ  واالستِعانَةِ  األَسبابِ  بفِعلِ  األَمرُ  :الحديثِ  في --5

 .وجل   عز   بقََدِره ضاوالرِّ  هللا، ألَمرِ  الت سليم: وفيهِ  --1

 .وجل   عز   ّللِ  المحب ةِ  ِصفةِ  ثُبوتُ : وفيهِ  --1

 .واألَفعالَ  واألَقوالَ  القَلبي ةَ  الَعقائدَ  يَشملُ  اإليمانَ  أن  : وفيهِ  --4

 بدينِه، والقيامِ  هللاِ  ومحب ةِ  الَخيري ِة، في يَتفاوتونَ  المؤمنينَ  أن  : وفيهِ  --5

 .رجات  دَ  ذلكَ  في وأَن هم

وليست المظاهر من لبس الثياب الجميلة مخلّة بالتقوى والتدين، كما أن  -11

التقشف والزهد المبالغ فيه لحرمان النفس من متع الحياة المباحة ليس 

 مرغوبا فيه شرعا.

 وكان وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى النبي   أتى رجاًل  أن   وفي الصحيح عن أبي هريرة

 وأُعطيتُ  ، الجمالُ  إلي   ُحبِّب رجل   إني هللاِ  رسولَ  يا:  لفقا ، جمياًل  رجاًل 

 قال وإما ، نْعلي بِشراك:  قال إما ، أحد   يفوقني أن أُحبُّ  ما حتى ترى ما منه

 ، الحق   بطَر من الكبرَ  ولكن   ، ال:  قال ؟ ذلك الِكبرِ  أفمنَ  ، نَعلي بِشْسع: 

 الناسَ  وغمطَ 

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6/569: الرقم أو الصفحة

 الناسِ  على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  النهيُ : الحديثِ  وفي

وإنما المهم إصالح النفس باألخالق، وعمارة القلب باإليمان، وتزكية  -14

 النفس بالعمل الصالح والجهاد.
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، الَحاَللُ  نعمان بن بشيروفي الصحيح عن ال ، والَحَرامُ  بَيِّن   وبْينَهُما بَيِّن 

 لِِدينِهِ  اْستَْبَرأَ  الُمَشب هَاتِ  ات قَى فََمنِ  الن اِس، ِمنَ  َكثِير   يَْعلَُمهَا ال ُمَشب هَات  

بُهَاتِ  في وقَعَ  وَمن وِعْرِضِه،  أنْ  يُوِشكُ  الِحَمى، َحْولَ  يَْرَعى َكَراع  : الشُّ

ِ  ِحَمى إن   أاَل  ِحًمى، َملِك   لُِكلِّ  وإن   أاَل  َعهُ،يَُواقِ   وإن   أاَل  َمَحاِرُمهُ، أْرِضهِ  في هللا 

 ُكلُّهُ، الَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدتْ  وإَذا ُكلُّهُ، الَجَسدُ  َصلَحَ  َصلََحتْ  إَذا: ُمْضَغةً  الَجَسدِ  في

 .القَْلبُ  وهي أاَل 

 صحيح:  المصدر|  لبخاريا:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة البخاري

 يسير باختالف(5188) ومسلم ،( 10) البخاري أخرجه:  التخريج

وال يعقل أن يكون دين هللا سببا إلضعاف أحد، أو لتأخر األمة، وإنما  -15

تفكك الضعف أو التخلف ناجم من كسل الناس وتراخيهم وجهلهم، و

 جماعتهم، وتنافرهم وتباغضهم.

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  كانَ  كما إال   لَُكمْ  أَقُولُ  اَل  وفي الصحيح عن زيد بن أرقم  هللا 

 َواْلَكَسِل، الَعْجِز، ِمنَ  بكَ  أَُعوذُ  إنِّي الل هُم  : يقولُ  كانَ : يقولُ  َوَسل مَ  عليه

هَا تَْقَواهَا، نَْفِسي آتِ  الل هُم   القَْبرِ  اِب،َوَعذَ  َواْلهََرِم، َواْلبُْخِل، َواْلُجْبِن،  أَْنتَ  َوََزكِّ

 يَْنفَُع، ال ِعْلم   ِمن بكَ  أَُعوذُ  إنِّي الل هُم   َوَمْواَلهَا، َولِيُّهَا أَْنتَ  ََزك اهَا، َمن َخْيرُ 

 .لَهَا ابُ يُْستَجَ  ال َدْعَوة   َوِمنْ  تَْشبَُع، ال نَْفس   َوِمنْ  يَْخَشُع، ال قَْلب   َوِمنْ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  أرقم بن زيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0500: الرقم أو الصفحة

عاءِ  على الحثُّ : الحديث وفي  وما المذكورةِ  األشياءِ  كلِّ  ِمن واالستعاذةِ  الدُّ

 . والقََدرِ  بالقضاءِ  والت سليمِ  اإليمانِ  في نَقص   هذا في ليس وأن ه َمعناها، في

فاإلنسان مستخلف عن هللا في األرض، وهو أمين على ما فيها من  -13

خيرات وكنوَز ومنافع، ومسئول عن القيام بواجبه في تقدم الحياة وإصالح 

العمران، والسبق في الحياة بمختلف أنماطها الزراعية والصناعية 

 واالقتصادية والعلمية والثقافية واالجتماعية.
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 من القيامةِ  يومَ  آدمَ  ابنِ  قَدمُ  تزولُ  الَ  الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود وفي

 أبالَهُ  فيما شبابِهِ  وعن ، أفناهُ  فيمَ  عمِرهِ  عن:  خمس   عن يسألَ  حت ى ربِّهِ  عندِ 

 علِمَ  فيما عملَ  وماذا ، أنفقَهُ  وفيمَ  اكتسبَهُ  أينَ  من مالِهِ  وعن ،

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  ثالمحد|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0656: الرقم أو الصفحة الترمذي

 [00( :آية 5أصول المحّرمات على النّاس ]سورة األعراف ) -50

ْثَم َواْلبَْغَي بَِغْيِر  َم َربَِّي اْلفَواِحَش ما ظََهَر ِمْنها َوما بَطََن َواإْلِ قُْل إِنَّما َحرَّ

ِ ما ال اْلَحقِّ وَ  ْل بِِه ُسْلطاناً َوأَْن تَقُولُوا َعلَى َّللاَّ ِ ما لَْم يُنَزِّ أَْن تُْشِرُكوا بِاّلِلَّ

 (00تَْعلَُموَن )

 التفسير

لهؤالء المشركين الذين يحرمون ما أحل هللا: إن  -أيها الرسول-قل  - 11

هللا إنما حرم على عباده الفواحش، وهي قبائح الذنوب، ظاهرة كانت أو 

نة ، وحرم المعاصي كلها، واالعتداء ظلًما على الناس في دمائهم باط

وأموالهم وأعراضهم، وحرم عليكم أن تشركوا مع هللا غيره مما ليس لكم 

حجة فيه، وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله 

 وشرعه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

ة كما اتّضح من تفسيرها على تحريم أصول األعمال دلّت هذه اآلي --1

المحّرمة، وهي تشمل االنحراف عن العقيدة )الشرك باّلل( ومصادمة 

الشريعة: )القول في دين هللا بغير علم وال معرفة، والجنايات على العقول 

)تحريم اإلثم وهو يقع على جميع المعاصي وعلى الخمر أيضا لغة( بدليل 

 قول الشاعر:

 ت اإلثم حتى ضّل عقلي ... كذاك اإلثم يذهب بالعقولشرب

ِ  رسولَ  سألَ  رجاًل  أن   وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي ُ  صل ى - هللا   هللا 

تكَ  إذا:  قالَ  ؟ اإليمانُ  ما:  - وسل مَ  علَيهِ   فأنتَ  ؛ سيِّئتُكَ  وساَءتكَ  ، حَسنتُكَ  َسر 
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ِ  رسولَ  يا:  قالَ .  مؤِمن    شيء   نفِسكَ  في حاكَ  إذا:  قالَ !  ؟ اإلثمُ  فما!  هللا 

 فَدعهُ 

 مشكاة تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  60: الرقم أو الصفحة المصابيح

 ووالطبراني له، واللفظ( 1/010(( )المسند)) في أحمد أخرجه:  التخريج

 باختالف( 0/56(( )المستدرك)) في والحاكم ،(9/509(( )الكبير)) في

 .يسير

يِّئاِت، اْقتِرافُ  يُنافِيهِ  ال اإليمانَ  أن   :الَحِديث وفي --5  تَنقُصُ  كانتْ  وإنْ  الس 

 .َشك   بال منه

 عالماتِ  من يُْغِضبُه بما والُحْزنَ  هللاَ  يُْرضي بما الفََرحَ  أن  : وفيه --1

 .اإليمانِ 

 عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  إلى أْعرابِي   جاءَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو

ِ، َرسولَ  يا: فقالَ  وسل َم، ِ  اإلْشراكُ : قالَ  الَكبائُِر؟ ما هللا  : قالَ  ماذا؟ ثُم  : قالَ  باّلل 

 اليَِمينُ  وما: قُلتُ  الَغُموسُ  اليَِمينُ : قالَ  ماذا؟ ثُم  : قالَ  الوالَِدْينِ  ُعقُوقُ  ثُم  

، اْمِرئ   مالَ  ْقتَِطعُ يَ  الذي: قالَ  الَغُموُس؟  .كاِذب   فيها هو ُمْسلِم 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6800: الرقم أو الصفحة البخاري

 .فيها الُوقوعِ  ِمنَ  والت خويفُ  الَكبائرِ  ِمنَ  الت حذيرُ : الَحديثِ  وفي

 ، أصحابِه من نفر   في وهو الن بي   أتيتُ   عموفي الصحيح عن رجل من خث

 هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ :  قال نعم:  قال ؟ هللاِ  رسولُ  أنك تزعمُ  الذي أنت:  فقلتُ 

!  هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ :  قال باّلل اإليمانُ :  قال ؟ هللاِ  إلى أََحبُّ  األعمالِ  أيُّ ! 

ِحمِ  ِصلَةُ  ثم:  قال ؟ َمهْ  ثم  ثم:  قال ؟ َمهْ  ثم!  هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ :  قال الر 

 أيُّ !  هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ :  قال المنكرِ  عن والنهيُ  ، بالمعروفِ  األمرُ 

 ثم!  هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ :  قال باّللِ  اإلشراكُ :  قال ؟ هللاِ  إلى أبغضُ  األعمالِ 

ِحمِ  قطيعةُ  ثم:  قال ؟ َمهْ   ثم:  قال ؟ َمه ثم!  هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ :  قال الر 

 المعروفِ  عن والنهيُ  ، بالمنكرِ  األمرُ 
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 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  خثعم من رجل:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0100: الرقم أو الصفحة

 (6908) يعلى أبو أخرجه:  التخريج

 ِصلَةُ  ثم ، باّلل إيمان   هللاِ  إلى األعمالِ  أََحبُّ وفي الصحيح عن رجل من خثعم 

ِحمِ   هللاِ  إلى األعمالِ  أبغضُ  و.  المنكرِ  عن الن هيُ  و بالمعروفِ  األمرُ  ثم ، الر 

ِحمِ  قطيعةُ  ثم باّللِ  اإلشراكُ   الر 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  خثعم من رجل:  الراوي

  حسن:  المحدث حكم خالصة|  566: الرقم أو الصفحة

 (6908) يعلى أبو أخرجه:  لتخريجا

 الَكبائِرِ  بأَْكبَرِ  أُْخبُِرُكمْ  أاَلوفي الصحيح عن أبي بكرة نفيع بن الحارث 

ِ، َرسولَ  يا بَلَى: قالوا ِ، اإلْشراكُ : قالَ  هللا  ثَنا. الوالَِدْينِ  وُعقُوقُ  باّلل  د   َحد  : ُمَسد 

ثَنا ، َحد  ورِ  وقَْولُ  أال: فقالَ  َجلََس،فَ  ُمت ِكئًا وكانَ  ِمْثلَهُ، بْشر   َزالَ  فَما الزُّ

ُرها  .َسَكتَ  لَْيتَهُ  قُْلنا حت ى يَُكرِّ

:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الحارث بن نفيع بكرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  6050: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح

 [صحيح]

 عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  إلى أْعرابِي   جاءَ وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو 

ِ، َرسولَ  يا: فقالَ  وسل َم، ِ  اإلْشراكُ : قالَ  الَكبائُِر؟ ما هللا  : قالَ  ماذا؟ ثُم  : قالَ  باّلل 

 اليَِمينُ  وما: قُلتُ  الَغُموسُ  اليَِمينُ : قالَ  ماذا؟ ثُم  : قالَ  ْينِ الوالِدَ  ُعقُوقُ  ثُم  

، اْمِرئ   مالَ  يَْقتَِطعُ  الذي: قالَ  الَغُموُس؟  .كاِذب   فيها هو ُمْسلِم 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 [يحصح: ] المحدث حكم خالصة|  6800: الرقم أو الصفحة البخاري

 .فيها الُوقوعِ  ِمنَ  والت خويفُ  الَكبائرِ  ِمنَ  الت حذيرُ : الَحديثِ  فيو
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َ  إن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك  أن   لو: َعذابًا الن ارِ  أْهلِ  ألْهَونِ  يقولُ  هللا 

 هو ما َسأَْلتُكَ  فقَدْ : قالَ  نََعْم،: قالَ  بِه؟ تَْفتَِدي ُكْنتَ  شيء   ِمن األْرضِ  في ما لكَ 

ْركَ  إال   فأبَْيتَ  بي، تُْشِركَ  ال أنْ  آَدَم، ُصْلبِ  في وأَْنتَ  هذا ِمن أْهَونُ   .الشِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة

واإلثم كما قال الحسن البصري: الخمر، وقال الجوهري في الصحاح:  --1

وقد يسمى الخمر إثما. والجنايات على األنساب )الزنى( والجنايات على 

النفوس واألموال )القتل والسرقة( واألعراض )القذف( وهو الظلم 

 .االجتماعي والفردي المشار إليه بقوله تعالى: َواْلبَْغَي بَِغْيِر اْلَحقِّ 

 ، الخبائثَ  أمُّ  فإنها الخمرَ  اجتنِبوا:  قال عفانَ  بنِ  عثمانَ  عنوفي الصحيح 

 إليه فأرسلتْ  ، غِوي ة   امرأة   فعلِقَتهُ  ، تعب دَ  قبلَكم خال ممن رجل   كان إنه

 كلما فطفِقَت ، جاريتِها مع فانطلق ، للشهادةِ  ندعوكَ  إن ا:  له فقالتْ  ، جاريتَها

 وباطيةُ  غالم   عندها ، وضيئة   امرأة   إلى أفَضى حت ى ، دونَهُ  أغلقْتهُ  بابًا دخل

 أو ، علي   لتقَعَ  دعوتُك ولكنْ  ، للش هادةِ  دعوتُكَ  ما وهللا إني:  فقالت ، خمر  

 هذا من فاسقيني:  قال ، الغالمَ  هذا تقتلَ  أو ، كأًسا الخمرةِ  هذه من تشربَ 

 وقتلَ  ، عليها وقع حت ى يِرمْ  فلم ، دونيَزي:  قال ، كأًسا فسقَْتهُ  ، كأًسا الخمرِ 

 إال   ، الخمرِ  وإدمانُ  اإليمانُ  يجتمعُ  ال وهللاِ  فإنها ، الخمرَ  فاجتنِبوا ، النفسَ 

 ! صاحبَهُ  أحُدهما يُخرجَ  أنْ  لَيوشكُ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الحارث بن عبدالرحمن:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1690: الرقم أو الصفحة النسائي

 .الشُّرورِ  منبَعُ  الخمرَ  أن   :الحديثِ  وفي --5

رائعِ  سدِّ  على الت نبيهُ : وفيه --1
 .الذ 

 .العبدِ  قلبِ  في يجتَِمعانِ  ال مرِ الخ وإدمانَ  اإليمانَ  أن  : وفيه --1

 . الَخمرِ  بُشربِ  يضُعفُ  اإليمانَ  أن  : وفيه --4
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 ثم   فاجلِدوهُم، الَخمرَ  شِربوا إذا  وفي الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان

 فاقتُلوهُم َشِربوا إذا ثم   فاجلِدوهُم، َشِربوا إذا ثم   فاجلِدوهُم، َشِربوا إذا

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سفيان أبي بن معاوية:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0500: الرقم أو الصفحة ماجه ابن

 صحيح

ويظهر من ذلك أن أصول المحّرمات تتناول العقيدة والشريعة  --1

واألخالق أو السلوك واآلداب، سواء ما تعلّق بالخطايا المقتصرة على 

 النفس، وهو اإلثم، والمتعدية ضررها إلى الناس وهو البغي.

، والَحرامُ  ،بَيِّن   الَحاللُ    وفي الصحيح عن النعمان بن بشير  وبْينَهُما بَيِّن 

 وَمنِ  أْتَرَك، اْستَبانَ  لِما كانَ  اإلْثِم، ِمنَ  عليه ُشبِّهَ  ما تََركَ  فَمن ُمْشتَبِهَة ، أُُمور  

 والَمعاِصي اْستَباَن، ما يُواقِعَ  أنْ  أْوَشكَ  اإلْثِم، ِمنَ  فيه يَُشكُّ  ما علَى اْجتََرأَ 

ِ  ِحَمى  .يُواقَِعهُ  أنْ  يُوِشكُ  الِحَمى َحْولَ  يَْرتَعْ  َمن هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0015: الرقم أو الصفحة البخاري

 يسير باختالف(5188) ومسلم ،( 10) البخاري أخرجه:  التخريج

،بَيِّ  الَحاَللُ وفي الصحيح عن النعمان بن بشير    ، والَحَرامُ  ن   وبْينَهُما بَيِّن 

 لِِدينِهِ  اْستَْبَرأَ  الُمَشب هَاتِ  ات قَى فََمنِ  الن اِس، ِمنَ  َكثِير   يَْعلَُمهَا ال ُمَشب هَات  

بُهَاتِ  في وقَعَ  وَمن وِعْرِضِه،  أنْ  يُوِشكُ  الِحَمى، َحْولَ  يَْرَعى َكَراع  : الشُّ

ِ  ِحَمى إن   أاَل  ِحًمى، لِك  مَ  لُِكلِّ  وإن   أاَل  يَُواقَِعهُ،  وإن   أاَل  َمَحاِرُمهُ، أْرِضهِ  في هللا 

 ُكلُّهُ، الَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدتْ  وإَذا ُكلُّهُ، الَجَسدُ  َصلَحَ  َصلََحتْ  إَذا: ُمْضَغةً  الَجَسدِ  في

 .القَْلبُ  وهي أاَل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة ريالبخا

 يسير باختالف(5188) ومسلم ،( 10) البخاري أخرجه:  التخريج

 شرح الحديث 
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 [                       06( :آية 5األعراف ) أجل كّل أّمة وفرد ]سورة -55

ٍة أََجٌل فَإِذا جاَء أََجلُُهْم ال يَْستَأِْخُروَن ساَعةً َوال يَْستَْقِدُموَن )  (06َولُِكلِّ أُمَّ

 التفسير

ولكل جيل وقرن مدة وميقات محدد آلجالهم، فإذا جاء ميقاتهم الُمقَد ر  - 14

 يتقدمون عليه. ال يتأخرون عنه َزمنا وإن قل، وال

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

إن آجال األمم والجماعات واألفراد مؤقتة محددة بوقت معين، فإذا جاء  --1

هو وقت الموت، وأجل الموت: أجل الموت، لم يتأّخر ولم يتقّدم لحظة. 

وهو هو الوقت الذي يعلم هللا أنه يموت الحي فيه ال محالة،  وأجل اإلنسان:

وقت ال يجوَز تأخير موته عنه، ال من حيث إنه ليس مقدورا تأخيره، فليس 

المراد منه أنه تعالى ال يقدر على تبقيته أَزيد من ذلك وال أنقص، وال يقدر 

على أن يميته في ذلك الوقت، ألن هذا يقتضي خروجه تعالى عن كونه 

 قادرا مختارا.

 أتَْرَضْونَ : فَقالَ  قُب ة ، في النبيِّ  عم ُكن ا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 الَجن ةِ  أْهلِ  ثُلُثَ  تَُكونُوا أنْ  أتَْرَضْونَ : قالَ  نََعْم،: قُْلنَا الَجن ةِ  أْهلِ  ُربُعَ  تَُكونُوا أنْ 

 والذي: قالَ  نََعْم،: قُْلنَا الَجن ةِ  أْهلِ  َشْطرَ  تَُكونُوا أنْ  أتَْرَضْونَ : قالَ  نََعْم،: قُْلنَا

د   سُ نَفْ   ال الَجن ةَ  أن   وذلكَ  الَجن ِة، أْهلِ  نِْصفَ  تَُكونُوا أنْ  أَلَْرُجو إنِّي بيَِدِه، ُمَحم 

ْركِ  أْهلِ  في أنتُمْ  وما ُمْسلَِمة ، نَْفس   إال   يَْدُخلُهَا ْعَرةِ  إال   الشِّ  في البَْيَضاءِ  َكالش 

ْعَرةِ  أوْ  األْسَوِد، الث ْورِ  ِجْلدِ  ْودَ  َكالش   .األْحَمرِ  الث ْورِ  ِجْلدِ  في اءِ الس 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6109: الرقم أو الصفحة البخاري

ةِ  لهذه تعالى هللاِ  كرامةُ  :الحديثِ  وفي --5  سائرِ  على لها وتفضيلُه األم 

 .األُممِ 

 .أصاًل  الجن ةَ  يَدُخل ال الُكفرِ  على مات َمن أن  : وفيه --1
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 ملَكَ  إن  :  طريق   وفي)  إلى الموتِ  ملَكُ  جاء وفي الصحيح عن أبي هريرة 

:  له فقال ، الس المُ  عليه موَسى(  أتَى حت ى ، عيانًا الن اسَ  يأتي كان الموتِ 

 ، ففقأها الموتِ  ملَكِ  عينَ  ، الس المُ  عليه موَسى فلطم:  قال ، رب ك أِجبْ 

 ال لك عبد   إلى أرسلتني إن ك! [  ربِّ  يا: ]  فقال ، ىتعالَ  هللاِ  إلى الملَكُ  فرجع

:  قال[ .  عليه لشققتُ  عليك كرامتُه ولوال]  ، عيني فقأ وقد ، الموتَ  يريدُ 

 كنتَ  فإن ؟ تريدُ  الحياةَ :  فقُلْ  عبدي إلى ارِجعْ :  وقال ، عينَه إليه هللاُ  فرد  

 فإن ك ؛ شعرة   من يُدك وارتت فما ، ثور   متنِ  على يَدك فَضعْ  ؛ الحياةَ  تريدُ 

 فاآلن:  قال ، تموتُ  ثم  :  قال ؟ مه ثم  ! [  ربِّ  أيْ : ]  قال ، سنةً  بها تعيشُ 

ه:  قال! ]  بحَجر   رميةً  الُمقد سةِ  األرضِ  من أِمْتني!  ربِّ  ، قريب   من  فَشم 

ةً   [ ُخفيًا الن اسِ  إلى ذلك بعد فجاء:  قال ، روَحه فقبض شم 

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0058: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 0050) ومسلم ،(5008) البخاري أخرجه:  التخريج

 .ُروَحه يَقبِضُ  َمن يُخاِطبُ  وأن ه الموِت، َملكِ  ُوجودِ  إثباتُ : وفيه --5

 .هللاِ  على الس المُ  عليه ُموسى كرامةِ  بيانُ : وفيه --1

 قَْبلَنا األنبياءِ  ََزمنِ  في َعيانًا الناسَ  يأتي كان الموتِ  َملَكَ  أن  : وفيه --1

هُ  َمن في الصحيح عن أنس بن مالكو  له يُْنَسأَ  أوْ  ِرَْزقِِه، في له يُْبَسطَ  أنْ  َسر 

 .َرِحَمهُ  فَْليَِصلْ  أثَِرِه، في

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0065: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 0115) ومسلم ،(0065) البخاري أخرجه:  التخريج

 األجل المعنويأما  وفي هذا دليل على أن المقتول إنما يقتل بأجله. --1

 بح ذليلة شقية.فلألمم دورات في التاريخ، فقد تكون عزيزة سعيدة، وقد تص
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: عّزة األّمة وسعادتها بامتثال الّشرع، وااللتزام وفي المقياس الشرعي

 بالّدين، والتّمسك باألخالق والفضائل، وذلك ألجل معين.

، وابتعادها عن الفضائل واألخالق، وشقاء األمة بإعراضها عن الّدين

ذلك يعجل وانتشار الّرذائل والمنكرات والمفاسد والمظالم في أوساطها، و

 دمارها، ولها فيه أجل معيّن.

 حتى ، بالس يفِ  الساعةِ  يدي بين بُِعثتُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

 وُجِعلَ  ، ُرْمحي ِظلِّ  تحت ِرَْزقي ُجِعلَ  و ، له شريكَ  ال وحده تعالى هللاُ  يُعبَدَ 

لُّ  غارُ  و الذُّ  منهم فهو بقوم   تشب ه من و ، أمري خالفَ  من على الص 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة

( 0856) حديث قبل التضعيف بصيغة معلقاً  البخاري أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 1665) أحمد موصوالً  وأخرجه مختصراً،

 واإلرشادُ  والِعصياِن، والفُسوقِ  الُكفرِ  بأهلِ  الت شبُّهِ  من الت حذيرُ  :الحديثِ  وفي

 . والط اعةِ  اإليمانِ  بأهلِ  الت شبُّهِ  إلى

وقد تفّضل هللا على األمم بعد بعثة النّبي صلّى هللا عليه وسلّم فرفع عنها  --1

عذاب االستئصال واإلبادة الجماعية، لقوله تعالى: َوما أَْرَسْلناَك إاِل  َرْحَمةً 

 [ .117/ 11لِْلعالَِميَن ]األنبياء 

ِ  رسولُ  صلَّىوفي الصحيح عن خباب بن األرت  ُ  صلَّى َّللاَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  َّللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  قالوا ، فأطالَها صالةً  :  قالَ  ، تُصلِّيها تَُكن لم صالةً  صل يتَ  ، هللا 

َ  سألتُ  إنِّي ، وَرْهبة   َرغبة   صالةُ  إن ها أجلْ   اثنتَينِ  فأعطاني ثالثًا فيها هللا 

تي يُْهلِكَ  اَل  أن سألتُهُ  ، واحدةً  نيومنعَ   اَل  أن وسألتُهُ  ، فأعطانيها بَسنَة   أم 

ا علَيِهم يُسلِّطَ   بأسَ  بعَضهُم يُذيقَ  اَل  أن وسألتُهُ  ، فأعطانيها غيِرِهم من َعدّوً

 فمنَعنيها بعض  

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األرت بن خباب:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0551: الرقم أو الصفحة
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 شفَقة   ِمن وسل م علَيه هللاُ  صل ى الن بيِّ  ِعندَ  كان ما بيانُ : الحديثِ  وفي --5

تِه، على  .بهم ورأفة   أم 

تِه َعالماتِ  ِمن عالمة  : وفيه --1  .وسل م علَيه هللاُ  صل ى نُبو 

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولَ  أن   وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص  َوَسل مَ  عليه هللا 

 فيه فََرَكعَ  َدَخلَ  ُمَعاِويَةَ  بَنِي بَمْسِجدِ  َمر   إَذا حت ى الَعالِيَِة، ِمنَ  يَوم   َذاتَ  أَْقبَلَ 

ُ  َصل ى فَقالَ  إلَْينَا، اْنَصَرفَ  ثُم   طَِوياًل، َرب هُ  َوَدَعا معهُ، نَاَوَصل يْ  َرْكَعتَْيِن،  هللا 

: َربِّي َسأَْلتُ  َواِحَدةً، َوَمنََعنِي ثِْنتَْينِ  فأْعطَانِي ثاََلثًا، َربِّي َسأَْلتُ : َوَسل مَ  عليه

تي يُْهلِكَ  ال أَنْ  نَةِ  أُم  تي يُْهلِكَ  ال أَنْ  َوَسأَْلتُهُ  فأْعطَانِيهَا، بالس   بالَغَرقِ  أُم 

...[ -11] -7134. فََمنََعنِيهَا بْينَهُمْ  بَأَْسهُمْ  يَْجَعلَ  ال أَنْ  َوَسأَْلتُهُ  فأْعطَانِيهَا،

ثَنَاهُ  ثَنَا ُعَمَر، أَبِي ابنُ  َوَحد  ثَنَا ُمَعاِويَةَ، بنُ  َمْرَوانُ  َحد   َحِكيم   بنُ  ُعْثَمانُ  َحد 

، ، بنُ  َعاِمرُ  نِيأَْخبَرَ  األْنَصاِريُّ  َصل ى هللاِ  َرُسولِ  مع أَْقبَلَ  أن هُ  أَبِيِه، عن َسْعد 

 ُ  بِمْثلِ ... ُمَعاِويَةَ، بَنِي بَمْسِجدِ  فََمر   أَْصَحابِِه، ِمن طَائِفَة   في َوَسل مَ  عليه هللا 

 .نَُمْير   اْبنِ  َحديثِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0980: الرقم أو الصفحة

يد وهذا ينطبق على األمة اإلسالمية وغيرها، واآلية تهديد ووع --4

بالعذاب الناَزل في أجل معلوم عند هللا، لكّل من يخالف أمر هللا، ويسير في 

 الضاللة على غير هدى، كأهل مكة ونحوهم من األمم الباغية.

 الَحق   هو هذا كانَ  إنْ  الل هُم  : َجْهل   أبو قالَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

، بَعَذاب   اْئتِنَا أوِ  َماءِ الس   ِمنَ  ِحَجاَرةً  َعلَْينَا فأْمِطرْ  ِعنِدكَ  ِمن  َوما: }فَنََزلَتْ  ألِيم 

ُ  كانَ  بَهُمْ  هللا  ُ  كانَ  وما فيهم، وأَْنتَ  لِيَُعذِّ بَهُمْ  هللا   أال   لهمْ  وما. يَْستَْغفُِرونَ  وهُمْ  ُمَعذِّ

بَهُمُ  ُ  يَُعذِّ  .اآليَةَ { الَحَرامِ  الَمْسِجدِ  َعنِ  يَُصدُّونَ  وهُمْ  هللا 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6669: الرقم أو الصفحة

 (0586) ومسلم له، واللفظ( 6669) البخاري أخرجه:  التخريج
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ما خوطبت به كّل أّمة على لسان رسولها وإنذار المكّذبين بآيات َّللا  -50

 [                               06الى  01( :اآليات 5]سورة األعراف )

وَن َعلَْيُكْم آياتِي فََمِن اتَّقى َوأَْصلََح   ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّ يا بَنِي آَدَم إِمَّ

بُوا بِآياتِنا َواْستَْكبَرُ 01فاَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن ) وا ( َوالَِّذيَن َكذَّ

 (          06َعْنها أُولئَِك أَْصحاُب النَّاِر ُهْم فِيها خالُِدوَن )

 التفسير 

يا بني آم إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت  - 15

عليهم من كتبي فأطيعوهم، واتبعوا ما جاؤوا به، فالذين يتقون هللا بامتثال 

، ال خوف عليهم يوم القيامة، أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم

 وال هم يحزنزن على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتنا، ولم يؤمنوا بها، وتََرفَعوا تكبًُّرا عن  - 13

العمل بما جاءتهم به رسلهم، فإنهم أصحاب النار المالَزمون لها الماكثون 

 فيها أبًدا.

  ة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيح 

الطائعين  فريق المؤمنينينقسم الناس بعد دعوة الّرسل فريقين:  --1

 المتّمردين المكّذبين الّدعوة. وفريق الجاحدينالمصّدقين دعوة الّرسل، 

فيهنأ ويسعد بما يلقى من الجزاء الحسن يوم القيامة. ودّل  أّما الفريق األّول

َوال هُْم يَْحَزنُوَن على أّن المؤمنين يوم القيامة قوله تعالى: فاَل َخْوف  َعلَْيِهْم 

ال يخافون وال يحزنون، وال يلحقهم رعب وال فزع من أهوال يوم القيامة، 

 ولكنهم آمنون مطمئنون.

 من اْنقِطَاع   في كان إذا المْؤمن العبدَ  إِن   وفي الصحيح عن البراء بن عازب

ْنيَا، َماءِ  من إليه نزل اآْلِخَرِة، من وإِْقبال   الدُّ  كأَن   الوُجوِه، بِيضُ  مالئكة   الس 

 ، الَجن ةِ  َحنُوطِ  من وَحنُوط   الجن ِة، أْكفَانِ  من كفن   معهُمْ  ، الشمسُ  وجوهَهُمُ 

 رأِسه عندَ  يَجلِسَ  حتى الَمْوتِ  َملَكُ  يَِجيءُ  ثُم   ، البََصرِ  َمد   منه يَْجلُِسوا حتى

ِ  من مْغفِرة   إلى اْخُرِجي ط يِّبَةُ ال الن ْفسُ  أي تُهَا:  فيَقولُ  ، هللا   فتْخُرجُ  وِرْضَوان 

قَاءِ  فِي من القَْطَرةُ  تِسيلُ  كما تَِسيلُ   يََدُعوها لم ، أَخَذها فإذا ، فيَأْخُذها ، السِّ
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، طَْرفَةَ  يَِده في  الَحنُوطِ  ذلكَ  وفي الَكفَنِ  ذلكَ  في فيَْجَعلُوهَا يَأُْخُذوها حتى َعْين 

، نَْفَخةِ  كأَطيَبِ  منها جُ فيَْخرُ  ،  فيَْصَعُدونَ  األرِض، وْجهِ  على ُوِجَدتْ  ِمْسك 

ونَ  فال بِها وحُ  هذا ما: قالُوا إال   المالئَِكِة، من َملَك   على بها يُمرُّ  الط يُِّب؟ الرُّ

ونَه كانُوا التي أسمائِه بأَْحَسنِ  فاَُلن   بنُ  فاَُلنُ :  فيقولُونَ  ْنيَ  في بها يَُسمُّ  – االدُّ

َماءِ  إلى بها يْنتَهُوا حتى ْنيَا الس   كلِّ  من فيَُشيُِّعهُ  ، له فَيُْفتَحُ  له فَيَْستَْفتِحون الدُّ

بُوها سماء    ، السابِعةِ  السماءِ  إلى يُنتَهَي حتى ، تلِيها التِي السماءِ  إلى ُمقَر 

 إلى َعبِدي ِعيُدواوأَ  ، علِّيِّينَ  في عبِدي ِكتابَ  اْكتُبُوا:  وجل   عز   هللاُ  فيقولُ 

.  أُْخَرى تارةً  أُْخِرُجهم وِمنها ، أُِعيُدهُم وفِيها ، َخلَقتُهم ِمنها فإِنِّي ، األرضِ 

:  فيقولُ  ؟ ربُّكَ  َمن:  له فيَقوالنِ  ، فيُْجلِسانِه ، َملَكانِ  فيَأتِيهِ  ، ُروُحه فتُعادُ 

 ما:  له فيَقوالنِ  ، اإِلسالمُ  يَ ِدينِ :  فيَقولُ  ؟ ِدينُكَ  ما:  له فيَقوالنِ  ، هللاُ  َربِّيَ 

 ِعْلُمكَ  وَما له فيَقوالنِ  ، هللاِ  رسولُ  هو:  فيَقولُ  ؟ فِيُكمْ  بُِعثَ  الِذي الرجلُ  هذا

 أنْ  السماءِ  من ُمناد   فيُناِدي ، وَصد ْقتُ  به فآَمنتُ  هللاِ  ِكتابَ  قَرأتُ :  فيَقولُ  ؟

 إلى بابًا له واْفتَُحوا ، الجنةِ  من وهُ وأْلبِسُ  ، الجنةِ  من فَأْفِرُشوه ، َعبِدي َصَدقَ 

 ويَأتِيهِ  ، بَصِرهِ  َمد   قَبِرهِ  في له ويُفسحُ  ، وِطيبِها َرْوِحها من فيَأتِيهِ  ، الجنةِ 

يحِ  طَيِّبُ  ، الثِّيابِ  َحسنُ  ، الَوجهِ  َحَسنُ  َرجل   كَ  بِال ِذي أْبِشرْ :  فيَقولُ  ، الرِّ  يَُسرُّ

 يَِجيءُ  الَوْجهُ  فوْجهُكَ  ؟ أنتَ  َمن:  لهُ  فيقولُ  ، وَعدُ تُ  ُكنتَ  الذي يَوُمكَ  هذا ،

اَعةَ  أقِمِ  َربِّ :  فيَقولُ  ، الصالِحُ  َعملُك أنَا:  فيَقولُ  ، بِالخيرِ   أقِمِ  َربِّ  ، الس 

 ، اآلِخرةِ  من وإقبال   الدنيا، من انقِطَاع   في كان إذا الكافِرَ  العبدَ  وإن   ، الساَعةَ 

 َمد   منه فيجلُِسونَ  ، الُمُسوحُ  مَعهُمُ  الوُجوهِ  ُسودُ  مالئكة   السماءِ  من إليه نزل

 الن ْفسُ  أي تُهَا يَا: فَيَقُولُ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  يَْجلِسَ  حتى الموتِ  َملَكُ  يَِجيءُ  ثُم   ، البََصرِ 

ِ  من َسَخط   إلى اْخُرِجي اْلَخبِيثَةُ   َكما افيَنتَِزُعهَ  َجَسِدهِ  في فَتَْفُرقُ  ، وَغَضب   هللا 

فُّودُ  يُنتََزعُ  وفِ  من الس   يَِدهِ  في يَدُعوها لَم أخَذها فإذا ، فيَأْخَذها ، الَمْبلُولِ  الصُّ

 ِجيفَة ، ريحِ  كأَْنتَنِ  منها يخرجُ  ، اْلُمُسوحِ  تِْلكَ  في يَْجَعلُوهَا حتى َعين   طَْرفَةَ 

ونَ  فال بِها، فيْصَعُدونَ  األَرضِ  ظَْهرِ  على ُوِجَدتْ   من َملَك   على ابه يَُمرُّ

وحُ  هذا ما: قَالُوا إال   المالئَِكةِ   بأَْقبَحِ  فاَُلن   بنُ  فاَُلنُ : فيَقُولُونَ  اْلَخبِيُث؟ الرُّ

ْنيَا، في بِهَا يَُسم ى كان التي أْسَمائِهِ  ْنيَا سَماءِ  إلى بِهَا يَْنتَِهيَ  حتى الدُّ  الدُّ

َماءِ  أْبَوابُ  لَهُمْ  تُفَت حُ  اَل  قََرأَ  ثُم   لهُ، يُْفتَحُ  فال لهُ، فَيُْستَْفتَحُ  ُ  فَيَقُولُ :  قال الس   هللا 

ين   في ِكتَابَه اْكتُبُوا: وَجل   َعز   ْفلَى، اأْلَْرضِ  في ِسجِّ  ُروُحهُ  فَتُْطَرحُ :  قال السُّ

: هُ لَ  فيَقُواَلنِ  فَيُْجلَِسانِه، ملََكانِ  ويَأْتِيهِ  َجَسِدِه، في ُروُحهُ  فتَُعادُ :  قال طَْرًحا،
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 ال هَاهَا: فَيَقُولُ  ِدينَُك؟، وَما: لَهُ  فَيَقُواَلنِ  أْدِري، ال هَاهَا: فيَقُولُ  َربَُّك؟ َمنْ 

جلُ  هذا ما:  له فيَقُوالنِ  أْدِري  أْدِري ال هَاه هَاه:  فيَقولُ  ؟ فِيُكم بُِعثَ  الذي الر 

 له واْفتَُحوا الناِر، نم فأْفِرُشوهُ  ، َعبِدي َكَذبَ  أنْ :  السماءِ  من ُمناد   فيُناِدي ،

هَا من فَيَأْتِيهِ :  قال الن اِر، إلى بابًا  حتى قَْبُرهُ، َعلَْيهِ  ويَُضي قُ  وَسُموِمهَا، َحرِّ

يِح، ُمْنتِنُ  الثِّيَاِب، وقَبِيحُ  اْلَوْجِه، قَبِيحُ  َرُجل   ويَأْتِيهِ  أْضاَلُعهُ، َعلَْيهِ  تَْختَلِفَ   الرِّ

 أْنَت؟ َمنْ : فَيَقُولُ  تُوَعُد، ُكْنتُ  الذي يَْوُمكَ  هذا يَُسوُءكَ  يبِال ذِ  أْبِشرْ : فَيَقُولُ 

، يَِجيءُ  اْلَوْجهُ  فََوْجهُكَ   تُقِمِ  ال ربِّ : فيَقُولُ  الَخبِيثُ  َعَملُكَ  أنا: فَيَقُولُ  بِالش رِّ

 الس اعةَ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5656: الرقم أو الصفحة

ِ  رسولِ  معَ  خَرْجنا وفي الصحيح عن البراء بن عازب  علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ا القبرِ  إلى فانتَهينا األنصاِر، منَ  رجل   ِجناَزةِ  في وسل مَ   فجلسَ  يُلَحْد، ولم 

ِ  رسولُ   الط يُر، رءوِسنا على ماكأن   حولَهُ  وَجلَسنا وسل مَ  علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ِ  استَعيذوا: فقالَ  رأَسهُ، فرفعَ  األرِض، في بِهِ  يْنكتُ  عود   يِدهِ  وفي  من باّلل 

تيِن، القبرِ  عذابِ   ليسَمعُ  وإن هُ : وقالَ  هاهنا جرير   حديثِ  في َزادَ  ثالثًا، أو مر 

 ومن دينُكَ  وما ربُّكَ  َمن هذا، يا: لَهُ  يقالُ  حينَ  مدبرينَ  ول وا إذا نعالِهم خفقَ 

: فيقولُ  ؟ ربُّكَ  َمن: لَهُ  فيقوالنِ  فيُجلِسانِهِ  ملَكانِ  ويأتيهِ : قالَ : هن اد   قالَ  ؟ نبيُّكَ 

ُ، ربِّيَ   هذا ما: لَهُ  فيقوالنِ  اإلسالُم، دينيَ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: فيقوالنِ  هللا 

جلُ  ِ  رسولُ  هوَ : فيقولُ : قالَ  ؟ فيكم بُِعثَ  ال ذي الر   وسل َم، علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ِ  كتابَ  قرأتُ : فيقولُ  ؟ يُدريكَ  وما: فيقوالنِ   في َزادَ  وصد قتُ  بِهِ  فآمنتُ  هللا 

ِ  قولُ  فذلِكَ  جرير   حديثِ  ُ  يُثبِّتُ  وجل   عز   هللا   منَ  مناد   فينادي آَمنُوا ال ذينَ  هللا 

 الجن ِة، إلى بابًا لَهُ  وافتَحوا ،الجن ةِ  منَ  فأفِرشوهُ  َعبدي، صدقَ  قَد أن: الس ماءِ 

 مد   فيها لَهُ  ويُفتَحُ : قالَ  وطيبِها َروِحها من فيأتيهِ : قالَ  الجن ةِ  منَ  وألبسوهُ 

 وياتيهِ  جسِدِه، في روُحهُ  وتعادُ : قالَ  موتَهُ  فَذكرَ  اْلكافرَ  وإن  : قالَ  بصِرهِ 

 فيقوالنِ  أدري، ال هاْه، هاهْ  هاهْ : فيقولُ  ؟ ربُّكَ  من: فيقوالنِ  فيُجلسانِهِ  ملَكانِ 

جلُ  هذا ما: فيقوالنِ  أدري، ال هاْه، هاهْ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: لَهُ   بُِعثَ  ال ذي الر 

 فأفرشوهُ  كَذَب، أن: الس ماءِ  منَ  مناد   فُينادي أدري، ال هاْه، هاهْ : فيقولُ  ؟ فيُكم

ها من فيأتيهِ : قالَ  الن ارِ  إلى ابابً  لَهُ  وافتَحوا الن اِر، منَ  وألبِسوهُ  الن اِر، منَ   حرِّ
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 حديثِ  في َزادَ  أضالُعهُ  فيهِ  تختلِفَ  حت ى قبُرهُ  علْيهِ  ويضي قُ : قالَ  وسموِمها

 جبل   بِها ُضِربَ  لو حديد   من ِمرَزبَة   مَعهُ  أْبَكمُ  أعمى لَهُ  يقي ضُ  ثم  : قالَ  جرير  

 إال   والمغربِ  المشرقِ  بينَ  ما يسَمُعها ضربةً  بِها فيضربُهُ : قالَ  ترابًا لصارَ 

وحُ  فيهِ  تعادُ  ثم  : قالَ  ترابًا فيَصيرُ  الث قلينِ   الرُّ

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6510: الرقم أو الصفحة داود

 ،(0005) والنسائي له، واللفظ( 6510) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 59115) وأحمد مختصراً،( 5168) ماجه وابن

 وبَعدَ  القَبرِ  في الُكفرِ  وَمغب ةِ  اإليمان فَضلِ  إلى الت نبيهُ : الحديثِ  وفي --5

 .الَموتِ 

 للكافِرِ  وَعذابًا للُمؤمِن، نَعيًما القَبر في أن   بيانُ : هوفي --1

فيجاَزى جزاء الّسوء بالخلود في نار جهنّم. وقد استدّل  وأما الفريق الثاني

أهل الّسنة بقوله تعالى: أُولئَِك أَْصحاُب الن اِر هُْم فِيها خالُِدوَن على أن الفاسق 

مخلّدا، ألنه تعالى بيّن أّن  من المسلمين أهل الصالة ال يبقى في النار

المكّذبين بآيات هللا، والمستكبرين عن قبولها، هم الذين يبقون مخلّدين في 

النّار. وكلمة هُْم تفيد الحصر، فاقتضى ذلك أن من ال يكون موصوفا بذلك 

 التّكذيب واالستكبار ال يبقى مخلّدا في النّار.

