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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

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

 ]الجزء السابع عشر[

 سورة األنبياء

غفلة الناس عن الحساب يوم القيامة ودليل ذلك ]سورة األنبياء   --5

 [    6الى  5( : اآليات 05)

ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

( ما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن 5تََرَب لِلنهاِس ِحسابُُهْم َوُهْم فِي َغْفلٍَة ُمْعِرُضوَن )اقْ 

وا النهْجَوى 0َربِِّهْم ُمْحَدٍث إاِله اْستََمُعوهُ َوُهْم يَْلَعبُوَن ) ( الِهيَةً قُلُوبُُهْم َوأََسرُّ

ْحَر َوأَْنتُْم تُْبِصُروَن )الهِذيَن ظَلَُموا َهْل هذا إاِله بََشٌر ِمْثلُُكْم  ( قاَل 0أَفَتَأْتُوَن السِّ

ِميُع اْلَعلِيُم ) ( بَْل قالُوا 4َربِّي يَْعلَُم اْلقَْوَل فِي السهماِء َواأْلَْرِض َوهَُو السه

لُوَن ) ( 1أَْضغاُث أَْحالٍم بَِل اْفتَراهُ بَْل ُهَو شاِعٌر فَْليَأْتِنا بِآيٍَة َكما أُْرِسَل اأْلَوه

 (6ما آَمنَْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكناها أَفَُهْم يُْؤِمنُوَن )

 التفسير

قَُرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة، وهم في غفلة   - 1 

 معرضون عن اآلخرة؛ النشغالهم بالدنيا عنها.

وما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول إال استمعوه سماًعا غير  - 2

 ، بل سماع لعب غير مبالين بما فيه.نافع

استمعوه وقلوبهم كافلة عنه، وأخفى الظالمون بالكفِر الحديَث الذي  - 3

يتناجون به قائلين: هل هذا الذي يدعي أنه رسول هللا بشر مثلكم، ال ميزة له 

عنكم؟! وما جاء به سحر، أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم، وأن ما 

 جاء به سحر؟!
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: ربي يعلم ما أخفيتم من الحديث، -صلى هللا عليه وسلم  -قال الرسول  - 4

فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي األرض، وهو السميع 

 ألقوال عباده، العلم بأعمالهم، وسيجازيهم عليها.

، فتارة قالوا: -صلى هللا عليه وسلم  -بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد  - 5

ختلطة ال تأويل لها، وقالوا تارة: ال، بل اختلقه من غير أن يكون له أحالم م

أصل، وقالوا تارة: هو شاعر، وإن كان صادقًا في دعواه فليجئنا بمعجزة 

مثل األولين من الرسل، فقد جاؤوا بالمعجزات، مثل عصا موسى، وناقة 

 صالح.

فأعطُوها  ما آمنت قبل هؤالء المقترحين قرية اقترحوا نزول اآليات - 6

 كما اقترحوها، بل كذبوا بها فأهلكناهم، أفيؤمن هؤالء؟!

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآليات على ما يأتي:

إن قيام الساعة أمر محتم ال ريب فيه، وهو قريب الحصول، وأما مرور  -1

أزمان، فال  القرون السالفة من عهد البعثة إلى يومنا هذا وإلى ما شاءهللا من

يدل على طول المدة ألن هذه القرون قصيرة جدا في عمر الدهر والتاريخ، 

 فما بقي من الدنيا أقل مما مضى.

اَعةُ  تَقُومُ  ال وفي الصحيح عن أبي هريرة  ِمن الشَّْمسُ  تَْطلُعَ  حتَّى السَّ

 نَْفًسا يَْنفَعُ  ال: }ينَ حِ  فَذلكَ  أْجَمُعوَن، آَمنُوا النَّاسُ  فََرآها طَلََعتْ  فإذا َمْغِربِها،

[ 151: األنعام{ ]َخْيًرا إيمانِها في َكَسبَتْ  أوْ  قَْبُل، ِمن آَمنَتْ  تَُكنْ  لَمْ  إيمانُها

اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  ُجالنِ  نََشرَ  وقدْ  السَّ  يَْطِويانِِه، وال يَتَبايَعانِِه، فال بْينَهُما ثَْوبَهُما الرَّ

اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  ُجلُ  ْنَصَرفَ ا وقَدِ  السَّ  ولَتَقُوَمنَّ  يَْطَعُمهُ، فال لِْقَحتِهِ  بلَبَنِ  الرَّ