 هللاِ، َرسولَ  يا: فقُلنا هللاِ، لَ َرسو سأَْلنا وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

ونَ  هَل: قال القياَمِة؟ يومَ  َرب نا نَرى هل  دونَه ليسَ  البَدرِ  ليلَةَ  القَمرِ  في تُضارُّ

؟ ونَ  فَهل: قال ال،: قُلنا: قال َسحاب  ؟ دونَها ليسَ  الش مسِ  في تُضارُّ  َسحاب 

 كان َمن: فيُقالُ : قال القياَمِة، يومَ  َكذلكَ  رب كم تَرْونَ  فإن كم: قال ال،: قُلنا: قال

 في فيَتساقَطونَ  الش مَس، الش مسَ  يَعبُدونَ  كانوا ال ذينَ  فتَبِعَ  فْليَتبَْعهُ، َشيئًا يَعبُدُ 

 ويَتبَعُ  الن اِر، في فيَتساقَطونَ  القَمَر، القَمرَ  يَعبُدونَ  كانوا ال ذين َويَتبَعُ  الن اِر،

 هللاِ  دونِ  ِمن يَعبُدُ  َمن وُكلُّ  األْصناَم، واألصنامَ  وثانَ األَ  يَعبُدونَ  كانوا ال ذينَ 

 ظَهرانَْيِهم، بينَ  ُمنافِقوهُم الُمؤِمنوَن، ويَبقى الن اِر، في فيَتَساقَطونَ  َشيئًا،

 ُكنتُم ما تَت بِعونَ  أاَل : لَهم فيُقالُ : قال بِيِده، وقَل لَهم: قال الِكتاِب، أهلُ  ويَبقى
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 فيَكِشفُ : قال فَكيَف؟: قال تَعالى، هللاَ  نَرَ  َولمْ  هللاَ، نَعبُدُ  ُكن ا: نَ فيَقولو تَعبُدون؟

! قَفاهُ  على َوقع إال   وُسمعةً  رياءً  يَسُجدُ  كان أحد   يَبقى فاَل: قال ساق ، عن هللاُ 

راطُ  يوَضعُ  ثُم  : قال  هل وإن   َمَزل ة ، لََدْحض   َوإن ه: قال َجهن َم، ظَهرانَيْ  بينَ  الصِّ

حمنِ  َعبدُ  قال َوَخطاطيَف، َكالليبَ   يَنبُتُ  َحشيشة  : قال فَلعل ه أَدري، ال: الر 

راِط، بَِجنبَيِ  واألْنبياءُ : قال ثُم  : قال ونََعتَها،: قال الس ْعداُن،: له يُقالُ  بِنَجد    الصِّ

لَ  وأُم تي أنا فأَكونُ  سلِّْم، سلِّمْ  الل هم  : قَولِهم وأكثرُ  ،يَ  َمن أو  لَ : قالَ  أو ُمرُّ  َمن أو 

ون: قال يُِجيُز، يِح، وِمثلَ  البَرِق، ِمثلَ  َعليه فيَمرُّ  الخيلِ  أَجاويدِ  وِمثلَ  الرِّ

كاِب؛ ، فناج   والرِّ ، وَمخدوش   ُمَسل م   - جاَوَزوا فإذا! الن ارِ  في وُمَكْرَدس   ُمكل م 

 في ِمنهُم ُمناَشدةً  أَشد   فيه له حق   في أحُدُكم فَما: قال - قَطَعوا فإذا: قال أو

، أيْ : فيَقولونَ  الن اِر، في َسقَطوا ال ذينَ  إخوانِهمُ   ونَُحجُّ  َجميًعا، نَْغزو كن ا ربِّ

 َمن انظُروا: هللاُ  فيَقولُ : قال! وهلَكوا؟ اليومَ  نََجونا فبِمَ  َجميًعا، َونعقِدُ  َجميًعا،

: يَقولُ  ثُم   فيُخَرجوَن،: قال هُ،فأَخِرجو إيمان   ِمن دينار   َِزنَةُ  قَلبِه في كان

: يَقولُ  ثُم   فأَخِرجوه، إيمان   ِمن َخردل   ِمن حب ة   ِمثقالُ  قَلبِه في كان َمن انظُروا

: قال فأَخِرجوه، إيمان   ِمن َخردل   ِمن حب ة   ِمثقالُ  قَلبِه في كان َمن انظُروا

حمنِ  َعبدُ  قال هللاِ، ابُ كت َوبَينكم بَيني: َسعيد   أبو ويَقولُ : قال فيَخُرجوَن، : الر 

 ،{َحاِسبِينَ  بِنَا َوَكفَى بِهَا أَتَْينَا َخْرَدل   ِمنْ  َحب ة   ِمْثقَالَ  َكانَ  َوإِنْ : }يُريدُ  فأَظُنُّه

 في الِحب ةُ  تَنبُتُ  َكما فيَنبُتونَ : قال الحياِة، نَهرُ : لَه يُقالُ  نَهر   في فيُقَذفون: قال

يِل، َحميلِ   َوما أَصفََر، يَكونُ  الش مسِ  إلى الن ْبتِ  ِمنَ  يَكونُ  ما رْونَ تَ  أََما الس 

 الَغنَم؟ َرعْيتَ  قد كأن كَ  هللاِ، َرسولَ  يا: قالوا أخَضَر؟ يَكونُ  الظِّلِّ  ِمنَ  يَكونُ 

 .الَغنمَ  َرَعيتُ  قَد: قال

 كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 على جيد إسناده:  المحدث حكم خالصة|  606: الرقم أو فحةالص السنة

 |   مسلم شرط

(( السنة)) في عاصم أبي وابن ،(55560) أحمد أخرجه:  التخريج

 (0/605(( )التوحيد)) في خزيمة وابن له، واللفظ( 606)

 ب ةِ حَ  ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في أَحد   الن ارَ  يَْدُخلُ  ال وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

، ِمن َخْرَدل    .ِكْبِرياءَ  ِمن َخْرَدل   َحب ةِ  ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في أَحد   الَجن ةَ  يَْدُخلُ  وال إيمان 
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  85: الرقم أو الصفحة

 .ويَنقُصُ  القلبِ  في يزيدُ  اإليمانَ  أن   إثباتُ  :الحديثِ  وفي --5

  . الناسِ  على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عن النهيُ : وفيهِ  --1

 ؛ وأَِمنُوا النارِ  ِمنَ  المؤمنُونَ  َخلَصَ  إذا وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 في لهُ  يكونُ  الَحقِّ  في لِصاِحبِه َحِدُكمْ أَ  ُمَجاَدلَةُ  ما! [  بيِدهِ  نَفسي والذي]  ف

:  قال.  النارَ  أُْدِخلوا الذينَ  إِْخَوانِِهمُ  في لَِربِِّهمْ  المؤمنينَ  ُمَجاَدلَةِ  من بِأََشد   الدنيا

ونَ  ، َمَعنا ويَُصوُمونَ  ، َمَعنا يَُصلُّونَ  َكانُوا إِْخَوانُنا!  َرب نا:  يقولونَ   ويَُحجُّ

 فَأَْخِرُجوا اْذهَبُوا:  فيقولُ :  قال.  النارَ  فَأَْدَخْلتَهُمُ  ،[  َمَعنا دونَ ويجاه]  ، َمَعنا

 ، ُصَوَرهُمْ  النارُ  تَأُْكلُ  ال ، بُِصَوِرِهمْ  فَيَْعِرفُونَهُمْ  ، فيأتونَهُمْ  ، ِمْنهُمْ  َعَرْفتُمْ  َمنْ 

 َمنْ  وِمْنهُمْ  ، قْيهِ سا أْنصافِ  إلى النارُ  أََخَذْتهُ  َمنْ  فَِمْنهُمْ  ،[  الوجهُ  تغشَ  لمْ ] 

 قد!  َرب نا:  فَيقولونَ  ،[  كثيًرا بشًرا ِمْنها فيخرَجونَ ]  َكْعبَْيهِ  إلى أََخَذْتهُ 

 َمنْ  أَْخِرُجوا:  يقولُ [  ف فيتكلمونَ  يعودونَ ]  ثُم  :  قال.  أََمْرتَنا َمنْ  أَْخَرْجنا

]  ثُم   ،[  كثيًرا قًاخل فيخرَجونَ . ]  اإليمانِ  ِمنَ  دينار   مثقال قلبِهِ  في كان

 َمنْ [  ف ، اْرِجُعوا:  يقولُ  ثُم  .  أََمْرتَنا ِمم نْ  أحًدا فيها نََذرْ  لمْ !  َرب نا:  يقولونَ 

 ثُم   ، كثيًرا خلقًا فيخرَجونَ .  فأَخَرَجوهُ ]  ِدينار   نصفِ  وَْزنُ  قلبِهِ  في كان

نْ  فيها نََذرْ  لمْ !  َرب نا:  يقولونَ   من أَخَرُجوا:  يقولَ  حتى ،. . . [  أََمْرتَنا ِمم 

 لمْ  فَمنْ :  سعيد   أبو قال ،[  كثيًرا خلقًا فيخرَجونَ . ]  ذرة   مثقال قُْلبِه في كان

َ  إِن  :  اآليَةَ  هذه فليَقرأْ  الَحِديثِ  بِهذا يَُصدِّقْ  ة   ِمْثقَالَ  يَْظلِمُ  اَل  هللا   تَكُ  َوإِنْ  َذر 

:  قال ،[  41/  النساء]  َعِظيًما أَْجًرا لَُدْنهُ  ِمنْ  َويُْؤتِ  يَُضاِعْفهَا حسنةً 

 قال.  خير   فيهِ  أحد   النارِ  في يَْبقَ  فلمْ  ، أََمْرتَنا َمنْ  أَْخَرْجنا قد!  َرب نا:  فَيقولونَ 

 وبَقِيَ  ، المؤمنُونَ  وَشفَعَ  ، األْنبياءُ  وَشفََعتِ  ، المالئكةُ  َشفََعتِ :  هللاُ  يقولُ  ثُم  : 

 ناًسا – قَْبَضتَْينِ :  قال أوْ  – النارِ  ِمنَ  قَْبَضةً  فَيَْقبِضُ :  قال.  نَ الراحمي أرحمُ 

 إلى بِهمْ  فَيؤتى:  قال.  ُحَمًما صاُروا حتى اْحتََرقُوا قَدِ  ؛ قطُّ  خيًرا ّللِ  يَْعَملوا لمْ 

 َحِميلِ  يف الِحب ةُ  تَْنبُتُ  كما فَيَْنبُتُونَ  ، عليهم فَيَُصبُّ  ،(  الحياةُ : )  لَه يقالُ  ماء  

ْيلِ   كان فما ، الشجرةِ  جانبِ  وإِلَى ، الصخرةِ  جانبِ  إلى رأيتُموها قد]  ، الس 

:  قال ،[  أبيض   كان الظلِّ  إلى ِمْنها كان وما ، أخضر   كان ِمْنها الشمسِ  إلى
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:  رواية   وفي)  ، الَخاتَمُ  أَْعناقِِهمُ  وفي ، اللُّْؤلُؤِ  ِمْثلَ  أَْجساِدهمْ  من فَيخرُجونَ 

 من ورأيتُمْ  تََمن ْيتُمْ  فما ؛ الجنةَ  اْدُخلوا:  لهُمْ  فيقالُ :  قال.  هللاِ  ُعتَقَاءُ ( :  لخواتمُ ا

 الرحمنِ  ُعتَقَاءُ  هؤالءِ : الجنةِ  أهلُ  فيقولُ [ . ]  َمعه ومثلُهُ ]  لَُكمْ  فهوَ  شيء  

ُموهُ  َخْير   وال ، َعِملوهُ  َعَمل   بغيرِ  الجنةَ  أدخلَهُمُ  !  َرب نا:  يقولونَ فَ :  قال[ .  قَد 

 أفضلَ  ِعندي لَُكمْ  فإن  :  فيقولُ :  قال.  العالَِمينَ  ِمنَ  أحًدا تُْعطِ  لمْ  ما أعطْيتَنا

 ِرَضائِي:  فيقولُ : [  قال]  ؟ ذلكَ  من أفضلُ  وما!  َرب نا:  فَيقولونَ .  ِمْنهُ 

 أبًدا عليُكمْ  أَْسَخطُ  فال ؛ َعْنُكمْ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  محدثال|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 رواه:  المحدث حكم خالصة|  0016: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 وأحمد ،(60) ماجه ابن أخرجه:  التخريج|   بنحوه مسلم و البخاري

 له واللفظ( 55855)

ُ  خل صَ  إذا وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  الن ارِ  منَ  المؤمنينَ  هللا 

نيا في لَه يَكونُ  الحقِّ  في لصاحبِه أحِدكم دلةُ مجا فما وأمنوا  مجادلةً  أشد   الدُّ

 إخوانُنا رب نا يقولونَ  قالَ  الن ارَ  أدخلوا ال ذينَ  إخوانِهمُ  في لربِّهم المؤمنينَ  منَ 

ونَ  معنا ويصومونَ  معنا يصلُّونَ  كانوا  فيقولُ  الن ارَ  فأدخلتَهمُ  معنا ويحجُّ

 الن ارُ  تأكلُ  ال بصوِرهم فيعرفونَهم فيأتونَهم منهم عرفتُم من فأخرجوا اذهبوا

 إلى أخذتهُ  من ومنهم ساقيهِ  أنصافِ  إلى الن ارُ  أخذتهُ  من فمنهم صوَرهم

 من أخرجوا يقولُ  ثم   أمرتَنا قد من أخرجنا رب نا فيقولونَ  فيخرجونَهم كعبيهِ 

 دينار   نصفِ  وَزنُ  بِهقل في كانَ  من ثم   اإليمانِ  منَ  دينار   وَزنُ  قلبِه في كانَ 

 هذا يصدِّق لم فمن سعيد   أبو قالَ  خردل   من حب ة   مثقالُ  قلبِه في كانَ  من ثم  

َ  إِن   فليقرأ ة   ِمْثقَالَ  يَْظلِمُ  اَل  هللا   لَُدْنهُ  ِمنْ  َويُْؤتِ  يَُضاِعْفهَا َحَسنَةً  تَكُ  َوإِنْ  َذر 

 َعِظيًما أْجًرا

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  ثالمحد|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  15: الرقم أو الصفحة ماجه

 (915(( )السنة)) في عاصم أبي ابن أخرجه:  التخريج

 .ِعباِده على وفْضلِه هللاِ  رحمةِ  َسَعةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5
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 هللاُ  يُْخِرُجهم ثم   َمعاصيهم، قْدرِ  على يُعذ بونَ  الُمسلمينَ  ُعصاةَ  أن  : وفيه --1

 .الش افعينَ  بَشفاعةِ  ثم   بفْضلِه، الن ارِ  ِمن

 وال بأنبياءَ  هم ما أَلُناًسا هللاِ  عبادِ  ِمن إن   وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب

هداءُ  األنبياءُ  يغبِطُهم ُشهداَء،  يا: قالوا تعالى، هللاِ  ِمن بمكانِهم القيامةِ  يومَ  والشُّ

 أرحام   غيرِ  على هللاِ  بُروحِ  تحابُّوا قوم   هم: قال هم؟ َمن تُخبُِرنا هللاِ، رسولَ 

، وجوهَهم إن   فوهللاِ  يتعاطَْونَها، أموال   وال بَْينَهم،  ال نُور ، على ن هموإ لَنُور 

 أاََل : }اآليةَ  هذه وقَرأ الن اُس، حِزن إذا يحَزنونَ  وال الن اُس، خاف إذا يخافونَ 

ِ  أَْولِيَاءَ  إِن    [.31: يونس{ ]يَْحَزنُونَ  هُمْ  َواَل  َعلَْيِهمْ  َخْوف   اَل  هللا 

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0105: الرقم أو لصفحةا داود

 أْملََح، َكْبش   َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَى وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 هذا؟ ِرفُونَ تَعْ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِبُّونَ  الَجن ِة، أْهلَ  يا: ُمناد   فيُناِدي

 فَيَْشَرئِبُّونَ  الن اِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُم   َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ 

 قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن،

 فال ُخلُود   الن ارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُود   ن ةِ الجَ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُم   فيُْذبَحُ  َرآهُ،

 ،{َغْفلَة   في وهُمْ  األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُم   َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الدُّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6500: الرقم أو الصفحة البخاري

 بال غاية ، وال أَمد   إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن الن ارِ  أهلِ  خلودُ : الحديثِ  وفي

 تَْفنَى ال النارَ  وأن   ِمنها، يَخُرجون ال وأن هم راحة ، وال نافعة   حياة   وال موت  

 . الت وحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى إن ما وأن ها خاليةً، تَبقَى وال تزولُ  الو

( 5عاقبة الكذب ومشهد دخول الكفار إلى النّار ]سورة األعراف ) -50

 [                                                              08الى  05:اآليات 

ِن اْفتَ  ِ َكِذباً أَْو َكذََّب بِآياتِِه أُولئَِك يَنالُُهْم نَِصيبُُهْم فََمْن أَْظلَُم ِممَّ رى َعلَى َّللاَّ

ِمَن اْلِكتاِب َحتَّى إِذا جاَءْتُهْم ُرُسلُنا يَتََوفَّْونَهُْم قالُوا أَْيَن ما ُكْنتُْم تَْدُعوَن ِمْن 
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ِ قالُوا َضلُّوا َعنَّا َوَشِهُدوا َعلى أَْنفُِسِهْم أَنَّ  ( 05ُهْم كانُوا كافِِريَن )ُدوِن َّللاَّ

ْنِس فِي النَّاِر ُكلَّما َدَخلَْت  قاَل اْدُخلُوا فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُِكْم ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ

اَرُكوا فِيها َجِميعاً قالَْت أُْخراُهْم أِلُوالُهْم َربَّنا  ةٌ لََعنَْت أُْختَها َحتَّى إَِذا ادَّ أُمَّ

ونا فَآتِِهْم َعذاباً ِضْعفاً ِمَن النَّاِر قاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َولِكْن ال تَْعلَُموَن هُؤالِء أََضلُّ 

( َوقالَْت أُوالُهْم أِلُْخراُهْم فَما كاَن لَُكْم َعلَْينا ِمْن فَْضٍل فَُذوقُوا اْلَعذاَب 09)

 (08بِما ُكْنتُْم تَْكِسبُوَن )

 التفسير

هللا الكذب بنسبة الشريك إليه أو ال أحد أظلم من الذي يفتري على  - 17

النقص أو القول عليه بما لم يقله، أو كذ ب بآياته الجلية الهادية إلى صراطه 

المستقيم، أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح 

المحفوظ من ملذات الدنيا، حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه من المالئكة 

لهم توبيًخا لهم: أين اآللهة التي كنتم تعبدونها من دون  لقبض أرواحهم قالوا

هللا؟! ادعوها لتنفعكم، قال المشركون للمالئكة: لقد ذهبت عنا اآللهة التي 

كنا نعبد وغابت، فال ندري أين هي، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، 

 لك الحين حجة عليهم، ولن ينفعهم.لكن إقرارهم في ذ

في جملة أمم قد مضت  -أيها المشركون-م المالئكة: ادخلوا قالت له - 18

من قبلكم على الكفر والضالل من الجن واإلنس في النار، كلما دخلت أمة 

من األمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار، حتى إذا تالحقوا فيها، 

فَلة واألتباع، ألوالهم وهم  واجتمعوا كلهم قالت أُْخراهم دخواًل وهم الس 

الُكبراء والسادة: يا ربنا، هؤالء الُكبراء هم الذين أضلونا عن طريق 

ا عليهم: لكل  الهداية، فعاقبهم عقابًا مضاعفًا لتزيينهم الضالل لنا، قال هللا رّدً

 طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف، ولكنكم تجهلون ذلك وال تدركونه.

علينا من  -يها األتباعأ-وقال السادة المتبوعون ألتباعهم: ليس لكم  - 17

فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم، فالعبرة بما كسبتم من األعمال، وال 

العذاب مثلما ذقناه بسبب ما  -أيها األتباع-عذر لكم في اتباع الباطل، فذوقوا 

 كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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االفتراء على هللا تعالى بالتّحليل والتّحريم من غير  أّي ظلم أشنع من --1

حكم هللا، والتّكذيب بآيات هللا قوال أو استهزاء أو استكبارا عن اتّباعها؟! 

وبالرغم من هذا فإّن هؤالء المكّذبين ينالهم ما كتب لهم من رَزق وعمر 

 وعمل، وما وعدوا به من خير وشّر.

ُ  صل ى لن بي  ا أتيتُ  وفي الصحيح عن عدي بن حاتم  وفي وسل مَ  علْيهِ  هللا 

 في يقرأُ  وسمعتُهُ  الوثَنَ  هذا عْنكَ  اطرح عديُّ  يا فقالَ . َذهب   من صليب   عنقي

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا َوُرْهبَانَهُمْ  أَْحبَاَرهُمْ  ات َخُذوا براءة   سورةِ   لم إن هم أما قالَ  هللا 

موا وإذا استحلُّوهُ  شيئًا لَهم أحلُّوا إذا كانوا ولَكن هم يعبدونَهم يَكونوا  علْيهم حر 

موه شيئًا  حر 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 |   حسن:  المحدث حكم خالصة|  0081: الرقم أو الصفحة الترمذي

 (0081) الترمذي أخرجه:  التخريج

 َمن وأن   وعال، جل   هللاِ  َخصائصِ  ِمن والت حريمَ  الت حليلَ  أن   :الحديثِ  وفي

 دونه  ِمن إلهًا ات خَذه فقد ذلك في أحًدا ات بعَ 

وهو المروي عن ابن َزيد  ومعنى: ما كتب لهم في اختيار الطّبري، --0

 وابن عباس وابن جبير: ما قدر لهم من خير وشّر ورَزق وعمل وأجل.

ويضاعف والمقرر أن الّسادة واألتباع في الكفر سواء، يدخلون النّار،  --1

لهم العذاب، إما باإلضالل وهو فعل الّسادة، أو بالتّقليد وإهمال العقل، وهو 

فعل األتباع. والتّعذيب ليس تشفّيا وانتقاما، وإنما هو بسبب اقتراف الّسيئات 

 واعتقاد الكفر.

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  أن   وفي الصحيح عن عياض بن حمار  قالَ  وسل َم، عليه هللا 

ا َجِهْلتُْم، ما أَُعلَِّمُكمْ  أَنْ  أََمَرنِي َربِّي إن   أاََل : ُخْطبَتِهِ  في وم  يَ  َذاتَ   َعل َمنِي مم 

، َعْبًدا نََحْلتُهُ  َمال   ُكلُّ  هذا، يَوِمي  وإن هُمْ  ُكل هُْم، ُحنَفَاءَ  ِعبَاِدي َخلَْقتُ  وإنِّي َحاَلل 

يَاِطينُ  أَتَْتهُمُ  َمتْ  ِهْم،ِدينِ  عن فَاْجتَالَْتهُمْ  الش   َوأََمَرْتهُمْ  لهْم، أَْحلَْلتُ  ما عليهم َوَحر 

َ  وإن   ُسْلطَانًا، به أُْنِزلْ  لَمْ  ما بي يُْشِرُكوا أَنْ   فََمقَتَهُمْ  األْرِض، أَْهلِ  إلى نَظَرَ  هللا 

 َوأَْبتَلِيَ  تَلِيَكَ ألَبْ  بََعْثتُكَ  إن ما: َوقالَ  الِكتَاِب، أَْهلِ  ِمن بَقَايَا إال   َوَعَجَمهُْم، َعَربَهُمْ 
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َ  وإن   َويَْقظَاَن، نَائًِما تَْقَرُؤهُ  الَماُء، يَْغِسلُهُ  ال ِكتَابًا َعلَْيكَ  َوأَْنَزْلتُ  بَك،  أََمَرنِي هللا 

قَ  أَنْ  : قالَ  ُخْبَزةً، فَيََدُعوهُ  َرْأِسي يَْثلَُغوا إًذا َربِّ : فَقُلتُ  قَُرْيًشا، أَُحرِّ

 َواْبَعثْ  َعلَْيَك، فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ  نُْغِزَك، َواْغُزهُمْ  ْخَرُجوَك،اْستَ  كما اْستَْخِرْجهُمْ 

 الَجن ةِ  َوأَْهلُ : قالَ  َعَصاَك، َمن أَطَاَعكَ  بَمن َوقَاتِلْ  ِمْثلَهُ، َخْمَسةً  نَْبَعثْ  َجْيًشا

، ُمتََصدِّق   ُمْقِسط   ُسْلطَان   ُذو ثاََلثَة    ِذي لُِكلِّ  القَْلبِ  َرقِيقُ  َرِحيم   َوَرُجل   ُمَوف ق 

، قُْربَى ، ُذو ُمتََعفِّف   َوَعفِيف   َوُمْسلِم  ِعيفُ : َخْمَسة   الن ارِ  َوأَْهلُ : قالَ  ِعيَال   الض 

 الذي َواْلَخائِنُ  َمااًل، َواَل  أَْهاًل  يَْبتَُغونَ  ال تَبًَعا فِيُكمْ  هُمْ  ال ِذينَ  له، ََزْبرَ  ال الذي

 َوهو إال   يُْمِسي َواَل  يُْصبِحُ  ال َوَرُجل   َخانَهُ، إال   ق  دَ  وإنْ  طََمع ، له يَْخفَى ال

ْنِظيرُ  الَكِذبَ  أَوِ  البُْخلَ  َوَذَكرَ  َوَمالِكَ  أَْهلِكَ  عن يَُخاِدُعكَ  اشُ  َوالشِّ  َولَمْ . الفَح 

 ْسنَاِد،اإل بهذا:  رواية وفي. َعلَْيكَ  فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ : َحديثِهِ  في َغس انَ  أَبُو يَْذُكرْ 

 هللاِ  َرسولَ  أن  :  رواية وفي. َحاَلل   َعْبًدا، نََحْلتُهُ  َمال   ُكلُّ : َحديثِهِ  في يَْذُكرْ  َولَمْ 

ُ  َصل ى ، َذاتَ  َخطَبَ  وسل مَ  عليه هللا   قالَ : آِخِرهِ  في َوقالَ . الَحِديثَ  َوَساقَ  يَوم 

فًامُ  َسِمْعتُ : قالَ  قَتَاَدةَ، عن: ُشْعبَةُ  قالَ : يَْحيَى  وفي. الَحديثِ  هذا في طَرِّ

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فِينَا قَامَ :  رواية  إن  : فَقالَ  َخِطيبًا، يَوم   َذاتَ  وسل مَ  عليه هللا 

 َ ، َحديثِ  بِمْثلِ  الَحِديثَ  َوَساقَ  أََمَرنِي هللا  َ  وإن   فيه َوََزادَ . قَتَاَدةَ  عن ِهَشام   هللا 

، علَى أََحد   يَْفَخرَ  ال حت ى واتََواَضعُ  أَنْ  إلَي   أَْوَحى  أََحد   علَى أََحد   يَْبِغي َواَل  أََحد 

 يا ذلَك؟ فَيَكونُ : فَقُلتُ . َمااًل  َواَل  أَْهاًل  يَْبُغونَ  ال تَبًَعا فِيُكمْ  َوهُمْ  َحديثِهِ  في َوقالَ 

ِ  نََعْم،: قالَ  هللاِ  عبدِ  أَبَا ُجلَ  وإن   ،الَجاِهلِي ةِ  في أَْدَرْكتُهُمْ  لقَدْ  َوهللا   علَى لَيَْرَعى الر 

،  .يَطَُؤهَا َولِيَدتُهُمْ  إال   به ما الَحيِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  حمار بن عياض:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0961: الرقم أو الصفحة

 .الن ارِ  وأهلِ  الجن ةِ  أهلِ  صفةِ  بيانُ : الحديثِ  في --5

 .َمخلوقتانِ  والن ارَ  الجن ةَ  أن  : وفيه --1

 .وتعالى سبحانه هللاِ  بِطاعةِ  القائمِ  العادلِ  الوالي فْضلُ : وفيه --1

حيمِ  الواِصلِ  ثوابُ  :وفيه --4  .بِالمسلِمينَ  والر 

 .المتعفِّفِ  المحتاجِ  فْضلُ : وفيه --5
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 القولِ  وفُحشِ  والبُخلِ  الخيانةِ  َعنِ  الن هيُ : وفيه --3

 [65الى  60( :اآليات 5جزاء الكافرين ]سورة األعراف ) -56

بُوا بِآياتِنا َواْستَْكبَُروا َعْنها ال تُفَتَّ  ُح لَُهْم أَْبواُب السَّماِء َوال إِنَّ الَِّذيَن َكذَّ

يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى يَلَِج اْلَجَمُل فِي َسمِّ اْلِخياِط َوَكذلَِك نَْجِزي اْلُمْجِرِميَن 

( لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمهاٌد َوِمْن فَْوقِِهْم َغواٍش َوَكذلَِك نَْجِزي الظَّالِِميَن 60)

(65) 

 التفسير

وا بآياتنا الواضحة، وتكبروا عن االنقياد واإلذعان لها إن الذين كذب -41

آيسون من كل خير، فال تفتح أبواب السماء ألعمالهم بسبب كفرهم، وال 

وهو من -ألرواحهم إذا ماتوا، وال يدخلون الجنة أبًدا حتى يدخل الجمل 

في ثقب اإلبرة الذي هو من أضيق األشياء، وهذا من  -أعظم الحيوانات

فالُمَعلّق عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل، ومثل هذا الجزاء المستحيل، 

 يجزي هللا من عظمت ذنوبه.

لهؤالء المكذبين المتكبرين من جهنم فراش يفترشونه، ولهم من فوقهم  - 41

أغطية من نار، ومثل هذا الجزاء نجزي المتجاوَزين لحدود هللا بكفرهم به 

 وإعراضهم عنه.

  حة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحي 

 دلّت اآليتان على ما يلي:

أعمال الكافرين المكذبين بآيات هللا، المستكبرين عنها غير مقبولة، فال  -1

 تفتح ألعمالهم وال ألرواحهم أبواب السماء.

 فأَتانا ، الغرقدِ  بقيعِ  في جناَزة   في كن ا  وفي الصحيح عن البراء بن عازب

:  فقال ، لهُ  يُلَحدُ  وهو ، الط يرَ  رؤوِسنا علَى كأن   ، حولَهُ  وقَعدنا فقعدَ  ، النبيُّ 

ِ  أعوذُ  ات   ثالثَ  ، القبرِ  عذابِ  من باّلل   كانَ  إذا المؤمنَ  العبدَ  إن  :  قالَ  ثم ، مر 

نيا منَ  وانقطاع   اآلخرةِ  منَ  إقبال   في  علَى كأن   ، المالئِكةُ  إلْيهِ  نزلَت ، الدُّ

 ، الجن ةِ  َحنوطِ  من وَحنوط   ، الجن ةِ  أكفانِ  من كفن   مَعهم ، الش مسُ  وجوِههمُ 
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:  فيقولُ  رأِسهِ  عندَ  يجلِسَ  حت ى الموتِ  ملَكُ  يجيءُ  ثم   البصرِ  مد   مْنهُ  فجلَسوا

ِ  منَ  مغفِرة   إلى اخُرجي الط يِّبةُ  الن فسُ  أي تُها يا  فتَخرجُ :  قالَ  ، وِرضوان   هللا 

قاءِ  فيِ  منَ  القطرةُ  تسيلُ  كما تسيلُ   يِدهِ  في يدعوها لم أخَذها فإذا فيأخُذها السِّ

 ويخرجُ  ، الحنوطِ  وذلِكَ  اْلكفَنِ  ذلِكَ  في فيَجعلوها يأُخذوها حت ى عين   طرفةَ 

 فال بِها فيَصعدونَ :  قالَ  ، األرضِ  وجهِ  علَى ُوِجَدت ِمْسك   نفحةِ  كأطيبِ  مْنها

ونَ  وحُ  هِذهِ  ما:  قالوا إال   المالئِكةِ  منَ  مأل   علَى يعني بِها يمرُّ  ؟ الط يِّبةُ  الرُّ

ونَهُ  كانوا ال تي أسمائِهِ  بأحسنِ  فالن   ابنُ  فالن  :  فيقولونَ  نيا في بها يسمُّ  الدُّ

 سماء   كلِّ  من فيشيُِّعهُ  ، لهُ  فيُفتَحُ  لهُ  فيستفتِحونَ  الس ماءِ  إلى بِها ينتَهوا حت ى

بوها  ، هللاُ  فيها ال تي الس ماءِ  إلى بِها ينتَهى حت ى تليها ال تي الس ماءِ  إلى مقر 

ُ  فيقولُ   ، األرضِ  إلى وأعيدوهُ  علِّيِّينَ  في عبدي كتابَ  اكتُبوا:  وجل   عز   هللا 

 فتعادُ :  قالَ  أخرى تارةً  أخرُجهم ومْنها ، أعيُدهم وفيها ، خلقتُهم مْنها فإنِّي

 ربِّيَ  فيقولُ  ربُّكَ  َمن لهُ  فيقوالنِ  ، انِهِ فيُجلس ، ملَكانِ  فيأتيَهُ  جسِدهِ  في روُحهُ 

 هذا ما:  لهُ  فيقوالنِ  ، اإلسالمُ  دينيَ :  فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما:  لهُ  فيقوالنِ  هللاُ 

جلُ  ِ  رسولُ  هوَ :  فيقولُ  ؟ فيكم بُِعثَ  ال ذي الر   ؟ ِعلُمكَ  ما:  لهُ  فيقوالنِ  ، هللا 

ِ  كتابَ  قرأتُ :  فيقولُ   أن الس ماءِ  منَ  مناد   فينادي ، د قتُ وص بهِ  فآمنتُ  هللا 

 فيأتيهِ  قال ، الجن ةِ  إلى بابًا لهُ  وافتحوا ، الجن ةِ  منَ  فأفِرشوهُ  ، عبدي صدقَ 

 حسنُ  رجل   ويأتيهِ  قال ، بصِرهِ  مد   قبِرهِ  في لهُ  ويُفَسحُ  وطيبِها َروِحها من

يحِ  طيِّبُ  الث يابِ  حسنُ  الوْجهِ  كَ  ذيبال   أبِشر:  فيقولُ  الرِّ  ال ذي يوُمكَ  هذا ، يسرُّ

 ، بالخيرِ  يجيءُ  ال ذي الوْجهُ  فوْجهكَ  ؟ أنتَ  من:  لهُ  فيقولُ  ، توعدُ  كنتَ 

الحُ  عملُكَ  أنا:  فيقولُ   إلى أرجعَ  حت ى ، الس اعةَ  أقمِ  ربِّ  يا:  فيقولُ  ، الص 

نياا منَ  انقطاع   في كانَ  إذا اْلكافرَ  العبدَ  وإن  :  قالَ  ومالي أَهلي  منَ  وإقبال   ، لدُّ

 مْنهُ  فيجلِسونَ  المسوحُ  مَعهمُ  الوجوهِ  سودُ  مالئِكة   الس ماءِ  منَ  إلْيهِ  نزلَ  اآلخرةِ 

 الن فسُ  أي تُها:  فيقولُ  رأِسهِ  عندَ  يجلسَ  حت ى الموتِ  ملَكُ  يجيءُ  ثم   ، البصرِ  مد  

ِ  منَ  سخط   إلى اخُرجي الخبيثةُ   جسِدهِ  في قُ فتتَفر  :  ،قال وغضب   هللا 

فُّودُ  يُنتَزعُ  كما فينتزُعها وفِ  منَ  الس   لم ، أخَذها فإذا ، فيأخُذها ، المبلولِ  الصُّ

 مْنها ويخرجُ  الُمسوحِ  تْلكَ  في يجَعلوها حت ى عين   طرفةَ  يِدهِ  في يَدعوها

ونَ  فال ، بِها فيصعدونَ  األرضِ  وْجهِ  علَى ُوِجدت خبيثة   ريح   كأنتنِ   بِها يمرُّ

وحُ  هذا ما:  قالوا إال   المالئِكةِ  منَ  مإل   علَى  ابنُ  فالن  :  فيقولونَ  ؟ الخبيثُ  الرُّ

ونه كانوا ال تي أسمائِهِ  بأقبحِ  فالن   نيا في بِها يسمُّ  الس ماءِ  إلى بهِ  يُنتَهى حت ى الدُّ
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نيا ِ  رسولُ  قرأَ  ثم   لَه يُفتحُ  فال لَه فيُستفتَحُ  الدُّ  الس ماءِ  أبوابُ  لَهم تفت حُ  ال:  هللا 

ُ  فيقولُ  41:  األعراف الخياط سمِّ  في الجملُ  يلجَ  حت ى الجن ةَ  يدخلونَ  وال  هللا 

ين   في كتابَهُ  اكتبوا:  وجل   عز   فلى األرضِ  في سجِّ  روُحهُ  فتطرحُ  ، السُّ

ِ  يُْشِركْ  َوَمنْ :  قرأَ  ثم   طرًحا َماءِ  ِمنَ  َخر   فََكأن َما بِاّلل   أو الط يرُ  فُهُ فتخط الس 

يحُ  بهِ  تَهوي  ويأتيهِ  ، جسِدهِ  في روُحهُ  فتعادُ  11:  الحج سحيق   َمكان   في الرِّ

 فيقوالنِ  ، أدري ال هاه هاه:  فيقولُ  ؟ ربُّكَ  من:  لهُ  فيقوالنِ  فيجلسانِهِ  ملَكانِ 

جلُ  هذا ما:  لهُ   د  منا فينادي ، أدري ال هاه هاه:  فيقولُ  ؟ فيكم بعثَ  ال ذي الر 

 من فيأتيهِ  ، الن ارِ  إلى بابًا لهُ  وافتحوا ، الن ارِ  منَ  فأفرشوهُ  كذبَ  أن الس ماءِ  منَ 

ها  قبيحُ  رجل   ويأتيهِ  أضالُعهُ  تختلفَ  حت ى قبُرهُ  علْيهِ  ويضي قُ  ، وسموِمها حرِّ

يحِ  منتنُ  الثِّيابِ  قبيحُ  ، الوْجهِ   ال ذي يوُمكَ  هذا يسوُؤكَ  بال ذي أبشر:  فيقولُ  الرِّ

:  فيقولُ  ، بالش رِّ  يجيءُ  ال ذي الوْجهُ  فوْجهكَ  ؟ أنتَ  من:  فيقولُ  ، توعدُ  كنتَ 

 الس اعةَ  تقمِ  ال ربِّ :  فيقولُ  ، الخبيثُ  عملُكَ  أنا

 الطحاوية شرح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

  حصحي:  المحدث حكم خالصة|  086: الرقم أو الصفحة

(( عمر مسند)) في والطبري ،(59106) أحمد أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 081(( )اإليمان شعب)) في والبيهقي ،(500)

ِ  رسولِ  معَ  خَرْجنا     وفي الصحيح عن البراء بن عازب  علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ا القبرِ  إلى فانتَهينا األنصاِر، منَ  رجل   ِجناَزةِ  في وسل مَ   فجلسَ  لَحْد،يُ  ولم 

ِ  رسولُ   الط يُر، رءوِسنا على كأن ما حولَهُ  وَجلَسنا وسل مَ  علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ِ  استَعيذوا: فقالَ  رأَسهُ، فرفعَ  األرِض، في بِهِ  يْنكتُ  عود   يِدهِ  وفي  من باّلل 

تيِن، القبرِ  عذابِ   ليسَمعُ  وإن هُ : وقالَ  هاهنا جرير   حديثِ  في َزادَ  ثالثًا، أو مر 

 ومن دينُكَ  وما ربُّكَ  َمن هذا، يا: لَهُ  يقالُ  حينَ  مدبرينَ  ول وا إذا نعالِهم خفقَ 

: فيقولُ  ؟ ربُّكَ  َمن: لَهُ  فيقوالنِ  فيُجلِسانِهِ  ملَكانِ  ويأتيهِ : قالَ : هن اد   قالَ  ؟ نبيُّكَ 

ُ، ربِّيَ   هذا ما: لَهُ  فيقوالنِ  اإلسالُم، دينيَ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: فيقوالنِ  هللا 

جلُ  ِ  رسولُ  هوَ : فيقولُ : قالَ  ؟ فيكم بُِعثَ  ال ذي الر   وسل َم، علْيهِ  هللاُ  صل ى هللا 

ِ  كتابَ  قرأتُ : فيقولُ  ؟ يُدريكَ  وما: فيقوالنِ   في َزادَ  وصد قتُ  بِهِ  فآمنتُ  هللا 

ِ  قولُ  فذلِكَ  جرير   حديثِ  ُ  يُثبِّتُ  وجل   عز   هللا   منَ  مناد   فينادي َمنُواآ ال ذينَ  هللا 
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 الجن ِة، إلى بابًا لَهُ  وافتَحوا الجن ِة، منَ  فأفِرشوهُ  َعبدي، صدقَ  قَد أن: الس ماءِ 

 مد   فيها لَهُ  ويُفتَحُ : قالَ  وطيبِها َروِحها من فيأتيهِ : قالَ  الجن ةِ  منَ  وألبسوهُ 

 وياتيهِ  جسِدِه، في هُ روحُ  وتعادُ : قالَ  موتَهُ  فَذكرَ  اْلكافرَ  وإن  : قالَ  بصِرهِ 

 فيقوالنِ  أدري، ال هاْه، هاهْ  هاهْ : فيقولُ  ؟ ربُّكَ  من: فيقوالنِ  فيُجلسانِهِ  ملَكانِ 

جلُ  هذا ما: فيقوالنِ  أدري، ال هاْه، هاهْ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: لَهُ   بُِعثَ  ال ذي الر 

 فأفرشوهُ  كَذَب، أن :الس ماءِ  منَ  مناد   فُينادي أدري، ال هاْه، هاهْ : فيقولُ  ؟ فيُكم

ها من فيأتيهِ : قالَ  الن ارِ  إلى بابًا لَهُ  وافتَحوا الن اِر، منَ  وألبِسوهُ  الن اِر، منَ   حرِّ

 حديثِ  في َزادَ  أضالُعهُ  فيهِ  تختلِفَ  حت ى قبُرهُ  علْيهِ  ويضي قُ : قالَ  وسموِمها

 جبل   بِها ُضِربَ  لو حديد   من ِمرَزبَة   مَعهُ  أْبَكمُ  أعمى لَهُ  يقي ضُ  ثم  : قالَ  جرير  

 إال   والمغربِ  المشرقِ  بينَ  ما يسَمُعها ضربةً  بِها فيضربُهُ : قالَ  ترابًا لصارَ 

وحُ  فيهِ  تعادُ  ثم  : قالَ  ترابًا فيَصيرُ  الث قلينِ   الرُّ

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم الصةخ|  6510: الرقم أو الصفحة داود

 ،(0005) والنسائي له، واللفظ( 6510) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 59115) وأحمد مختصراً،( 5168) ماجه وابن

 وبَعدَ  القَبرِ  في الُكفرِ  وَمغب ةِ  اإليمان فَضلِ  إلى نبيهُ الت   :الحديثِ  وفي --5

 .الَموتِ 

  للكافِرِ  وَعذابًا للُمؤمِن، نَعيًما القَبر في أن   بيانُ : وفيه --1

إّن الجنّة في الّسماء ألّن المعنى: ال يؤذن لهم في الّصعود إلى الّسماء،  -1

 وال تطرق لهم ليدخلوا الجنّة.