اَعةُ  اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  فِيِه، يَْسقِي فال َحْوَضهُ  يَلِيطُ  وهو السَّ  أَحُدُكمْ  َرفَعَ  وقدْ  السَّ

 .يَْطَعُمها فال فيه إلى أُْكلَتَهُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6106: الرقم أو الصفحة
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 .فجأةً  تأتِي السَّاعةَ  أنَّ : الحديث وفي

الناس مع األسف وبالرغم من قرب القيامة في غفلة وإعراض، أما  -2

الغفلة: فهي السهو عن الحساب وعن التفكر في العاقبة المحتومة، مع أن 

لمحسن والمسيء. وأما اإلعراض: فهو عقولهم تقتضي أنه ال بد من جزاء ا

اإلمعان في البعد عن القرآن وترك آياته وعدم اإليمان باهلل، بالرغم من 

 االنتباه من الغفلة والجهالة.

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

 هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، نَ فَيَْشَرئِبُّو الَجنَِّة، أْهلَ  يا: ُمناد   فيُناِدي

 فَيَْشَرئِبُّونَ  النَّاِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُمَّ  َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ 

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

 فال ُخلُود   النَّارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُود   الَجنَّةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُمَّ  ْذبَحُ فيُ  َرآهُ،

 ،{َغْفلَة   في وهُمْ  األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُمَّ  َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4300: الرقم أو الصفحة البخاري

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

 تَْفنَى ال النارَ  وأنَّ  ِمنها، يَخُرجون ال وأنَّهم راحة ، وال نافعة   حياة   وال موت  

 . التَّوحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى إنَّما وأنَّها خاليةً، تَبقَى وال تزولُ  وال

لقد عطل كفار قريش مفاتيح الهداية واالنتفاع بنور القرآن، وهزؤوا  -3

 وسخروا من آيات هللا التي تأخذ بيدهم إلى السعادة الدنيوية واألخروية.

: ما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكر  ِمْن حدوث القرآن بقوله تعالى احتج المعتزلة على -4

 َربِِّهْم ُمْحَدث .. فقالوا: القرآن ذكر، والذكر محدث، فالقرآن محدث.

هو ما يسمع من حروف  وأجابهم أهل السنة بأن المقصود باإلحداث:

 القرآن وأصواته، فهذا حادث ال شك. أما القرآن الذي هو كالم هللا تعالى فهو

 قديم بقدم هللا سبحانه وصفاته الحسنى.
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 َعْشرُ : القُْرآنِ  ِمنَ  أُْنِزلَ  فِيما كانَ  وفي الصحيح عن عائشة ام المؤمنين

ْمَن، َمْعلُوَمات   َرَضَعات    هللاِ  َرسولُ  فَتُُوفِّيَ  َمْعلُوَمات ، بَخْمس   نُِسْخَن، ثُمَّ  يَُحرِّ

ُ  َصلَّى  .القُْرآنِ  ِمنَ  ْقَرأُ يُ  فِيما َوهُنَّ  وسلََّم، عليه هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5410: الرقم أو الصفحة

 بأمرين:طعن كفار قريش في نبوة النبي محمد صلّى هللا عليه وسلم  -5

 أنه بشر مثلهم. -أحدهما

 أن الذي أتى به سحر. -والثاني

ال الطعنين مردود ألن النبوة تثبت بالمعجزات والدالئل، ال بالصور، وك

فكونه بشرا ال يمنع نبوته، ولو بعث إليهم الملك لما علم كونه نبيا لمجرد 

صورته، بل األولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشرا ألن اإلنسان يأنس 

 بأمثاله، وهو أقرب إلى قبول الشيء من أشباهه.

به الرسول صلّى هللا عليه وسلم من القرآن وغيره ال تمويه فيه ثم إن ما أتى 

وال تلبيس، وليس فيه شيء من ظواهر السحر، فقد تحداهم صلّى هللا عليه 

وسلم بالقرآن، وهم أرباب الفصاحة والبالغة، فلو قدروا على المعارضة 

في ألتوا بما يشبه القرآن، فلما لم يأتوا بمثله، دل ذلك على كونه معجزة 

 نفسه.

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

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما البََشُر، عليه ، هللاَّ  أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَيَّ

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(4895) البخاري أخرجه:  التخريج
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 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أنَّ : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

 .القيامةِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --2

الحق أن قلوب الكفار ساهية معرضة عن ذكر هللا، متشاغلة عن التأمل   -6

والتفهم لمعاني القرآن، وقد تناجوا فيما بينهم بالتكذيب، وتشاوروا، فما 

صلّى هللا عليه  صدر عن مشاوراتهم أعجب من موقفهم، فوصفوا محمدا

 وسلم بأنه ساحر، وبأن ما أتى به سحر، وقالوا: فكيف تجيئون إليه

 وتتبعونه، وأنتم تشاهدون أنه إنسان مثلكم؟!   

أطلع هللا نبيه صلّى هللا عليه وسلم على ما تناجوا به، وأعلمهم بأن هللا ال  -7

أم  يخفى عليه شيء مما يقال في السماء واألرض، فسواء أسروا القول

 جهروا به، فإن هللا به عليم.

 َدَخلَ  إذ الَكعبِة، بأْستارِ  لَُمستتِر   إنِّي وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

، وَختَنَهما ثَقَفيَّانِ  َرُجالنِ  ، وَختَنَهما قَُرشيَّانِ  أو قَُرشي   ُشحومُ  َكثيرة   ثَقَفي 

: لصاِحبِه أحُدهم فقال بْينهم، مافي بحديث   فتَحدَّثوا قُلوبِهم، فِقهُ  قُليل   بُطونِهم،

 َرفَْعنا إذا يَسَمعُ  أُراه: اآلَخرُ  قال نقوُل؟ ما يَسَمعُ  وجلَّ  عزَّ  هللاَ  أتُرى

 إنَّه شيئًا منه يَسَمعُ  كان لئن: اآلَخرُ  قال خافَْتنا، إذا يَسَمعُ  وال أْصواتَنا،

 هللاُ  فأنَزلَ  له، ذلك فَذَكرتُ  ،وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  فأتَيتُ  كلَّه، لَيَسَمُعه

{ أَْبَصاُرُكمْ  َواَل  َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  يَْشهَدَ  أَنْ  تَْستَتُِرونَ  ُكْنتُمْ  َوَما: }وجلَّ  عزَّ 

 .اآليةَ [ 22: فصلت]

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4005: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 له واللفظ( 4005) وأحمد ،(0048) الترمذي أخرجه:  التخريج

 حال   عليه يَمرُّ  ال أنَّه يَتحقَّق أنْ  يَنبغي الُمؤِمنَ  أنَّ  على تَنبيه   :الحديثِ  وفي

 .رقيب   وعليه إالَّ 
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صور القرآن الكريم اضطراب كفار قريش وترددهم وحيرتهم في  -1

هللا عليه وسلم وفي وصف القرآن بأشد أنواع  وصف النبي محمد صلّى

االستهجان، فقالوا: إنه ساحر وما أتى به سحر، ثم قالوا: إن ما أتى به 

أخالط كاألحالم المختلطة، رآها في المنام، ثم قالوا: إنه افتراء، ثم قالوا: إنه 

شاعر، فهم متحيرون ال يستقرون على شيء، قالوا مرة: سحر ومرة 

 ومرة افتراء، ومرة شاعر. أضغاث أحالم،

ِ  َرسولُ  اْشتََكى وفي الصحيح عن جندب بن عبد َّللا  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُد، يا: فَقالَتْ  اْمَرأَة   فََجاَءتِ  ،- ثاََلثًا أوْ  - لَْيلَتَْينِ  يَقُمْ  فَلَمْ   أنْ  أَلَْرُجو إنِّي ُمَحمَّ

ُ  فأْنَزلَ  - ثاََلثَة   أوْ  - لَْيلَتَْينِ  ُمْنذُ  قَِربَكَ  أَرهُ  لَمْ  تََرَكَك، قدْ  شيطَانُكَ  يَكونَ   عزَّ  هللاَّ

َحى: }وجلَّ   {قَلَى وما َربُّكَ  ودََّعكَ  ما َسَجى، إَذا واللَّْيلِ  َوالضُّ

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

 [حيحص: ] المحدث حكم خالصة|  4810: الرقم أو الصفحة البخاري

 (5383) ومسلم ،(4810) البخاري أخرجه:  التخريج

اقتضت حكمة هللا ورحمته تأخير العذاب عن الكفار المنكرين للبعث  -9

ولبعثة محمد صلّى هللا عليه وسلم، إذ لو أجابهم تعالى إلى مطلبهم، لعجل 

لهم عذاب االستئصال، كما فعل بأهل القرى المتقدمين مثل قوم صالح وقوم 

فإنهم ما آمنوا باآليات، فاستؤصلوا، فلو رأى هؤالء ما اقترحوا لما  فرعون،

آمنوا لما سبق من القضاء في علم هللا بأنهم ال يؤمنون أيضا وإنما تأخر 

 عقابهم لعلمه تعالى بأن في أصالبهم من يؤمن. 