كفار دخول الجنة، فال يدخلونها البتة، ويحرمون منها يستحيل على ال -1

 أبدا وفي كّل األحوال. 

َ  إن    وفي الصحيح عن أنس بن مالك  أن   لو: َعذابًا الن ارِ  أْهلِ  ألْهَونِ  يقولُ  هللا 

 هو ما َسأَْلتُكَ  فقَدْ : قالَ  نََعْم،: قالَ  بِه؟ تَْفتَِدي ُكْنتَ  شيء   ِمن األْرضِ  في ما لكَ 

ْركَ  إال   فأبَْيتَ  بي، تُْشِركَ  ال أنْ  آَدَم، ُصْلبِ  في وأَْنتَ  هذا ِمن نُ أْهوَ   .الشِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة

عذاب النّار يحيط بالكافرين من كّل جانب، فال يجدون فيها منفذا  -4

للخروج منها، أو التّخفيف من العذاب، فلهم منها غطاء ووطاء، وفراش 

 ولحاف.

 الن ارِ  من مؤمن   كلِّ  َحظُّ  الُحم ى وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 صحيح:  مصدرال|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0595: الرقم أو الصفحة الجامع

 وابن ،( 0059(( )األوسط المعجم)) في الطبراني أخرجه:  التخريج

 كشف)) في كما والبزار ،(5610(( )المتناهية العلل)) في الجوزي

 ( 561(( )األستار

 ُذنوبَه عنه َكف رَ  أنْ  به تعالى هللا لُطفِ  وبيانُ  للُمؤِمِن، بِشارة   :الَحديثِ  وفي

نيا في بالُحم ى   اآلِخَرةِ  في بالَجن ةِ  ويَفوَزَ  النارِ  ِمن لينجوَ  الدُّ

ات المجرمون: هم الكافرون ألن الذين تقّدمت صفتهم هم المكذبون بآي -5

هللا، المستكبرون عنها. والظالمون أيضا: هم الكافرون ألنهم الذين أشركوا 

 باّلل واتّخذوا من دونه إلها.                                                    

الى  60( :اآليات 5جزاء المؤمنين المتقين ]سورة األعراف ) --51  

60] 

الِحاِت ال نَُكلُِّف نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعها أُولئَِك أَْصحاُب َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ 

( َونََزْعنا ما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ تَْجِري ِمْن 60اْلَجنَِّة ُهْم فِيها خالُِدوَن )

ِ الَِّذي َهدانا لِهذا َوما ُكنَّا لِنَْهتَِدي  أَنْ  لَْواَل   تَْحتِِهُم اأْلَْنهاُر َوقالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ُ لَقَْد جاَءْت ُرُسُل َربِّنا بِاْلَحقِّ َونُوُدوا أَْن تِْلُكُم اْلَجنَّةُ أُوِرْثتُُموها بِما  َهدانَا َّللاَّ

  (60ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )

 التفسير
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وال -والذين آمنوا بربهم وعملوا من األعمال الصالحة ما يستطيعون  - 41

ك أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين فيها أولئ -يكلف هللا نفًسا فوق ما تستطيعه

 أبًدا.

ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع هللا ما في قلوبهم من البغضاء  - 41

والحقد، وأجرى األنهار من تحتهم، وقالوا معترفين ّلل بإنعامه عليهم: الحمد 

 ّلل الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة، وما كنا لنوفق إليه

من تلقاء أنفسنا لوال أن هللا وفقنا إليه، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي ال 

: أن هذه هي الجنة  مرية فيه والصدق في الوعد والوعيد، ونادى فيهم مناد 

التي أخبَرْتكم بها رسلي في الدنيا، أعقبكم هللا إياها بما كنتم تعملون من 

 األعمال الصالحة، التي تريدون بها وجه هللا.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآليتان على ما يأتي:

 الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. -1

التكليف على قدر الطاقة والوسع، سواء في التكاليف الشرعية من  -1

 عبادات وفرائض، أو في التكاليف المالية كنفقات الزوجات ونحوها.

ا الصحيح عن أبي هريرةوفي  ُ  َصل ى هللاِ  َرسولِ  علَى نََزلَتْ  لَم   عليه هللا 

ِ } وسل مَ   أوْ  أْنفُِسُكمْ  في ما تُْبُدوا وإنْ  األَْرضِ  في وما الس ماواتِ  في ما ّلِل 

ُ  به يُحاِسْبُكمْ  تُْخفُوهُ  ُ  يَشاءُ  َمن ويَُعذِّبُ  يَشاءُ  لَِمن فَيَْغفِرُ  هللا   شيء   ُكلِّ  ىعلَ  وهللا 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولِ  أْصحابِ  علَى ذلكَ  فاْشتَد  : قالَ  ،[184: البقرة{ ]قَِدير    هللا 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  فأتَْوا وسل َم، عليه َكِب، علَى بََرُكوا ثُم   وسل مَ  عليه هللا   الرُّ

الةَ  نُِطيُق، ما األْعمالِ  ِمنَ  ُكلِّْفنا هللاِ، َرسولَ  أيْ : فقالوا يامَ  الص   واْلِجهادَ  والصِّ

َدقَةَ، ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  قالَ  نُِطيقُها، وال اآليَةُ  هِذه َعلَْيكَ  أُْنِزلَتْ  وقدْ  والص   هللا 

 َسِمْعنا قَْبلُِكمْ  ِمن الِكتابَْينِ  أْهلُ  قالَ  كما تَقُولوا أنْ  أتُِريُدونَ : وسل مَ  عليه

: قالوا الَمِصيُر، وإلَْيكَ  َرب نا ُغْفرانَكَ  وأَطَْعنا َسِمْعنا: قُولوا بَلْ  وَعَصْينا؟

ا الَمِصيُر، وإلَْيكَ  َرب نا ُغْفرانَكَ  وأَطَْعنا َسِمْعنا  بها َذل تْ  القَْوُم، اْقتََرأَها فَلَم 

ُ  فأْنَزلَ  أْلِسنَتُهُْم، ُسولُ  آَمنَ : }إْثِرها في هللا   َربِّهِ  ِمن إلَْيهِ  أُْنِزلَ  بما الر 
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ِ  آَمنَ  ُكل   ُمْؤِمنُونَ والْ  قُ  ال وُرُسلِهِ  وُكتُبِهِ  وَمالئَِكتِهِ  باّلل   ُرُسلِهِ  ِمن أَحد   بْينَ  نُفَرِّ

ا ،[185: البقرة{ ]الَمِصيرُ  وإلَْيكَ  َرب نا ُغْفرانَكَ  وأَطَْعنا َسِمْعنا وقالُوا  فَلَم 

ُ  نََسَخها ذلكَ  فََعلُوا ُ  فأْنَزلَ  تَعالَى، هللا  ُ  يَُكلِّفُ  ال: }وجل   عز   هللا   إال   نَْفًسا هللا 

{ أْخطَأْنا أوْ  نَِسينا إنْ  تُؤاِخْذنا ال َرب نا اْكتََسبَتْ  ما وعليها َكَسبَتْ  ما لها ُوْسَعها

 ال ِذينَ  علَى َحَمْلتَهُ  كما إْصًرا علْينا تَْحِملْ  وال َرب نا} نََعمْ : قالَ [ 183: البقرة]

ْلنا وال َرب نا} َعمْ نَ : قالَ { قَْبلِنا ِمن  واْعفُ } نََعمْ : قالَ { بهِ  لنا طاقَةَ  ال ما تَُحمِّ

 .نََعمْ : قالَ { الكافِِرينَ  القَْومِ  علَى فاْنُصْرنا َمْوالنا أْنتَ  واْرَحْمنا لنا واْغفِرْ  َعن ا

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  501: الرقم أو الصفحة

ةُ : الحديثِ  في --5  تعالى هللاِ  ألمرِ  عنهم هللا رضي حابةِ الص   تعظيمِ  شد 

 .وسل م عليه هللاُ  صل ى ورسولِه

لُنا ال وتعالى سبحانه هللاَ  أن  : وفيه --1  إال   يُكلِّفُنا وال به، لنا طاقةَ  ال ما يُحمِّ

 ولم إليها، نرَكنْ  لم إذا صدوِرنا في تُجولُ  ال تي الوساوسَ  وأن   ُوْسَعنا،

 .تُضرُّ  ال فإن ها - بها نأُخذْ  ولم إليها، نطمئِن  

ةِ  عنِ  تجاَوَز هللاَ  أن  : وفيه --1  تعَملْ  أو تتكل مْ  لم ما أنفَُسها به حد ثَتْ  ما األم 

 به

من نعم هللا عز وجل على أهل الجنة: نزع الغّل الذي كان في الدنيا من  -1

 صدورهم. والنزع: االستخراج، والغّل: الحقد الكامن في الصدر.     

{ ِغل   ِمنْ  ُصُدوِرِهمْ  فِي َما َونََزْعنَا} :قَولِه في قَتاَدةَ  عن وفي الصحيح 

ثَنا: قال[ 41: األعراف] ِل، أبو َحد   قال: قال الُخدريِّ  َسعيد   أبي عن الُمتوكِّ

 على فيُحبَسون الن اِر، ِمنَ  الُمؤِمنون يَخلُصُ : وسل م عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ 

 .بعض   من لبعِضهم فيُقتَصُّ  والن اِر، الَجن ةِ  نَ بيْ  قَنطَرة  

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  55169: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 صحيح إسناده
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     له واللفظ( 55169) وأحمد ،(6101) البخاري أخرجه:  التخريج

 ث الجنة من جهة العدل بالعمل الصالح، ففي قوله تعالى:استحقاق إر -4

أُوِرْثتُُموها بِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن دليل على أن اإلنسان يدخل الجنة بعمله. لكن 

ِ ]النساء  دخولها يكون برحمة هللا وفضله، كما قال تعالى: ذلَِك اْلفَْضُل ِمَن هللا 

 [ .175/ 4ة  ِمْنهُ َوفَْضل  ]النساء [ وقال: فََسيُْدِخلُهُْم فِي َرْحمَ 71/ 4

 لو الن ارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  أُِريَ  إال   الَجن ةَ  أَحد   يَْدُخلُ  ال وفي الصحيح عن أبي هريرة

 أْحَسَن، لو الَجن ةِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  أُِريَ  إال   أَحد   الن ارَ  يَْدُخلُ  وال ُشْكًرا، لِيَْزدادَ  أساَء،

 .ةً َحْسرَ  عليه لِيَكونَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6168: الرقم أو الصفحة

ة عالمات من وهو الغيب، عن وسل م عليه هللا صل ى إخباُره: وفيه  .النُّبو 

ِ  َرسولُ  كانَ وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين    عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 الَجن ِة، ِمنَ  َمْقَعَدهُ  يََرى حت ى قَطُّ  نَبِي   يُْقبَضْ  لَمْ  إن ه: يقولُ  َصِحيح   وهو وسل َم،

ا يَُخي َر، أوْ  يَُحي ا ثُم    ُغِشيَ  َعائَِشةَ  فَِخذِ  علَى ُسهُ وَرأْ  القَْبضُ  وَحَضَرهُ  اْشتََكى فَلَم 

ا عليه، فِيقِ  في الل هُم  : قَالَ  ثُم   البَْيِت، َسْقفِ  نَْحوَ  بََصُرهُ  َشَخصَ  أفَاقَ  فَلَم   الر 

ثُنَا كانَ  الذي َحديثُهُ  أن ه فََعَرْفتُ  يَُجاِوُرنَا، ال إًذا: فَقُلتُ  األْعلَى  وهو يَُحدِّ

 .َصِحيح  

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مؤمنينال أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6605: الرقم أو الصفحة البخاري

ِ  َرسولَ  أن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر : قالَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

، بالَغَداةِ  َمْقَعُدهُ  عليه ُعِرضَ  َماتَ  إَذا أَحَدُكمْ  إن    أْهلِ  ِمن كانَ  إنْ  والَعِشيِّ

 هذا: فيُقَالُ  الن اِر، أْهلِ  فَِمنْ  الن ارِ  أْهلِ  ِمن كانَ  وإنْ  ،الَجن ةِ  أْهلِ  فَِمنْ  الَجن ةِ 

ُ  يَْبَعثَكَ  حت ى َمْقَعُدكَ   .القِيَاَمةِ  يَومَ  هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5058: الرقم أو الصفحة البخاري



219 
 

لَْن يُْدِخَل أَحًدا َعَملُهُ الَجن ةَ قالوا: وال أْنَت يا  »وجاء في صحيح البخاري : 

ُ بفَْضل  وَرْحمَ  َدنِي هللا  ِ؟ قاَل: ال، وال أنا، إال  أْن يَتََغم  ُدوا َرسوَل هللا  ة ، فََسدِّ

ا  ا ُمْحِسنًا فَلََعل هُ أْن يَْزداَد َخْيًرا، وإم  وقاِربُوا، وال يَتََمن يَن  أَحُدُكُم الَمْوَت: إم 

 ُمِسيئًا فَلََعل هُ أْن يَْستَْعتِبَ 

الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

 م المحدث : ]صحيح[| خالصة حك 1650الصفحة أو الرقم: 

 (0956( واللفظ له، ومسلم )1650التخريج : أخرجه البخاري )

ا وفي الحديث:  الن هُي عن تمنِّي الموت؛ ألن  اإلنساَن الذي يتمن ى الموت إم 

ا أْن يكوَن طائًعا؛ فإْن كان مسيئًا فلعل  طوَل  أن يكون عاصيًا ومسيئًا، وإم 

يَْستَْعتَِب، أي: يَطلَُب ِرضا هللا بالت وبِة وردِّ المظالم  حياتِه يُعطيه الفُرصةَ أنْ 

وتداُرِك الفائت، وإْن كان طائًعا فلعل  طوَل حياته يكون سببًا في َزيادِة 

 « إحسانِه، فيزداَد أجُره، وترتفَع منزلتُه يوَم القيامة.  

ِمن ُضر  أصابَهُ،  الَمْوتَ  )ال يَتََمن يَن  أَحُدُكمُ عن أنس بن مالك  وفي الصحيح 

فإْن كاَن ال بُد  فاِعاًل، فَْليَقُْل: الل هُم  أْحيِنِي ما كانَِت الَحياةُ َخْيًرا لِي، وتََوف نِي 

 إذا كانَِت الَوفاةُ َخْيًرا لِي(

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

 لمحدث : ]صحيح[| خالصة حكم ا 1655الصفحة أو الرقم: 

يتبين من هذا أن إرث مناَزل الجنة بالعمل، ودخولها بالرحمة والفضل  --5

ال: وبالجملة فالجنة ومناَزلها ال تنال إال اإللهي وهذا رأي القرطبي الذي ق

برحمته، فإذا دخلوها بأعمالهم، فقد ورثوها برحمته، ودخلوها برحمته، إذا 

 (008/5 -009) تفسير القرطبي:   أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم

وهذا قريب من رأي ابن كثير، فإنه قال: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة   --3

 (051/0)تفسير ابن كثير: وتبوأتم مناَزلكم بحسب أعمالكم فدخلتم الجنة، 

ويمكن التوفيق بنحو آخر أولى وهو أن عمل اإلنسان مهما كثر ال  --7

يستحق به الجنة لذاته، لوال رحمة هللا وفضله، فإنه جعل الجزاء العظيم 

 على العمل القليل، فصار دخول الجنة برحمة هللا وفضله.
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ح في رأي أهل السنة ال بد منه لدخول الجنة في العمل الصال والخالصة:

ميزان العدل وإيجاد تكافؤ الفرص بين جميع الناس، لكن ال بد أن ينضم إليه 

رحمة هللا وفضله، فإنه جعل الجنة جزاء العمل فضال منه ورحمة، وكافأ 

 على القليل بالكثير فضال منه ورحمة

َ  إن   وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان   وصنعتَهُ  صانع   كل   خلقَ  هللا 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة المسند

محاورة بين أهل الجنة وبين أهل النار واألعراف ]سورة األعراف  -56

          [                                              65الى  66( :اآليات 5)

َونادى أَْصحاُب اْلَجنَِّة أَْصحاَب النَّاِر أَْن قَْد َوَجْدنا ما َوَعَدنا َربُّنا َحقًّا فََهْل 

ِ َعلَى  ٌن بَْينَُهْم أَْن لَْعنَةُ َّللاَّ َن ُمَؤذِّ َوَجْدتُْم ما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا قالُوا نََعْم فَأَذَّ

ِ َويَْبُغونَها ِعَوجاً َوُهْم بِاآْلِخَرِة ( الَِّذيَن يَُصدُّو66الظَّالِِميَن ) َن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

( َوبَْينَهُما ِحجاٌب َوَعلَى اأْلَْعراِف ِرجاٌل يَْعِرفُوَن ُكالًّ بِِسيماُهْم 61كافُِروَن )

ذا ( َوإِ 66َوناَدْوا أَْصحاَب اْلَجنَِّة أَْن َسالٌم َعلَْيُكْم لَْم يَْدُخلُوها َوُهْم يَْطَمُعوَن )

ُصِرفَْت أَْبصاُرُهْم تِْلقاَء أَْصحاِب النَّاِر قالُوا َربَّنا ال تَْجَعْلنا َمَع اْلقَْوِم 

 (65الظَّالِِميَن )

 التفسير

ونادى أهل الجنة المالَزمون لها أهل النار المالَزمين لها بعد دخول  - 44

اقًعا متحققًا، كل منهما منزله الُمَعد له: إنا قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة و

ما توعدكم هللا به من النار واقًعا  -أيها الكفار-فقد أدخلنا إياها فهل لقيتم 

متحققًا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقًّا، فنادى ُمناد  داعيًا 

هللا أن يطرد الظالمين من رحمته، فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا 

 عنها في الحياة الدنيا.

هؤالء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل هللا بأنفسهم،  - 45

ويحملون غيرهم على مْعَوجه حتى ال يسلكها الناس، وهم باآلخرة كافرون 

 غير مستعدين لها.
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وبين هذين الفريقين: أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع  - 43

توت حسناتهم يسم ى األعراف، وعلى هذا الحاجز المرتفع رجال اس

وسيئاتهم، وهم يعرفون أصحاب الجنة بعالماتهم كبياض الوجوه، وأصحاب 

النار بعالماتهم كسوادها ، ونادى هؤالء الرجال أصحاب الجنة تكريًما لهم 

قائلين: سالم عليكم. وأصحاب الجنة لم يدخلوا بعد، وهم يأملون دخولها 

 برحمة من هللا.

لت أبصار أصحاب  - 47 األعراِف إلى أصحاب النار، وشاهدوا ما وإذا ُحوِّ

هم فيه من العذاب الشديد، قالوا داعين هللا: يا ربنا، ال تصيرنا مع القوم 

 الظالمين بالكفر والشرك بك.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت اآليات إلى ما يأتي:

ة وأهل النار تقريع تستهدف المناظرة أو الحوار أو المناداة بين أهل الجن -1

الكفار وتعييرهم، ثم تحسم المناظرة بصوت مناد ينادي من المالئكة بأعلى 

ِ َعلَى الظ الِِميَن.  صوته:لَْعنَةُ هللا 

ةَ  فَكانَ  الَجن ِة، بابُ  علَى قُْمتُ  وفي الصحيح عن أسامة بن زيد  َمن عام 

 أُِمرَ  قدْ  الن ارِ  أْصحابَ  أن   غيرَ  ،َمْحبُوُسونَ  الَجدِّ  وأَْصحابُ  الَمساِكيُن، َدَخلَها

ةُ  فإذا الن ارِ  بابُ  علَى وقُْمتُ  الن اِر، إلى بِهمْ   .النِّساءُ  َدَخلَها َمن عام 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1586: الرقم أو الصفحة

 (0506) ومسلم له، واللفظ( 1586) لبخاريا أخرجه:  التخريج

 .َغيِرهم قبلَ  الجن ةَ  بِدُخولهمُ  العابِدينَ  لِلَمساكينِ  بُشرى :الحديثِ  وفي --5

 القِيامةِ  يومَ  ألن همْ  أموالِهْم؛ في يُحِسنوا حت ى األْغنياءِ  تَحذيرُ : وفيه --1

نيا ِمن ُحظوِظهم على يُحاَسبوا حتى وَمْحبوسونَ  َمْوقوفونَ   .الدُّ
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ا ويَْبتِعدنَ  أعمالَهن   يُحِسن   حتى للنِّساءِ  تَحذير  : وفيه --1  من فيهِ  يَقَعنَ  عم 

 ..النارَ  ُدخولِهن   في َسببًا سيكونُ  الذي الش رِّ 

ِ  رسولُ  علينا خرجَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو ُ  صل ى هللا   علْيهِ  هللا 

ِ  رسولَ  يا ال فقُلنا الِكتابانِ  هذانِ  ما أتَدرونَ : الَ فق كتابانِ  يِدهِ  وفي وسل مَ   إال   هللا 

 أسماءُ  فيهِ  العالمينَ  ربِّ  من كتاب   هذا اليُمنى يِدهِ  في لل ذي فقالَ  تُخبَِرنا أن

 وال فيهم يزادُ  فال آخرهم على أُجِمل ثم   وقبائلِهم آبائِهم وأسماء الجن ةِ  أَهلِ 

 أسماءُ  فيهِ  العالمينَ  ربِّ  من كتاب   هذا شمالِهِ  في لل ذي لَ قا ثم   أبًدا مْنهم ينقصُ 

 وال فيهم يزادُ  فال آخرهم على أُجِملَ  ثم   وقبائلهم آبائِهم وأسماء الن ارِ  أَهلِ 

ِ  رسولَ  يا العملُ  ففيمَ  أصحابُهُ  فقالَ  أبًدا مْنهم ينقصُ   فُِرغَ  قد أمر   كانَ  إن هللا 

دوا فقالَ  مْنهُ   وإن الجن ةِ  أَهلِ  بعملِ  لَهُ  يُختَمُ  الجن ةِ  صاحبَ  فإن   وقاربوا سدِّ

 عمل   أي   عملَ  وإن الن ارِ  أَهلِ  بعملِ  لَهُ  يُختَمُ  الن ارِ  صاحبَ  وإن   عمل   أي   عِملَ 

ِ  رسولُ  قالَ  ثم   ُ  صل ى هللا   منَ  ربُّكم فرغَ  قالَ  ثم   فنبَذهما بيدْيهِ  وسل مَ  علْيهِ  هللا 

ِعير فِي َوفَِريق   اْلَجن ةِ  فِي يق  فَرِ  العبادِ   الس 

 الترمذي سنن:  المصدر|  الترمذي:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح غريب حسن:  المحدث حكم خالصة|  0565: الرقم أو الصفحة

( 6160) وأحمد له، واللفظ( 0565) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .مختصراً ( 55650(( )الكبرى السنن)) في والنسائي يسير، باختالف

قيامة بأن وعد هللا ووعيده حق اآلية تدل على أن الكفار يعترفون يوم ال -1

 وصدق، وال يمكن ذلك إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات هللا وصفاته.

 أوقع المؤذن لعنة َّللا على من كان متصفا بصفات أربع: -0

هي كونهم ظالمين أي مشركين أو كفارا بدليل وقوع المناظرة بين أهل  -أ

 الجنة وبين الكفار.

ل هللا، أي يمنعون الناس من قبول الدين الحق، وكونهم يصدون عن سبي -ب

 إما بالزجر وإما بالحيل.

 كونهم يبغونها عوجا أي يلقون الشكوك والشبهات في دالئل الدين الحق. -ج
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وهم باآلخرة كافرون، وهذا تصريح بأن تلك اللعنة ما وقعت إال على  -د

 الكافرين.

والنار، يترددون بين  إن أصحاب األعراف أي السور القائم بين الجنة -4

حالين: ينادون أصحاب الجنة ويسلّمون عليهم ويتأملون دخول الجنة فضال 

من هللا ورحمة، وهم لم يدخلوها بعد، ولكنهم يعلمون أنهم يدخلون. ويرون 

أهل النار فجأة من غير قصد وال رغبة، فيسألون هللا تذلال وتضرعا أال 

 م معهم.يجعلهم معهم، وقد علموا أنه ال يجعله

هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، في رأي  وأصحاب األعراف: --1

 جماعة من الصحابة والتابعين، 

المناظرة بين أصحاب األعراف وأصحاب النار ]سورة األعراف  -55

 [68الى  69( :اآليات 5)

 َعْنُكمْ  أَْغنى ما قالُوا بِِسيماُهمْ  يَْعِرفُونَُهمْ  ِرجاالً  اأْلَْعرافِ  أَْصحابُ  َونادى

ُ  يَنالُُهمُ  ال أَْقَسْمتُمْ  الَِّذينَ  أَهُؤالءِ ( 69) تَْستَْكبُِرونَ  ُكْنتُمْ  َوما َجْمُعُكمْ   َّللاَّ

 (68) تَْحَزنُونَ  أَْنتُمْ  َوال َعلَْيُكمْ  َخْوفٌ  ال اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا بَِرْحَمةٍ 

 التفسير 

 يعرفونهم ارالكف من النار أهل من رجااًل  األعراف أصحاب ونادى - 48

 تكثركم ينفعكم لم: لهم قائلين عيونهم وَزرقة وجوههم كسواد بعالماتهم

 .واستعالء تكبًرا الحق عن إعراضكم نفعكم وما والرجال، بالمال

 برحمة هللا ينالهم ال أن حلفتم الذين هم أهؤالء: الكفار موبًخا هللا وقال - 47

 عليكم خوف ال الجنة -لمؤمنونا أيها- ادخلوا: للمؤمنين هللا وقال! عنده؟ من

 من لقيتم لما الدنيا حظوظ من فاتكم ما على تحزنون أنتم وال تستقبلونه، فيما

 .المقيم النعيم

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 هي عما تختلف اآلخرة في والتفوق التقدم ومواَزين التفاضل معايير إن --1

 والنجاة والسعادة العزة أساس والتجمع قوةوال المال فليس الدنيا، في عليه
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 الزعماء ففريق الصالح، والعمل اإليمان هو األساس وإنما اآلخرة، في

 المؤمنين وفريق النار، في هم واألغنياء المتكبرين األشداء المشركين

 .الجنان أعالي في هم ّلل المتواضعين الضعاف األتقياء

ةَ  فَكانَ  الَجن ِة، بابُ  ىعلَ  قُْمتُ  وفي الصحيح عن أسامة بن زيد  َمن عام 

 أُِمرَ  قدْ  الن ارِ  أْصحابَ  أن   غيرَ  َمْحبُوُسوَن، الَجدِّ  وأَْصحابُ  الَمساِكيُن، َدَخلَها

ةُ  فإذا الن ارِ  بابُ  علَى وقُْمتُ  الن اِر، إلى بِهمْ   .النِّساءُ  َدَخلَها َمن عام 

 البخاري صحيح:  المصدر | البخاري:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1586: الرقم أو الصفحة

 (0506) ومسلم له، واللفظ( 1586) البخاري أخرجه:  التخريج

 .َغيِرهم قبلَ  الجن ةَ  بِدُخولهمُ  العابِدينَ  لِلَمساكينِ  بُشرى :الحديثِ  وفي --5

 القِيامةِ  يومَ  ألن همْ  أموالِهْم؛ في ايُحِسنو حت ى األْغنياءِ  تَحذيرُ : وفيه --1

نيا ِمن ُحظوِظهم على يُحاَسبوا حتى وَمْحبوسونَ  َمْوقوفونَ   .الدُّ

ا ويَْبتِعدنَ  أعمالَهن   يُحِسن   حتى للنِّساءِ  تَحذير  : وفيه --1  من فيهِ  يَقَعنَ  عم 

 ..النارَ  ُدخولِهن   في َسببًا سيكونُ  الذي الش رِّ 

تِ   بي هريرةوفي الصحيح عن أ  أُوثِْرتُ : الن ارُ  فَقالتِ  والن اُر، الَجن ةُ  تَحاج 

 الن اسِ  ُضَعفاءُ  إال   يَْدُخلُنِي ال لي ما: الَجن ةُ  وقالتِ  والُمتََجبِِّريَن، بالُمتََكبِِّرينَ 

ُ  قالَ  وَسقَطُهُْم،  ِمن أشاءُ  َمن بكِ  أْرَحمُ  َرْحَمتي أْنتِ : لِْلَجن ةِ  وتَعالَى تَباَركَ  هللا 

 ولُِكلِّ  ِعباِدي، ِمن أشاءُ  َمن بكِ  أَُعذِّبُ  َعذابِي أْنتِ  إن ما: لِلن ارِ  وقالَ  ِعباِدي،

ا ِمْلُؤها، منهما واِحَدة    قَْط، قَطْ : فَتَقُولُ  ِرْجلَهُ  يََضعَ  حت ى تَْمتَلِئُ  فال: الن ارُ  فأم 

ُ  يَْظلِمُ  وال بَْعض ، إلى بَْعُضها ويُْزَوى تَْمتَلِئُ  فَهُنالِكَ   َخْلقِهِ  ِمن وجل   عز   هللا 

ا أَحًدا، َ  فإن  : الَجن ةُ  وأَم   .َخْلقًا لها يُْنِشئُ  وجل   عز   هللا 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6910: الرقم أو الصفحة

 (0966) ومسلم له، واللفظ( 6910) البخاري أخرجه:  التخريج
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 وتعالى، سبحانه خالقِهما عندَ  النارُ و الجنةُ  اْختََصَمتِ : الحديثِ  هذا وفي

 الِكبر بأهل اْختُِصْصتُ : أي والمتجبِّرين، بالمتكبِّرين أُوثِْرتُ : النارُ  فقالت

: أي! وَسقَطُهم الناسِ  ُضَعفَاءُ  إال   يَدُخلني ال لي؟ ما: الجنةُ  وقالت والتجبُّر،

: للجنة وتعالى تبارك هللاُ  فقال! وَضعفِهم؟ لفقِرهم الناسِ  أَعيُن ِمن الس اقِطون

 َعذابِي أنتِ  إن َما: »للنارِ  وقال ،«ِعبادي ِمن أَشاءُ  َمن بك أَْرَحمُ  َرْحَمتِي أَْنتِ »

 تَْمتَلِئُ  ما: أي ِمْلُؤها، منهما واحدة   ولكلِّ  ،«ِعبادي ِمن أَشاءُ  َمن بك أعذِّب

ا به؛ : أي قَْط، قَطْ  قَطْ : فتَقُول فيها ِرْجلَه الَجب ارُ  يََضعَ  حت ى تَْمتَلِئُ  فال النارُ  فأم 

 بعُضها ويَْلتَقِي يَْجتَِمع: أي بعض ، إلى بعُضها ويُْزَوى تمتلِئُ  فهُنا َكفَى، َكفَى

ا شيئًا، َخْلقِه ِمن وجل   عز   هللاُ  يَظلِم وال فيها، َمن على ببعض    فإن   الجنةُ  وأم 

 فيُدِخلهم خيًرا، يَْعَملوا أناًسالم لها ئُ يُنشِ : يعني َخْلقًا، لها يُنِشئُ  وجل   عز   هللاَ 

 .تعالى هللا ِمن فضل   وهذا إي اها،

 استوت الذين األعراف أهل المقصرين يشمالن ورحمته هللا وفضل --1

 أصحاب أن يحلفون الذين النار أهل على رد وهو وسيئاتهم، حسناتهم

 اْلَجن ةَ  اْدُخلُوا: األعراف ألهل المالئكة فتقول النار، معهم يدخلون األعراف

 .تَْحَزنُونَ  أَْنتُمْ  َوال َعلَْيُكمْ  َخْوف   ال

 من هم أصحاب األعراف ؟ وما مصيرهم في آخر األمر ؟

 . ؟ ذلك أصحيح ، والنار الجنة بين ما يقع مكاناً  هناك أن سمعت

 عال   سور وهو ،"  األعراف"  يسم ى والنار الجنة بين مكان هناك ، نعم

 عز ربهم يُدخلهم ثم ، الن ار أهل وعلى الجنة أهل على صحابهأ منه يطلِّع

 أنهم فيهم األقوال وأرجح ، النار يدخلون وال جن ته المطاف آخر في وجل

 . وسيئاتهم حسناتهم استوت أقوام

 بِِسيَماهُمْ  ُكالًّ  يَْعِرفُونَ  ِرَجال   األَْعَرافِ  َوَعلَى ِحَجاب   َوبَْينَهَُما: )  تعالى قال

 َوإَِذا.  يَْطَمُعونَ  َوهُمْ  يَْدُخلُوهَا لَمْ  َعلَْيُكمْ  َسالَم   أَن اْلَجن ةِ  أَْصَحابَ  اَدْواْ َونَ 

 الظ الِِمينَ  اْلقَْومِ  َمعَ  تَْجَعْلنَا الَ  َرب نَا قَالُواْ  الن ارِ  أَْصَحابِ  تِْلقَاء أَْبَصاُرهُمْ  ُصِرفَتْ 

 َعنُكمْ  أَْغنَى َما قَالُواْ  بِِسيَماهُمْ  يَْعِرفُونَهُمْ  ِرَجاالً  األَْعَرافِ  أَْصَحابُ  َونَاَدى. 

ُ  يَنَالُهُمُ  الَ  أَْقَسْمتُمْ  ال ِذينَ  أَهَُؤالء.  تَْستَْكبُِرونَ  ُكنتُمْ  َوَما َجْمُعُكمْ   بَِرْحَمة   هللا 

 . 47 – 43/ األعراف(  تَْحَزنُونَ  أَنتُمْ  َوالَ  َعلَْيُكمْ  َخْوف   الَ  اْلَجن ةَ  اْدُخلُواْ 
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 : - هللا رحمه – القيم ابن قال

:  قيل ، حجاب والنار الجنة أهل بين:  أي(  ِحَجاب   َوبَْينَهَُما)  تعالى فقوله

 قبَله من وظاهره الرحمة فيه باطنه باب له ، بينهم يُضرب الذي السور هو

 الكفار يلي الذي وظاهره ، الرحمة فيه المؤمنين يلي الذي باطنه ؛ العذاب

 . العذاب جهتهم من

 الجنة بين عال سور وهو ، المرتفع المكان وهو ، َعرف جمع:  واألعراف

 . األعراف أهل عليه والنار

 فقصرت وسيئاتهم حسناتهم استوت قوم هم:  عباس بن هللا وعبد حذيفة قال

 هناك فوقفوا ، النار عن حسناتهم بهم وتجاوَزت ، الجنة عن سيئاتهم بهم

 . رحمته بفضل الجنة يدخلهم ثم شاءي ما فيهم هللا يقضي حتى

 أصحاب من كان وسيئاته حسناته استوت ومن: ... "  قال مسعود ابن عن

 نظروا فإذا ، النار وأهل الجنة أهل عَرفوا ثم الصراط على فوقفوا األعراف

 أصحاب إلى أبصارهم صرفوا وإذا(  َعلَْيُكمْ  َسالَم  )  نادوا الجنة أهل إلى

 فإنهم الحسنات أصحاب فأما(  الظ الِِمينَ  اْلقَْومِ  َمعَ  تَْجَعْلنَا الَ  ب نَارَ  قَالُواْ )  النار

 نوراً  يومئذ عبد كل ويُعطى ، وبأيمانهم أيديهم بين به يمشون نوراً  يُعطون

 رأى فلما ، ومنافقة منافق كل نور تعالى هللا سلب الصراط على أتوا فإذا

 ( . نُوَرنَا لَنَا أَْتِممْ  َرب نَا قَالُوا)  المنافقون لقي ما الجنة أهل

 لَمْ )  هللا فيقول أيديهم من ينزع لم النور فإن:  األعراف أصحاب وأما

 الجنة أدخلوا ثم ، أيديهم في الذي للنور الطمع فكان(  يَْطَمُعونَ  َوهُمْ  يَْدُخلُوهَا

 " . دخوالً  الجنة أهل آخر وكانوا ،

 . النار يدخل لم ممن ، دخوالً  الجنة أهل آخر:  يريد

 الجنة بأهل النار أهل استغاثة أو الجنة ألهل النار أهل يقوله ما -59

          [15 الى 10 اآليات( :5) األعراف سورة] والشراب بالطعام إلمدادهم

ا أَوْ  اْلماءِ  ِمنَ  َعلَْينا أَفِيُضوا أَنْ  اْلَجنَّةِ  أَْصحابَ  النَّارِ  أَْصحابُ  َونادى  ِممَّ

ُ  َرَزقَُكمُ  َ  إِنَّ  قالُوا َّللاَّ َمُهما َّللاَّ  ِدينَُهمْ  اتََّخُذوا الَِّذينَ ( 10) اْلكافِِرينَ  َعلَى َحرَّ



217 
 

ْتُهمُ  َولَِعباً  لَْهواً  ْنيا اْلَحياةُ  َوَغرَّ  هذا يَْوِمِهمْ  لِقاءَ  نَُسوا َكما نَْنساُهمْ  فَاْليَْومَ  الدُّ

 (15) يَْجَحُدونَ  بِآياتِنا كانُوا َوما

 التفسير

 أوسعوا: قائلين منهم ملتمسين الجنة أصحاب النار أصحابُ  ونادى - 51

 قال الطعام، من هللا رَزقكم مما أو ،-الجنة أصحاب يا- علينا الماء صب

 نُْسِعفكم لن وإنا كفرهم، بسبب الكافرين على حرمهما هللا إن: الجنة أصحاب

 .عليكم هللا حرمه بما

 الحياة وخدعتهم وعبثًا، سخرية ينهمد جعلوا الذين هم الكافرون هؤالء - 51

 العذاب يقاسون ويتركهم هللا، ينساهم القيامة فيوم وَزينتها، بُزْخرفها الدنيا

 هللا بحجج ولجحودهم يستعدوا، ولم له، يعملوا فلم القيامة يوم لقاء نسوا كما

 .حق بأنها علمهم مع لها وإنكارهم وبراهينه

  والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن  

 حرام ممنوع وطعامهم الجنة أهل شراب أن على األولى اآلية دلت --1

 .وعقاب قهر تحريم وهو. الكافرين على

 وبحرَ  ، الماءِ  بحرَ  الجن ةِ  في إن   وفي الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان 

 بعدُ  األنهارُ  تشق قُ  ثم   ، الخمرِ  وبحرَ  ، الل بنِ  وبحرَ  ، العَسلِ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سفيان أبي بن عاويةم:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0155: الرقم أو الصفحة الترمذي

 ومعاملتهم جهنم عذاب في الكافرين إهمال على الثانية اآلية ودلت --1

 تعالى وعلل الدنيا، الحياة في ربهم نحو واجباتهم لنسيانهم المنسيين، معاملة

 أنهم: أحوالهم ووصف وتفصيلها كافرين، كانوا أنهم مجملها بتعليالت ذلك

 صار ثم ثالثا، الدنيا الحياة غرتهم ثم ثانيا، لعبا ثم ،أوال لهوا دينهم اتخذوا

 مبدأ الدنيا حب أن على يدل وذلك هللا، بآيات جحدوا أنهم األحوال هذه عاقبة

 آفة. كل
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 أن على األولى اآلية دلت فقد الخاص بالمعنى الفقهية الناحية من وأما --1

 . األعمال أفضل من الماء سقي

 أفأتصدقُ  ، ماتت أمي إن  !  َّللاِ  رسولَ  يائي عن سعد بن عبادة روي النسا

 الماءِ  سْقيُ :  قال ؟ أفضلُ  الصدقةِ  فأيُّ :  قلتُ .  نعم:  قال ؟ عنها

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبادة بن سعد:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0666: الرقم أو الصفحة

دقةِ  بَذلِ  على الَحثُّ  :الحديثِ  وفي --5  .لألمواتِ  الص 

دقاتِ  أفَضلِ  عَملِ  في ادِ االجته على الحثُّ : وفيه --1  إليه تَدعو وما الص 

 . َزمان   كلِّ  في للن اسِ  واألنفَعُ  الحاَجةُ 

:  قال ؟ أفضلُ  الصدقةِ  أيُّ !  هللاِ  رسولَ  يا وفي الصحيح عن سعد بن عبادة

 الماءِ  سْقيُ 

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبادة بن سعد:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0665 :الرقم أو الصفحة

ِ  رسولَ  ياوفي الصحيح عن سعد بن عبادة  دقةِ  أيُّ  ، هللا  :  قالَ  ؟ أفضلُ  الص 

 الماءِ  َسقيُ 

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبادة بن سعد:  الراوي

 | حسن:  المحدث حكم خالصة|  0896: الرقم أو الصفحة

 أُِجرَ  الماءَ  امرأتَه الرجلُ  سقَى إذان عبد َّللا وفي الصحيح عن جابر ب

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  600: الرقم أو الصفحة

(( الكبير التاريخ)) في والبخاري ،(55581) أحمد أخرجه:  التخريج

 عنه َّللا رضي سارية بن اضالعرب حديث من له واللفظ( 0/558)
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وجاتِ  ُمعاَملةِ  في األخالقِ  َمكارمِ  على الَحثُّ : الحديثِ  وفي   الز 

 .تعالى هللا عند القربات أعظم من الماء سقي أن على فدل ---7

 .الماء بسقي فعليه ذنوبه كثرت من: التابعين بعض قال وقد  --8

 هريرة، أبي عن البخاري رواه فيما الكلب سقى الذي ذنوب َّللا غفر وقد 

 فََشِربَ  فيها، فَنََزلَ  بْئًرا فََوَجدَ  الَعطَُش، عليه اْشتَد   بطَِريق ، يَْمِشي َرُجل   بْينَما

ُجلُ  فقالَ  الَعطَِش، ِمنَ  الث َرى يَأُْكلُ  يَْلهَُث، َكْلب   فإذا َخَرَج، ثُم    هذا بَلَغَ  لقَدْ : الر 

 أْمَسَكهُ  ثُم   ُخف هُ  فََمأَلَ  البِْئرَ  فَنََزلَ  ي،ب بَلَغَ  كانَ  الذي ِمْثلُ  الَعطَشِ  ِمنَ  الَكْلبَ 

ُ  فََشَكرَ  الَكْلبَ  فََسقَى بفِيِه، ِ، َرسولَ  يا: قالوا له فََغفَرَ  له هللا   في لنا وإن   هللا 

 .أْجر   َرْطبَة   َكبِد   ذاتِ  ُكلِّ  في نََعْم،: فقالَ  أْجًرا؟ البَهائِمِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  ريالبخا:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6008: الرقم أو الصفحة

 (0066) ومسلم له، واللفظ( 6008) البخاري أخرجه:  التخريج

 بمائه، أحق والقربة الحوض صاحب إن: قال من اآلية بهذه واستدل --7

َ  إِن  : الجنة أهل قول معنى ألن أراده ممن منعه له وأن َمهُما هللا   َعلَى َحر 

 .فيها لكم حق ال اْلكافِِرينَ 

 َوال ِذي: قال وسلّم عليه هللا صلّى النبي عن هريرة أبي عن البخاري وروى

 َعنِ  اإلبِلِ  ِمنَ  الَغِريبَةُ  تَُذادُ  كما َحْوِضي، عن ِرَجااًل  أَلَُذوَدن   بيَِدِه، نَْفِسي

 .الَحْوضِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

  [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0065: الرقم أو الصفحة

ينَ  الُمنافِقينَ  َذمُّ : يثِ الَحد في --5  .َوالُمرتدِّ

 وسل م عليه هللاُ  صل ى لِلن بيِّ  الَحوضِ  إثباتُ : وفيه --1

 بمائه أحق الحوض صاحب أن خالف ال: المهلّب قال --1
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 . «حوضي عن رجاال ألذودنّ : »والسالم الصالة عليه لقوله

 الندم هاربإظ القيامة يوم المكذبين وحال البشر على القرآن فضل -58

                    [10 الى 10 اآليات( :5) األعراف سورة] الشفاعة وطلب

ْلناهُ  بِِكتابٍ  ِجْئناُهمْ  َولَقَدْ   َهلْ ( 10) يُْؤِمنُونَ  لِقَْومٍ  َوَرْحَمةً  ُهدىً  ِعْلمٍ  َعلى فَصَّ

 جاَءتْ  قَدْ  قَْبلُ  ِمنْ  نَُسوهُ  الَِّذينَ  يَقُولُ  تَأِْويلُهُ  يَأْتِي يَْومَ  تَأِْويلَهُ  إاِلَّ  يَْنظُُرونَ 

 الَِّذي َغْيرَ  فَنَْعَملَ  نَُردُّ  أَوْ  لَنا فَيَْشفَُعوا ُشفَعاءَ  ِمنْ  لَنا فََهلْ  بِاْلَحقِّ  َربِّنا ُرُسلُ 

 (10) يَْفتَُرونَ  كانُوا ما َعْنُهمْ  َوَضلَّ  أَْنفَُسُهمْ  َخِسُروا قَدْ  نَْعَملُ  ُكنَّا

 التفسير

 هللا صلى - محمد على منزل كتاب هو الذي القرآن ابهذ جئناهم ولقد - 51

 طريق إلى للمؤمنين هاد وهو نبينه، بما منا علم على بي ناه وقد ،- وسلم عليه

 .واآلخرة الدنيا خيري على الداللة من فيه لما بهم ورحمة والحق، الرشد

 الذي األليم العذاب من بوقوعه أخبروا ما وقوع إال الكفار ينتظر ما - 51

 به أخبر وما ذلك، من به أخبروا ما يأتي يوم اآلخرة، في أمرهم إليه يؤول

 جاء بما يعملوا ولم الدنيا، في القرآن نسوا الذين يقول الثواب، من المؤمنون

 هللا، عند من أنه شك وال فيه، مرية ال الذي بالحق ربنا رسل جاءت لقد: فيه

 إلى نرجع ليتنا أو العذاب، من ليعفينا هللا عند لنا يشفعون وسطاء لنا فليت

 قد السيئات، من نعمل كنا ما بدل به ننجو صالًحا عماًل  لنعمل الدنيا الحياة

 وغاب كفرهم، بسبب الهالك موارد بإيرادها أنفسهم الكافرون هؤالء خسر

 .ينفعوهم فلم هللا، دون من يعبدونهم كانوا من عنهم

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 الصحيح لإليمان بيان ألنه اإلنسان على نعمة أعظم الكريم القرآن --1

 للمؤمنين، ورحمة هدى وألنه تعالى، ّلل المرضية والعبادة الثابت، والحق

 :تعالى كقوله

 [ .155/ 3 األنعام] ُمباَرك   أَْنَزْلناهُ  ِكتاب   َوهذا
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 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإن ما البََشُر، عليه ، هللا   أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم له، واللفظ( 6895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أن  : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألَزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --1

 معه، وِمثلَه الِكتابَ  أُوتيتُ  إنِّي أاَل  لصحيح عن المقدام بن معدي كربوفي ا

 أَريكتِه على َشْبعانًا يَْنثَني رُجل   يوِشكُ  أاَل  معه، وِمثلَه القُرآنَ  أُوتيتُ  إنِّي أاَل 

 ِمن فيه وَجْدتُم وما فأَِحلُّوه، حالل   ِمن فيه وَجْدتُم فما بالقُرآِن، عليكم: يقولُ 

، الِحمارِ  لَحمُ  لكم يَِحلُّ  ال أاَل ! موهفَحرِّ  حرام    ِمنَ  ناب   ذي كلُّ  وال األَْهليِّ

باِع،  نَزلَ  وَمن صاِحبُها، عنها يَستَغنيَ  أنْ  إال   ُمعاهَد   مالِ  ِمن لُقَطة   وال أاَل  السِّ

 .قِراهُم بِمثلِ  يُْعقِبوهم أنْ  فلهم يَْقُروهم لم فإنْ  يَْقُروهم، أنْ  فعليهم بقَوم  

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  كرب معدي بن المقدام:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  55556: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 صحيح إسناده

 له واللفظ( 55556) وأحمد ،(6606) داود أبو أخرجه:  التخريج

 ، معه ومثلُه القرآنَ  أُوتيتُ  إني أالوفي الصحيح عن المقدام بن معدي كرب 

 وجدتم فما ، القرآنِ  بهذا عليكم:  يقول أريكتِه على شبعان   رجل   يُوِشكُ  أال

موهُ  حرام   من فيه وجدتم وما ، فأِحلُّوه حالل   من فيه مَ  ما وإن   ، فحرِّ  حر 

مَ  كما هللاِ  رسولُ   ناب   ذي كلُّ  وال ، األهليُّ  الحمارُ  لكم يحلُّ  ال أال ، هللاُ  حر 

 بقوم   نزل ومن ، صاحبُها عنها يستغنيَ  أن إال معاهد   طَةُ لُقَ  وال ، السباعِ  من

 قَِراهُ  بمثلِ  يُْعقِبَهُمْ  أن فله ، يَْقُروهُ  لم فإن ، يَْقُروهُ  أن فعليهم
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 الحديث:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  كرب معدي بن المقدام:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  09: الرقم أو الصفحة بنفسه حجة

 صحيح

 معه ومثلَهُ  القرآنَ  أوتيتُ  إنِّي الوفي الصحيح عن المقدام بن معدي كرب 

 الحديث:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  كرب معدي بن المقدام:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  05: الرقم أو الصفحة بنفسه حجة

 صحيح

 به أعلم وما ر،وحذّ  به أنذر ما عاقبة الدنيا في حين كل في وتظهر --1

 أَن هُ  لَهُمْ  يَتَبَي نَ  َحت ى أَْنفُِسِهمْ  َوفِي اآْلفاقِ  فِي آياتِنا َسنُِريِهمْ : تعالى لقوله وأخبر

 أي تَأِْويلَهُ  إاِل   يَْنظُُرونَ  هَلْ : لقوله اآلخرة في وكذا[ 51/ 41 فصلت] اْلَحقُّ 

 وجزاء والحساب ثالبع من فيه هللا وعد ما: القرآن وعاقبة. فيه ما عاقبة

 .به التكذيب

ِ  َرسولُ  تاََل  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 الِكتَاِب، أُمُّ  هُن   ُمْحَكَمات   آيَات   منه الِكتَاَب، َعلَْيكَ  أْنَزلَ  الذي هو: }اآليَةَ  هِذه

ا ،{ُمتََشابِهَات   وأَُخرُ   اْبتَِغاءَ  منه تََشابَهَ  ما فَيَت بُِعونَ  ََزْيغ   ِهمْ قُلُوبِ  في ال ِذينَ  فأم 

ُ، إال   تَأِْويلَهُ  يَْعلَمُ  وما تَأِْويلِِه، واْبتَِغاءَ  الفِْتنَِة، اِسُخونَ  هللا  : يقولونَ  الِعْلمِ  في والر 

ِ  َرسولُ  قَالَ : قَالَتْ  األْلبَابِ  أُولو إال   يَذ ك رُ  وما َربِّنَا ِعندِ  ِمن ُكل   به آَمن ا  هللا 

 ال ِذينَ  فَأُولَئِكِ  منه تََشابَهَ  ما يَت بُِعونَ  ال ِذينَ  َرأَْيتِ  فَإَِذا: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى

ُ  َسم ى  .فَاْحَذُروهُمْ  هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6165: الرقم أو الصفحة البخاري

 كما تَأْويلِه، ىعل يُقاتِلُ  َمن منكم إن  "  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 خاِصفُ  ولكن ه ال،: "فقال وعمرُ  بْكر ، أبو فقام: قال ،"تَنزيلِه على قاتَلتُ 

 .نَعلَه يَخِصفُ  وعلي   ،"الن علِ 
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:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  55098: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

  صحيح

 وأحمد ،(9165(( )الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  ريجالتخ

 له واللفظ( 55098)

 .النُّبوةِ  َدالئلِ  من َدليل   :الحديثِ  وفي --5

 . عنه هللاُ  رِضيَ  لعلي   َعظيمة   َمنقَبة  : وفيه --1

 الحارثِ  بنةَ  ميمونةَ  بيتِ  في كنتُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 من:  فقال ، طَهوَره وسل م آلِه وعلى عليه هللاُ  صل ى هللاِ  لرسولِ  فوَضعتُ 

ينِ  في فقِّْهه اللَّهمَّ :  فقال.  هللاِ  عبدُ :  فقالت ؟ هذا وضع  التَّأويلَ  وعلِّْمه الدِّ

 دالئل صحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 شرط على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  061: الرقم أو الصفحة النبوة

 مسلم

 الحارثِ  بنتِ  ميمونةَ  بيتِ  في ُكْنتُ ن عباس وفي الصحيح عن عبد َّللا ب

 ؟(  هذا وَضع َمن: )  فقال طَهوًرا وسل م عليه هللاُ  صل ى هللاِ  لِرسولِ  فوَضْعتُ 

ينِ  في فقِّْههُ  اللَّهمَّ : )  وسل م عليه هللاُ  صل ى فقال هللاِ  عبدُ :  ميمونةُ  قالت  الدِّ

 ( التَّأويلَ  وعلِّْمه

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 المحدث حكم خالصة|  5011: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح تخريج

 مسلم شرط على صحيح إسناده: 

 َدَخلَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   أن  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  

 في فَقِّْههُ  الل هُم  : فَقالَ  فَأُْخبِرَ  هذا؟ وَضعَ  َمن: قالَ  َوُضوًءا له فََوَضْعتُ  الَخاَلَء،

ينِ   .الدِّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  560: الرقم أو الصفحة البخاري
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 والصدق الثابت الحق نهبأ منكروه فيعترف القيامة، يوم عواقبه وتبدو --1

 الرد أو الشفعاء، بشفاعة إما: ممكنة وسيلة بأي الخالص ويتمنون األبلج،

 إلى يجابون ال ولكن هللا، مرضاة مع يتفق بما األعمال لتصحيح الدنيا إلى

 .مندم حين والت فيندمون مطلبهم،

 كانت لَو اعذابً  الن ارِ  أهلِ  ألهَونِ  هللاُ  يقولُ   وفي الصحيح عن أنس بن مالك

نيا لك  أهونَ  منكَ  أردتُ  قد فيقولُ  نَعم فيقولُ  ؟ بها مفتِديًا أكنت فيها ما و الدُّ

 ال و قال أحسبُه و قال شيئًا بي تشركَ  ال أن آدمَ  صلبِ  في أنت و ذلك من

 بي الشِّركَ  إال   فأبيت الن ارَ  أدخلَكَ 

 كتاب ريجتخ:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  88: الرقم أو الصفحة السنة

  الشيخين شرط

 يسير، باختالف( 0901) ومسلم ،(6115) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 88(( )السنة)) في عاصم أبي وابن

َ  إن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك  أن   لو: ذابًاعَ  الن ارِ  أْهلِ  ألْهَونِ  يقولُ  هللا 

 هو ما َسأَْلتُكَ  فقَدْ : قالَ  نََعْم،: قالَ  بِه؟ تَْفتَِدي ُكْنتَ  شيء   ِمن األْرضِ  في ما لكَ 

ْركَ  إال   فأبَْيتَ  بي، تُْشِركَ  ال أنْ  آَدَم، ُصْلبِ  في وأَْنتَ  هذا ِمن أْهَونُ   .الشِّ

 ريالبخا صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة

 للعقاب بتعريضها أنفسهم خسروا قد المنكرين الكفار هؤالء ولكن --4

 ولم آخر، إلها هللا مع أن من يقولون كانوا ما وبطل النار، في والعذاب

 األديان بنصرة أيضا ينتفعوا ولم الدنيا، في عبدوها التي نامباألص ينتفعوا

 .نصرتها في بالغوا التي الباطلة

ِ  َرسولَ  يا: قالوا الن اسَ  أن   وفي الصحيح عن أبي هريرة  َرب نَا نََرى هلْ  هللا 

 ال: قالوا َحاب  سَ  ُدونَهُ  ليسَ  البَْدرِ  لَْيلَةَ  القََمرِ  في تَُماُرونَ  هلْ : قالَ  القِيَاَمِة؟ يَومَ 

ِ، َرسولَ  يا  اَل،: قالوا َسَحاب   ُدونَهَا ليسَ  الش ْمسِ  في تَُماُرونَ  فَهلْ : قالَ  هللا 

 شيئًا يَْعبُدُ  كانَ  َمن: فيَقولُ  القِيَاَمِة، يَومَ  الن اسُ  يُْحَشرُ  َكذلَك، تََرْونَهُ  فإن ُكمْ : قالَ 
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 يَت بِعُ  َمن وِمْنهُمْ  القََمَر، يَت بِعُ  َمن وِمْنهُمْ  َس،الش مْ  يَت بِعُ  َمن فَِمْنهُمْ  فَْليَت بِْع،

ةُ  هِذه وتَْبقَى الط َواِغيَت، ُ  فَيَأْتِيِهمُ  ُمنَافِقُوهَا، فِيهَا األُم   َربُُّكْم، أنَا: فيَقولُ  هللا 

ُ  فَيَأْتِيِهمُ  هُ،َعَرْفنَا َربُّنَا َجاءَ  فَإَِذا َربُّنَا، يَأْتِيَنَا حت ى َمَكانُنَا هذا فيَقولونَ  : فيَقولُ  هللا 

َراطُ  فيُْضَربُ  فَيَْدُعوهُمْ  َربُّنَا، أْنتَ : فيَقولونَ  َربُُّكْم، أنَا  ظَْهَرانَيْ  بْينَ  الصِّ

لَ  فأُكونُ  َجهَن َم، ُسلِ  ِمنَ  يَُجوَزُ  َمن أو  تِِه، الرُّ  إال   أَحد   يَوَمئذ   يَتََكل مُ  واَل  بأُم 

ُسُل، ُسلِ ال وَكاَلمُ  الرُّ  َشْوكِ  ِمْثلُ  َكاَللِيبُ  َجهَن مَ  وفي َسلِّْم، َسلِّمْ  الل هُم  : يَوَمئذ   رُّ

ْعَداِن، ْعَداِن؟ َشْوكَ  َرأَْيتُمْ  هلْ  الس  ْعَدانِ  َشْوكِ  ِمْثلُ  فإن هَا: قالَ  نََعْم،: قالوا الس   الس 

ُ، إال   ِعظَِمهَا قَْدرَ  يَْعلَمُ  ال أن ه غيرَ   يُوبَقُ  َمن فَِمْنهُمْ  بأَْعَمالِِهْم، الن اسَ  تَْخطَفُ  هللا 

ُ  أَرادَ  إَذا حت ى يَْنُجو، ثُم   يَُخْرَدلُ  َمن وِمْنهُمْ  بَعَملِِه،  أْهلِ  ِمن أَرادَ  َمن َرْحَمةَ  هللا 

ُ  أَمرَ  الن اِر، َ، يَْعبُدُ  كانَ  َمن يُْخِرُجوا أنْ : الَماَلئَِكةَ  هللا   فيُْخِرُجونَهُمْ  هللا 

ُجوِد، بآثَارِ  ْعِرفُونَهُمْ ويَ  مَ  السُّ ُ  وَحر  ُجوِد، أثَرَ  تَأُْكلَ  أنْ  الن ارِ  علَى هللا   السُّ

ُجوِد، أثَرَ  إال   الن ارُ  تَأُْكلُهُ  آَدمَ  اْبنِ  فَُكلُّ  الن اِر، ِمنَ  فَيَْخُرُجونَ   ِمنَ  فَيَْخُرُجونَ  السُّ

 في الِحب ةُ  تَْنبُتُ  كما فَيَْنبُتُونَ  الَحيَاِة، َماءُ  عليهم فيَُصبُّ  اْمتََحُشوا قَدِ  الن اِر،

ْيِل، َحِميلِ  ُ  يَْفُرغُ  ثُم   الس   الَجن ةِ  بْينَ  َرُجل   ويَْبقَى الِعبَادِ  بْينَ  القََضاءِ  ِمنَ  هللا 

 اي: فيَقولُ  الن اِر، قِبَلَ  بَوْجِههِ  ُمْقبِل   الَجن ةَ  ُدُخواًل  الن ارِ  أْهلِ  آِخرُ  وهو والن ارِ 

: فيَقولُ  َذَكاُؤهَا، وأَْحَرقَنِي ِريُحهَا قََشبَنِي قدْ  الن اِر، َعنِ  وْجِهي اْصِرفْ  َربِّ 

تَِك، ال: فيَقولُ  ذلَك؟ غيرَ  تَْسأَلَ  أنْ  بكَ  ذلكَ  فُِعلَ  إنْ  َعَسْيتَ  هلْ   فيُْعِطي وِعز 

 َ ُ  فَيَْصِرفُ  وِميثَاق ، َعْهد   ِمن يََشاءُ  ما هللا   علَى به أْقبَلَ  فَإَِذا الن اِر، َعنِ  وْجهَهُ  هللا 

ُ  َشاءَ  ما َسَكتَ  بَْهَجتَهَا َرأَى الَجن ِة، ْمنِي َربِّ  يا: قالَ  ثُم   يَْسُكَت، أنْ  هللا   ِعْندَ  قَدِّ

ُ  فيَقولُ  الَجن ِة، بَابِ   غيرَ  تَْسأَلَ  ال أنْ  والِميثَاَق، الُعهُودَ  أْعطَْيتَ  قدْ  أليسَ : له هللا 

 إنْ  َعَسْيتَ  فَما: فيَقولُ  َخْلقَِك، أْشقَى أُكونُ  ال َربِّ  يا: فيَقولُ  أَْلَت؟سَ  ُكْنتَ  الذي

تَِك، ال: فيَقولُ  َغْيَرهُ؟ تَْسأَلَ  ال أنْ  ذلكَ  أُْعِطيتَ   ذلَك، غيرَ  أْسأَلُ  ال وِعز 

ُمهُ  وِميثَاق ، َعْهد   ِمن َشاءَ  ما َرب هُ  فيُْعِطي  بَابَهَا، بَلَغَ  افَإِذَ  الَجن ِة، بَابِ  إلى فيُقَدِّ

ُروِر، الن ْضَرةِ  ِمنَ  فِيهَا وما ََزْهَرتَهَا، فََرأَى ُ  َشاءَ  ما فَيَْسُكتُ  والسُّ  أنْ  هللا 

ُ  فيَقولُ  الَجن ةَ، أْدِخْلنِي َربِّ  يا: فيَقولُ  يَْسُكَت،  ما آَدَم، اْبنَ  يا وْيَحكَ : هللا 

 أُْعِطيَت؟ الذي غيرَ  تَْسأَلَ  ال أنْ  اَق،والِميثَ  الُعهُودَ  أْعطَْيتَ  قدْ  أليسَ  أْغَدَرَك،

ُ  فَيَْضَحكُ  َخْلقَِك، أْشقَى تَْجَعْلنِي ال َربِّ  يا: فيَقولُ   له يَأَْذنُ  ثُم   منه، وجل   عز   هللا 

،: فيَقولُ  الَجن ِة، ُدُخولِ  في ُ  قالَ  أُْمنِي تُهُ، اْنقَطَعَ  إَذا حت ى فَيَتََمن ى تََمن   عز   هللا 

ُرهُ  أْقبَلَ  وَكَذا، َكَذا ِمن: وجل   ، به اْنتَهَتْ  إَذا حت ى َربُّهُ، يَُذكِّ ُ  قالَ  األَمانِيُّ  هللا 
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ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  ألبِي الُخْدِريُّ  َسِعيد   أبو قالَ  معهُ  وِمْثلُهُ  ذلكَ  لكَ : تََعالَى  هللا 

ِ  َرسولَ  إن  : عْنهَما ُ  قالَ : قالَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   وَعَشَرةُ  ذلكَ  لكَ : هللا 

ِ  َرسولِ  ِمن أْحفَظْ  لَمْ : هَُرْيَرةَ  أبو قالَ  أْمثَالِِه، : قَْولَهُ  إال   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 .أْمثَالِهِ  وَعَشَرةُ  لكَ  ذلكَ : يقولُ  َسِمْعتُهُ  إنِّي: َسِعيد   أبو قالَ  معهُ  وِمْثلُهُ  ذلكَ  لكَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  906: الرقم أو الصفحة

 .أمثالِه وعَشَرةُ  لََك، ذلكَ : الُخدريِّ  سعيد   أبي حديثِ  وفي

كوعِ  ِمن فيها لِما األعماِل؛ أفضلُ  الةَ الص   أن  : الحديثِ  هذا ِمن ويُؤَخذُ   الرُّ

 ما أقَربُ : الس المُ  عليه قال وقد السُّجوِد، أثَرَ  تأُكلُ  ال الن ارَ  فإن   والسُّجوِد؛

 سَجد إذا هللاِ  إلى العبدُ  يكونُ 

 أْملََح، َكْبش   َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَى وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري 

 هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِبُّونَ  الَجن ِة، أْهلَ  يا: ُمناد   فيُناِدي

 فَيَْشَرئِبُّونَ  الن اِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُم   َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ 

 قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن،

 فال ُخلُود   الن ارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُود   الَجن ةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُم   فيُْذبَحُ  َرآهُ،

 ،{َغْفلَة   في وهُمْ  األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُم   َمْوَت،

ْني أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } االدُّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6500: الرقم أو الصفحة البخاري

 بال غاية ، وال أَمد   إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن الن ارِ  أهلِ  خلودُ : الحديثِ  وفي

 تَْفنَى ال النارَ  وأن   ِمنها، يَخُرجون ال وأن هم راحة ، وال افعة  ن حياة   وال موت  

 . الت وحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى إن ما وأن ها خاليةً، تَبقَى وال تزولُ  وال

( 5) األعراف سورة] واألمر بالخلق ّلِل واأللوهية الربوبية إثبات -00

                                                                             [16 آية:
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ُ  َربَُّكمُ  إِنَّ   َعلَى اْستَوى ثُمَّ  أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َواأْلَْرضَ  السَّماواتِ  َخلَقَ  الَِّذي َّللاَّ

راتٍ  َوالنُُّجومَ  َواْلقََمرَ  َوالشَّْمسَ  َحثِيثاً  يَْطلُبُهُ  النَّهارَ  اللَّْيلَ  يُْغِشي اْلَعْرشِ   ُمَسخَّ

ُ  تَباَركَ  َواأْلَْمرُ  اْلَخْلقُ  لَهُ  أاَل بِأَْمِرهِ   (16) اْلعالَِمينَ  َربُّ  َّللاَّ

 التفسير

 على األرض وخلق السماوات خلق الذي هللا هو -الناس أيها- ربكم إن - 54

 يليق علوا العرش على سبحانه وارتفع عال ثم أيام، ستة في سابق مثال غير

 النهار وضياء النهار، بضياء الليل ظالم بيُْذهِ  كيفيته، ندرك ال بجالله

 فإذا عنه، يتأخر ال بحيث سريًعا طلبًا اآلخر يطلب منهما وكل الليل، بظالم

 النجوم وخلق القمر، وخلق الشمس، سبحانه وخلق هذا، دخل هذا ذهب

 وحده، األمر وله! غيره؟ خالق فمن كله، الخلق وحده ّلل أال ُمهَي آت، ُمدل الت

 رب والكمال، الجالل بصفات المتصف فهو إحسانه، وكثر رهخي وعظم

 .العالمين

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما إلى اآلية أرشدت

 فهو واألرض، السموات وخالق اإليجاد، بقدرة المنفرد هو وجل عز هللا -1

 .يعبد أن يجب الذي

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  أََخذَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  بيَِدي َوَسل مَ  عليه هللا 

ُ  َخلَقَ : فَقالَ  ْبِت، يَومَ  التُّْربَةَ  َوَجل   َعز   هللا   األَحِد، يَومَ  الِجبَالَ  فِيهَا َوَخلَقَ  الس 

 يَومَ  النُّورَ  َوَخلَقَ  الثُّاَلثَاِء، يَومَ  الَمْكُروهَ  َوَخلَقَ  االْثنَْيِن، يَومَ  الش َجرَ  َوَخلَقَ 

َواب   فِيهَا َوبَث   َعاِء،األْربِ   الَعْصرِ  بَْعدَ  الس اَلمُ  عليه آَدمَ  َوَخلَقَ  الَخِميِس، يَومَ  الد 

 فِيما الُجُمَعِة، َساَعاتِ  ِمن َساَعة   آِخرِ  في الَخْلِق، آِخرِ  في الُجُمَعِة، يَومِ  ِمن

 .الل ْيلِ  إلى الَعْصرِ  بْينَ 

 مسلم صحيح:  لمصدرا|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0598: الرقم أو الصفحة

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  في التَُّؤَدةِ  فَضلُ : الحديثِ  وفي
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 إن   ، هَُرْيرةَ  أبا يا : وفي الصحيح أن رسول َّللا صلي َّللا عليه وسلم قال

 َ  العرشِ  علَى استََوى ثم   ، أي ام   ست ةِ  في بينَهُما وما واألرضِ  الس َمواتِ  خلقَ  هللا 

 يومَ  والش جرَ  ، األَحدِ  يومَ  والجبالَ  ، الس بتِ  يومَ  التُّربةَ  وخلقَ  ، الس ابعِ  يومَ 

 ، الَخميسِ  يومَ  والد واب   ، األربعاءِ  يومَ  والنُّورَ  ، الثُّالثاءِ  يومَ  والش ر   ، االثنَينِ 

 أديمِ  ِمن َخلقَه ، العصرِ  بعدَ  الن هارِ  منَ  ساعة   آخرِ  في الجُمعةِ  يومَ  وآدمَ 

ُ  جعلَ  ذلِكَ  أجلِ  ِمن ، وخبيثِها وطيِّبِها ، وأسوِدها بأحمِرها األرضِ   ِمن هللا 

 والخبيثَ  الط يِّبَ  آدمَ 

 العلو مختصر:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 جيد إسناده:  المحدث حكم خالصة|  55: الرقم أو الصفحة

 أعظم ألنه بذلك العرش وخص العرش، على تعالى هللا استوى -1

 كيفية لكن حقيقة، عرشه على استوى أنه: الصالح السلف ورأي مخلوقاته،

 معلوم االستواء: هللا رحمه مالك قال. حقيقته تعلم ال فإنه مجهولة، االستواء

 أم قالت وكذا. بدعة هذا عن والسؤال مجهول، والكيف( اللغة في يعني)

 .عنها هللا رضي سلمة

َ  إن  "  وفي الصحيح عن أبي هريرة  إن  : الَخْلقَ  يَْخلُقَ  أنْ  قَْبلَ  ِكتابًا َكتَبَ  هللا 

 ". الَعْرشِ  فَْوقَ  ِعْنَدهُ  َمْكتُوب   فَهو َغَضبِي، َسبَقَتْ  َرْحَمتي

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة | 5116: الرقم أو الصفحة

ه عرِشه، على تعالى هللاِ  استواءِ  على دليل  : الحديثِ  وفي  .َخْلقِه على وُعلُوِّ

نُ   قبلَ  وَعْفِوه انتِقاِمه، قبلَ  ِحْلِمه في فضلِه وكثرةَ  هللا، رحمةِ  َسَعةَ : ويَتََضم 

 .ُعقوبَتِه

 تعالى هللا تنزيه على المتكلمين علماء من والمتأخرين المتقدمين وأكثر --1

 أن بجهة اختص متى أنه ذلك من يلزم ألنه مكان، في يّزوالتح الجهة عن

 والسكون الحركة: والحيّز المكان على ويلزم حيّز، أو مكان في يكون

 .والحدوث والتغيّر للمتحيّز،
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 وحركتها األرض كروية على دليل وتعاقبهما متعاقبان، والنهار الليل -4

 بأحدهما واكتفى الليل، على النهار دخول اآلية هذه في يذكر ولم. ودورانها

 :ومثل. والبرد أي[ 81/ 13 النحل] اْلَحر   تَقِيُكمُ  َسرابِيلَ : مثل اآلخر، عن

 .والشر أي[ 13/ 1 عمران آل] اْلَخْيرُ  بِيَِدكَ 

ُ  َصل ى النبيِّ  ِعْندَ  باتَ  أن هُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  عليه هللا 

ُ  َصل ى هللاِ  نَبِيُّ  فَقامَ  لَْيلَة   ذاتَ  وسل مَ   فَنَظَرَ  فََخَرجَ  الل ْيِل، آِخرِ  ِمن وسل مَ  عليه هللا 

 واأْلَْرضِ  الس َمواتِ  َخْلقِ  في إن  } ِعْمرانَ  آلِ  في اآليَةَ  هِذه تاَل ثُم   الس ماِء، في

 - 171: عمران آل{ ]الن ارِ  َعذابَ  فقِنا} بَلَغَ  حت ى{ والن هارِ  الل ْيلِ  واْختاِلفِ 

كَ  البَْيتِ  إلى َرَجعَ  ثُم  [ 171 أَ، فَتََسو   قاَم، ثُم   اْضطََجعَ  ثُم   فََصل ى قامَ  ثُم   وتََوض 

كَ  َرَجعَ  ثُم   اآليَةَ، هِذه فَتاَل الس ماءِ  إلى فَنَظَرَ  فََخَرجَ  أَ، فَتََسو   قامَ  ثُم   فَتََوض 

 .فََصل ى

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  016: الرقم أو الصفحة

ُ  َعل َمهُ  َرُجل  : اْثنَتَْينِ  في إال   َحَسدَ  ال وفي الصحيح عن أبي هريرة  القُْرآَن، هللا 

 ما ِمْثلَ  أُوتِيتُ  لَْيتَنِي: فقالَ  له، جار   فََسِمَعهُ  الن هاِر، وآناءَ  الل ْيِل، آناءَ  يَْتلُوهُ  فَهو

، أُوتِيَ  ُ  آتاهُ  وَرُجل   يَْعَمُل، ما ِمْثلَ  فََعِمْلتُ  فاُلن  ، في يُْهلُِكهُ  فَهو مااًل  هللا   الَحقِّ

، تِيَ أُو ما ِمْثلَ  أُوتِيتُ  لَْيتَنِي: َرُجل   فقالَ   .يَْعَملُ  ما ِمْثلَ  فََعِمْلتُ  فاُلن 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1006: الرقم أو الصفحة

 معطوفة أنها بدليل ّلل، مخلوقة الكواكب وسائر والنجوم والقمر الشمس -5

 .هللا لتصرف خاضعات مذلالت وهي السموات، وخلق أي السموات، على

ِ  َرسولِ  َعْهدِ  علَى الش ْمسُ  َكَسفَتِ  وفي الصحيح عن المغيرة بن شعبة  هللا 

 لَِمْوتِ  الش ْمسُ  َكَسفَتِ : الن اسُ  فَقالَ  إْبَراِهيُم، َماتَ  يَومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى

ِ  َرسولُ  فَقالَ  إْبَراِهيَم،  يَْنَكِسفَانِ  ال والقََمرَ  الش ْمسَ  إن  : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

َ  اْدُعواو فََصلُّوا، َرأَْيتُمْ  فَإَِذا لَِحيَاتِِه، واَل  أَحد   لَِمْوتِ   .هللا 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  شعبة بن المغيرة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5060: الرقم أو الصفحة البخاري

 الكواكبِ  تأثيرِ  ِمن يعتقِدونَه الجاهلي ةِ  أهلُ  كان ما إبطالُ : الحديثِ  هذا وفي

 .األرضِ  في

 وله الخلق فله خبره، في هللا صدق على اآلية دلت وقد واألمر، الخلق --1

 .النهي يقتضي األمر وهذا أحب، بما وأمرهم خلقهم األمر،

. كفر فقد بينهما جمع فمن واألمر الخلق بين فرق: عيينة بن سفيان قال --1

: ُكنْ : قوله وهو مخلوق، غير هو الذي كالمه: واألمر مخلوق،ال: فالخلق

 [ .81/ 13 يس] فَيَُكونُ  ُكنْ : لَهُ  يَقُولَ  أَنْ  َشْيئاً  أَرادَ  إِذا أَْمُرهُ  إِن ما

 بخلق قال من قول فساد على بيّن دليل واألمر الخلق بين تفرقته وفي --8

 الخلق له أال: قال قد لكان مخلوقا، أمر هو الذي كالمه كان لو إذ القرآن

 .والخلق

 . فيه فائدة ال بما التكلم عن يتعالى وهللا ومستهجن، الكالم من عيّ  وذلك

 إلى األمر وذلك به، يقوم آخر أمر إلى الفتقر مخلوقا األمر كان ولو --7

 قديم كالمه هو الذي أمره أن فثبت محال، وذلك له، نهاية ال ما إلى آخر أمر

 َوِمنْ : تعالى قوله بدليل بأمره، المخلوقات قيام حليص مخلوق غير أَزلي

 َوالش ْمسَ : هنا وقوله[ 15/ 11 الروم] بِأَْمِرهِ  َواأْلَْرضُ  الس ماءُ  تَقُومَ  أَنْ  آياتِهِ 

رات   َوالنُُّجومَ  َواْلقََمرَ   .بأمره قائمة المخلوقات أن سبحانه فأخبر بِأَْمِرهِ  ُمَسخ 

 نفس األمر: تقول والمعتزلة .شيء يف اإلرادة من ليس واألمر --11

 عما وينهى يريد، ال بما يأمر بل بصحيح، وليس: القرطبي قال. اإلرادة

 أن نبيه وأمر منه، يرده ولم ولده، بذبح إبراهيم أمر أنه ترى أال. يريد

 أراد وقد. صلوات خمس إال منه يرد ولم صالة، خمسين أّمته مع يصلّي

 :يقول حيث حمزة شهادة

 يأمرهم ولم قتله، عن الكفار ونهى[ 141/ 1 عمران آل] ُشهَداءَ  ِمْنُكمْ  ِخذَ َويَت  

 (000/5)تفسير القرطبي  به

َ  إن    وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتَهُ  صانع   كل   خلقَ  هللا 
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 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة المسند

 واآلثار الخيرات كثير ثابت، دائم باق الدنايا، عن منزه متعاظم تعالى هللا -3

ُ  تَباَركَ  واإلحسان الفضل واسع الشريفة، والنتائج الفاضلة  .اْلعالَِمينَ  َربُّ  هللا 

 سورة] األرض في اإلفساد وتحريم وآدابه الدعاء مشروعية -05

                                               [16 الى 11 اآليات( :5) األعراف

عاً  َربَُّكمْ  اْدُعوا   فِي تُْفِسُدوا َوال( 11) اْلُمْعتَِدينَ  يُِحبُّ  ال إِنَّهُ  َوُخْفيَةً  تََضرُّ

ِ  َرْحَمتَ  إِنَّ  َوطََمعاً  َخْوفاً  َواْدُعوهُ  إِْصالِحها بَْعدَ  اأْلَْرضِ   ِمنَ  قَِريبٌ  َّللاَّ

        (16) اْلُمْحِسنِينَ 

 التفسير 

ا، خفية وتواضع تام بتذلل ربكم -المؤمنون أيها- ادعوا - 55  مخلصين وسّرً

 ال إنه الدعاء، في غيره سبحانه به مشركين وال مرائين غير الدعاء في

 الدعاء في لحدوده التجاوَز أعظم ومن الدعاء، في لحدوده المتجاوَزين يحب

 .المشركون يفعل كما معه غيره دعاء

 هللا أصلحها أن بعد المعاصي بارتكاب األرض في تفسدوا وال - 53

 وحده هللا وادعوا وحده، بطاعته وإعمارها السالم عليهم الرسل بإرسال

 هللا رحمة إن ثوابه، حصول ومنتظرين عقابه، من الخوف مستشعرين

                      .منهم فكونوا المحسنين، من قريب

  يحة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صح 

 :األحكام من يأتي ما على اآليتان دلت

 ذل معرفة ويفيد العبادة، أنواع من نوع وهو به، والتعبد بالدعاء األمر -1

 ألن الضر ودفع الخير لجلب سببا ويكون الربوبية، عزة ومعرفة العبودية،

 .سبب والدعاء باألسباب، معلقة أمورا هناك

ِ  َرسولَ  َسِمْعتُ   عمر وفي الصحيح عن عبد َّللا بن  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

نْ  َرْهط   ثاََلثَةُ  اْنطَلَقَ : يقولُ   فََدَخلُوهُ  َغار ، إلى الَمبِيتَ  أَوْوا حت ى قَْبلَُكمْ  كانَ  ِمم 
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 نمِ  يُْنِجيُكمْ  ال إن ه: فَقالوا الَغاَر، عليهمُ  فََسد تْ  الَجبَِل، ِمنَ  َصْخَرة   فَاْنَحَدَرتْ 

ْخَرةِ  هِذه َ  تَْدُعوا أنْ  إال   الص   كانَ  الل هُم  : منهمْ  َرُجل   فَقالَ  أْعَمالُِكْم، بَصالِحِ  هللا 

 في بي فَنَأَى َمااًل  واَل  أْهاًل، قَْبلَهُما أْغبِقُ  ال وُكْنتُ  َكبِيَراِن، شيَخانِ  أبََوانِ  لي

 فََوَجْدتُهُما َغبُوقَهَُما، لهما فََحلَْبتُ  ،نَاَما حت ى عليهما أُِرحْ  فَلَمْ  يَْوًما، شيء   طَلَبِ 

، علَى والقََدحُ  فَلَبِْثتُ  َمااًل، أوْ  أْهاًل  قَْبلَهُما أْغبِقَ  أنْ  وَكِرْهتُ  نَائَِمْينِ   يََدي 

 إنْ  الل هُم   َغبُوقَهَُما، فََشِربَا فَاْستَْيقَظَا، الفَْجُر، بََرقَ  حت ى اْستِيقَاظَهُما أْنتَِظرُ 

جْ  وْجِهَك، اْبتَِغاءَ  ذلكَ  فََعْلتُ  ُكْنتُ  ْخَرِة، هِذه ِمن فيه نَْحنُ  ما َعن ا فَفَرِّ  الص 

 وقالَ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  قالَ  الُخُروَج، يَْستَِطيُعونَ  ال شيئًا فَاْنفََرَجتْ 

، بْنتُ  لي َكانَتْ  الل هُم  : اآلَخرُ   نَْفِسهَا، عن فأَرْدتُهَا ،إلَي   الن اسِ  أَحب   َكانَتْ  َعم 

نِيَن، ِمنَ  َسنَة   بهَا ألَم تْ  حت ى ِمنِّي فَاْمتَنََعتْ   ِعْشِرينَ  فأْعطَْيتُهَا فََجاَءْتنِي، السِّ

 َعلَْيهَا، قََدْرتُ  إَذا حت ى فَفََعلَتْ  نَْفِسهَا، وبْينَ  بَْينِي تَُخلِّيَ  أنْ  علَى ِدينَار   وِمئَةَ 

ْجتُ  بَحقِِّه، إال   الَخاتَمَ  تَفُض   أنْ  كَ ل أُِحلُّ  ال: قالَتْ   َعلَْيهَا، الُوقُوعِ  ِمنَ  فَتََحر 

، الن اسِ  أَحبُّ  وهي َعْنهَا فَاْنَصَرْفتُ   الل هُم   أْعطَْيتُهَا، الذي الذ هَبَ  وتََرْكتُ  إلَي 

ْخَرةُ  اْنفََرَجتِ فَ  فِيِه، نَْحنُ  ما َعن ا فَاْفُرجْ  وْجِهَك، اْبتَِغاءَ  فََعْلتُ  ُكْنتُ  إنْ   الص 

 وقالَ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  قالَ  منها، الُخُروجَ  يَْستَِطيُعونَ  ال أن هُمْ  غيرَ 

 تََركَ  واِحد   َرُجل   غيرَ  أْجَرهُمْ  فأْعطَْيتُهُمْ  أَُجَراَء، اْستَأَْجْرتُ  إنِّي الل هُم  : الث الِثُ 

 ِحين   بَْعدَ  فََجاَءنِي األْمَواُل، منه َكثَُرتْ  حت ى َرهُ أجْ  فَثَم ْرتُ  وَذهََب، له الذي

ِ  َعْبدَ  يا: فَقالَ   اإلبِلِ  ِمنَ  أْجِركَ  ِمن تََرى ما ُكلُّ : له فَقُلتُ  أْجِري، إلَي   أدِّ  هللا 

قِيِق، والَغنَمِ  والبَقَرِ  ِ  َعْبدَ  يا: فَقالَ  والر   ال إنِّي: فَقُلتُ  بي، تَْستَْهِزئُ  ال هللا 

 فََعْلتُ  ُكْنتُ  فإنْ  الل هُم   شيئًا، منه يَْتُركْ  فَلَمْ  فَاْستَاقَهُ، ُكل هُ، فأَخَذهُ  بَك، ْستَْهِزئُ أ

ْخَرةُ، فَاْنفََرَجتِ  فِيِه، نَْحنُ  ما َعن ا فَاْفُرجْ  وْجِهَك، اْبتَِغاءَ  ذلكَ   فََخَرُجوا الص 

 .يَْمُشونَ 

 صحيح:  المصدر|  يالبخار:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو الصفحة البخاري

لُ : الحديثِ  وفي --5 الحةِ  باألعمالِ  تعالى هللاِ  إلى الت وسُّ  .الص 

 .اإلخالصِ  فَضلُ : وفيه --1
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 األهلِ  سائِرِ  على تقديِمهما وفَضلِ  الوالَِدْين بِرِّ  فضلِ  بيانُ : وفيه --1

 .واألقاِربِ 

 .ِمنه والخوفِ  تعالى هللاِ  وُمراقبةِ  الَحرامِ  عن التعفُّفِ  فَضلُ : وفيه --4

 ذلك، على منهم أَْجر   تَلَمُّسِ  دونَ  رينَ لآلخَ  الخيرِ  بَْذلِ  على الَحثُّ : وفيه --5

َمعِ  ِمن والَحذرُ 
 الط 

 أَْمَدادُ  عليه أَتَى إَذا الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  وفي الصحيح عن اسير بن جابركانَ 

 أَْنتَ : فَقالَ  أَُوْيس   علَى أَتَى حت ى َعاِمر ؟ بنُ  أَُوْيسُ  أَفِيُكمْ : َسأَلَهُمْ  اليََمِن، أَْهلِ 

؟ ِمن ثُم   ُمَراد   ِمن: قالَ  نََعْم،: قالَ  َعاِمر ؟ بنُ  أَُوْيسُ   فَكانَ : قالَ  نََعْم،: قالَ  قََرن 

؟ َمْوِضعَ  إال   منه فَبََرْأتَ  بََرص   بكَ   نََعْم،: قالَ  َوالَِدة ؟ لكَ : قالَ  نََعْم،: قالَ  ِدْرهَم 

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  قالَ   بنُ  أَُوْيسُ  علَْيُكم تييَأْ : يقولُ  َوَسل مَ  عليه هللا 

، ِمن اليََمِن، أَْهلِ  أَْمَدادِ  مع َعاِمر   ، ِمن ثُم   ُمَراد   منه فَبََرأَ  بََرص   به كانَ  قََرن 

، َمْوِضعَ  إال   ، بهَا هو َوالَِدة   له ِدْرهَم  هُ، هللاِ  علَى أَْقَسمَ  لو بَر   اْستَطَْعتَ  فَإِنِ  ألَبَر 

: قالَ  تُِريُد؟ أَْينَ : ُعَمرُ  له فَقالَ . له فَاْستَْغفَرَ  لِي، فَاْستَْغفِرْ  َعلْ فَافْ  لكَ  يَْستَْغفِرَ  أَنْ 

 أََحبُّ  الن اسِ  َغْبَراءِ  في أَُكونُ : قالَ  َعاِملِهَا؟ إلى لكَ  أَْكتُبُ  أاََل : قالَ  الُكوفَةَ،

ا: قالَ . إلَي    ُعَمَر، فََوافَقَ  ِهْم،أَْشَرافِ  ِمن َرُجل   َحج   الُمْقبِلِ  الَعامِ  ِمنَ  كانَ  فَلَم 

 َرُسولَ  َسِمْعتُ : قالَ  الَمتَاِع، قَلِيلَ  البَْيِت، َرث   تََرْكتُهُ : قالَ  أَُوْيس ، عن فََسأَلَهُ 

ُ  َصل ى هللاِ   أَْهلِ  أَْمَدادِ  مع َعاِمر   بنُ  أَُوْيسُ  علَْيُكم يَأْتي: يقولُ  َوَسل مَ  عليه هللا 

، ِمن اليََمنِ  ، ِمن ثُم   ُمَراد   له ِدْرهَم   َمْوِضعَ  إال   منه، فَبََرأَ  بََرص   به كانَ  قََرن 

، بهَا هو َوالَِدة   هُ، هللاِ  علَى أَْقَسمَ  لو بَر   فَاْفَعلْ  لكَ  يَْستَْغفِرَ  أَنْ  اْستَطَْعتَ  فَإِنِ  ألَبَر 

 فَاْستَْغفِرْ  الِح ،صَ  بَسفَر   َعْهًدا أَْحَدثُ  أَْنتَ : قالَ  لِي، اْستَْغفِرْ : فَقالَ  أَُوْيًسا فأتَى

: قالَ  لِي، فَاْستَْغفِرْ  َصالِح ، بَسفَر   َعْهًدا أَْحَدثُ  أَْنتَ : قالَ  لِي، اْستَْغفِرْ : قالَ  لِي،

 قالَ . َوْجِههِ  علَى فَاْنطَلَقَ  الن اُس، له فَفَِطنَ  له، فَاْستَْغفَرَ  نََعْم،: قالَ  ُعَمَر؟ لَقِيتَ 

 .البُْرَدةُ  هِذه أِلَُوْيس   أَْينَ  ِمن: قالَ  إْنَسان   َرآهُ  ُكل ما فَكانَ  بُْرَدةً، َوَكَسْوتُهُ : أَُسْير  

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  جابر بن أسير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0160: الرقم أو الصفحة
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 اإلخبارِ  ِمنَ  فيه الِمَ  وسل م؛ عليه هللاُ  صل ى لِلن بيِّ  ُمعجزة   :الحديثِ  في --5

 .وقوِعه قْبلَ  بِاألمرِ 

ن ةِ  ونْشرُ  الش ريعةِ  تبليغُ : وفيه --1  .أِلهلِه بِالفْضلِ  واإلقرارُ  السُّ

 .إيمانِه وكمالِ  لِيقينِه بِذلك ُعْجب   عليه يُخشى ال َمن على الث ناءُ : وفيه --1

الِح، الس فرِ  فْضلُ : وفيه --4  دعائِه إِلجابةِ  جىأر منه القاِدمَ  وأن   الص 

ا هللاِ  نبيُّ  أيُّوبَ  إن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك   ثماني بالئِه في لبِث لم 

 إليه يغُدوان كانا إخوانِه من رجلَْين إال   والبعيدُ  القريبُ  فرفضه ، سنةً  عشرةَ 

 أذنبه ما ذنبًا أيُّوبُ  أذنب لقد وهللاِ  تعلمُ :  لصاحبِه أحُدهما فقال ، ويروحان

 سنةً  عشرةَ  ثماني منذ:  قال ؟ ذاك وما:  صاحبُه له فقال.  العالمين من حد  أ

ا ، به ما فيكِشفْ  هللاُ  يرَحْمه لم جلُ  يصبِرِ  لم إليه راح فلم   ذلك ذكر حت ى الر 

 على أمرُّ  كنتُ  أنِّي يعلمُ  هللاَ  أن   غيرَ  ، تقولُ  ما أدري ال:  أيُّوبُ  فقال.  له

جلَْين  يُذَكرَ  أن كراهيةَ  عنهما وأُكفِّرُ  بيتي وأرِجعُ  هللاَ  فيذُكران يتناَزعان الر 

 أمسَكتِ  حاجتَه قَضى فإذا ، حاجتِه إلى يخُرجُ  وكان:  قال ، حق   في إال   هللاُ 

ا ، بيِده امرأتُه  مكانِه في أيُّوبَ  إلى هللاُ  فأوَحى ، عليها أبطأ يوم   ذاتُ  كان فلم 

 فبلغته فاستبطأته[  41:  ص]  َوَشَراب   بَاِرد   تََسل  ُمغْ  هََذا بِِرْجلِكَ  اْرُكضْ 

ا.  كان ما أحسنُ  فهو البالءِ  من به ما هللاُ  أذهب قد عليها فأقبل  قالت رأته فلم 

 رأيتُ  ما ، ذلك على وهللاِ  الُمبتلَى هذا هللاِ  نبي   رأيتَ  هل ، فيك هللاُ  بارك أيْ : 

 أَنَدرُ  أنَدران له وكان ، هو إنِّي:  قال صحيًحا كان إذ منك به أشبهَ  كان أحًدا

ا سحابتَْين هللاُ  فبعث ، الش عيرِ  وأنَدرُ  القمحِ   القمحِ  أَنَدرِ  على إحداهما كانت فلم 

 الش عيرِ  أنَدرِ  على األخَرى وأفرغت ، فاضت حت ى الذ هبَ  فيه أفرغت

 فاضتْ  حت ى الوِرقَ 

 دالئل صحيح:  لمصدرا|  الوادعي:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  606: الرقم أو النبوة الصفحة

 ما البَشري ةِ  األعراضِ  من عليهم يَجري بََشر   هللاِ  أنبياءَ  أن   :الحديثِ  وفي

 إلى يُؤدِّي ال الذي العادي والمرضِ  والَعطشِ  كالُجوعِ  غيِرهم، على يَجري

 منهم تنفير   أو نَْقص  
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 والتضرع، واالستكانة الخشوع وهي: معه تحسن وصفات آداب للدعاء -1

 بين حالة في اإلنسان يكون وأن الرياء، عن ليبعد النفس في سرا وكونه

 هللا قال ثوابه، في وطمعا هللا، عقاب من خوفا فيدعو والخوف، الرجاء

 [ .71/ 11 األنبياء] َوَرهَباً  َرَغباً  َويَْدُعونَنا :تعالى

 فإذا الحياة، طوال الرجاء الخوف يغلب أن ينبغي: العلم أهل بعض قال --0

 .الرجاء غلب الموت جاء

ُ  َصل ى النبي   َسِمْعتُ   :قالعبدَّللا  بن جابر عن مسلم أخرج   وسل َم، عليه هللا 

ِ  يُْحِسنُ  َوهو إال   أََحُدُكمْ  يَُموتَن   ال: يقولُ  بثاََلث   َوفَاتِهِ  قَْبلَ   .الظ ن   باّلل 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0955: الرقم أو الصفحة

جاءِ  على وحث   القُنوطِ  منَ  الت حذيرُ : الَحديثِ  وفي --5  . الخاتَِمةِ  عندَ  الر 

 يدعو أو والصياح، الكثير بالجهر: الدعاء في االعتداء عدم وينبغي --4

 الشطط، من هذا ونحو محال في يدعو أو نبي، منزلة له تكون أن اإلنسان

 والسنة، الكتاب في ليس بما يدعو أو ذلك، وغير معصية طالبا يدعو أو

 اء،الدع استجابة من يمنع هذا وكل مسّجعة، وكلمات مفقّرة، ألفاظا فيتخير

 .ذلك كل ترك واألولى

اوفي الصحيح عن عبد َّللا بن قيس  ِ  َرسولُ  َغَزا لَمَّ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ا: قالَ  أوْ  َخْيبََر، هَ  لَم  ِ  َرسولُ  تََوج   علَى الن اسُ  أْشَرفَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

، ُ : بالت ْكبِيرِ  أْصَواتَهُمْ  فََرفَُعوا واد  ُ  أْكبَرُ  هللا  ُ، إال   إلَهَ  ال أْكبَُر، هللا   َرسولُ  فَقالَ  هللا 

 ِ  واَل  أَصم   تَْدُعونَ  ال إن ُكمْ  أْنفُِسُكْم، علَى اْربَُعوا: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولِ  َداب ةِ  َخْلفَ  وأَنَا معُكْم، وهو قَِريبًا َسِميًعا تَْدُعونَ  إن ُكمْ  َغائِبًا،  َصل ى هللا 

ةَ  واَل  َحْولَ  ال: أقُولُ  وأَنَا فََسِمَعنِي وسل َم، عليه هللاُ  ِ، إال   قُو   َعْبدَ  يا: لِي فَقالَ  باّلل 

 ِ ِ، َرسولَ  يا لَب ْيكَ : قُلتُ . قَْيس   بنَ  هللا   ِمن َكْنز   ِمن َكلَِمة   علَى أُدلُّكَ  أاَل : قالَ  هللا 

ِ، َرسولَ  يا ىبَلَ : قُلتُ  الَجن ةِ  ُكنُوَزِ  ي، أبِي فََداكَ  هللا  ةَ  واَل  َحْولَ  ال: قالَ  وأُمِّ  قُو 

ِ  إال    .باّلل 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6001: الرقم أو الصفحة البخاري

 أداءِ  في نْفِسه على يَُشق   أن لإلنسانِ  يَنبِغي ال أن ه :الحديثِ  وفي --5

 .العباداتِ 

ؤالِ  أُسلوبِ  استخدامُ : يهوف --1  .التعليمِ  في والجوابِ  السُّ

 .الت عليمِ  في الت ْشبِيهِ  أُسلوبِ  استخدامُ : وفيه --1

 وتخلية القبلة، يستقبل وأن طهارة، على يكون أن: الدعاء آداب ومجمل --5

 عليه هللا صلّى النّبي على بالصالة واختتامه وافتتاحه الشواغل، من القلب

 ساعات وتحري فيه، المؤمنين وإشراك السماء، نحو اليدين عورف وسلّم،

 وحال الجمعة، ويوم الصائم، إفطار ووقت األخير، الليل كثلث اإلجابة

 (560/9لاللوسي المعاني روح)  ذلك وغير والظلم السفر

 َماءِ الس   إلى لَْيلَة   ُكل   وتََعالَى تَبَاَركَ  َربُّنَا يَْنِزلُ   وفي  الصحيح عن أبي هريرة

ْنيَا  يَْسأَلُنِي َمن له فأْستَِجيبَ  يَْدُعونِي، َمن: يقولُ  اآلِخرُ  الل ْيلِ  ثُلُثُ  يَْبقَى ِحينَ  الدُّ

 .له فأْغفِرَ  يَْستَْغفُِرنِي َمن فَأُْعِطيَهُ،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] حدثالم حكم خالصة|  5561: الرقم أو الصفحة

 (519) ومسلم له، واللفظ( 5561) البخاري أخرجه:  التخريج

الِة، وفضلِ  الل يل، ِمن األخيرِ  الثُّلثِ  فضلِ  بيانُ  الحديثِ  وفي  والدُّعاء الص 

 .فيه

 هللا أمر خالف من كل أن على اْلُمْعتَِدينَ  يُِحبُّ  ال إِن هُ : تعالى قوله ودل -3

 المحرمات من يكن لم فإن محرما، ارتكب إذا معاقبا يكون فإنه ونهيه،

 .تركه فاألولى

ُ  صل ى الن بي   أتى رجاًل  أن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  علَيهِ  هللا 

ِ  رسولَ  يا: فقالَ  وسل َم،  وأخَذتني للنِّساءِ  انتَشرتُ  الل حمَ  أصبتُ  إذا إنِّي هللا 
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متُ  َشْهوتي، ُ  فأنزلَ . الل حمَ  علي   فحر  ُموا الَ  آَمنُوا ال ِذينَ  أَيُّهَا يَا هللا   طَيِّبَاتِ  تَُحرِّ

ُ  أََحل   َما َ  إِن   تَْعتَُدوا َوالَ  لَُكمْ  هللا  ا َوُكلُوا اْلُمْعتَِدينَ  يُِحبُّ  الَ  هللا  ُ  َرََزقَُكمُ  ِمم   هللا 

 طَيِّبًا َحالاَلً 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0016: الرقم أو الصفحة الترمذي

 .للُمكل فين َمصلحة   فيه لَِما الت شريعِ  ُمراعاةُ : الحديثِ  وفي --5

 والشُّربِ  األكلِ  ِمن المباحاتِ  في والت وسُّطِ  االقتِصادِ  على َحثُّ ال: وفيه --1

 .فيها اإلسرافِ  وَعدمِ 

 عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  مع نَْغُزو ُكن ا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

، معنَا وليسَ  وسل مَ   بَْعدَ  الَنَ  فََرخ صَ  ذلَك، عن فَنَهَانَا نَْختَِصي؟ أاَل : فَقُْلنَا نَِساء 

جَ  أنْ  ذلكَ  ُموا ال آَمنُوا ال ِذينَ  أيُّها يَا: }قََرأَ  ثُم   بالث ْوبِ  الَمْرأَةَ  نَتََزو   طَيِّبَاتِ  تَُحرِّ

ُ  أَحل   ما  {لَُكمْ  هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] ثالمحد حكم خالصة|  6651: الرقم أو الصفحة البخاري

 الل هم  :  دعائِه في يقولُ  له اابنً  سِمع الُمغفَّلِ  بنَ  َّللاِ  عبدَ  أنَّ وفي الصحيح   

 هللاَ  َسلِ  بُنَي   أيْ :  قال دَخْلتُها إذا الجن ةِ  يمينِ  عن األبيضَ  القصرَ  أسأَلُك إنِّي

ذْ  الجن ةَ   :  يقولُ  وسل م عليه هللاُ  صل ى الن بي   سِمْعتُ  فإنِّي الن ارِ  ِمن به وتعو 

 ( والطُّهورِ  الدُّعاءِ  في يعتَدونَ  قومٌ  األمَّةِ  هذه في سيكونُ ) 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  مغفل بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  6566: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح

 الشيخين شرط على صحيح إسناده

عاً  َرب ُكمْ  اْدُعوا: تعالى بقوله الحنفية استدل -7  فاءإخ أن على َوُخْفيَةً  تََضرُّ

 :هللا رحمه الشافعي وقال. دعاء ألنه بها الجهر من أولى «آمين» التأمين

 .أفضل إعالنه
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 عطاء مثل العلماء من طائفة فكرهه الدعاء، في اليدين رفع وأما --8

 عمال جبير بن وسعيد المسيب بن وسعيد مطعم بن وجبير ومجاهد وطاوس

 من شيء في يديه يرفع ال كان وسلّم عليه هللا صلّى النّبي أن أنس بحديث

 .إبطيه بياض يرى حتى يرفعهما كان فإنه االستسقاء، عند إال الدعاء

 يَْرفَعُ  ال وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  كانَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 بَيَاضُ  يَُرى حت ى يَْرفَعُ  وإن ه ااِلْستِْسقَاِء، في إال   ُدَعائِهِ  ِمن شيء   في يََدْيهِ 

 .ْبطَْيهِ إ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5005: الرقم أو الصفحة

 (981) ومسلم له، واللفظ( 5005) البخاري أخرجه:  التخريج

 األيدي، رفع والتابعين الصحابة من آخرون جماعة وأجاز

ا األشعري موسى أبي عن البخاري ذكر   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  فََرغَ  لَم 

ةِ  بنَ  ُدَرْيدَ  فَلَقِيَ  أْوطَاس ، إلى َجْيش   علَى َعاِمر   أبَا بََعثَ  ُحنَْين   ِمن م   فَقُتِلَ  ،الصِّ

ُ  وهََزمَ  ُدَرْيد    أبو فَُرِميَ  َعاِمر ، أبِي مع وبََعثَنِي: ُموَسى أبو قالَ  أْصَحابَهُ، هللا 

 يا: فَقُلتُ  إلَْيهِ  فَاْنتَهَْيتُ  ُرْكبَتِِه، في فأْثبَتَهُ  بَسْهم   ُجَشِمي   َرَماهُ  ُرْكبَتِِه، في َعاِمر  

 فَقََصْدتُ  َرَمانِي، الذي قَاتِلِي َذاكَ : فَقالَ  ىُموسَ  أبِي إلى فأَشارَ  َرَماَك؟ َمن َعمِّ 

ا فَلَِحْقتُهُ، له  تَْثبُُت، أاَل  تَْستَْحيِي، أاَل :  له أقُولُ  وَجَعْلتُ  فَات بَْعتُهُ  ول ى، َرآنِي فَلَم 

، ُ  قَتَلَ : َعاِمر   ألبِي قُلتُ  ثُم   فَقَتَْلتُهُ، بالس ْيفِ  َضْربَتَْينِ  فَاْختَلَْفنَا فََكف   هللا 

 أِخي اْبنَ  يا: قالَ  الَماُء، منه فَنََزا فَنََزْعتُهُ  الس ْهمَ  هذا فَاْنِزعْ : قالَ  َصاِحبََك،

 أبو واْستَْخلَفَنِي. لِي اْستَْغفِرْ : له وقُلْ  الس اَلَم، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   أْقِرئِ 

 َصل ى النبيِّ  علَى فََدَخْلتُ  فََرَجْعتُ  ،َماتَ  ثُم   يَِسيًرا فََمُكثَ  الن اِس، علَى َعاِمر  

، وعليه ُمْرَمل   َسِرير   علَى بَْيتِهِ  في وسل مَ  عليه هللاُ   الس ِريرِ  ِرَمالُ  أث رَ  قدْ  فَِراش 

 لِي، اْستَْغفِرْ  له قُلْ : وقالَ  َعاِمر ، أبِي وَخبَرِ  بَخبَِرنَا فأْخبَْرتُهُ  وَجْنبَْيِه، بظَْهِرهِ 

أَ، ء  بَما فََدَعا  وَرأَْيتُ . َعاِمر   أبِي لُِعبَْيد   اْغفِرْ  الل هُم  : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  ثُم   فَتََوض 

. الن اسِ  ِمنَ  َخْلقِكَ  ِمن َكثِير   فَْوقَ  القِيَاَمةِ  يَومَ  اْجَعْلهُ  الل هُم  : قالَ  ثُم   إْبطَْيِه، بَيَاضَ 

ِ  لَِعْبدِ  اْغفِرْ  م  الل هُ : فَقالَ  فَاْستَْغفِْر، ولِي: فَقُلتُ   يَومَ  وأَْدِخْلهُ  َذْنبَهُ، قَْيس   بنِ  هللا 
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 ألبِي واألُْخَرى َعاِمر ، ألبِي إْحَداهُما: بُْرَدةَ  أبو قالَ  َكِريًما ُمْدَخاًل  القِيَاَمةِ 

 .ُموَسى

|  البخاري:  المحدث|  قيس بن عبدَّللا األشعري موسى أبو:  الراوي

 حكم خالصة|  6000: الرقم أو صفحةال البخاري صحيح:  المصدر

 [ |  صحيح: ] المحدث

 (0689) ومسلم له، واللفظ( 6000) البخاري أخرجه:  التخريج

 ما منه يَتُرك وال بتوابِعه، أْكَملَه عماًل  بدأَ  إذا المسلمَ  أن  : الحديث وفي --5

ةً  ،ضرر   منه يكونَ  أنْ  يُمِكنُ  ينِ  بأمرِ  يتعل قُ  فيما وخاص   فََعل كما والجهاِد، الدِّ

 .أَْوطاس مع وسل م عليه هللا صل ى النبيُّ 

نيا في وسل م عليه هللا صل ى النبيِّ  َُزهدِ  بيانُ : وفيه --1  هللاُ  أعطاه ما رغمَ  الدُّ

 .واألموالِ  الغنائمِ  من

ه األشعريِّ  وسىم أبي جليلة   ومنقبة   ظاهرة   فضيلة  : وفيه --1  أبي وَعمِّ

 .عنهما هللاُ  رِضي عامر  

 وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  بََعثَ   :عن عبد َّللا بن عمر قال   وفي الصحيح 

: يقولوا أنْ  يُْحِسنُوا فَلَمْ  اإلْساَلِم، إلى فََدَعاهُمْ  َجِذيَمةَ، بَنِي إلى الَولِيدِ  بنَ  َخالِدَ 

 وَدفَعَ  ويَأِْسُر، منهمْ  يَْقتُلُ  َخالِد   فََجَعلَ  َصبَأْنَا، َصبَأْنَا: ولونَ يق فََجَعلُوا أْسلَْمنَا،

 ِمن ا َرُجل   ُكلُّ  يَْقتُلَ  أنْ  َخالِد   أَمرَ  يَْوم   كانَ  إَذا حت ى أِسيَرهُ، ِمن ا َرُجل   ُكلِّ  إلى

ِ : فَقُلتُ  أِسيَرهُ،  حت ى أِسيَرهُ، أْصَحابِي ِمن َرُجل   يَْقتُلُ  واَل  أِسيِري، أْقتُلُ  ال وهللا 

 عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  فََرفَعَ  فََذَكْرنَاهُ، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  علَى قَِدْمنَا

ا إلَْيكَ  أْبَرأُ  إنِّي الل هُم  : فَقالَ  يََدهُ  وسل مَ  تَْينِ  َخالِد   َصنَعَ  مم   .َمر 

 صحيح:  المصدر|  يالبخار:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6008: الرقم أو الصفحة البخاري

عَ  أال   الَجيشَ  يَتأم رُ  َمن على أن  : الَحديثِ  وفي  إليه يُلقي بَِمنْ  القَتلِ  في يَتسر 

لِم،  ..قَولِه ِمن يُريدُ  ما عنه ويَفهَمَ  منه يَتثب تَ  حت ى بالسِّ
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ا :قال عمر عن مسلم صحيح وفي  ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  نَظَرَ  بَْدر   يَْومُ  كانَ  لَم   هللا 

، هُمْ وَ  الُمْشِرِكينَ  إلى َوَسل مَ  عليه  َعَشرَ  َوتِْسَعةَ  ِمئَة   ثاََلثُ  َوأَْصَحابُهُ  أَْلف 

ُ  َصل ى هللاِ  نَبِيُّ  فَاْستَْقبَلَ  َرُجاًل،  يَْهتِفُ  فََجَعلَ  يََدْيِه، َمد   ثُم   القِْبلَةَ، َوَسل مَ  عليه هللا 

 هِذه تُْهلِكْ  إنْ  الل هُم   ي،َوَعْدتَنِ  ما آتِ  الل هُم   َوَعْدتَنِي، ما لي أَْنِجزْ  الل هُم  : بَربِّهِ 

ا بَربِِّه، يَْهتِفُ  ََزالَ  فَما األْرِض، في تُْعبَدْ  ال اإلْساَلمِ  أَْهلِ  ِمن الِعَصابَةَ   َماّدً

 ِرَداَءهُ، فأَخذَ  بَْكر   أَبُو فأتَاهُ  َمْنِكبَْيِه، عن ِرَداُؤهُ  َسقَطَ  حت ى القِْبلَِة، ُمْستَْقبِلَ  يََدْيهِ 

 ُمنَاَشَدتُكَ  َكفَاكَ  هللاِ، نَبِي   يا: َوقالَ  َوَرائِِه، ِمن التََزَمهُ  ثُم   َمْنِكبَْيِه، علَى فأْلقَاهُ 

ُ  فأْنَزلَ  َوَعَدَك، ما لكَ  َسيُْنِجزُ  فإن ه َرب َك،  َرب ُكمْ  تَْستَِغيثُونَ  إِذْ : }َوَجل   َعز   هللا 

ُكمْ  أَنِّي لَُكمْ  فَاْستََجابَ  هُ { ُمْرِدفِينَ  َماَلئَِكةِ ال ِمنَ  بأَْلف   ُمِمدُّ ُ  فأَمد  . بالَماَلئَِكةِ  هللا 

 يَْشتَدُّ  يَوَمئذ   الُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َرُجل   بْينَما: قالَ  َعب اس ، ابنُ  فَحد ثَني: َُزَمْيل   أَبُو قالَ 

 ْوتَ َوصَ  فَْوقَهُ  بالس ْوطِ  َضْربَةً  َسِمعَ  إذْ  أََماَمهُ، الُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َرُجل   أَثَرِ  في

 فَنَظَرَ  ُمْستَْلقِيًا، فََخر   أََماَمهُ  الُمْشِركِ  إلى فَنَظَرَ  َحْيُزوُم، أَْقِدمْ : يقولُ  الفَاِرسِ 

 أَْجَمُع، ذلكَ  فَاْخَضر   الس ْوطِ  َكَضْربَةِ  َوْجهُهُ، َوُشق   أَْنفُهُ، ُخِطمَ  قدْ  هو فَإَِذا إلَْيهِ 

، فََجاءَ  ُ  َصل ى هللاِ  لَ َرسو بذلكَ  فََحد ثَ  األْنَصاِريُّ : فَقالَ  َوَسل َم، عليه هللا 

َماءِ  َمَددِ  ِمن ذلكَ  َصَدْقَت، . َسْبِعينَ  َوأََسُروا َسْبِعيَن، يَوَمئذ   فَقَتَلُوا الث الِثَِة، الس 

، أَبُو قالَ  ا: َعب اس   ابنُ  قالَ  َُزَمْيل   َصل ى هللاِ  َرسولُ  قالَ  األَُساَرى، أََسُروا فَلَم 

 ُ  أَبُو فَقالَ  األَُساَرى؟ هَُؤاَلءِ  في تََرْونَ  ما: َوُعَمرَ  بَْكر ، ألَبِي َوَسل مَ  عليه هللا 

 لَنَا فَتَُكونُ  فِْديَةً  منهمْ  تَأُْخذَ  أَنْ  أََرى َواْلَعِشيَرِة، الَعمِّ  بَنُو هُمْ  هللاِ، نَبِي   يا: بَْكر  

ةً  ُ  فََعَسى الُكف اِر، علَى قُو  ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  لإِِلْساَلِم، هُمْ يَْهِديَ  أَنْ  هللا   هللا 

ِ  ال: قُلتُ  الَخط اِب؟ اْبنَ  يا تََرى ما: َوَسل مَ  عليه  أََرى ما هللاِ، َرسولَ  يا َوهللا 

ن ا أَنْ  أََرى َولَِكنِّي بَْكر ، أَبُو َرأَى الذي نَ  أَْعنَاقَهُْم، فَنَْضِربَ  تَُمكِّ  ِمن َعلِيًّا فَتَُمكِّ

نِّي ُعنُقَهُ، فَيَْضِربَ  َعقِيل    فإن   ُعنُقَهُ، فأْضِربَ  لُِعَمَر، نَِسيبًا فاَُلن   ِمن َوتَُمكِّ

ةُ  هَُؤاَلءِ  ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فَهَِويَ  َوَصنَاِديُدهَا، الُكْفرِ  أَئِم   قالَ  ما َوَسل مَ  عليه هللا 

ا قُلُت، ما يَْهوَ  َولَمْ  بَْكر ، أَبُو ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فَإَِذا ِجْئُت، الَغدِ  ِمنَ  كانَ  فَلَم   هللا 

 أَيِّ  ِمن أَْخبِْرنِي هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  يَْبِكيَاِن، قَاِعَدْينِ  بَْكر   َوأَبُو َوَسل مَ  عليه

 تُ تَبَاَكيْ  بَُكاءً  أَِجدْ  لَمْ  وإنْ  بََكْيُت، بَُكاءً  َوَجْدتُ  فإنْ  َوَصاِحبَُك؟ أَْنتَ  تَْبِكي شيء  

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  لِبَُكائُِكَما،  َعلَي   َعَرضَ  لِل ِذي أَْبِكي: َوَسل مَ  عليه هللا 

 الش َجَرِة، هِذه ِمن أَْدنَى َعَذابُهُمْ  َعلَي   ُعِرضَ  لقَدْ  الفَِداَء، أَْخِذِهمِ  ِمن أَْصَحابُكَ 

ُ  َصل ى هللاِ  نَبِيِّ  ِمن قَِريبَة   َشَجَرة   ُ  َوأَْنَزلَ  َوَسل َم، عليه هللا   كانَ  ما: }َوَجل   َعز   هللا 
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ا فَُكلُوا} قَْولِهِ  إلى{ األْرضِ  في يُْثِخنَ  حت ى أَْسَرى له يَكونَ  أَنْ  لِنَبِي    َغنِْمتُمْ  مم 

ُ  فأَحل  { طَيِّبًا َحاَلاًل   .لهمْ  الَغنِيَمةَ  هللا 

 المصدر|  مسلم:  لمحدثا|  الخطاب بن عمر و عباس بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5560: الرقم أو مسلم الصفحة صحيح: 

 [صحيح]

 .عنهما هللاُ  رِضي وُعمرَ  بكر   أبي فَضلُ   :الحديثِ  وفي --5

 .بالشُّورى الَعملَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هَْديِه ِمن أن  : وفيه  --1

 .بَْدر   غزوةِ  في للُمسلِمين هللاِ  نصرُ : وفيه --1

 .وآدابُه وأهمي تُه عاءِ الدُّ  فضلُ : وفيه --4

 .بَْدر   غزوةِ  في حَدثَتْ  ال تي الَكراماتِ  بعضِ  بيانُ : وفيه--5

نِ  األحب ةِ  مواساةُ : وفيه --3  لبُكائهم والت باكي بالبُكاءِ  والِخال 

 حسن والدعاء: قال ثم طرقا، أصح -القرطبي ذكر كما -األحاديث وهذه --6

 فعل فقد فال، شاء وإن فحسن، يديه ورفع بلةالق استقبل شاء فإن تيسر، كيفما

 .األحاديث في ورد حسبما وسلّم عليه هللا صلّى النّبي ذلك

 قوله ودل. كثر أو قل صالح بعد أكثر أو قل فساد كل عن سبحانه نهى -5

 المضار في األصل أن على إِْصالِحها بَْعدَ  اأْلَْرضِ  فِي تُْفِسُدوا َوال: تعالى

مَ  َمنْ : قُلْ : المتقدمة اآلية في وبان. اإلطالق على والمنع الحرمة ِ  َِزينَةَ  َحر   هللا 

 .والحل اإلباحة الطيبة واللذات المنافع في األصل أن

ِ  َرْحَمتَ  إِن  : قوله دل -3  من قريبة فهي رحمة كان ما كل أن على.. هللا 

 من يلزم ألنه نعمة وال رحمة الكافر حق في ّلل ليس: منه ويفهم المحسنين،

       .رحمة يكون أال المحسنين من قريبا يكون ال ما كل أن اآلية

 يَْوًما بَاِرًَزا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  كانَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة 

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  لِلن اِس،  وَماَلئَِكتِِه، باّلل 

 أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، تُبِِه،وكُ 
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َ، تَْعبُدَ  اَلةَ، وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللا  َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الص   الَمْفُروَضةَ، الز 

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ   تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأن كَ  هللا 

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  الس اَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإن ه تََراهُ   الس 

 البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َرب هَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ 

ُ  إال   يَْعلَُمهُن   ال َخْمس   في ْنيَاِن،البُ  في : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  تاََل  ثُم   هللا 

َ  إن  } وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُم   اآليَةَ،[ 14: لقمان{ ]الس اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا   يََرْوا فَلَمْ  ُردُّ

 .ِدينَهُمْ  اسَ الن   يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ  شيئًا،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة

 لكل   كان بينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أن   على داللة   الحديثِ  وفي --5

 .اآلَخرِ  في يدُخلُ  ما فيه دَخل أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى، منهما

لِ  على داللة   أيًضا وفيه --1 : تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشكُّ

 [.17: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا لَهَا فَتََمث لَ }

 وإثبات اإللهية القدرة على وداللتهما النبات وإخراج المطر إنزال -00

                            [19 الى 15 اآليات( :  5) األعراف سورة] البعث

ياحَ  يُْرِسلُ  الَِّذي َوُهوَ   ثِقاالً  َسحاباً  أَقَلَّتْ  إِذا َحتَّى َرْحَمتِهِ  يََديْ  بَْينَ  بُْشراً  الرِّ

 نُْخِرجُ  َكذلِكَ  الثََّمراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  بِهِ  فَأَْخَرْجنا اْلماءَ  بِهِ  فَأَْنَزْلنا َميِّتٍ  لِبَلَدٍ  ُسْقناهُ 

 َوالَِّذي َربِّهِ  بِإِْذنِ  نَباتُهُ  يَْخُرجُ  الطَّيِّبُ  َواْلبَلَدُ ( 15) تََذكَُّرونَ  َعلَُّكمْ لَ  اْلَمْوتى

فُ  َكذلِكَ  نَِكداً  إاِلَّ  يَْخُرجُ  ال َخبُثَ   (19) يَْشُكُرونَ  لِقَْومٍ  اآْلياتِ  نَُصرِّ

 التفسير

 حملت إذا حتى بالمطر، ُمبَشِّرات الرياح يرسل الذي هو سبحانه وهللا - 57

 بالبلد فأنزلنا ُمْجِدب بلد إلى السحاب ُسقنا بالماء الُمْثقَل السحاب الرياح

 تلك على الثمر إخراج مثل الثمار، أنواع جميع من بالماء فأخرجنا الماء،

 أيها- أنكم رجاء ذلك فعلنا أحياء، قبورهم من الموتى نخرج الصورة 

 .الموتى إحياء على رقاد وأنه صنعه، وبديع هللا قدرة تتذكرون -الناس
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ا، حسنًا إخراًجا هللا بإذن نباتها تُْخِرج الطيبة واألرض - 58  وهكذا تاّمً

ْبخة واألرض صالًحا، عماًل  فتنتج بها، فينتفع الموعظة يسمع المؤمن  الس 

 ينتفع ال الكافر وهكذا فيه، خير ال عسًرا إال نباتها تُْخِرج ال المالحة

 ننوع البديع التنويع هذا مثل به، ينتفع صالًحا ماًل ع عنده تنتج فال بالمواعظ،

 يكفرونها، فال هللا، نعم يشكرون لقوم الحق إلثبات والحجج البراهين

 .ربهم ويطيعون

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 العشبو الزرع فينبت المطر، ينزل الذي فهو الرَزق، مصدر تعالى هللا -1

 نفع يعود ثم والحيوان اإلنسان منها فيستفيد والثمار، والنبات والشجر

 هللا وجود على دليل واإلنبات واإلنزال. اإلنسان إلى النهاية في الحيوان

 .وحكمته وقدرته وعلمه

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  يَدُ : وقالَ  َعلَْيَك، أُْنفِقْ  أْنفِقْ : وجل   عز   هللا 

 ِ  َخلَقَ  ُمْنذُ  أْنفَقَ  ما أَرأَْيتُمْ : وقالَ  والن هاَر، الل ْيلَ  َسّحاءُ  نَفَقَة   تَِغيُضها ال َمأْلَى هللا 

 وبِيَِدهِ  الماِء، علَى َعْرُشهُ  وكانَ  يَِدِه، في ما يَِغضْ  لَمْ  فإن ه واألْرَض، الس ماءَ 

 ويَْرفَعُ  يَْخفِضُ  الِميزانُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6696: الرقم أو الصفحة

 (880) ومسلم له، واللفظ( 6696) البخاري أخرجه:  التخريج

 األهِل، على كالنفقةِ  الواجباتِ  فِي اإلنفاقِ  على الَحضُّ : الحديث في --5

حِم، وِصلةِ  ِع، َصدقةُ  أيًضا فيه ويَدُخل الر   تعالى هللاِ  بإخالفِ  والوعدُ  التطوُّ

 .الُمنفِقِ  على

 .وجاللِه بكمالِه يَليقُ  ما على سبحانه ّللِ  اليَدِ  ِصفةِ  إثباتُ : وفيه --1
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 األرض من الحي النبات إخراج مثل القبور من أحياء الموتى إخراج -1

 فيؤمنوا الناس تذكر ذكرى، ذلك وفي فيها، حراك ال التي الميتة الجدبة

 .القيامة يوم والنشور بالبعث

 ُعراةً  ُحفاةً  القِياَمةِ  يَومَ  الن اسُ  يُْحَشرُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

جالُ  النِّساءُ  هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  ُغْراًل   بَْعض ، إلى بَْعُضهُمْ  يَْنظُرُ  َجِميًعا والرِّ

ُ  َصل ى قالَ   إلى بَْعُضهُمْ  يَْنظُرَ  أنْ  ِمن أَشدُّ  األْمرُ  عائَِشةُ  يا: وسل مَ  عليه هللا 

 .بَْعض  

 سلمم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0918: الرقم أو الصفحة

. له واللفظ( 0918) ومسلم ،(6105) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 0960) ومسلم ،(6106) البخاري أخرجها األخيرة والرواية

 عنه َّللا رضي عباس ابن حديث من

: قََرأَ  ثُم   ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُْحَشُرونَ   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

لَ  َدْأنَابَ  كما} لُ [ 114: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكن ا إن ا َعلَْينَا َوْعًدا نُِعيُدهُ  َخْلق   أَو   فأو 

َماِل، َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجال   يُْؤَخذُ  ثُم   إِْبَراِهيُم، يُْكَسى َمن  الشِّ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إن هُمْ : فيُقَالُ  أَْصَحابِي،: فأقُولُ   فَاَرْقتَهُْم، ُمْنذُ  أَْعقَابِِهمْ  علَى ُمْرتَدِّ

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ   ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  ابنُ  ِعيَسى الص 

ا فيهم، قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوف ْيتَنِي فَلَم   إنْ  َشِهيد ، شيء   ُكلِّ  علَى َوأَْنتَ  عليهم، الر 

: المائدة{ ]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإن كَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ِعبَاُدَك، فإن هُمْ  ْبهُمْ تَُعذِّ 

دُ : قالَ  ،[118 ، يُوُسفَ  بنُ  ُمَحم  ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِريُّ  قَبِيَصةَ، عن هللا 

وا ال ِذينَ  الُمْرتَدُّونَ  هُمُ : قالَ  ُ  َرِضيَ  بَكر   أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكر   أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَدُّ  هللا 

 .عْنه

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0665: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الَغيبِ  عنِ  وسل م علَيه هللاُ  صل ى ُرهإخبا :الحديثِ  في --5

 .وسل م علَيه هللاُ  صل ى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --1
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 .الس الم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --1

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --4

يصة   غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخصُّ  قَد هللاَ  أن  : وفيه --5  بها يَتَمي ز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره، َعن

 باألرض المؤمن شبّه فإنه مثال، والكافر للمؤمن تعالى هللا ضرب --1

 والثمار، األَزهار أنواع منها فيحصل المطر، عليها نزل التي الخيّرة

 عليها نزل وإن القليل، النزر إال تنبت ال التي الّسبخة باألرض والكافر

 المطر

 قَبََضها قبضة   ِمن آدمَ  خلَقَ  هللاَ  إن لصحيح عن أبي موسي األشعريوفي ا

 ، األحمرُ  منهم جاء:  األرضِ  قَْدرِ  على آدمَ  بنو فجاءَ  ، األرضِ  جميعِ  ِمن

 والطيِّبُ  ، والخبيثُ  ، والَحْزنُ  ، والس ْهلُ  ، ذلك وبينَ  ، واألسودُ  ، واألبيضُ 

 .يزيدَ  حديثِ  في واإلخبارُ  ذلك وبين – يحيى حديث في َزاد –

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6680: الرقم أو داود الصفحة

 بََعثَنِي ما َمثَلُ عبد هللا بن قيس  وروي الشيخان عن أبي موسي األشعري

 ُ  نَقِي ة ، ِمْنها فَكانَ  أْرًضا، أصابَ  الَكثِيرِ  الَغْيثِ  َكَمثَلِ  والِعْلِم، الهَُدى ِمنَ  به هللا 

 أْمَسَكتِ  أجاِدُب، ِمْنها وكانَتْ  الَكثِيَر، والُعْشبَ  الَكأَلَ  فأْنبَتَتِ  الماَء، قَبِلَتِ 

ُ  فَنَفَعَ  الماَء،  طائِفَةً  ِمْنها وأَصابَتْ  وََزَرُعوا، وَسقَْوا فََشِربُوا الن اَس، بها هللا 

 في فَقُهَ  َمن َمثَلُ  فَذلكَ  َكأَلً، تُْنبِتُ  وال ماءً  تُْمِسكُ  ال قِيعان   هي إن ما أُْخَرى،

ِ  ِدينِ  ُ  بََعثَنِي ما ونَفََعهُ  ،هللا   َرْأًسا، بذلكَ  يَْرفَعْ  لَمْ  َمن وَمثَلُ  وَعل َم، فََعلِمَ  به هللا 

ِ  هَُدى يَْقبَلْ  ولَمْ   .بهِ  أُْرِسْلتُ  الذي هللا 

|  البخاري:  المحدث|  قيس بن عبدَّللا األشعري موسى أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  58: الرقم أو البخاري الصفحة صحيح:  المصدر

 [صحيح]

 على منه واالستفادةِ  الش رعيِّ  العلمِ  هذا إَزاءَ  الن اسَ  أن    :الحديثِ  في --5

 وَرثةِ  وِمن األقساِم، أشرفُ  وهو لغيره، معلِّم   عامل   عالم  : أقسام   أربعةِ 
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 نفَسه، ينفَعُ  وال الن اسَ  ينفَعُ  فهذا بعلِمه، يعَملُ  وال غيَره يعلِّمُ  وعالم   األنبياء،

ةً  علُمه ونُ ويك  يعَملُ  وال غيره، يعلِّمُ  ال عالم   أو جاهل   ومسلم   عليه، حج 

ين هذا في يدُخلْ  لم وكافر   سبق، مم ن شر   هذا بعلِمه،  هو فهذا أصاًل، الدِّ

ها األقسامِ  أخبَثُ   . وأشقاها وشرُّ

 شب هه موسل   عليه هللا صل ى الن بي   ألن   وعل م؛ وعِمل علِم َمن فضلُ : وفيه --1

 ". الن قي ة األرضُ " وهي وأَزكاها، وأشرفِها األرض أجزاءِ  بخيرِ 

 . األمثال ضربُ : وفيه --1

 4.الِعلم عن اإلعراضِ  ذمُّ : وفيه --4

 شوائب عن النقية الطاهرة فالروح المطر، بنزول القرآن نزول وشبّه --5

 أنواع افيه ظهرت القرآن، نور بها اتصل إذا الذميمة واألخالق الجهل

 نور بها اتصل وإن الخبيثة والروح الحميدة، واألخالق والمعارف الطاعات

 .القليل إال الحميدة واألخالق المعارف من فيها يظهر لم القرآن،

ةِ : القُْرآنَ  يَْقَرأُ  الذي َمثَلُ  وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  كاألُْتُرج 

، طَْعُمها ، وِريُحها طَيِّب   طَيِّب   َطْعُمها كالت ْمَرةِ : القُْرآنَ  يَْقَرأُ  ال والذي طَيِّب 

ْيحانَةِ  َكَمثَلِ : القُْرآنَ  يَْقَرأُ  الذي الفاِجرِ  وَمثَلُ  لَها، ِريحَ  وال ، ِريُحها الر   طَيِّب 

، وطَْعُمها ، طَْعُمها الَحْنظَلَةِ  َكَمثَلِ : القُْرآنَ  يَْقَرأُ  ال الذي الفاِجرِ  وَمثَلُ  ُمر   ُمر 

 لَها يحَ رِ  وال

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1000: الرقم أو الصفحة البخاري

 .القُرآنِ  حاِملِ  فَضيلةُ  :الَحديثِ  في

 اآليات ويصّرف فيؤمنوا، ويتعظوا ليتذكروا للناس األمثال هللا يضرب -3

 في اآليات يصرف كما الشرك، إلبطال والدالالت بالحجج ويأتي ويرددها،

 أنعم ما على هللا فيشكروا يتذكرون الشاكرين لعل الناس، إليه يحتاج ما كل

 لِْلُمت قِينَ  هُدىً : قوله مثل بذلك، المنتفعون ألنهم الشاكرين وخص. عليهم

 [ .1/ 1 البقرة]
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 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإن ما البََشُر، عليه ، هللا   أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  خاريالب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم له، واللفظ( 6895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أن  : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألَزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --1

               [66 الى 18 اآليات( :5) األعراف سورة] السالم عليه نوح قصة -00

َ  اْعبُُدوا قَْومِ  يا فَقالَ  قَْوِمهِ  إِلى نُوحاً  أَْرَسْلنا لَقَدْ   إِنِّي َغْيُرهُ  إِلهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  ما َّللاَّ

 فِي لَنَراكَ  إِنَّا قَْوِمهِ  ِمنْ  اْلَمََلُ  قالَ ( 18) َعِظيمٍ  يَْومٍ  َعذابَ  ُكمْ َعلَيْ  أَخافُ 

 َربِّ  ِمنْ  َرُسولٌ  َولِكنِّي َضاللَةٌ  بِي لَْيسَ  قَْومِ  يا قالَ ( 60) ُمبِينٍ  َضاللٍ 

ِ  ِمنَ  َوأَْعلَمُ  لَُكمْ  َوأَْنَصحُ  َربِّي ِرساالتِ  أُبَلُِّغُكمْ ( 65) اْلعالَِمينَ   تَْعلَُمونَ  ال ما َّللاَّ

 َولِتَتَّقُوا لِيُْنِذَرُكمْ  ِمْنُكمْ  َرُجلٍ  َعلى َربُِّكمْ  ِمنْ  ِذْكرٌ  جاَءُكمْ  أَنْ  أََوَعِجْبتُمْ ( 60)

بُوهُ  (60) تُْرَحُمونَ  َولََعلَُّكمْ   َوأَْغَرْقنَا اْلفُْلكِ  فِي َمَعهُ  َوالَِّذينَ  فَأَْنَجْيناهُ  فََكذَّ

بُوا الَِّذينَ   (66) َعِمينَ  قَْوماً  كانُوا إِنَّهُمْ  نابِآياتِ  َكذَّ

 التفسير

 عبادة وترك هللا، توحيد إلى يدعوهم قومه إلى رسواًل  نوًحا بعثنا لقد - 57

 إني غيره، بحق معبود لكم فليس وحده، هللا اعبدوا قوم يا: لهم فقال غيره،

 .الكفر على إصراركم حال في عطيم يوم عذابَ  -قوم يا- عليكم أخاف

 عن بعد في - نوح يا- لنراك إنا: وكبراؤهم قومه سادة له قال - 31

 .واضح الصواب
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 هدى على أنا وإنما َزعمتم، كما ضااّلً  لست: قومه لكبراء نوح قال - 31

 .كلهم العالمين ورب وربكم ربي هللا من إليكم رسول فأنا ربي، من

 الخير لكم وأريد إلي، أوحى مما إليكم به هللا أرسلني ما أبلِّغكم - 31

 من وترهيبكم ثواب، من عليه يترتب وما هللا أمر امتثال في بترغيبكم

 ال ما سبحانه هللا من وأعلم العقاب، من عليه يترتب وما نواهيه ارتكاب

 .الوحي طريق عن علمني مما تعلمون

 على ربكم من وموعظة وحي جاءكم أن واستغرابكم عجبكم أأثار - 31

، وال كذابًا يكن ولم فيكم، نشأ فقد !تعرفونه؟ منكم رجل لسان  وليس ضااّلً

 هللا ولتتقوا وعصيتم، كذبتم إن هللا عقاب من ليخوفكم جاءكم آخر، جنس من

 .به آمنتم إن تُرحموا أن ورجاء نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال

 أن عليهم فدعا كفرهم، على استمروا بل به، يؤمنوا ولم قومه، فكذ به - 34

 الغرق، من المؤمنين من السفينة في معه الذين وسلمنا فسلمناه ،هللا يهلكهم

 المنزل بالطوفان بالغرق تكذيبهم على واستمروا بآياتنا كذبوا الذين وأهلكنا

 .الحق عن عميًا كانت قلوبهم إن لهم، عقابًا

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 بثالثة قومه دعوة في تماه أنه على السالم عليه نوح قصة دلت --1

 :عناصر

 .تعالى هللا بعبادة أمرهم أنه :أحدها

 إثبات: األول الكالم من والمقصود.   هللا إالً  إله ال أن   حكم أنه :والثاني

 كالعلة والثاني بالتوحيد، اإلقرار الثاني الكالم من والمقصود التكليف،

 .لألول

 عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  عند كن ا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو

، ُجب ةُ  عليه الباديَِة، أهلِ  ِمن رُجل   فجاءه وسل م آلِه وعلى  َمْزُرورة   ِسيجان 

يباِج، : قال فارس ، ابنِ  فارس   كل   وَضع قد هذا صاحبَكم إن   أاَل : فقال بالدِّ

 فأَخذ: قال راع ، ابنِ  راع   كل   ويرفَعَ  فارس ، ابنِ  فارس   كل   يَضعَ  أن يُريدُ 

 أرى أاَل : )وقال ُجب تِه بمجامعِ  وسل م آلِه وعلى عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ 
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 وعلى عليه هللاُ  صل ى نوًحا هللاِ  نبي   إن  : )قال ثم   ،(يعقُِل؟ ال َمن لباسَ  عليكَ 

ا وسل م آلِه  كَ آُمرُ : الوصي ةَ  عليكَ  قاص   إنِّي: البنِه قال الوفاةُ  حَضَرْته لَم 

 الس بعَ  الس مواتِ  فإن   هللاُ؛ إال   إلهَ  بال آُمُركَ  اثنتيِن؛ عن وأنهاكَ  باثنتينِ 

 ِكف ة ، في هللاُ  إال   إلهَ  ال وُوِضَعتْ  ِكف ة   في ُوِضَعتْ  لو الس بَع، واألَرضينَ 

بعَ  الس مواتِ  أن   ولو هللاُ، إال   إلهَ  ال بهن   رَجَحتْ  ب واألَرضينَ  الس   ُكن   عَ الس 

 كلِّ  صالةُ  فإن ها وبحمِده؛ هللاِ  وُسبحانَ  هللاُ  إال   إلهُ  ال قََصَمْتهُن   ُمْبهَمةً، َحلقةً 

، : - قيل أو - قُْلتُ : قال والِكْبِر، الشِّركِ  عنِ  وأنهاكَ  الَخْلُق، يُرََزقُ  وبها شيء 

 نعالنِ  ألحِدنا نَ يكو أن: قال ؟ الِكْبرُ  فما عَرْفنا، قد الشِّركُ  هذا هللاِ، رسولَ  يا

 ؟ يلبَُسها ُحل ة   ألحِدنا يكونَ  أن: قال ال،: قال ؟ حَسنانِ  ِشراكانِ  لهما حسنتاِن،

 أن أفهو: قال ال،: قال ؟ يرَكبُها داب ة   ألحِدنا يكونَ  أن هو: الِكْبرُ : قال ال،: قال

 الِكْبرُ  فما هللاِ، رسولَ  يا: قيل ال،: قال ؟ إليه يجلِسون أصحاب   ألحِدنا يكونَ 

، َسفَهُ : )قال ؟  (.الن اسِ  وَغْمصُ  الحقِّ

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  908: الرقم أو الصفحة المسند

 .فيها ّللِ  الت واُضعِ  مع الط اعاتِ  عَملِ  إلى إرشاد   :الحديثِ  وفي --5

 . وَمظهَِره بَمالبِسه وليس وطاعتِه بَعملِه إنسان   كلِّ  قِيمةَ  أن  : وفيه --1

 أو القيامة، يوم عذاب إما وهو: َعِظيم   يَْوم   َعذابَ  َعلَْيُكمْ  أَخافُ  يإِنِّ  :والثالث

 بنزول جاَزما كان ألنه اليقين: الخوف من والمراد. الطوفان يوم عذاب

 وقال. الدين ذلك يقبلوا لم إن اآلخرة في وإما الدنيا في إما بهم العذاب

 .والشك الظن منه المراد بل: آخرون

 َدْعَوة ، في وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  مع ُكن ا هريرةوفي الصحيح عن أبي 

َراُع، إلَْيهِ  فَُرفِعَ   يَومَ  القَْومِ  َسيِّدُ  أَنَا: َوقالَ . نَْهَسةً  منها فَنَهَسَ  تُْعِجبُهُ  وَكانَتْ  الذِّ

ُ  يَْجَمعُ  بَم؟ تَْدُرونَ  هلْ  القِيَاَمِة، لِينَ  هللا  ، َصِعيد   في واآلِخِرينَ  األو   واِحد 

 بَْعضُ  فيَقولُ  الش ْمُس، منهمُ  وتَْدنُو الد اِعي، ويُْسِمُعهُمُ  الن اِظرُ  فيُْبِصُرهُمُ 

 يَْشفَعُ  َمن إلى تَْنظُُرونَ  أاََل  بَلََغُكْم؟ ما إلى فِيِه، أَْنتُمْ  ما إلى تََرْونَ  أاََل : الن اسِ 

 أَبُو أَْنتَ  آَدمُ  يا: فيَقولونَ  فَيَأْتُونَهُ  آَدمُ  مْ أَبُوكُ : الن اسِ  بَْعضُ  فيَقولُ  َربُِّكْم، إلى لَُكمْ 

ُ  َخلَقَكَ  البََشِر،  لََك، فََسَجُدوا الَماَلئَِكةَ  وأََمرَ  ُروِحِه، ِمن فِيكَ  ونَفَخَ  بيَِدِه، هللا 
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: فيَقولُ  بَلََغنَا؟ وما فيه نَْحنُ  ما تََرى أاََل  َربَِّك، إلى لَنَا تَْشفَعُ  أاََل  الَجن ةَ، وأَْسَكنَكَ 

 َعنِ  ونَهَانِي ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبُ  واَل  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا َغِضبَ  َربِّي

 فَيَأْتُونَ  نُوح ، إلى اْذهَبُوا غيِري، إلى اْذهَبُوا نَْفِسي، نَْفِسي فََعَصْيتُهُ، الش َجَرةِ 

لُ  أَْنتَ  نُوُح، يا: فيَقولونَ  نُوًحا، اكَ  األْرِض، أَْهلِ  إلى ُسلِ الرُّ  أَو  ُ  وَسم   َعْبًدا هللا 

 إلى لَنَا تَْشفَعُ  أاََل  بَلََغنَا، ما إلى تََرى أاََل  فِيِه، نَْحنُ  ما إلى تََرى أَما َشُكوًرا،

 يَْغَضبُ  واَل  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا اليومَ  َغِضبَ  َربِّي: فيَقولُ  َربَِّك؟

 فأْسُجدُ  فَيَأْتُونِي وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبي   اْئتُوا نَْفِسي، نَْفِسي لَهُ،ِمثْ  بَْعَدهُ 

دُ  يا فيُقَالُ  الَعْرِش، تَْحتَ   قالَ  تُْعطَهْ  وَسلْ  تَُشف ْع، واْشفَعْ  َرْأَسَك، اْرفَعْ  ُمَحم 

دُ   .َسائَِرهُ  أَْحفَظُ  ال: ُعبَْيد   بنُ  ُمَحم 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  محدثال|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0060: الرقم أو الصفحة

 .الموقِف هذا هولِ  ِشد ة :الحديث وفي --5

 .سبحانه به يَليقُ  ما على وجل   عز   ّلل الغضبِ  إثباتُ : فيهو --1

 :قوله ألن العبادة يستحق الذي هو اإلله أن على يدل اآلية هذه وظاهر --1

َ  اْعبُُدوا  مفهوم على يتواردا أن يجب ونفي، إثبات َغْيُرهُ  إِله   ِمنْ  لَُكمْ  ما هللا 

 غيره، معبود من لكم ما هللا اعبدوا: المعنى فكان الكالم، يستقيم حتى واحد

 .واإلثبات النفي يتطابق حتى

 عادة والمؤمنين األبرار يرون والكفار الفجار أن على أيضا اآلية ودلت --1

 في السالم عليه نوحا نسبوا فقد للهداة، أعداء دائما ويكونون ضالل، في

 ذائه،إي في وأمعنوا دعوته، على وتمردوا وكذبوه الضالل، إلى النبوة ادعاء

 .األصنام عبادة على وأصروا

ِ  َرسولُ  بْينَما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 أاَل : منهمْ  قَائِل   قَالَ  إذْ  َمَجالِِسِهْم، في قَُرْيش   وَجْمعُ  الَكْعبَةِ  ِعْندَ  يَُصلِّي قَائِم  

، آلِ  َجُزورِ  إلى ومُ يَقُ  أيُُّكمْ  الُمَرائِي هذا إلى تَْنظُُرونَ   فَْرثِهَا إلى فَيَْعِمدُ  فاَُلن 

 فَاْنبََعثَ  َكتِفَْيِه، بْينَ  وَضَعهُ  َسَجدَ  إَذا حت ى يُْمِهلُهُ  ثُم   به، فَيَِجيءُ  وَساَلهَا، وَدِمهَا

ا أْشقَاهُْم، ِ  َرسولُ  َسَجدَ  فَلَم   وثَبَتَ  َكتِفَْيِه، بْينَ  وَضَعهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 
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 ِمنَ  بَْعض   إلى بَْعُضهُمْ  َمالَ  حت ى فََضِحُكوا َساِجًدا، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ 

ِحِك،  فأْقبَلَتْ  ،- ُجَوْيِريَة   وهي - الس اَلمُ  َعلَْيهَا فَاِطَمةَ  إلى ُمْنَطلِق   فَاْنطَلَقَ  الض 

 وأَْقبَلَتْ  عْنه، أْلقَْتهُ  حت ى َساِجًدا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  وثَبَتَ  تَْسَعى،

ا تَُسبُّهُْم، عليهم ِ  َرسولُ  قََضى فَلَم  اَلةَ، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   الل هُم  : قَالَ  الص 

 لَْيكَ عَ  الل هُم  : َسم ى ثُم   بقَُرْيش ، َعلَْيكَ  الل هُم   بقَُرْيش ، َعلَْيكَ  الل هُم   بقَُرْيش ، َعلَْيكَ 

، بنِ  بَعْمِرو  ُعْتبَةَ، بنِ  والَولِيدِ  َربِيَعةَ، بنِ  وشيبَةَ  َربِيَعةَ، بنِ  وُعْتبَةَ  ِهَشام 

، بنِ  وأَُمي ةَ  ، أبِي بنِ  وُعْقبَةَ  َخلَف  ِ  عبدُ  قَالَ . الَولِيدِ  بنِ  وُعَماَرةَ  ُمَعْيط  ِ : هللا   فََوهللا 

 َرسولُ  قَالَ  ثُم   بَْدر ، قَلِيبِ  القَلِيِب، إلى ُسِحبُوا م  ثُ  بَْدر ، يَومَ  َصْرَعى َرأَْيتُهُمْ  لقَدْ 

 ِ  .لَْعنَةً  القَلِيبِ  أْصَحابُ  وأُْتبِعَ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  100: الرقم أو الصفحة البخاري

 أَذى ِمن وسل م عليه هللا صل ى النبيُّ  القَى ما ةُ ِشد  : الحديثِ  وفي --5

 .المشِركين

 وقُتِل له استُجيبَ  حيثُ  وسل م؛ عليه هللا صل ى للنبيِّ  ظاهرة   ُمعجزة  : وفيه --1

 .َعليهم دعا َمن كلُّ 

 الرسالة تبليغ بين فرق وهناك. الرسالة تبليغ هي عادة األنبياء ومهمة --4

 وأقسام هللا تكاليف بأنواع التعريف: معناه التبليغ أن وهو النصيحة وبين

 من والتحذير الطاعة، في الترغيب فهو: النصيحة وأما. ونواهيه أوامره

 .والترهيب الترغيب وسائل على باالعتماد المعصية،

ِ  َرسولُ  قالَ  وفي  الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ةِ  في  هذا، َشْهُرنَا أاَل :  قالوا ُحْرَمةً  أْعظَمُ  تَْعلَُمونَهُ  َشْهر   أيُّ  أاَل،: َداعِ الوَ  َحج 

 يَوم   أيُّ  أاَل،: قالَ  هذا، بَلَُدنَا أاَل : قالوا ُحْرَمةً  أْعظَمُ  تَْعلَُمونَهُ  بَلَد   أيُّ  أاَل،: قالَ 

َ  فإن  : قالَ  هذا، يَْوُمنَا أاَل : قالوا ُحْرَمةً  أْعظَمُ  تَْعلَُمونَهُ   قدْ  وتََعالَى تَبَاَركَ  هللا 

مَ   في هذا، يَوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  بَحقِّهَا، إال   وأَْعَراَضُكمْ  وأَْمَوالَُكمْ  ِدَماَءُكمْ  علَْيُكم َحر 

. نََعمْ  أاَل،: يُِجيبُونَهُ  ذلكَ  ُكلُّ  ثاََلثًا، بَل ْغتُ  هلْ  أاَل  هذا، َشْهِرُكمْ  في هذا، بَلَِدُكمْ 

 ِرقَابَ  بَْعُضُكمْ  يَْضِربُ  ُكف اًرا، بَْعِدي تَْرِجُعن   ال وْيلَُكْم،، أوْ  ْم،وْيَحكُ : قالَ 

 .بَْعض  
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6591: الرقم أو الصفحة البخاري

 إن   ، الن اسُ  أيُّها يا وفي الصحيح عن أبي الغاديه يسار بن سباع الجهني

 في ، هذا يوِمكم ُحرمةَ  رب كم تلقوا أن إلى حرام   عليكم وأموالَكم دماَءكم

 هل الل هم  :  قالَ  نَعم:  قالوا ، ؟ بل غتُ  هل أال ، هذا َشهِركم في ، هذا بلِدكم

 . ؟ بل غتُ 

 المصدر|  الوادعي:  المحدث|  الجهني سبع بن يسار الغادية أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5018: الرقم أو الصفحة المسند الصحيح: 

 الصحيح رجال رجاله ، صحيح

مانُ  وفي الصحيح عن أبي بكرة نفيع بن الحارث  يَومَ  َكهَْيئَةِ  اْستَدارَ  قَدِ  الزَّ

نَةُ  واألْرَض، َمواتِ الس   َخلَقَ   ثاَلثَة  : ُحُرم   أْربََعة   ِمْنها َشْهًرا َعَشرَ  اْثنا الس 

ِة، وُذو القَْعَدِة، ُذو: ُمتَوالِيات   ُم، الِحج   بْينَ  الذي ُمَضَر، وَرَجبُ  والُمَحر 

ُ : قُْلنا هذا، َشْهر   أيُّ  وَشْعباَن، ُجماَدى  أن ه ظَنَن ا حت ى فََسَكتَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللا 

يهِ  ِة، ُذو أليسَ : قالَ  اْسِمِه، بغيرِ  َسيَُسمِّ : قُْلنا. هذا بَلَد   فأيُّ : قالَ  بَلَى،: قُْلنا الِحج 

 ُ يهِ  أن ه ظَنَن ا حت ى فََسَكتَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللا   أليسَ : قالَ  اْسِمِه، بغيرِ  َسيَُسمِّ

ُ : قُْلنا. هذا م  يَو فأيُّ : قالَ  بَلَى،: قُْلنا. البَْلَدةَ   ظَنَن ا حت ى فََسَكتَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللا 

يهِ  أن ه  ِدماَءُكمْ  فإن  : قالَ  بَلَى،: قُْلنا. الن ْحرِ  يَومَ  أليسَ : قالَ  اْسِمِه، بغيرِ  َسيَُسمِّ

د   قالَ  - وأَْموالَُكْم، ، علَْيُكم وأَْعراَضُكمْ  - قالَ  وأَْحِسبُهُ : ُمَحم   َمةِ َكُحرْ  َحرام 

 عن فََسيَْسأَلُُكمْ  َرب ُكْم، وَستَْلقَْونَ  هذا، َشْهِرُكمْ  في هذا، بَلَِدُكمْ  في هذا يَوِمُكمْ 

اًل، بَْعِدي تَْرِجُعوا فال أال أْعمالُِكْم،  أال بَْعض ، ِرقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْضِربُ  ُضال 

اِهدُ  لِيُبَلِّغِ   َمن بَْعضِ  ِمن له أْوَعى يَكونَ  أنْ  هُ يُبَل غُ  َمن بَْعضَ  فَلََعل   الغائَِب، الش 

د   فَكانَ . َسِمَعهُ  د   َصَدقَ : يقولُ  َذَكَرهُ  إذا ُمَحم   ثُم   وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى ُمَحم 

تَْينِ  بَل ْغتُ  هلْ  أال: قالَ   .َمر 

:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الحارث بن نفيع بكرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  6606: الرقم أو البخاري الصفحة صحيح

 [صحيح]

 (5658) ومسلم ،( 6606) البخاري أخرجه:  التخريج
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 مع الُحُرمِ  األشهُرِ  ُوجودِ  وتَأكيدُ  الن ِسيِء، بُطالنِ  إلى إشارة   :الَحديثِ  في --5

 .تَحِديِدها

 .وأعراِضهم ،وأموالِهم الُمسلميَن، ِدماءِ  تَحريمِ  تَأكيدُ : وفيه --1

نَنِ  وإشاَعةِ  ونَشِرِه، الِعلمِ  بِتَبليغِ  األمرُ : وفيه --1  .واألحكامِ  السُّ

لِ  مشروعي ةُ : وفيه --4  في َشْرطًا لَيسَ  الفَْهمَ  وأن   األْهلِي ِة، َكمالِ  قَْبلَ  الت حمُّ

 .األداءِ 

ِة، في ُممتد   والفَْهمَ  الِعلمَ  أن  : وفيه --5  َسِمعَ  َمنْ  على تَِصًراُمقْ  ولَيسَ  األُم 

 .َرآهُ  أو الن بي  

 :تعالى فقال الرسول، هللا يبعث أجلها من التي الغاية اآليات وذكرت --5

 َولََعل ُكمْ  وقال يتقون، ألجله وما َولِتَت قُوا: وقال ينذر، ألجله وما لِيُْنِذَرُكمْ 

 من فالمقصود. اإللهية الرحمة الستدرار سبيل الرسول طاعة إذ تُْرَحُمونَ 

 ينبغي، ال ما كل عن التقوى: اإلنذار من والمقصود اإلنذار،: البعثة

 .اآلخرة دار في بالرحمة الفوَز: التقوى من والمقصود

ِ  َعْبدَ  لَقِيتُ  وفي الصحيح عن عطاء بن يسار  الَعاصِ  بنِ  َعْمِرو بنَ  هللا 

ُ  َرِضيَ  ِ  َرسولِ  ِصفَةِ  عن أْخبِْرنِي: قُلتُ  عْنهَما، هللا   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  أَجْل،: قالَ  الت ْوَراِة؟ في  في ِصفَتِهِ  ببَْعضِ  الت ْوَراةِ  في لََمْوُصوف   إن ه وهللا 

ًرا َشاِهًدا أْرَسْلنَاكَ  إن ا النبيُّ  أيُّها يَا: }القُْرآنِ   ،[45: األحزاب{ ]ونَِذيًرا وُمبَشِّ

يِّيَن، وِحْرًَزا ْيتُكَ  وَرسولِي، َعْبِدي أْنتَ  لأِْلُمِّ ، واَل  بفَظ   ليسَ  المتََوكِّلَ  َسم   َغلِيظ 

اب   واَل  يِّئَةِ  يَْدفَعُ  واَل  األْسَواِق، في َسخ  يِّئَةَ، بالس   ولَنْ  ويَْغفُِر، يَْعفُو ولَِكنْ  الس 

ُ  يَْقبَِضهُ  ُ، إال   إلَهَ  ال: يقولوا بأَنْ  الَعْوَجاَء، الِمل ةَ  به يُقِيمَ  حت ى هللا   بهَا ويَْفتَحُ  هللا 

ا، وآَذانًا ُعْميًا، أْعيُنًا  .ُغْلفًا وقُلُوبًا ُصّمً

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0501: الرقم أو البخاري الصفحة

 دالة اآلية هذه: يالمعتزل الجبار عبد والقاضي والكعبي الجبائي قال  --3

 .بالرحمة والفوَز التقوى،: إليهم الرسل بعث الذين من أراد تعالى أنه على



254 
 

 من بشر فهو إليهم، المرسل جنس من عادة يكون الرسول أو والنبي --7

 اختالف في كان فربما ملكا كان ولو. هللا إلى يدعوهم الذين البشر جنس

 ِمْنهُمْ  َرُسواًل  ِمْنُكمْ  َرُجل  : بين كل قصة في تكرر لذا. الطباع تنافر الجنس

 .إلخ

 وهو - ربيعةَ  بنَ  ُعْتبَةَ  ، قريش   أَْرَسلَتْ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

 يا:  يقولُ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  إلى فذهب - هادىء   َرَِزين   رجل  

 قوَمك أَتَْيتَ  قدو ، النسبِ  في المكانِ  من علمتَ  قد حيثُ  منا إنك ، أَِخي ابنَ 

ْقتَ  عظيم   بأمر    تقبلُ  لعلك أموًرا عليك أَْعِرضْ  ِمنِّي فاسَمعْ  ، جماعتَهم به فَر 

 تكونَ  حتى أموالِنا من لك َجَمْعنا مااًل  األمرِ  بهذا تريدُ  إنما كنتَ  إن.  بعَضها

ْدناكَ  َشَرفًا تريدُ  كنتَ  وإن.  مااًل  أكثَرنا  وإن.  دونَك أمًرا نَْقطَعُ  فال علينا َسو 

 تستطيعُ  ال تََراه ِرْئيًا يأتِيكَ  الذي هذا كان وإن.  علينا َمل ْكناكَ  ُمْلًكا تريدُ  كنتَ 

 فَرغَ  فلما.  تَْبَرأَ  حتى أموالَنا فيه وبََذْلنا ، الطِّب   لك طَلَْبنا ، نفِسك عن َرد ه

 تَْنِزيل  .  حم:  لَتْ فُصِّ  ُسوَرةِ  َصْدرَ  والسالمُ  الصالةُ  عليه هللاِ  رسولُ  تال قولُه

ْحَمنِ  ِمنَ  ِحيمِ  الر  لَتْ  ِكتَاب   ، الر   بَِشيًرا.  يَْعلَُمونَ  لِقَْوم   َعَربِيًّا قُْرآنًا آيَاتُهُ  فُصِّ

ا أَِكن ة   فِي قُلُوبُنَا َوقَالُوا.  يَْسَمُعونَ  اَل  فَهُمْ  أَْكثَُرهُمْ  فَأَْعَرضَ  ؛ َونَِذيًرا  ِمم 

.  َعاِملُونَ  إِن نَا فَاْعَملْ  ِحَجاب   َوبَْينِكَ  بَْينِنَا َوِمنْ  َوْقر   آَذانِنَا َوفِي ، إِلَْيهِ  تَْدُعونَا

 إِلَْيهِ  فَاْستَقِيُموا َواِحد   إِلَه   إِلَهُُكمْ  أَن َما إِلَى   يُوَحى ِمْثلُُكمْ  بََشر   أَنَا إِن َما قُلْ 

َكاةَ  يُْؤتُونَ  اَل  ينَ ال ذِ .  لِْلُمْشِرِكينَ  َوَوْيل   ، َواْستَْغفُِروهُ   هُمْ  بِاآْلِخَرةِ  َوهُمْ  الز 

 . . . َكافُِرونَ 

 السيرة فقه:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  505: الرقم أو الصفحة

 عساكر وابن ،(0/600(( )النبوة دالئل)) في البيهقي أخرجه:  التخريج

 .القرظي كعب بن محمد حديث من( 09/066(( )دمشق تاريخ)) في

 - وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  َصل ىوفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  

ا - نَقَصَ  أوْ  ََزادَ  أْدِري ال: إْبَراِهيمُ  قالَ  ِ، َرسولَ  يا: له قيلَ  َسل مَ  فَلَم   أَحَدثَ  هللا 

اَلةِ  في ؟ الص   ِرْجلَْيِه، فَثَنَى وَكَذا، َكَذا َصل ْيتَ : قالوا َذاَك، وما :قالَ  شيء 

ا َسل َم، ثُم   َسْجَدتَْيِن، وَسَجدَ  القِْبلَةَ، واْستَْقبَلَ   لو إن ه: قالَ  بَوْجِهِه، َعلَْينَا أْقبَلَ  فَلَم 
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اَلةِ  في َحَدثَ   كما أْنَسى ُكْم،ِمْثلُ  بََشرٌ  أنَا إنَّما ولَِكنْ  به، لَنَب أْتُُكمْ  شيء   الص 

ُرونِي، نَِسيتُ  فَإَِذا تَْنَسْوَن، َوابَ  فَْليَتََحر   َصاَلتِِه، في أَحُدُكمْ  َشك   وإَذا فََذكِّ  الص 

 .َسْجَدتَْينِ  يَْسُجدُ  ثُم   لِيَُسلِّْم، ثُم   عليه، فَْليُتِم  

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  605: الرقم أو الصفحة البخاري

 باختالف( 150) ومسلم له، واللفظ( 605) البخاري أخرجه:  التخريج

 .يسير

ِ  نَبِي   أن   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  َصل ى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 وِهمَ  إْبراِهيمُ  أْدِري ال: َمْنُصور   قالَ  ِمْنها، نَقَصَ  أوْ  فَزادَ  الظُّْهِر، َصالةَ  بِهمْ 

ِ، َرسولَ  يا: قيلَ : قالَ  َعْلقََمةُ، أمْ  الةُ  أقَُصَرتِ  هللا   وما: قالَ  نَِسيَت؟ أمْ  الص 

 هاتانِ : قالَ  ثُم   َسْجَدتَْيِن، بِهمْ  فََسَجدَ : قالَ  وَكذا، َكذا َصل ْيتَ : قالوا ذاَك؟

ْجَدتانِ  ى نَقََص، أمْ  َصالتِهِ  في ادَ َز: يَْدِري ال لَِمن الس  واَب، فَيَتََحر   ما فيُتِمُّ  الص 

 .َسْجَدتَْينِ  يَْسُجدُ  ثُم   بَقَِي،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6655: الرقم أو الصفحة البخاري

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  بنَا َصل ى بد َّللا بن مسعودوفي الصحيح عن ع  عليه هللا 

اَلِة، في أَِزيدَ  هللاِ، َرسولَ  يا: فَقُْلنَا َخْمًسا، وسل مَ  : قالوا َذاَك؟ وما: قالَ  الص 

 كما وأَْنَسى تَْذُكُرونَ  كما أْذُكرُ  ِمْثلُُكْم، بََشر   أنَا إن ما: قالَ  َخْمًسا، َصل ْيتَ 

ْهوِ  َسْجَدتَيِ  َسَجدَ  ثُم   تَْنَسْونَ   .الس 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  150: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 150) ومسلم ،(606) البخاري أخرجه:  التخريج

 بالطوفان اقهمإغر المشركين الجاحدين المكذبين نوح قوم عاقبة وكانت --8

 .العظيم

            [50 الى 61 اآليات( :5) األعراف سورة] السالم عليه هود قصة -06
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َ  اْعبُُدوا قَْومِ  يا قالَ  ُهوداً  أَخاُهمْ  عادٍ  َوإِلى  تَتَّقُونَ  أَفاَل َغْيُرهُ  إِلهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  ما َّللاَّ

 ِمنَ  لَنَظُنُّكَ  َوإِنَّا َسفاَهةٍ  فِي لَنَراكَ  إِنَّا قَْوِمهِ  ِمنْ  َكفَُروا الَِّذينَ  اْلَمََلُ  قالَ ( 61)

 اْلعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َرُسولٌ  َولِكنِّي َسفاَهةٌ  بِي لَْيسَ  قَْومِ  يا قالَ ( 66) اْلكاِذبِينَ 

 جاَءُكمْ  أَنْ  أََوَعِجْبتُمْ ( 69) أَِمينٌ  ناِصحٌ  لَُكمْ  َوأَنَا َربِّي ِرساالتِ  أُبَلُِّغُكمْ ( 65)

 قَْومِ  بَْعدِ  ِمنْ  ُخلَفاءَ  َجَعلَُكمْ  إِذْ  َواْذُكُروا لِيُْنِذَرُكمْ  ِمْنُكمْ  َرُجلٍ  َعلى َربُِّكمْ  ِمنْ  ِذْكرٌ 

ِ  آالءَ  فَاْذُكُروا بَْصطَةً  اْلَخْلقِ  فِي َوزاَدُكمْ  نُوحٍ   قالُوا (68) تُْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َّللاَّ

َ  لِنَْعبُدَ  أَِجْئتَنا  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  تَِعُدنا بِما فَأْتِنا آباُؤنا يَْعبُدُ  كانَ  ما َونََذرَ  َوْحَدهُ  َّللاَّ

اِدقِينَ   فِي أَتُجاِدلُونَنِي َوَغَضبٌ  ِرْجسٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  َوقَعَ  قَدْ  قالَ ( 50) الصَّ

ْيتُُموها أَْسماءٍ  لَ  ما َوآباُؤُكمْ  أَْنتُمْ  َسمَّ ُ  نَزَّ  إِنِّي ُروافَاْنتَظِ  ُسْلطانٍ  ِمنْ  بِها َّللاَّ

 دابِرَ  َوقَطَْعنا ِمنَّا بَِرْحَمةٍ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  فَأَْنَجْيناهُ ( 55) اْلُمْنتَِظِرينَ  ِمنَ  َمَعُكمْ 

بُوا الَِّذينَ   (50) ُمْؤِمنِينَ  كانُوا َوما بِآياتِنا َكذَّ

 التفسير

 قوم يا: قال السالم، عليه هود هو منهم، رسوال عاد قبيلة إلى وأرسلنا - 35

 أوامره بامتثال تتقونه أفال غيره، بحق معبود لكم فليس وحده، هللا اعبدوا

 !عذابه؟ من لتسلموا نواهيه واجتناب

 إنا: رسوله وكذبوا باّلل كفروا الذين قومه من والسادة الكبراء قال - 33

 وحده هللا عبادة إلى تدعونا حين وطيش عقل خفة في -هود يا- أنك لنعلم

 من تدعيه فيما الكاذبين من أنك جاَزمين لنعتقد وإنا ام،األصن عبادة وترك

 .مرسل أنك

ا هود قال - 37  إني بل وطيش، عقل خفة بي ليس قوم يا: قومه على رّدً

 .العالمين ربِّ  من رسول

 ناصح لكم وأنا وشرعه، توحيده من إليكم بتبليغه هللا أمرني ما أبلغكم - 38

 .أنقص وال يهف أَزيد ال أمين، بتبليغه أُِمرت فيما

 رجل لسان على ربكم من تذكير جاءكم أن واستغرابكم عجبكم أَوأَثار - 37

 ربكم واحمدوا! لينذركم؟ الجن أو المالئكة جنس من ليس جنسكم، من

 الذين نوح قوم تخلفون وجعلكم األرض، في لكم َمك ن أن على واشكروه
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كم أن هللا واشكروا بكفرهم، هللا أهلكهم  وشدة والقوة جساماأل بعظم خص 

 بالمطلوب، تفوَزوا أن رجاء عليكم الواسعة هللا نعم واذكروا البطش،

 .المرهوب من وتنجوا

 كان ما ولنترك وحده، بعبادة لتأمرنا -هود يا- أجئتنا: له قومه قال - 71

 .تدعيه فيما صادقًا كنت إن العذاب من به تعدنا بما فأتنا! آباؤنا؟ يعبده

 بكم واقع فهو وغضبه هللا عذاب استوجبتم لقد: قائاًل  هود عليهم فرد - 71

يتموها أصنام في أتجادلونني محالة، ال  لها وليس آلهة، وآباؤكم أنتم سم 

ل فما! حقيقة؟  األلوهية، من لها تدعون ما على بها تحتجون حجة هللا نَز 

 فهو المنتظرين، من معكم وأنا العذاب، من لكم تعجيله طلبتم ما فانتظروا

 .واقع

 منا، برحمة المؤمنين من معه كان ومن السالم عليه هوًدا فسل منا - 71

 مكذبين، كانوا بل مؤمنين، كانوا وما بآياتنا، كذبوا الذين بالهالك واستأصلنا

 .العذاب فاستحقوا

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما أهمها وعظات عبر قومه مع دهو قصة في

 أقوامهم دعوة في الشديدة األنبياء معاناة بسبب بالصبر التّحلّي ورةضر -1

 به اإلشراك ورفض له، شريك ال وحده هللا عبادة إلى

 يَْوًما بَاِرًَزا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  انُ اإليمَ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  لِلن اِس،  وَماَلئَِكتِِه، باّلل 

 أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه،

َ، تَْعبُدَ  اَلةَ، وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللا  َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الص   الَمْفُروَضةَ، الز 

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . انَ َرَمضَ  وتَُصومَ   تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأن كَ  هللا 

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  الس اَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإن ه تََراهُ   الس 

 البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  اوإذَ  َرب هَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ 

ُ  إال   يَْعلَُمهُن   ال َخْمس   في البُْنيَاِن، في : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  تاََل  ثُم   هللا 
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َ  إن  } وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُم   اآليَةَ،[ 14: لقمان{ ]الس اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا   يََرْوا فَلَمْ  ُردُّ

 .ِدينَهُمْ  الن اسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ  ،شيئًا

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة

 لكل   كان بينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أن   على داللة   الحديثِ  وفي --5

 .اآلَخرِ  في يدُخلُ  ما فيه دَخل أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى، امنهم

لِ  على داللة   أيًضا وفيه --1 : تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشكُّ

 [.17: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا لَهَا فَتََمث لَ }

 وأفضاله هللا بنعم وذّكرهم وحده، هللا عبادة إلى قومه هود دعا فقد.  --1

 ابن قال القامة، وطول البدنية القوة وَزيادة األرض في التّمكين من يهمعل

 .ذراعا ستين وأقصرهم ذراع، مائة أطولهم كان: عباس

 وتمّردهم( عاد قوم) القوم عناد استمر حين بالتّفوق اآلمال خيبة -4

 في والمادية الجسدية بقوتهم غرورهم حملهم فقد نبيّهم، دعوة وإنكارهم

 إنزال فاستعجلوا ووعيده، النّبي بتهديد االستهانة على صانعوالم البناء

 .عليهم العذاب

 من واحد أيضا وهو مثلهم، بشر فهو قومه، جنس من عادة يكون النّبي -5

 معشرا، وأكرمهم حسبا، وأفضلهم نسبا أوسطهم من يكون لكنه القبيلة،

 بدليل الم،السّ  عليه هود على منطبقا كان كلّه وهذا. وأدبا خلقا وأرفعهم

 عّما والتّرفّع الحكمة، عن صادرة إجابة بالّسفاهة اتّهموه الذين لقومه إجابته

 والّرفعة، الّسمو أصحاب منهج وهذا. والّضاللة بالّسفاهة ووصفوه قالوا

     .والمغفرة والعفو بالّصفح الّسوء قول عن ويغضون بالحلم، الّسفهاء يقابلون

 َرْكب   في إلَْيهِ  أْرَسلَ  ِهَرْقلَ  أن   :أْخبََرهُ  َحْربٍ  بنَ  انَ ُسْفيَ  أبَا وفي الصحيح أنَّ 

اًرا وَكانُوا قَُرْيش ، ِمن أْمِ  تُج  ةِ  في بالش  ِ  َرسولُ  كانَ  ال تي الُمد   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 في َعاهُمْ فَدَ  بإيلِيَاَء، وهُمْ  فأتَْوهُ  قَُرْيش ، وُكف ارَ  ُسْفيَانَ  أبَا فِيهَا َماد   وسل مَ 

وِم، ُعظََماءُ  وَحْولَهُ  َمْجلِِسِه،  أْقَربُ  أيُُّكمْ : فَقَالَ  بتَْرُجَمانِِه، وَدَعا َدَعاهُمْ  ثُم   الرُّ

ُجلِ  بهذا نََسبًا ؟ أن ه يَْزُعمُ  الذي الر   نََسبًا، أْقَربُهُمْ  أنَا فَقُلتُ : ُسْفيَانَ  أبو فَقَالَ  نَبِي 
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بُواوقَ  ِمنِّي، أْدنُوهُ : فَقَالَ  : لِتَْرُجَمانِهِ  قَالَ  ثُم   ظَْهِرِه، ِعْندَ  فَاْجَعلُوهُمْ  أْصَحابَهُ  رِّ

ُجِل، هذا عن هذا َسائِل   إنِّي لهمْ  قُلْ  بُوهُ  َكَذبَنِي فإنْ  الر  ِ . فََكذِّ  الَحيَاءُ  لَْواَل  فََوهللا 

لَ  كانَ  ثُم  . عْنه لََكَذْبتُ  َكِذبًا َعلَي   يَأْثُِروا أنْ  ِمن  كيفَ : قَالَ  أنْ  عْنه َسأَلَنِي ام أو 

 قَطُّ  أَحد   ِمنُكم القَْولَ  هذا قَالَ  فَهلْ : قَالَ  نََسب ، ُذو فِينَا هو: قُلتُ  فِيُكْم؟ نََسبُهُ 

؟ ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  فَهلْ : قَالَ . اَل : قُلتُ  قَْبلَهُ؟  الن اسِ  فأْشَرافُ : قَالَ  ال: قُلتُ  َملِك 

: قُلتُ  يَْنقُُصوَن؟ أمْ  أيَِزيُدونَ : قَالَ . ُضَعفَاُؤهُمْ  بَلْ  فَقُلتُ  اُؤهُْم؟ُضَعفَ  أمْ  يَت بُِعونَهُ 

: قُلتُ  فِيِه؟ يَْدُخلَ  أنْ  بَْعدَ  لِِدينِهِ  َسْخطَةً  منهمْ  أَحد   يَْرتَدُّ  فَهلْ : قَالَ . يَِزيُدونَ  بَلْ 

 فَهلْ : قَالَ . اَل : قُلتُ  قَاَل؟ ما يَقُولَ  أنْ  قَْبلَ  بالَكِذبِ  تَت ِهُمونَهُ  ُكْنتُمْ  فَهلْ : قَالَ . اَل 

ة   في منه ونَْحنُ  اَل،: قُلتُ  يَْغِدُر؟  ولَمْ : قَالَ  فِيهَا، فَاِعل   هو ما نَْدِري ال ُمد 

. نََعمْ : قُلتُ  قَاتَْلتُُموهُ؟ فَهلْ : قَالَ  الَكلَِمِة، هِذه َغْيرُ  شيئًا فِيهَا أُْدِخلُ  َكلَِمة   تُْمِكنِّي

، وبْينَهُ  بْينَنَا الَحْربُ : قُلتُ  إي اهُ؟ قِتَالُُكمْ  كانَ  فَكيفَ : قَالَ   ونَنَالُ  ِمن ا يَنَالُ  ِسَجال 

َ  اْعبُُدوا: يقولُ : قُلتُ  يَأُْمُرُكْم؟ َماَذا: قَالَ . منه  شيئًا، به تُْشِرُكوا واَل  وْحَدهُ  هللا 

اَلةِ  ويَأُْمُرنَا آبَاُؤُكْم، يقولُ  ما واْتُرُكوا َكاةِ  بالص  ْدقِ  والز   والَعفَافِ  والصِّ

لَةِ   نََسب ، ُذو فِيُكمْ  أن ه فََذَكْرتَ  نََسبِهِ  عن َسأَْلتُكَ : له قُلْ : لِلت ْرُجَمانِ  فَقَالَ . والصِّ

ُسلُ  فََكذلكَ   القَْوَل، هذا ِمنُكم أَحد   قَالَ  هلْ  وَسأَْلتُكَ . قَْوِمهَا نََسبِ  في تُْبَعثُ  الرُّ

 يَأْتَِسي َرُجل   لَقُلتُ  قَْبلَهُ، القَْولَ  هذا قَالَ  أَحد   كانَ  ول: فَقُلتُ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ 

، ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  هلْ  وَسأَْلتُكَ . قَْبلَهُ  قيلَ  بقَْول    فلوْ  قُلتُ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  َملِك 

، ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ   مْ ُكْنتُ  هلْ  وَسأَْلتَُك، أبِيِه، ُمْلكَ  يَْطلُبُ  َرُجل   قُلتُ  َملِك 

 يَُكنْ  لَمْ  أن ه أْعِرفُ  فقَدْ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  قَاَل، ما يَقُولَ  أنْ  قَْبلَ  بالَكِذبِ  تَت ِهُمونَهُ 

ِ  علَى ويَْكِذبَ  الن اسِ  علَى الَكِذبَ  لِيََذرَ   أمْ  ات بَُعوهُ  الن اسِ  أْشَرافُ  وَسأَْلتُكَ . هللا 

ُسلِ  أْتبَاعُ  وهُمْ  ات بَُعوهُ، ُضَعفَاَءهُمُ  أن   فََذَكْرتَ  ُضَعفَاُؤهُْم،  وَسأَْلتُكَ . الرُّ

. يَتِم   حت ى اإليَمانِ  أْمرُ  وَكذلكَ  يَِزيُدوَن، أن هُمْ  فََذَكْرتَ  يَْنقُُصوَن، أمْ  أيَِزيُدونَ 

 وَكذلكَ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  فِيِه، يَْدُخلَ  أنْ  بَْعدَ  لِِدينِهِ  َسْخطَةً  أَحد   أيَْرتَدُّ  وَسأَْلتُكَ 

 اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  يَْغِدُر، هلْ  وَسأَْلتُكَ . القُلُوبَ  بََشاَشتُهُ  تَُخالِطُ  ِحينَ  إليَمانُ ا

ُسلُ  وَكذلكَ   تَْعبُُدوا أنْ  يَأُْمُرُكمْ  أن ه فََذَكْرتَ  يَأُْمُرُكْم، بما وَسأَْلتُكَ . تَْغِدرُ  ال الرُّ

 َ اَلةِ  ويَأُْمُرُكمْ  األْوثَاِن، ةِ ِعبَادَ  عن ويَْنهَاُكمْ  شيئًا، به تُْشِرُكوا واَل  هللا   بالص 

ْدقِ   وقدْ  هَاتَْيِن، قََدَمي   َمْوِضعَ  فََسيَْملِكُ  َحقًّا تَقُولُ  ما كانَ  فإنْ  والَعفَاِف، والصِّ

، أن ه أْعلَمُ  ُكْنتُ   إلَْيهِ  أْخلُصُ  أنِّي أْعلَمُ  أنِّي فلوْ  ِمنُكْم، أن ه أظُنُّ  أُكنْ  لَمْ  َخاِرج 

ِ  َرسولِ  بِكتَابِ  َدَعا ثُم  . قََدِمهِ  عن لََغَسْلتُ  ِعْنَدهُ  ُكْنتُ  ولو لِقَاَءهُ، تُ لَتََجش مْ   هللا 
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 إلى فََدفََعهُ  بُْصَرى، َعِظيمِ  إلى ِدْحيَةُ  به بََعثَ  الذي وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى

ِ  بْسمِ  فيه فَإَِذا فَقََرأَهُ  ِهَرْقَل، ْحَمنِ  هللا  ِحيِم، الر  د  مُ  ِمن الر  ِ  عبدِ  َحم   وَرسولِهِ  هللا 

ومِ  َعِظيمِ  ِهَرْقلَ  إلى ا الهَُدى، ات بَعَ  َمنِ  علَى َساَلم  : الرُّ  أْدُعوكَ  فإنِّي بَْعُد، أم 

ُ  يُْؤتِكَ  تَْسلَْم، أْسلِمْ  اإلْساَلِم، بِدَعايَةِ  تَْيِن، أْجَركَ  هللا   إْثمَ  َعلَْيكَ  فإن   تََول ْيتَ  فإنْ  َمر 

 إال   نَْعبُدَ  ال أنْ  وبْينَُكمْ  بْينَنَا َسَواء   َكلَِمة   إلى تََعالَْوا الِكتَابِ  أْهلَ  يَا}و ينَ األِريِسيِّ 

 َ ِ  ُدونِ  ِمن أْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَت ِخذَ  واَل  شيئًا به نُْشِركَ  واَل  هللا   تََول ْوا فإنْ  هللا 

ا: ُسْفيَانَ  وأب قَالَ { ُمْسلُِمونَ  بأن ا اْشهَُدوا فَقُولوا  ِمن وفََرغَ  قَاَل، ما قَالَ  فَلَم 

َخبُ  ِعْنَدهُ  َكثُرَ  الِكتَاِب، قَِراَءةِ   فَقُلتُ  وأُْخِرْجنَا، األْصَواتُ  واْرتَفََعتِ  الص 

 بَنِي َملِكُ  يََخافُهُ  إن ه َكْبَشةَ، أبِي اْبنِ  أْمرُ  أِمرَ  لقَدْ : أُْخِرْجنَا ِحينَ  ألْصَحابِي

ُ  أْدَخلَ  حت ى َسيَْظهَرُ  أن ه ُموقِنًا َِزْلتُ  فَما. األْصفَرِ   ابنُ  وكانَ . اإلْساَلمَ  َعلَي   هللا 

أْمِ  نََصاَرى علَى ُسقُفًّا وِهَرْقَل، إيلِيَاءَ  َصاِحبُ  الن اظُوِر،  ِهَرْقلَ  أن   يَُحدِّثُ  الش 

 اْستَْنَكْرنَا قَدِ : بَطَاِرقَتِهِ  ضُ بَعْ  فَقَالَ  الن ْفِس، َخبِيثَ  يَْوًما أْصبَحَ  إيلِيَاَء، قَِدمَ  ِحينَ 

اءً  ِهَرْقلُ  وكانَ : الن اظُورِ  ابنُ  قَالَ  هَْيئَتََك،  ِحينَ  لهمْ  فَقَالَ  النُُّجوِم، في يَْنظُرُ  َحز 

 فَمن ظَهََر، قدْ  الِختَانِ  َملِكَ  النُُّجومِ  في نَظَْرتُ  ِحينَ  الل ْيلَةَ  َرأَْيتُ  إنِّي: َسأَلُوهُ 

ِة؟ هِذه نمِ  يَْختَتِنُ  ن كَ  فال اليَهُوُد، إال   يَْختَتِنُ  ليسَ : قالوا األُم   واْكتُبْ  َشأْنُهُْم، يُِهم 

 أُتِيَ  أْمِرِهْم، علَى هُمْ  فَبْينَما. اليَهُودِ  ِمنَ  فيهم َمن فَيَْقتُلُوا ُمْلِكَك، َمَدايِنِ  إلى

ِ  َرسولِ  رِ َخبَ  عن يُْخبِرُ  َغس انَ  َملِكُ  به أْرَسلَ  بَرُجل   ِهَرْقلُ   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ا وسل َم،  فَنَظَُروا اَل، أمْ  هو أُمْختَتِن   فَاْنظُُروا اْذهَبُوا: قَالَ  ِهَرْقلُ  اْستَْخبََرهُ  فَلَم 

ثُوهُ  إلَْيِه، ، أن ه فََحد  : ِهَرْقلُ  فَقَالَ  يَْختَتِنُوَن، هُمْ : فَقَالَ  الَعَرِب، َعنِ  وَسأَلَهُ  ُمْختَتِن 

ةِ  هِذه ُمْلكُ  هذا  وكانَ  بُروِميَةَ، له َصاِحب   إلى ِهَرْقلُ  َكتَبَ  ثُم  . ظَهَرَ  قدْ  األُم 

 ِكتَاب   أتَاهُ  حت ى ِحْمصَ  يَِرمْ  فَلَمْ  ِحْمَص، إلى ِهَرْقلُ  وَسارَ  الِعْلِم، في نَِظيَرهُ 

 وأن هُ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  ُخُروجِ  علَى ِهَرْقلَ  َرْأيَ  يَُوافِقُ  َصاِحبِهِ  ِمن

، ومِ  لُِعظََماءِ  ِهَرْقلُ  فأِذنَ  نَبِي   بأَْبَوابِهَا أَمرَ  ثُم   بِحْمَص، له َدْسَكَرة   في الرُّ

وِم، َمْعَشرَ  يا: فَقَالَ  اط لَعَ  ثُم   فَُغلِّقَْت، ْشِد، الفالحِ  في لَُكمْ  هلْ  الرُّ  يَْثبُتَ  وأَنْ  والرُّ

؟ ذاه فَتُبَايُِعوا ُمْلُكُكْم،  األْبَواِب، إلى الَوْحشِ  ُحُمرِ  َحْيَصةَ  فََحاُصوا النبي 

ا ُغلِّقَْت، قدْ  فََوَجُدوهَا وهُمْ : قَالَ  اإليَماِن، ِمنَ  وأَيِسَ  نَْفَرتَهُْم، ِهَرْقلُ  َرأَى فَلَم   ُردُّ

، تَُكمْ  بهَا أْختَبِرُ  آنِفًا َمقالتي قُلتُ  إنِّي: وقَالَ  َعلَي   َرأَْيُت، فقَدْ  ،ِدينُِكمْ  علَى ِشد 

 ِهَرْقلَ  َشأْنِ  آِخرَ  ذلكَ  فَكانَ  عْنه، وَرُضوا له فََسَجُدوا
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حرب بن سفيان أبو:  الراوي

  [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5: الرقم أو البخاري الصفحة

ئِقَ  الت قديرَ  َوتَقديُره إِلَيه، الَمْكتوبِ  ُمالطَفةُ  :الَحديثِ  في --5  الُمناِسَب، الال 

 .اإِلْسالمي ةِ  الش ريعةِ  ُحدودَ  يَتَجاَوَزُ  ال ال ذي

 .أْجرانِ  لَه أْسلَمَ  إِذا الِكتابي   أن  : َوفيه --1

 والشُّعوبِ  األَُممِ  َجميعِ  ِعندَ  الَكِذبِ  احُ اْستِقب: َوفيه --1

 هللا دّمر وقد والّدمار، االنهيار هي والطّغيان والعتو التّمّرد نتيجة إنّ  -5

 بالّريح بهم فعصف إيمانهم، وعدم وكفرهم هللا، بآيات تكذيبهم بسبب عادا

 .العاتية

 وكان وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى النبي   أتى رجاًل  أن   وفي الصحيح عن أبي هريرة

 وأُعطيتُ  ، الجمالُ  إلي   ُحبِّب رجل   إني هللاِ  رسولَ  يا:  فقال ، جمياًل  رجاًل 

 قال وإما ، نْعلي بِشراك:  قال إما ، أحد   يفوقني أن أُحبُّ  ما حتى ترى ما منه

 ، الحق   بطَر من الكبرَ  ولكن   ، ال:  قال ؟ ذلك الِكبرِ  أفمنَ  ، نَعلي بِشْسع: 

 الناسَ  طَ وغم

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6/569: الرقم أو الصفحة

 ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في كانَ  َمن الَجن ةَ  يَْدُخلُ  ال وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

ة   ُجلَ  إن  : َرُجل   قالَ  ِكْبر   ِمن َذر   َحَسنَةً، ونَْعلُهُ  َحَسنًا ثَْوبُهُ  يَكونَ  أنْ  يُِحبُّ  الر 

َ  إن  : قالَ  ، بَطَرُ  الِكْبرُ  الَجماَل، يُِحبُّ  َجِميل   هللا   .الن اسِ  وَغْمطُ  الَحقِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  85: الرقم أو الصفحة

 رفَضِ  عن والنهيُ  الناِس، ىعل والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  النهيُ : الحديثِ  وفي

 عنه والبُعدِ  الحقِّ 
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 إيمانهم، بسبب الّرحمة الستحقاقهم اإليمان وجماعة هودا هللا نّجى -3|

 عليه لهود معجزة الّريح، هو الذي االستئصال عذاب عاد على وأنزل

 .الّسالم

يحُ  الن اسَ  أَخَذتِ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  تْ فاشتَد   مكةَ، بطَريقِ  الرِّ

يُح؟ ما: َحولَه لَمن ُعَمرُ  فقال عليهم،  الذي فبلََغني َشيئًا، إليهِ  يَرِجعوا فلم الرِّ

 أُخبِرتُ  الُمؤمنيَن، أميرَ  يا: فقلتُ  أدَركتُهُ، حتى راِحلَتي فاستحثَثتُ  عنهُ، سألَ 

يِح، عنِ  سألتَ  أن كَ   يحُ الرِّ : يَقولُ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولَ  سِمعتُ  الرِّ

حمِة، تَأتي هللاِ، َرْوحِ  ِمن  ِمن هللاَ  وَسلوا تَسبُّوها، فال بالَعذاِب، وتَأتي بالر 

ها ِمن به وعوذوا َخيِرها،  .َشرِّ

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  50556: الرقم أو الصفحة المسند

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(1085) داود أبو أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 50556) وأحمد ،(0505) ماجه وابن ،(50565)

 هللاِ  فروح:  َسلََمةُ  قال. هللاِ  روحِ  ِمن الريحُ وفي الصحيح عن أبي هريرة   

 هللاَ  وسلوا ، تَُسبُّوها فال رأيتموها فإذا ، بالعذابِ  وتأتي ، بالرحمةِ  تأتي

ها ِمن باّللِ  واستعيذوا ، خيَرها  .شرِّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1085: الرقم أو الصفحة

 ،( 50688) الكبرى في والنسائي ،( 1085) داود أبو أخرجه:  التخريج

 َّللا روح من لفظ بدون(  0505) ماجة ابن وأخرجه ،( 8099) وأحمد

 الى 50 اآليات( :5) األعراف سورة] الّسالم عليه صالح قصة -01

58] 

َ  اْعبُُدوا قَْومِ  يا قالَ  صالِحاً  أَخاُهمْ  ثَُمودَ  َوإِلى  قَدْ  َغْيُرهُ  إِلهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  ما َّللاَّ

ِ  ناقَةُ  هِذهِ  َربُِّكمْ  ِمنْ  نَةٌ بَيِّ  جاَءْتُكمْ  ِ  أَْرضِ  فِي تَأُْكلْ  فََذُروها آيَةً  لَُكمْ  َّللاَّ  َوال َّللاَّ

وها  بَْعدِ  ِمنْ  ُخلَفاءَ  َجَعلَُكمْ  إِذْ  َواْذُكُروا( 50) أَلِيمٌ  َعذابٌ  فَيَأُْخَذُكمْ  بُِسوءٍ  تََمسُّ
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أَُكمْ  عادٍ   بُيُوتاً  اْلِجبالَ  َوتَْنِحتُونَ  قُُصوراً  ولِهاُسهُ  ِمنْ  تَتَِّخُذونَ  اأْلَْرضِ  فِي َوبَوَّ

ِ  آالءَ  فَاْذُكُروا  الَِّذينَ  اْلَمََلُ  قالَ ( 56) ُمْفِسِدينَ  اأْلَْرضِ  فِي تَْعثَْوا َوال َّللاَّ

 صالِحاً  أَنَّ  أَتَْعلَُمونَ  ِمْنُهمْ  آَمنَ  لَِمنْ  اْستُْضِعفُوا لِلَِّذينَ  قَْوِمهِ  ِمنْ  اْستَْكبَُروا

 اْستَْكبَُروا الَِّذينَ  قالَ ( 51) ُمْؤِمنُونَ  بِهِ  أُْرِسلَ  بِما إِنَّا قالُوا َربِّهِ  ِمنْ  ُمْرَسلٌ 

 َوقالُوا َربِِّهمْ  أَْمرِ  َعنْ  َوَعتَْوا النَّاقَةَ  فََعقَُروا( 56) كافُِرونَ  بِهِ  آَمْنتُمْ  بِالَِّذي إِنَّا

ْجفَةُ  فَأََخَذْتُهمُ (55) ْرَسلِينَ اْلمُ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  تَِعُدنا بِما اْئتِنا صالِحُ  يا  الرَّ

 أَْبلَْغتُُكمْ  لَقَدْ  قَْومِ  يا َوقالَ  َعْنُهمْ  فَتََولَّى( 59) جاثِِمينَ  داِرِهمْ  فِي فَأَْصبَُحوا

 (58) النَّاِصِحينَ  تُِحبُّونَ  ال َولِكنْ  لَُكمْ  َونََصْحتُ  َربِّي ِرسالَةَ 

 التفسير

 هللا توحيد إلى يدعوهم صالًحا أخاهم ثمود قبيلة إلى أرسلنا ولقد - 71

 غيره معبود لكم فليس وحده، هللا اعبدوا قوم، يا: صالح لهم قال وعبادته،

 يتمثل به، جئتكم ما صدق على هللا من واضحة آية جاءكم قد العبادة، يستحق

 معلوم، يوم ِشْرب ولكم فيه، تشرب وقت لها صخرة، من تخرج ناقة في

 تصيبوها وال شيء، مؤونتها من عليكم فليس هللا، أرض في تأكل فاتركوها

 .موجع عذاب إيذائها بسبب فيصيبكم بأذى،

 أرضكم في وأنزلكم عاد، قوم تخلفون حين عليكم هللا نعمة تذكروا - 74

 الكفر في تماديهم بعد عاد إهالك بعد وذلك مطالبكم، وتدركون بها، تتمتعون

 لتصنعوا الجبال وتقطعون القصور، األرض سهول في تبنون والتكذيب،

 في السعي واتركوا عليها، هللا لتشكروا عليكم هللا نعم فاذكروا لكم، بيوتًا

 .المعاصي وترك باّلل الكفر بترك وذلك بالفساد، األرض

 قومه من للمؤمنين قومه من استكبروا ممن والرؤساء السادة قال - 75

 حقًّا؟ هللا من رسول الًحاص أن -المؤمنون أيها- أتعلمون: يستضعفونهم الذين

 مصدقون إلينا صالح به أرسل بالذي إنا: المستضعفون المؤمنون فأجابهم

 .عاملون وبشرعه ومنقادون، ومقّرون

 -المؤمنون أيها- به صدقتم بالذي إنا: قومه من الُمْستَعلون قال - 73

 .بشرعه نعمل ولن به، نؤمن فلن كافرون،
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 أمر امتثال عن مستكبرين بإيذاء، يمسوها أن نهاهم التي الناقة فنحروا - 77

 بما جئنا صالح، يا: صالح به توعدهم لما ُمْستبِعدين مستهزئين وقالوا هللا،

 .حقًّا هللا رسل من كنت إن األليم العذاب من به توعدتنا

 الزلزلة أخذتهم حيث العذاب، من استعجلوه ما الكافرين فجاء - 78

 منهم ينج لم باألرض، وُرَكبُهم وجوههم ةملتصق صرعى فأصبحوا الشديدة،

 .الهالك من أحد

 وقال استجابتهم، من اليأس بعد قومه عن السالم عليه صالح فأعرض - 77

بًا ونصحتكم إليكم، بتبليغه هللا أمرني ما لكم أوصلت لقد قوم، يا: لهم  مرغِّ

 على داللتكم على الحريصين الناصحين تحبون ال قوم ولكنكم ومرهِّبًا، لكم

 .الشر عن وإبعادكم الخير

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 نبيا، صالحا إليهم هللا بعث العاربة، العربية القبائل من عاد مثل  ثمود --1

 حسبا، وأفضلهم نسبا، أوسطهم من صالح وكان السالم، عليه صالح قوم فهم

 وقال. مستضعفون ليلق إال يتبعه فلم شاب، حتى تعالى هللا إلى فدعاهم

 .صالح به جاء بما كافرون نحن: المستكبرون

 خير الفقر أن بيان في به يحتج ما أعظم من اآلية وهذه :الرازي قال --0

 والجاه، المال كثرة من يتولد إنما االستكبار ألن وذلك الغنى، من

 والجاه المال كثرة أن تعالى فبين قلتهما، من يحصل إنما واالستضعاف

 حملهم والجاه المال وقلة. والكفر واإلنكار، واإلباء، التمرد، على محمله

  الغنى من خير الفقر أن على يدل وذلك واالنقياد، والتصديق اإليمان، على

 (561/56: الرازي )تفسير

ةَ  فَكانَ  الَجن ِة، بابُ  علَى قُْمتُ  وفي الصحيح عن أسامة بن زيد   َمن عام 

 أُِمرَ  قدْ  الن ارِ  أْصحابَ  أن   غيرَ  َمْحبُوُسوَن، الَجدِّ  ْصحابُ وأَ  الَمساِكيُن، َدَخلَها

ةُ  فإذا الن ارِ  بابُ  علَى وقُْمتُ  الن اِر، إلى بِهمْ   .النِّساءُ  َدَخلَها َمن عام 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي
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:  التخريج[ صحيح: ] ثالمحد حكم خالصة|  1586: الرقم أو الصفحة

 (0506) ومسلم له، واللفظ( 1586) البخاري أخرجه

 .َغيِرهم قبلَ  الجن ةَ  بِدُخولهمُ  العابِدينَ  لِلَمساكينِ  بُشرى: الحديثِ  وفي --5

 القِيامةِ  يومَ  ألن همْ  أموالِهْم؛ في يُحِسنوا حت ى األْغنياءِ  تَحذيرُ : وفيه --1

نيا ِمن ُحظوِظهم على يُحاَسبوا حتى وَمْحبوسونَ  َمْوقوفونَ   .الدُّ

ا ويَْبتِعدنَ  أعمالَهن   يُحِسن   حتى للنِّساءِ  تَحذير  : وفيه --1  من فيهِ  يَقَعنَ  عم 

 ..النارَ  ُدخولِهن   في َسببًا سيكونُ  الذي الش رِّ 

 القصور تنبون أي قُُصوراً  ُسهُولِها ِمنْ  تَت ِخُذونَ : تعالى بقوله واستدل --1

 لطول الجبال في البيوت اتخذوا بُيُوتاً  اْلِجبالَ  َوتَْنِحتُونَ : وقوله موضع، بكل

  أعمارهم، فناء قبل تبلى كانت واألبنية السقوف فإن أعمارهم

: قُلْ : وبقوله. ونحوها كالقصور الرفيع البناء أجاَز من اآلية بهذه استدل --4

مَ  َمنْ  ِ  َِزينَةَ  َحر  َْزقِ  ِمنَ  َوالط يِّباتِ  ِعباِدهِ لِ  أَْخَرجَ  ال تِي هللا  / 7 األعراف] الرِّ

11] 

َ  إن    وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو  علَى نعمتِه أثرَ  يَرى أن يُحب   هللا 

 عبِده

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 حيحص حسن:  المحدث حكم خالصة|  0958: الرقم أو الصفحة الترمذي

 ُكلوا: "قال وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى أن ه:   وفي الصحيح  عن عبد َّللا بن عمرو

  ،"َمِخيلة   أو إسراف   يُخالِْطه لم ما واْلبَسوا، اوتصد قو واْشَربوا

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0800: الرقم أو ماجه الصفحة

 له، واللفظ( 0601) ماجه وابن ،(0118) النسائي أخرجه:  التخريج

 (.6681) وأحمد

 شرح الحديث 
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 وَجل   َعز   هللاُ  أباحه فيما عليكم حَرجَ  وال أموالِكم، من ذلك كل   اْفَعلوا: أي

لَته ن ةُ  وفص   إِن هُ  تُْسِرفُوا َواَل  َواْشَربُوا َوُكلُوا: }تعالى قال كما وهذا الن بوي ةُ، السُّ

 لَمْ  أَْنفَقُوا إَِذا َوال ِذينَ : }تعالَى وقال ،[11: األعراف{ ]اْلُمْسِرفِينَ  يُِحبُّ  اَل 

 جاِمع   وهو ،[37: الفرقان{ ]قََواًما َذلِكَ  بَْينَ  َوَكانَ  يَْقتُُروا َولَمْ  يُْسِرفُوا

نيا في والجَسدِ  الن ْفسِ  َمصالحِ  تَدبيرُ  وفيه لنْفِسه، اإلنسانِ  تَْدبيرِ  لفَضائلِ   الدُّ

 .واآلخرةِ 

 .بإظهاِرها ِرهُشكْ  إلى طريقًا هللاِ  نِعمةِ  اتِّخاذُ    :الحديثِ  وفي --5

 إفراط   دونَ  الُمباحاِت، في الن اسِ  على وتَيسيِره اإلسالمِ  َسعةِ  بَيانُ : وفيه --1

نيا أو الن فِس، أو بالمالِ  ُمخل    .واآلخرةِ  الدُّ

 .الحسنة والثياب الحسن، البناء: النعمة آثار ومن --1

ِ  آالءَ  فَاْذُكُروا: تعالى قوله ودل --5  .عليهم منعم ارالكف أن على هللا 

 يَومَ  َرب نَا نََرى هلْ  هللاِ، َرسولَ  يا: قالوا وفي الصحيح عن أبي هريرة

ونَ  هلْ : قالَ  القِيَاَمِة؟  َسَحابَة ؟ في ليَستْ  الظ ِهيَرِة، في الش ْمسِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضارُّ

ونَ  فَهلْ : قالَ  اَل،: قالوا  َسَحابَة ؟ في ليسَ  ،البَْدرِ  لَْيلَةَ  القََمرِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضارُّ

ونَ  ال بيَِدهِ  نَْفِسي فََوال ِذي: قالَ  اَل،: قالوا  كما إال   َربُِّكْم، ُرْؤيَةِ  في تَُضارُّ

ونَ   أُْكِرْمَك، أَلَمْ  فُلْ  أَيْ : فيَقولُ  الَعْبَد، فَيَْلقَى: قالَ  أََحِدِهَما، ُرْؤيَةِ  في تَُضارُّ

ْدَك، ْجَك، َوأَُسوِّ  َوتَْربَُع؟ تَْرأَسُ  َوأََذْركَ  َواإِلبَِل، الَخْيلَ  لكَ  رْ َوأَُسخِّ  َوأََُزوِّ

؟ أن كَ  أَفَظَنَْنتَ : فيَقولُ : قالَ  بَلَى،: فيَقولُ   أَْنَساكَ  فإنِّي: فيَقولُ  اَل،: فيَقولُ  ُماَلقِي 

ْدَك، أُْكِرْمَك، أَلَمْ  فُلْ  أَيْ : فيَقولُ  الث انِيَ  يَْلقَى ثُم   نَِسيتَنِي، كما ْجَك، َوأَُسوِّ  َوأََُزوِّ

رْ   َربِّ  أَيْ  بَلَى،: فيَقولُ  َوتَْربَُع، تَْرأَُس، َوأََذْركَ  َواإِلبَِل، الَخْيلَ  لكَ  َوأَُسخِّ

؟ أن كَ  أَفَظَنَْنتَ : فيَقولُ   ثُم   نَِسيتَنِي، كما أَْنَساكَ  فإنِّي: فيَقولُ  اَل،: فيَقولُ  ُماَلقِي 

 َوبِِكتَابَِك، بَك، آَمْنتُ  َربِّ  يا: فيَقولُ  َك،ذل ِمْثلَ  له فيَقولُ  الث الَِث، يَْلقَى

ْقُت، َوُصْمُت، َوَصل ْيُت، َوبُِرُسلَِك، : فيَقولُ  اْستَطَاَع، ما بَخْير   َويُْثنِي َوتََصد 

 َذا َمن: نَْفِسهِ  في َويَتَفَك رُ  َعلَْيَك، َشاِهَدنَا نَْبَعثُ  اآلنَ : له يُقَالُ  ثُم  : قالَ . إًذا هَاهُنَا

؟ يَْشهَدُ  ذيال  اْنِطقِي،: َوِعظَاِمهِ  َولَْحِمهِ  لِفَِخِذهِ  َويُقَالُ  فِيِه، علَى فيُْختَمُ  َعلَي 

 الُمنَافِقُ  َوذلكَ  نَْفِسِه، ِمن لِيُْعِذرَ  َوذلكَ  بَعَملِِه، َوِعظَاُمهُ  َولَْحُمهُ  فَِخُذهُ  فَتَْنِطقُ 

ُ  يَْسَخطُ  الذي َوذلكَ   .عليه هللا 
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0869: الرقم أو الصفحة

 .القيامةِ  يومَ  وجل   عز   ّللِ  المؤمنينَ  لُرؤيةِ  إثبات   :الحديثِ  وفي --5

 .يديهِ  بينَ  ووقوفِه للعبدِ  هللاِ  ابِ ِحس بيانُ : وفيه --1

 .القيامةِ  يومَ  صاِحبُها فعلَ  بما ونُطقِها األعضاِء، َشهادةِ  بيانُ : وفيه --1

 .) (.عليهِ  تعالى هللاِ  وَغضبِ  وعقابِه، المنافقِ  َجزاءِ  بيانُ : وفيه --4

 ..اْستُْضِعفُوا ِذينَ لِل   قَْوِمهِ  ِمنْ  اْستَْكبَُروا ال ِذينَ  اْلَمأَلُ  قالَ : قوله وفي --3

 ذلك في شأنهم اإليمان، عن تكبروا الذين هم والزعماء السادة أن على داللة

    .عليه ويستعلون يتمردون ومصلح نبي كل مع أمثالهم

 َحب ةِ  ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في أَحد   الن ارَ  يَْدُخلُ  ال وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

، ِمن َخْرَدل    .ِكْبِرياءَ  ِمن َخْرَدل   َحب ةِ  ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في أَحد   الَجن ةَ  ْدُخلُ يَ  وال إيمان 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  85: الرقم أو الصفحة

 .ويَنقُصُ  القلبِ  في يزيدُ  اإليمانَ  أن   إثباتُ  :الحديثِ  وفي --1

 . الناسِ  على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عن النهيُ : وفيهِ  --1

 ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في كانَ  َمن الَجن ةَ  يَْدُخلُ  ال وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

ة   ُجلَ  إن  : َرُجل   قالَ  ِكْبر   ِمن َذر   َحَسنَةً، ونَْعلُهُ  َحَسنًا بُهُ ثَوْ  يَكونَ  أنْ  يُِحبُّ  الر 

َ  إن  : قالَ  ، بَطَرُ  الِكْبرُ  الَجماَل، يُِحبُّ  َجِميل   هللا   .الن اسِ  وَغْمطُ  الَحقِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  85: الرقم أو الصفحة

 رفَضِ  عن والنهيُ  الناِس، على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  النهيُ  :الحديثِ  وفي

 .عنه والبُعدِ  الحقِّ 
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 صالح برسالة آمنوا الذين هم المستضعفين أن على أيضا داللة وفيه  --7

 والفقراء الضعفاء يبادر نبي، كل مع أيضا الغالب الشأن وهو السالم، عليه

 وأولئك الجنة، أهل فيكونون واإليمان، والهدى الحق لكلمة اإلصغاء إلى

 .الدنيا في ابوالعذ النار أهل هم المتكبرون

 لَُكمْ  َونََصْحتُ  َربِّي ِرسالَةَ  أَْبلَْغتُُكمْ  لَقَدْ  قَْوِم، يا: َوقالَ : صالح قول وأما --8

 موتهم، بعد قاله أنه ويحتمل موتهم، قبل ذلك قال أنه فيحتمل...

ةَ  بْينَ  ُعَمرَ  مع ُكن ا: روي أنس بن مالك  قال  اَلَل،الهِ  فَتََراَءْينَا َواْلَمِدينَِة، َمك 

: قالَ  غيِري، َرآهُ  أن هُ  يَْزُعمُ  أََحد   َوليسَ  فََرأَْيتُهُ  البََصِر، َحِديدَ  َرُجاًل  َوُكْنتُ 

 َوأَنَا َسأََراهُ : ُعَمرُ  يقولُ : قالَ  يََراهُ، ال فََجَعلَ  تََراهُ؟ أَما لُِعَمَر، أَقُولُ  فََجَعْلتُ 

ثُ  أَْنَشأَ  ثُم   فَِراِشي، علَى ُمْستَْلق    َصل ى هللاِ  َرسولَ  إن  : فَقالَ  بَْدر ، أَْهلِ  عن نَايَُحدِّ

 ُ  َمْصَرعُ  هذا: يقولُ  باألْمسِ  بَْدر ، أَْهلِ  َمَصاِرعَ  يُِرينَا كانَ  وسل َم، عليه هللا 

ُ، َشاءَ  إنْ  َغًدا، فاَُلن    أَْخطَُؤوا ما بالَحقِّ  بََعثَهُ  فََوال ِذي: ُعَمرُ  فَقالَ : قالَ  هللا 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  َحد   تيال   الُحُدودَ   بْئر   في فَُجِعلُوا: قالَ  وسل َم، عليه هللا 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فَاْنطَلَقَ  بَْعض ، علَى بَْعُضهُمْ   اْنتَهَى حت ى وسل مَ  عليه هللا 

ُ  َعَدُكمُ وَ  ما َوَجْدتُمْ  هلْ  فاَُلن   بنَ  فاَُلنَ  َويَا فاَُلن   بنَ  فاَُلنَ  يا: فَقالَ  إليِهم،  هللا 

ُ  َوَعَدنِي ما َوَجْدتُ  قدْ  فإنِّي َحقًّا؟ َوَرسولُهُ   هللاِ، َرسولَ  يا: ُعَمرُ  قالَ . َحقًّا هللا 

 غيرَ  منهْم، أَقُولُ  لِما بأَْسمع أَْنتُمْ  ما: قالَ  فِيهَا؟ أَْرَواحَ  ال أَْجَساًدا تَُكلِّمُ  كيفَ 

وا أَنْ  يَْستَِطيُعونَ  ال أن هُمْ   .شيئًا لَي  عَ  يَُردُّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0950: الرقم أو الصفحة

 .الهاللِ  رؤيةِ  بيانُ : الحديثِ  في --5

ةِ  أعالمِ  من علَم  : وفيه --1 د   نُبو   ِرعِ بَِمصا إِلخباِره وسل م؛ عليه هللاُ  صل ى محم 

 واحد   كلِّ  بمصَرعِ  وعْلِمه ذلك، قْبلِ  ِمن بْدر   يومِ  في قُتلوا ال ذينَ  المشركينَ 

 .األرضِ  ِمنَ  وبُقَعتِه

 لم أي الن اِصِحينَ  تُِحبُّونَ  ال َولِكنْ : عليه يدل أظهر، واألول :القرطبي قال 

 .نصحي تقبلوا
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 تقريعا كهمهال بعد ذلك لهم قال صالحا أن :وغيره كثير ابن وذكر  --8

 .وتوبيخا

ْجفَةُ  فَأََخَذْتهُمُ : تعالى وقوله  أخذتهم الرجفة أن على يدل: للتعقيب والفاء الر 

 آية في قال تعالى ألنه كذلك األمر ليس لكن الكالم، ذلك ذكروا ما عقيب

، ثاَلثَةَ  داِرُكمْ  فِي تََمت ُعوا: فَقالَ : أخرى / 11 هود] َمْكُذوب   َغْيرُ  َوْعد   ذلِكَ  أَي ام 

35. ] 

 كما والصاعقة، والصيحة والطاغية هنا، الرجفة تعبير بين تناقض وال

 حركة وهي األرض، في الزلزلة هي الرجفة ألن أخرى، آيات في     ذكرنا

   .عليها الطاغية اسم إطالق يبعد فلم المعتاد، عن خارجة

 فالغالب: حةالصي وأما. للمبالغة والهاء حده، تجاوَز ما لكل اسم: والطاغية 

 أنها فالغالب: الصاعقة وأما. الهائلة العظيمة الصيحة عن تنفك ال الزلزلة أن

 هُمْ  فَإِذا واِحَدة ، ََزْجَرة   ِهيَ  فَإِن ما: تعالى قال الزجرة، وكذلك الزلزلة،

اِهَرةِ   [ .14 -11/ 77 الناَزعات] بِالس 

 من الناقة جخرو شاهدوا قد القوم أن: هي معجزات القصة هذه وفي --50

 أحد في األقوام أولئك لكل شربا كان الذي الماء أن وشاهدوا الصخرة،

 لما القوم إن ثم الثاني، اليوم في الواحدة الناقة لتلك شربا كان اليومين،

 نحروها، إن الشديد بالعذاب توعدهم قد السالم عليه صالح وكان نحروها،

 عن العدول اقتضاهم اب،العذ آثار نحرها على إقدامهم بعد شاهدوا فلما

 ثم األول، اليوم في احمروا أنهم روي. منه والتوبة الكفر على إصرارهم

 .الثالث اليوم في اسودوا ثم الثاني، اليوم في اصفروا

 وتصدر( طريق) فج من ترد األودية، في تسرح فكانت الناقة وأما --11

 ذكر ما على توكان الماء، من تتضلع كانت ألنها ليسعها غيره، من( تعود)

 .منها نفرت بأنعامهم مرت إذا رائعا، ومنظرا هائال، خلقا

                 [96 الى 90 اآليات( :5) األعراف سورة] السالم عليه لوط قصة -06

 اْلعالَِمينَ  ِمنَ  أََحدٍ  ِمنْ  بِها َسبَقَُكمْ  ما اْلفاِحَشةَ  أَتَأْتُونَ  لِقَْوِمهِ  قالَ  إِذْ  َولُوطاً 

جالَ  لَتَأْتُونَ  ُكمْ إِنَّ ( 90)  ُمْسِرفُونَ  قَْومٌ  أَْنتُمْ  بَلْ  النِّساءِ  ُدونِ  ِمنْ  َشْهَوةً  الرِّ
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 أُناسٌ  إِنَُّهمْ  قَْريَتُِكمْ  ِمنْ  أَْخِرُجوُهمْ  قالُوا أَنْ  إاِلَّ  قَْوِمهِ  َجوابَ  كانَ  َوما( 95)

( 90) اْلغابِِرينَ  ِمنَ  انَتْ ك اْمَرأَتَهُ  إاِلَّ  َوأَْهلَهُ  فَأَْنَجْيناهُ ( 90) يَتَطَهَُّرونَ 

 (96) اْلُمْجِرِمينَ  عاقِبَةُ  كانَ  َكْيفَ  فَاْنظُرْ  َمطَراً  َعلَْيِهمْ  َوأَْمطَْرنا

 التفسير

 المنكرة الفعلة أتأتون: قومه على مستنكًرا قال حين لوطًا واذكر - 81

 إلى يسبقكم فلم ابتدعتموها، التي الفعلة هذه! الذكور؟ إتيان وهي الُمْستَقبحة

 !أحد ارتكابها

 لقضائها، ُخلِقن الالئي النساء دون الشهوة لقضاء الرجال لتأتون إنكم - 81

 لحدود متجاوَزون أنتم بل فطرة، وال نقاًل  وال عقاًل  هذه فعلتكم في تتبعوا فلم

  العقول تقتضيه عما وانحرافكم البشري، االعتدال حد عن بخروجكم هللا

 أن إال عليهم أنكره عما الفاحشة لهذه تكبينالمر قومه رد   كان وما - 81

 أناس إنهم قريتكم؛ من وأهله لوطًا أخرجوا: الحق عن معرضين قالوا

هون  .ظهرانينا بين يبقوا أن بنا يليق فال هذا، عملنا عن يتَنَز 

 عليها سيقع التي القرية من لياًل  بالخروج أمرناهم حيث وأهله فسلمناه - 81

 من أصابهم ما فأصابها قومها، مع الباقين مع صارت امرأته إال العذاب،

 .العذاب

 وقلبنا طين، من بحجارة رميناهم حيث عظيًما، مطًرا عليهم وأمطرنا - 84

 لوط قوم عاقبة كان كيف -الرسول أيها- فتأمل سافلها، عاليها فجعلنا القرية،

 روالفط السليمة،.الدائم والخزي الهالك عاقبتهم كانت فقد المجرمين؟

 .الكريمة

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 :يأتي ما فهي اللواط عقاب في المسلمين العلماء مذاهب ما --

 المعروف بالزنا ليستا ولكنهما «الزنا» قبيل من هما جريمتان هناك --5

 .الشرع لسان أو اللغة، لسان فى
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 أيضا، الشرع وفى اللغة فى به، خاص اسم منهما لكل كان فقد ولهذا .

 ..والّلواط الّسحاق،: وهما

 .والمرأة المرأة بين جنسية، عملية «السحاق» و

 .والرجل الرجل بين جنسية، عملية «اللواط» و

 .والمرأة الرجل بين جنسية، عملية «والزنا» و

 يتفرع وفيما أصلها، فى «الجنسية» العملية تكتمل الثالث الصور هذه وفى

 .عنها

 فَإِنْ  ِمْنُكمْ  أَْربََعةً  َعلَْيِهنَّ  فَاْستَْشِهُدوا نِسائُِكمْ  ِمنْ  اْلفاِحَشةَ  أْتِينَ يَ  )َوالالَّتِي

ُ  يَْجَعلَ  أَوْ  اْلَمْوتُ  يَتََوفَّاُهنَّ  َحتَّى اْلبُيُوتِ  فِي فَأَْمِسُكوُهنَّ  َشِهُدوا  لَُهنَّ  َّللاَّ

 فَأَْعِرُضوا َوأَْصلَحا تابا نْ فَإِ  فَآُذوُهما ِمْنُكمْ  يَأْتِيانِها َوالَّذانِ ( 51) َسبِيالً 

َ  إِنَّ  َعْنُهما اباً  كانَ  َّللاَّ  سورة النساء  (56) َرِحيماً  تَوَّ

 يكون الذي األصلى «الزنا» بأحكام متعلقان السابقتين اآليتين إن قيل إذا: 

 بآية نسختا ثم اإلسالم، بدء فى كان ذلك وأن والرجل، المرأة بين

انِيَةُ »«النور»  تَأُْخْذُكمْ  َوال َجْلَدةٍ  ِمائَةَ  ِمْنُهما واِحدٍ  ُكلَّ  فَاْجلُِدوا انِيَوالزَّ  الزَّ

ِ  ِدينِ  فِي َرْأفَةٌ  بِِهما ِ  تُْؤِمنُونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َّللاَّ  َعذابَُهما َوْليَْشَهدْ  اآْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاّلِلَّ

 ورد ما كل أن همعنا كان ذلك، قيل إذا -  (النور: 0) «اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  طائِفَةٌ 

   الكريم القرآن فى

 شىء فيه يكون أن دون الصريح، الزنا بهذا خاّصا جاء بالزنا متعلقا •

 أن للقرآن كان ما أمر وهذا! والسحاق اللواط،: األخريين الجريمتين عن

 الشريعة ألن.. الفطرة مألوف على خارج شاذ، عمل أنه بحجة يتركه،

 وإال السليمة، الفطرة عن اإلنسانى شذوذال لعالج إال جاءت ما اإلسالمية

 ..عنها وانحرافه شروده عن به لتحيد

 لهاتين القرآن يشّرع أن من -التشريع لكمال -بد ال أنه يعنى وهذا  •

 .لهما مناسبة عقوبة ويفرض الجريمتين،
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 شأن فى منهما األولى أن فى صريحتان، السابقتين اآليتين أن( : ورابعا)

 .خاصة الرجال، شأن فى الثانية ةاآلي وأن النساء،

 الرجال بين ليس أنه كما ، «السحاق» إال والنساء النساء بين وليس •

 . «اللواط» إاّل 

 أن نرى -والمفسرين الفقهاء إجماع ينعقد كاد ما خالفنا إذ -فإننا هذا، وعلى

تِي: »تعالى قوله  فى الحكم لبيان وه «اآلية.. نِسائُِكمْ  ِمنْ  اْلفاِحَشةَ  يَأْتِينَ  َوالال 

 ما هو الحكم هذا وأن.. والمرأة المرأة بين تكون التي «السحاق» جريمة

 يَتََوف اهُن   َحت ى اْلبُيُوتِ  فِي فَأَْمِسُكوهُن  : »قوله فى وتعالى سبحانه هللا بينه

ُ  يَْجَعلَ  أَوْ  اْلَمْوُت،  أن بعد البيوت، فى بالحبس يؤذين أي «َسبِياًل  لَهُن   هللا 

 ذلك يتبيّن كما النساء، دون الرجال، من أربعة بشهادة الجريمة عليهن تثبت

 أيها منكم أربعة أي «ِمْنُكمْ  أَْربََعةً  َعلَْيِهن   فَاْستَْشِهُدوا: »تعالى قوله فى

 .الرجال

 خاص فهو «اآلية. فَآُذوهُما ِمْنُكمْ  يَأْتِيانِها َوال ذانِ : »تعالى قوله وأما--11

 باألذى، أخذهما هو هنا والحكم.. والرجل الرجل بين اط،اللو بجريمة

 ما نحو على شهود، أربع عليهما يشهد أن بعد وذلك النفسي، أو الجسدى،

 «السحاق» فى

 ..فيه خافية وجوه بعض عن نكشف أن علينا فإن الرأى، بهذا أخذنا وإذ

 لم ذالما.. «اللواط» و «السحاق» بين العقوبة فى التفرقة هذه: فأوال--11

 جميعا أخذوا أنهما مع.. حكم وللرجال حكم، للنساء يكون ولماذا بينهما؟ يسوّ 

 الزنا؟ فى واحد بحكم

 الزنا، باب من كانا وإن واللواط السحاق من كاّل  أن هو ..هذا على والجواب

 اختلف وقد -الحكمة من فكان صاحبه، مورد غير موردا منهما لكل أن إال

 .الحكم يختلف أن -المورد

 المنكر هذا تستطيب قد النسل، ومنبت الرجل، مغرس وهى فالمرأة --14

 وأن بيت، فى إليه تسكن أال وعلى الرجل، فى تزهد أن على ذلك فيحملها

 إذا -شأنه من وهذا والتربية، الرضاع وتبعة والوالدة، الحمل، أثقال تتحمل
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 بيت، يعمر وأال النسل، ينقطع وأن رجال، إلى النساء يحّول أن -وكثر شاع

 ..أسرة تقوم أو

 البيت، فى تحبس أن الجريمة هذه على المرأة عقوبة كانت ولهذا --15

 اتصلت أنها لو أسرة، دعائم فيه تقيم وأن بها، يعمر أن شأنه من كان الذي

 .بالزواج شرعيا اتصاال بالرجل

 يمنع البيت فى المرأة حبس هل: وهو.. سؤال هنا يعترضنا وقد--56

 منها؟ الجريمة هذه وقوع

 لها تتيح ال تعرفها التي الوجوه مع البيت، فى فرصتها فإن نعم،: والجواب 

 النساء من تلقى حيث البيت، خارج هناك وإلى هنا إلى االنطالق يتيحه ما

 الذي األمر معها، المنكر هذا ترتكب أن من استحياء وال حرجا، ترى ال من

 َزوج، َزوجات أو أخوات، من ها،أهل مع فيه تعيش الذي البيت فى تجده ال

 المنكر، هذا لمرتكبة البيت فى فالحبس.. أخ أو أب، أو

  .إليها وسائلها بقطع العادة، هذه عن يصرفها عالج أنجح هو

 من فيها لما فعلتهما، جنس من عقوبتهما فإن والرجل، الرجل أما--17

 المادي، ىباألذ بأخذهما وذلك ومروءتهما، لرجولتهما، وإذالل لهما تحقير

 .النفسي أو

تِي.. » «الجمع» بصيغة النساء عن القرآن حديث كان( وثانيا)--18  َوالال 

.. المثنى بصيغة الرجال عن حديثه وكان «نِسائُِكمْ  ِمنْ  اْلفاِحَشةَ  يَأْتِينَ 

  «ِمْنُكمْ  يَأْتِيانِها َوال ذانِ »

 فى التثنية توكان النساء، فى الجمع كان ولم التفرقة؟ هذه وراء فما -17

 هذا؟ عكس على األمر يكن لم ولم الرجال؟

 ال متساو، وضع فى «السحاق» جريمة فى والمرأة المرأة أن :والجواب

 لهذا فساغ المنكر، هذا على المرأتان تلتقى حين وامرأة، امرأة بين فيه فرق

 المنكر، هذا مرتكبات لجميع شامال حديثا الجريمة هذه عن الحديث يكون أن

 هذه فى بها تلتقى امرأة أية مع واحدة حال على فالمرأة.. بينهن تفرقة بال

 .الفعلة
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 فرجل.. والرجل الرجل بين «اللواط» فى الوجه هذا على األمر وليس -11

 وفرق.. به مفعول واآلخر فاعل، الرجلين أحد.. وضع فى وآخر وضع فى

 كان ثمّ  ومن كرة،المن الفعلة هذه تتم بالرجلين ولكن.. والمفعول الفاعل بين

 استحضار كان كما بينهما، مشتركا قسما اإلثم هذا على العقاب وكان اإلثم،

 هذه تصور يمكن ال إذ الجريمة، هذه تصّور يمكن كى الَزما رجلين

 .وذكر ذكر.. رجلين وجود مع إال الجريمة

ُ  لَ يَْجعَ  أَوْ  اْلَمْوتُ  يَتََوف اهُن   َحت ى: »تعالى قوله فى( وثالثا) --11  لَهُن   هللا 

 .. «َسبِياًل 

 قضى الالتي المذنبات ألولئك يجعله أو هللا جعله الذي السبيل عن يسأل

 فيها لهن هللا جعل وهل السبيل؟ تلك هى ما.. البيوت فى بالحبس عليهن

 مخرجا؟

 كما -والمفسرين الفقهاء جمهور وهم اآليتين، فى بالنسخ قالوا الذين--11

 الخروج هى لهن هللا جعلها التي السبيل إن يقولون -قبل من ذلك إلى أشرنا

 هذا بنسخ وذلك البيوت، فى باإلمساك عليهن قضى الذي الحكم هذا من بهن

: تعالى قوله وهو «النور» آية تضمنته الذي الحكم إلى وإحالته الحكم

انِيَةُ » انِي الز   ويروون..  «اآلية...  ة  َجْلدَ  ِمائَةَ  ِمْنهُما واِحد   ُكل   فَاْجلُِدوا َوالز 

 وسالمه هللا صلوات -أنه وهو وسلّم، عليه هللا صلّى النبىّ  عن حديثا لهذا

 لمن قال الوحى، من غشيه ما وَزايله ربه، من «النور» آية تلقى حين -عليه

.. سبيال لهنّ  هللا جعل قد.. عنى خذوا عنى، خذوا:  » أصحابه من حضره

« .)   والرجم مائة جلد بالثيب والثيب عام، وتغريب مائة جلد بالبكر البكر

 (1371 مسلم أخرجه:  التخريج

تِي:  قال عبَّاسٍ  ابنِ  عنواستشهدوا بحديث     ِمنْ  اْلفَاِحَشةَ  يَأْتِينَ  َوالال 

 َحت ى اْلبُيُوتِ  فِي فَأَْمِسُكوهُن   َشِهُدوا فَإِنْ  ِمْنُكمْ  أَْربََعةً  َعلَْيِهن   فَاْستَْشِهُدوا نَِسائُِكمْ 

ُ  يَْجَعلَ  أَوْ  اْلَمْوتُ  يَتََوف اهُن   جلَ  وذكر َسبِياًل  لَهُن   هللا   جَمعهما ثم   ، المرأةِ  بعد الر 

 فنُِسخ َعْنهَُما فَأَْعِرُضوا َوأَْصلََحا تَابَا فَإِنْ  فَآَُذوهَُما ِمْنُكمْ  يَأْتِيَانِهَا َوالل َذانِ :  فقال

ا:  فقال الجلدِ  بآيةِ  ذلك انِي نِيَةُ الز   َجْلَدة   ِمئَةَ  ِمْنهَُما َواِحد   ُكل   فَاْجلُِدوا َوالز 
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 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  6650: الرقم أو الصفحة داود

 بابا المكروبات هؤالء منها تنتظر التي السبيل من هل: هنا والسؤال --14

 الجلد؟ أو الرجم إلى الحبس من ينقلن أن هللا رحمة فى الطمع أبواب من

ُ  يَْجَعلَ  أَوْ : »لىتعا قوله فى إن: الجواب  رحيمة علوية يدا «َسبِياًل  لَهُن   هللا 

 ويثلج الصدور، يدفىء أمل فى الشقيّات، البائسات أولئك أيدى إليها تمتدّ 

 يخلف أن ّلل وحاش كريم؟ ربّ  من الكريم الوعد هذا يخلفهن فكيف! العيون

 .هذا من أكثر المروي الحديث فى نقول وال.  وعده

 إن: فيقولون -منهم ونحن -اآليتين لهاتين بالنسخ يقولون ال ينالذ وأما --15

 للخروج بابا لهن هللا يفتح أن هى المذنبات، لهؤالء هللا جعلها التي السبيل

 بيت إلى بهن ينتقل هنا فالزواج.. بهن يتزوج من يد على السجن، هذا من

 نّ عنه يسقط حيث المتزوجات، من غيرهن عيشة فيه يعشن الذي الزوجية

 .عليهن وقع الذي الحكم هذا

 عباده، من المذنبات هؤالء دموع بها هللا يمسح التي الرحمة وهذه  --13

 هذه -ونفسى جسدى، عذاب من نالهن الذي بعد اعتبارهن، إليهن بها ويردّ 

 من قرنائهنّ  على هللا أفاضها التي الرحمة تلك مقابل فى هى الرحمة

ِ  َعلَى الت ْوبَةُ  اإِن مَ    اقترفوا الذين الرجال، وءَ  يَْعَملُونَ  لِل ِذينَ  هللا   ثُم   بَِجهَالَة   السُّ

ُ  يَتُوبُ  فَأُولَئِكَ  قَِريب   ِمنْ  يَتُوبُونَ  ُ  َوَكانَ  َعلَْيِهمْ  هللا  ( 17) َحِكيًما َعلِيًما هللا 

يِّئَاتِ  يَْعَملُونَ  لِل ِذينَ  الت ْوبَةُ  َولَْيَستِ   إِنِّي قَالَ  اْلَمْوتُ  أََحَدهُمُ  رَ َحضَ  إَِذا َحت ى الس 

 ( 18) أَلِيًما َعَذابًا لَهُمْ  أَْعتَْدنَا أُولَئِكَ  ُكف ار   َوهُمْ  يَُموتُونَ  ال ِذينَ  َواَل  اآْلنَ  تُْبتُ 

 ِمْنُكمْ  يَأْتِيانِها َوال ذانِ : »تعالى قوله بعد جاء فقد.. اللواط جريمة -17

َ  إِن   َعْنهُما فَأَْعِرُضوا َوأَْصلَحا تابا فَإِنْ »: سبحانه قوله جاء - «فَآُذوهُما  هللا 

اباً  كانَ   يتوبا أن بعد «اللواط» أهل عن باإلعراض األمر فهذا «َرِحيماً  تَو 

 حالهن صلح إن «السحاق» لمرتكبات هللا جعلها التي السبيل وهذه ويصلحا،

 من فولط هللا، رحمة من رحمة هما وتلك، هذا -فيهن األَزواج ورغب

نُوبَ  يَْغفِرُ  َوَمنْ .. »ويهّونه البالء، ويخفف المقدور، يصحب ألطافه،  إاِل   الذُّ
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ُ؟ .. ويعفو ويحكم ويأسو، يجرح وعلما، رحمة شىء كل وسع فسبحانه «هللا 

 .سواه ربّ  وال غيره، إله ال به آمنت

 هذا على وحملهما اآليتين، هاتين فهم فى إليه ذهبنا ما يؤيد ومما --18

 َعلَى الت ْوبَةُ  إِن َما: »تعالى قوله من بعدهما جاء ما عليه، فهمناهما الذي لوجها

 ِ وءَ  يَْعَملُونَ  لِل ِذينَ  هللا   هنا، التوبة فذكر «قَِريب   ِمنْ  يَتُوبُونَ  ثُم   بَِجهالَة   السُّ

 َوأَْصلَحا تابا فَإِنْ : »تعالى لقوله توكيد هو السيئات، محو فى وأثرها

 لهما الرجال من «اللواط» الفاحشة يأتيان اللذين إن أي «َعْنهُما ِرُضوافَأَعْ 

  اإلثم هذا من يتطهران بها التي التوبة إلى مدخل

 (501/0-559 الخطيب يونس الكريم عبد: للقرآن القرآني التفسير)

 علي وموافق بالرجل الرجل بزواج وينادي اللواط استحل من واما -17

 عبدهللا عن  بحديث السنه في فعقوبته ذلك ويرفض وبةالت معه حاولنا  ذلك

  عباس بن

 والنسائي والترمذي داود أبو رواه فيما -وسلّم عليه َّللا صلّى لقوله

 (به والمفعولَ  الفاعلَ  فاقتلوا لوط   قومِ  عملَ  يعملُ  وجدتموه من ): -وغيرهم

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  6660: الرقم أو الصفحة داود

 ماجه وابن ،(5616) والترمذي ،(6660) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (0500) وأحمد ،(0165)

 « ..فيها والواقِعينَ  إليها والد اعينَ  الفاحشةِ  أُصولِ  اْجتِثاثُ : الحديثِ  وفي --1

 . «واألسفل األعلى فارجموا: »لفظ وفي --1

 ليس إذ غيره أو محصنا كان سواء فقط، اللوطي يعزر: حنيفة أبو قال -11

 إلى تؤدي مناَزعات حدوث غالبا عليه يترتب وال أنساب، اختالط اللواط في

 .                                                               َزنى هو وليس الالئط، قتل

 البهيمة اطئو أن على األربعة المذاهب أئمة فاتفق :البهيمة إتيان أما -11

 إلى يحتج فلم الوطء، هذا يأبى السليم الطبع ألن يردعه بما الحاكم يعزره
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 رضي عباس ابن عن داود وأبي النسائي سنن وفي. يعزر بل بحد، َزاجر

 حدٌّ  البهيمةَ  يأتي الَّذي على ليس:  قال عبَّاسٍ  ابنِ  عن : »عنهما هللا

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

  «حسن :  المحدث حكم خالصة|  6661: الرقم أو الصفحة داود

 الى 91 اآليات( :5) األعراف سورة] السالم عليه شعيب قصة -05

95] 

َ  اْعبُُدوا قَْومِ  يا قالَ  ُشَعْيباً  أَخاُهمْ  َمْديَنَ  َوإِلى  قَدْ  َغْيُرهُ  إِلهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  ما َّللاَّ

 أَْشياَءُهمْ  النَّاسَ  تَْبَخُسوا َوال َواْلِميزانَ  اْلَكْيلَ  فَأَْوفُوا َربُِّكمْ  ِمنْ  بَيِّنَةٌ  جاَءْتُكمْ 

( 91) ُمْؤِمنِينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  ذلُِكمْ  إِْصالِحها بَْعدَ  اأْلَْرضِ  فِي تُْفِسُدوا َوال

ِ  َسبِيلِ  َعنْ  َوتَُصدُّونَ  تُوِعُدونَ  ِصراطٍ  بُِكلِّ  ْقُعُدواتَ  َوال  بِهِ  آَمنَ  َمنْ  َّللاَّ

 عاقِبَةُ  كانَ  َكْيفَ  َواْنظُُروا فََكثََّرُكمْ  قَلِيالً  ُكْنتُمْ  إِذْ  َواْذُكُروا ِعَوجاً  َوتَْبُغونَها

 لَمْ  َوطائِفَةٌ  بِهِ  أُْرِسْلتُ  يبِالَّذِ  آَمنُوا ِمْنُكمْ  طائِفَةٌ  كانَ  َوإِنْ ( 96) اْلُمْفِسِدينَ 

ُ  يَْحُكمَ  َحتَّى فَاْصبُِروا يُْؤِمنُوا  (95) اْلحاِكِمينَ  َخْيرُ  َوُهوَ  بَْينَنا َّللاَّ

 التفسير

 يا: لهم فقال السالم، عليه شعيبًا أخاهم َمْدين قبيلة إلى أرسلنا ولقد - 85

 جاءكم قد يره،غ العبادة يستحق معبود من لكم ما وحده هللا اعبدوا قوم،

 أدوا ربي، من به جئتكم ما صدق على جلي ة وحجة واضح، هللا من برهان

 بعيب الناس تنقصوا وال الوَزن، وإكمال الكيل بإكمال حقوقهم الناس إلى

 األرض في تفسدوا وال ألصحابها، المخادعة أو فيها، والتزهيد سلعهم،

 ذلك قبل، من اءاألنبي ببعثة إصالحها بعد المعاصي وارتكاب بالكفر

 اجتنابًا المعاصي ترك من فيه لما مؤمنين؛ كنتم إن وأنفع لكم خير المذكور

 .به أمر ما بفعل هللا إلى التقرب من فيه ولما عنها، هللا لنهي

 أموالهم، لتسلبوا الناس من سلكه من تهددون طريق بكل تقعدوا وال - 83

 معوجة هللا سبيل تكون أن نطالبي به، االهتداء أراد من هللا دين عن وتصدوا

 كان فقد له، لتشكروها عليكم هللا نعمة واذكروا الناس، يسلكها ال حتى



278 
 

 من األرض في المفسدين عاقبة كان كيف وتأملوا فكث ركم، قلياًل  عددكم

 .والدمار الهالك كانت عاقبتهم فإن قبلكم،

 لم رىأخ وجماعة ربي، من به جئت بما آمنوا منكم جماعة كان وإن - 87

 من خير وهو بينكم هللا يفصل ما -المكذبون أيها- فانتظروا بذلك يؤمنوا

 .يقضي من وأعدل يفصل

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 الحسنة، بالكلمة هللا إلى الدعوة غير يملكون ال إنهم األنبياء؟ يفعل ماذا --1

 واإلفساد، الفساد عن النهي ثم والعقلية، الكونية بالبراهين واإلتيان واإلقناع

 واالنقياد الطاعة على حملهم ثم البشر، على تعالى هللا بنعم التذكير ثم

 المفسدة، والشعوب األمم بتدمير واالتعاظ االعتبار إلى بدعوتهم هللا ألوامر

 جور ال وعدل حق وحكمه العالمين، رب ّلل النهائي الفاصل الحكم وانتظار

 .فيه

 وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  كانَ  بد َّللا بن مسعودوفي الصحيح عن ع

لُنا آَمةِ  َكراهَةَ  األي اِم، في بالَمْوِعظَةِ  يَتََخو   .َعلَْينا الس 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  69: الرقم أو الصفحة البخاري

 فيَمنَُعني بَجماعتِكم، ألُخبَرُ  إنِّي  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

لُنا وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  كان أُِمل كم، أنْ  َخْشيةُ  إليكم الُخروجَ   يَتَخو 

 .علينا الس آمةِ  َخْشيةَ  بالَموِعظِة؛ ي امِ األ في

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  6599: الرقم أو المسندالصفحة تخريج

 الشيخين شرط على صحيح

 والترمذي ،(0905) ومسلم ،(50) البخاري أخرجه:  التخريج

( 6599) وأحمد ،(1998(( )الكبرى السنن)) في سائيوالن ،(0911)

 له واللفظ
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 دعاهم أقوامهم، مع األنبياء من وغيره السالم عليه شعيب فعله ما هذا --1

 النبوة، وتصديق بالتوحيد اإلقرار ويشمل هللا أمر تعظيم: أصلين إلى

 ،اإليذاء أنواع وكل اإلفساد وترك البخس ترك ويشمل هللا خلق على والشفقة

 .الخمسة التكاليف هي وتلك

 يَْوًما بَاِرًَزا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  لِلن اِس،  وَماَلئَِكتِِه، باّلل 

 أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه،

َ، تَْعبُدَ  اَلةَ، وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللا  َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الص   الَمْفُروَضةَ، الز 

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ   تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأن كَ  هللا 

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  الس اَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإن ه تََراهُ   الس 

 البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َرب هَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ 

ُ  إال   يَْعلَُمهُن   ال َخْمس   في البُْنيَاِن، في : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيُّ  تاََل  ثُم   هللا 

َ  إن  } وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُم   اآليَةَ،[ 14: لقمان{ ]الس اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا   يََرْوا فَلَمْ  ُردُّ

 .ِدينَهُمْ  الن اسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ  شيئًا،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  ثالمحد|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة

 لكل   كان بينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أن   على داللة   الحديثِ  وفي --5

 .اآلَخرِ  في يدُخلُ  ما فيه دَخل أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى، منهما

لِ  على داللة   أيًضا وفيه --1 : تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشكُّ

 [.17: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا لَهَا فَتََمث لَ }

 قومه وكان. قومه مراجعة لحسن األنبياء، خطيب لشعيب يقال وكان --1

 إنعام مع يتفق ال عظيم جرم والكفر. والميزان للمكيال وبخس باّلل كفر أهل

 تعييب يشمل اجتماعي، جرم والوَزن الكيل آلة في النقص وهو والبخس هللا،

 منه، والنقصان الكيل َزيادة في واالحتيال القيمة، في والمخادعة السلعة،

 على جميعها األمم في عنه منهي وهو بالباطل، المال أكل من ذلك وكل

 .السالم عليهم الرسل لسان
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 إذا َخْمس   ِخصال  !  نَ المهاجري َمْعَشرَ  يا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

 حتى ؛ قَطُّ  قوم   في الفاحشةُ  تَْظهَرِ  لم:  تُْدِرُكوهُن   أن باّللِ  وأعوذُ  ، بِهن   ابتُلِيتُمْ 

 أسالفِِهم في َمَضتْ  تَُكنْ  لم التي واألوجاعُ  الطاعونُ  فيِهمُ  فََشا إال ؛ بها يُْعلِنُوا

نِينَ  أُِخُذوا إاِل   نَ والميزا الِمْكيالَ  يَْنقُُصوا ولم ، َمَضْوا الذين ةِ  بالسِّ  الُمْؤنَةِ  وِشد 

 من القَْطرَ  ُمنُِعوا إال أموالِهم َزكاةَ  يَْمنَُعوا ولم ، عليهم السلطانِ  وَجْورِ  ،

 إال رسولِه وعهدَ  هللاِ  عهدَ  يَْنقُُضوا ولم ، يُْمطَُروا لم البهائمُ  ولوال ، السماءِ 

هم عليهم هللاُ  َسل طَ   لم وما ، أَْيِديِهم في كان ما بعضَ  فأََخذوا ، غيِرهم من َعُدو 

 بأَسهم هللاُ  جعل إال هللاُ  أَْنَزلَ  فيما ويَتََخي ُروا وَجل   َعز   هللاِ  بكتابِ  أئمتُهم تَْحُكمْ 

 بينَهم

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  محدثال حكم خالصة|  5859: الرقم أو الصفحة

(( األوسط المعجم)) في والطبراني ،(6058) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 9600) والحاكم ،(6655)

 االبتالءاتِ  تَجلِبُ  ألن ها المعاصي؛ من الت حذيرُ : الحديثِ  وفي --5

 .الناسِ  على والُعقوباتِ 

تِه َعالماتِ  من ة  عالمَ : وفيه --1  وسل م عليه هللاُ  صل ى نُبو 

 حق في آخر اجتماعي جرم اإلصالح بعد األرض في واإلفساد --4

 وإفساد للجميع، خير فيه واألخالق بالعقيدة األرض صالح ألن اإلنسانية،

 هللا يبعث أن قبل األرض كانت: عباس ابن قال. الناس على عدوان األرض

 فيها وتسفك المحارم، فيها وتستحلّ  بالمعاصي، هافي يعمل رسوال شعيبا

. األرض صلحت هللا إلى ودعاهم شعيبا هللا بعث فلما فسادها، فذلك الدماء،

 .صالحهم فهو قومه إلى بعث نبي وكل

 بالباطل، الناس أموال ألخذ الطرقات على القعود عليهم شعيب وحرم --5

 يأخذون الذين( الجمرك موظفوا) المّكاسون اليوم ومثلهم عّشارين، كانوا فقد

 وذلك والجبر، بالقهر الجمركية الرسوم من شرعا يلزمهم ماال الناس من
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 قطاع عمل يشبه وهذا. للمنكر وعمل الناس على وعسف وظلم غصب

 .والمحاربين الطرق

 ما: فَقالوا الطُُّرقَاِت، علَى َوالُجلُوسَ  إِي اُكمْ  وفي الصحيح أبي سعيد الخدري

،بُ  لَنَا  فأْعطُوا الَمَجالَِس، إاِل   أَبَْيتُمْ  فَإَِذا: قالَ  فِيهَا، نَتََحد ثُ  َمَجالُِسنَا هي إن ما د 

 األَذى، َوَكفُّ  البََصِر، َغضُّ : قالَ  الط ِريِق؟ َحقُّ  َوما: قالوا َحق هَا، الط ِريقَ 

 .الُمْنَكرِ  َعنِ  َونَْهي   بالَمعروِف، َوأَْمر   الس اَلِم، َوَردُّ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0661: الرقم أو الصفحة البخاري

 والوعيد بالتهديد دعوته قبول عن الناس ثني محاولة من شعيب ومنعهم --3

 وافتراء دعوته، في والشبهات الشكوك وبإلقاء به، يؤمن من بقتل واإلنذار

 .عليه الكذب

 ،وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولَ  َسِمعتُ  وفي الصحيح عن النعمان بن بشير

، الَحاللَ  إن  : أُذنَْيه إلى بإصبََعْيه وأَوَمأَ  ، والَحرامَ  بَيِّن   الَحاللِ  بْينَ  وإن   بَيِّن 

 الَحراِم، ِمن أم هي، الَحاللِ  أِمن الن اسِ  ِمن ُكثير   يدري ال ُمشب هات ، والَحرامِ 

 الَحراَم؛ اقِعَ يُو أنْ  يُوِشكْ  واقََعها؛ وَمن وِعرِضه، لِدينِه استبَرأَ  تََرَكها؛ فَمن

 ِحمى وإن   ِحًمى، ملِك   ولُكلِّ  فيه؛ يَرتَعَ  أنْ  يُوِشكْ  ِحًمى، َجنبِ  إلى َرعى فَمن

 .َمحارُمه هللاِ 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  59069: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

  صحيح

 ماجه وابن ،(5188) ومسلم ،(10) البخاري أخرجه:  التخريج

 ،(5001) والترمذي بنحوه،( 0008) داود وأبو مطوالً،( 0896)

 له واللفظ( 59069) وأحمد يسير، باختالف( 6610) والنسائي

، الَحاَللُ وفي الصحيح عن النعمان بن بشير   ، والَحَرامُ  بَيِّن   وبْينَهُما بَيِّن 

 لِِدينِهِ  اْستَْبَرأَ  الُمَشب هَاتِ  ات قَى فََمنِ  الن اِس، ِمنَ  َكثِير   ايَْعلَُمهَ  ال ُمَشب هَات  

بُهَاتِ  في وقَعَ  وَمن وِعْرِضِه،  أنْ  يُوِشكُ  الِحَمى، َحْولَ  يَْرَعى َكَراع  : الشُّ



282 
 

ِ  ِحَمى إن   أاَل  ِحًمى، َملِك   لُِكلِّ  وإن   أاَل  يَُواقَِعهُ،  وإن   أاَل  َمَحاِرُمهُ، أْرِضهِ  في هللا 

 ُكلُّهُ، الَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدتْ  وإَذا ُكلُّهُ، الَجَسدُ  َصلَحَ  َصلََحتْ  إَذا: ُمْضَغةً  الَجَسدِ  في

 .القَْلبُ  وهي أاَل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة البخاري

 يسير باختالف(5188) ومسلم ،( 10) البخاري خرجهأ:  التخريج

 وضعفاء فاغتنوا، وفقراء فكثروا، قلة كانوا إذ عليهم هللا بنعم وذّكرهم--7

 جاورهم أو سبقهم من بأحوال االتعاظ ضرورة إلى نظرهم ولفت. فتقووا

 دّمرهم باّلل، وكفروا الرسل كذبوا حين فإنهم الخالية، والشعوب األمم من

 .وأبادهم واستأصلهم هللا

 يَومَ  َرب نَا نََرى هلْ  هللاِ، َرسولَ  يا: قالوا وفي الصحيح عن أبي هريرة

ونَ  هلْ : قالَ  القِيَاَمِة؟  َسَحابَة ؟ في ليَستْ  الظ ِهيَرِة، في الش ْمسِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضارُّ

ونَ  فَهلْ : قالَ  اَل،: قالوا  َسَحابَة ؟ في ليسَ  البَْدِر، لَْيلَةَ  القََمرِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضارُّ

ونَ  ال بيَِدهِ  نَْفِسي فََوال ِذي: قالَ  اَل،: قالوا  كما إال   َربُِّكْم، ُرْؤيَةِ  في تَُضارُّ

ونَ   أُْكِرْمَك، أَلَمْ  فُلْ  أَيْ : فيَقولُ  الَعْبَد، فَيَْلقَى: قالَ  أََحِدِهَما، ْؤيَةِ رُ  في تَُضارُّ

ْدَك، ْجَك، َوأَُسوِّ رْ  َوأََُزوِّ  َوتَْربَُع؟ تَْرأَسُ  َوأََذْركَ  َواإِلبَِل، الَخْيلَ  لكَ  َوأَُسخِّ

؟ أن كَ  أَفَظَنَْنتَ : فيَقولُ : قالَ  بَلَى،: فيَقولُ   أَْنَساكَ  فإنِّي: فيَقولُ  ،اَل : فيَقولُ  ُماَلقِي 

ْدَك، أُْكِرْمَك، أَلَمْ  فُلْ  أَيْ : فيَقولُ  الث انِيَ  يَْلقَى ثُم   نَِسيتَنِي، كما ْجَك، َوأَُسوِّ  َوأََُزوِّ

رْ   َربِّ  أَيْ  بَلَى،: فيَقولُ  َوتَْربَُع، تَْرأَُس، َوأََذْركَ  َواإِلبَِل، الَخْيلَ  لكَ  َوأَُسخِّ

؟ أن كَ  أَفَظَنَْنتَ : فيَقولُ   ثُم   نَِسيتَنِي، كما أَْنَساكَ  فإنِّي: فيَقولُ  اَل،: فيَقولُ  ُماَلقِي 

 َوبِِكتَابَِك، بَك، آَمْنتُ  َربِّ  يا: فيَقولُ  ذلَك، ِمْثلَ  له فيَقولُ  الث الَِث، يَْلقَى

ْقُت، َوُصْمُت، َوَصل ْيُت، َوبُِرُسلَِك، : فيَقولُ  ،اْستَطَاعَ  ما بَخْير   َويُْثنِي َوتََصد 

 َذا َمن: نَْفِسهِ  في َويَتَفَك رُ  َعلَْيَك، َشاِهَدنَا نَْبَعثُ  اآلنَ : له يُقَالُ  ثُم  : قالَ . إًذا هَاهُنَا

؟ يَْشهَدُ  الذي  اْنِطقِي،: َوِعظَاِمهِ  َولَْحِمهِ  لِفَِخِذهِ  َويُقَالُ  فِيِه، علَى فيُْختَمُ  َعلَي 

 الُمنَافِقُ  َوذلكَ  نَْفِسِه، ِمن لِيُْعِذرَ  َوذلكَ  بَعَملِِه، ظَاُمهُ َوعِ  َولَْحُمهُ  فَِخُذهُ  فَتَْنِطقُ 

ُ  يَْسَخطُ  الذي َوذلكَ   .عليه هللا 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0869: الرقم أو الصفحة

 .القيامةِ  يومَ  وجل   عز   ّللِ  المؤمنينَ  لُرؤيةِ  إثبات  : الحديثِ  وفي --5

 .يديهِ  بينَ  ووقوفِه للعبدِ  هللاِ  ِحسابِ  بيانُ : وفيه --1

 .القيامةِ  يومَ  صاِحبُها فعلَ  بما ونُطقِها األعضاِء، َشهادةِ  بيانُ : وفيه --1

 عليهِ  تعالى هللاِ  وَغضبِ  وعقابِه، المنافقِ  ءِ َجزا بيانُ : وفيه --4

 والوعيد والتهديد هللا حكم بانتظار الموقف السالم عليه شعيب حسم ثم --8

 المؤمنين فريق: فريقين إلى دعوته بسبب الناس انقسام ألن الحكم بهذا

 خير وهللا الطرفين، بين النهائي الفاصل هللا قضاء يتطلب الكافرين، وفريق

 .يقضي من وأعدل ل،يفص من

 قوله في كما رسله، إلى به يوحي حكم: نوعان عباده بين هللا وحكم --7

َ  إِن  :: المائدة سورة أول في تعالى  بين فيه يفصل وحكم يُِريُد، ما يَْحُكمُ  هللا 

 سورة آخر في تعالى قوله في كما اآلخرة، في وإما الدنيا في إما الخالئق

ُ، يَْحُكمَ  َحت ى َواْصبِرْ  إِلَْيَك، ىيُوح ما َوات بِعْ : يونس  . «اْلحاِكِمينَ  َخْيرُ  َوهُوَ  هللا 

ِ  رسولُ  علَينا خرجَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو ُ  صل ى هللا   علَيهِ  هللا 

ِ  رسولِ  يا ال:  فقُلنا ؟ الكتابانِ  هذانِ  ما أتَدرونَ :  فقالَ  ، كتابانِ  وبيِدهِ  وسل مَ   هللا 

 فيهِ  العالمينَ  ربِّ  ِمن كتاب   هذا:  اليمنَى يِدهِ  في لل ذي فقالَ  ، تُْخبَِرنا أن إال  

 يُزادُ  فال آخِرِهم على أُجِملَ  ثم   ، وقبائلِِهم آبائِِهم وأسماءُ  الجن ةِ  أَْهلِ  أسماءُ 

 ربِّ  من كتاب   هذا:  شمالِهِ  في لل ذي قالَ  ثم  .  أبًدا منهم يُنقَصُ  وال ، فيهم

 آخِرِهم على أجملَ  ثم   ، وقبائلِِهم آبائِِهم وأسماءِ  الن ارِ  أَْهلِ  أسماءِ  فيه نَ العالمي

ِ  رسولَ  يا العملُ  ففيمَ :  أصحابُه فقالَ  أبًدا منهم يُنقَصُ  وال فيهم يزادُ  فال  هللا 

دوا:  فقالَ  ؟ منهُ  فُِرغَ  قد أمر   كانَ  إن  يُختَمُ  الجن ةِ  صاحبَ  فإن   ، وقاِربوا سدِّ

 بعملِ  لَهُ  يُختَمُ  الن ارِ  صاِحبَ  وإن   ، عمل   أي   عملَ  وإن ، الجن ةِ  أَْهلِ  بَعملِ  لَهُ 

ِ  رسولُ  قال ثم   عمل   أي   َعملَ  وإن ، الن ارِ  أَْهلِ  ُ  صل ى هللا   بيَديهِ  وسل مَ  علَيهِ  هللا 

 الس عيرِ  في فريق  و:  الجن ةِ  في فريق  :  العبادِ  منَ  ربُُّكم فرغَ : قالَ  ثُم   فنبَذهما

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

  حسن:  المحدث حكم خالصة|  0565: الرقم أو الصفحة الترمذي
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( 6160) وأحمد له، واللفظ( 0565) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .مختصراً ( 55650(( )الكبرى السنن)) في والنسائي يسير، باختالف

 والترهيب أوال، بالترغيب والنواهي األوامر هذه كل من والمقصود --11

 جميعا والناس. الصالح والعمل والطاعة اإليمان على القوم حمل هو ثانيا

 يتعظ العاقل فإن هؤالء، به طولب بما مطالبون القصة هذه يسمعون الذين

 النظير على جرى ما أن تماما مدرك وهو واألشباه، والنظائر باألمثال

 الشقي والكافر العالية، بالدرجات هللا يخصه فالمؤمن نظيره، على يجري

الِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا ال ِذينَ  نَْجَعلُ  أَمْ : العقوبات أنواعب  فِي َكاْلُمْفِسِدينَ  الص 

 [ .18/ 18 ص] اأْلَْرضِ 

 َمْسُعود   بنَ  هللاِ  َعْبدَ  َسِمعَ  أن هُ  وفي الصحيح عن عامر بن  واثلة أبو الطفيل

قِيُّ : يقولُ  هِ  بَْطنِ  في َشقِيَ  َمن الش   ِمن َرُجاًل  فأتَى بَغْيِرِه، ُوِعظَ  َمن َوالس ِعيدُ  أُمِّ

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولِ  أَْصَحابِ  ، أَِسيد   بنُ  ُحَذْيفَةُ : له يُقَالُ  َوَسل مَ  عليه هللا   الِغفَاِريُّ

ثَهُ  ؟ بغيرِ  َرُجل   يَْشقَى َوكيفَ : فَقالَ  َمْسُعود   اْبنِ  قَْولِ  ِمن بذلكَ  فََحد   فَقالَ  َعَمل 

ُجلُ  له ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  فإنِّي ذلَك؟ ِمن تَْعَجبُ أَ : الر   َوَسل مَ  عليه هللا 

ُ  بََعثَ  لَْيلَةً، َوأَْربَُعونَ  ثِْنتَانِ  بالنُّْطفَةِ  َمر   إَذا: يقولُ  َرهَا َملًَكا، إلَْيهَا هللا   فََصو 

 أَمْ  أََذَكر   َربِّ  يا: قالَ  ثُم   ا،َوِعظَاَمهَ  َولَْحَمهَا َوِجْلَدهَا َوبََصَرهَا َسْمَعهَا َوَخلَقَ 

 فيَقولُ  أََجلُهُ، َربِّ  يا: يقولُ  ثُم   الَملَُك، َويَْكتُبُ  َشاَء، ما َربُّكَ  فَيَْقِضي أُْنثَى؟

 َشاَء، ما َربُّكَ  فَيَْقِضي ِرَْزقُهُ، َربِّ  يا: يقولُ  ثُم   الَملَُك، َويَْكتُبُ  َشاَء، ما َربُّكَ 

ِحيفَةِ  الَملَكُ  يَْخُرجُ  ثُم   الَملَُك، َويَْكتُبُ   َواَل  أُِمرَ  ما علَى يَِزيدُ  فال يَِدِه، في بالص 

 .يَْنقُصُ 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الطفيل أبو واثلة بن عامر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0661: الرقم أو الصفحة مسلم

ه، بَطنِ  في وتَكوينِه الَجنينِ  نُموِّ  مراحلِ  بيانُ : الحديث وفي --5  ِمن وهذا أُمِّ

 .الغيبِ  عن إخبار   ألن ه وسل م؛ عليه هللا صل ى الن بيِّ  ُمعجزاتِ 

 منها ويت قيَ  اآلِخرين، تَجاِربِ  ِمن يَتعل مَ  أنْ  المرءِ  على أن  : وفيه --1

 .بَخيِرها ويَمتثِلَ  ُشروَرها،
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 انتهي تفسير الجزء الثامن من تفسير القرآن التفسير التربوي 

 والحمد ّلِل رب العالمين