 الَحقَّ  هو هذا كانَ  إنْ  اللَّهُمَّ : َجْهل   أبو قالَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك 

َماءِ  ِمنَ  ِحَجاَرةً  َعلَْينَا فأْمِطرْ  ِعنِدكَ  ِمن ، بَعَذاب   اْئتِنَا أوِ  السَّ  َوما: }فَنََزلَتْ  ألِيم 

ُ  كانَ  بَهُمْ  هللاَّ ُ  كانَ  وما فيهم، وأَْنتَ  لِيَُعذِّ بَهُمْ  هللاَّ  أالَّ  لهمْ  وما. يَْستَْغفُِرونَ  وهُمْ  ُمَعذِّ

بَهُمُ  ُ  يَُعذِّ  .اآليَةَ { الَحَرامِ  الَمْسِجدِ  َعنِ  يَُصدُّونَ  وهُمْ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4649: الرقم أو الصفحة

 (0386) ومسلم ،(4649) البخاري أخرجه:  التخريج
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ء بشرية الرسل وإنجاز الوعد لهم وجعل القرآن عظة ]سورة األنبيا -0

 [         50الى  3( :اآليات 05)

ْكِر إِْن ُكْنتُْم ال تَْعلَُموَن  َوما أَْرَسْلنا قَْبلََك إاِله ِرجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم فَْسئَلُوا أَْهَل الذِّ

( ثُمه 9( َوما َجَعْلناُهْم َجَسداً ال يَأُْكلُوَن الطهعاَم َوما كانُوا خالِِديَن )3)

( لَقَْد أَْنَزْلنا 8َد فَأَْنَجْيناُهْم َوَمْن نَشاُء َوأَْهلَْكنَا اْلُمْسِرفِيَن )َصَدْقناُهُم اْلَوعْ 

 (50إِلَْيُكْم ِكتاباً فِيِه ِذْكُرُكْم أَفاَل تَْعقِلُوَن )

 التفسير

إال رجااًل من البشر نوحي إليهم، ولم  -أيها الرسول-وما بعثنا قبلك  - 7

 من قبلكم إن كنتم ال تعلمون ذلك.نبعثهم مالئكة، فاسألوا أهل الكتاب 

وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد ال يأكلون الطعام، بل يأكلون  - 1

 كما يأكل غيرهم، وما كانوا باقين في الدنيا ال يموتون.

ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من  - 9

ين للحد بكفرهم باهلل، وارتكابهم المؤمنين من الهالك، وأهلكنا المتجاوز

 المعاصي.

لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به، وعملتم بما  - 11

 فيه، أفال تعقلون ذلك، فتسارعوا إلى اإليمان به، والعمل بما تضمنه؟!

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 اشتملت اآليات على ما يأتي:

ء والرسل من جنس البشر، وليسوا من المالئكة، ليسهل األخذ األنبيا -1

عنهم، ومناقشتهم وتفهم الموحى به إليهم، فقد ثبت بالتواتر واالستقراء 

 والتتبع أن الرسل كانوا من البشر.

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  مع َمَرْرتُ  وفي الصحيح عن طلحة بن عبيد َّللا  عليه هللاَّ

 يُلَقُِّحونَهُ،: فَقالوا هَُؤاَلِء؟ يَْصنَعُ  ما: فَقالَ  النَّْخِل، ُؤوسِ رُ  علَى بقَْوم   َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  فتَْلقَُح، األُْنثَى في الذََّكرَ  يَْجَعلُونَ   ما: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَأُْخبِرَ  فَتََرُكوهُ، بذلكَ  فَأُْخبُِروا: قالَ  شيئًا، ذلكَ  يُْغنِي أَظُنُّ   هللاَّ
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 ظَنًّا، ظَنَْنتُ  إنَّما فإنِّي فَْليَْصنَُعوهُ، ذلكَ  يَْنفَُعهُمْ  كانَ  إنْ : فَقالَ  بذلكَ  َوَسلَّمَ  عليه

، تَُؤاِخُذونِي فال ْثتُُكمْ  إَذا َولَِكنْ  بالظَّنِّ  لَنْ  فإنِّي به، فَُخُذوا شيئًا، هللاِ  َعنِ  َحدَّ

 .لَّ َوجَ  َعزَّ  هللاِ  علَى أَْكِذبَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبيدَّللا بن طلحة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0065: الرقم أو الصفحة

نيا َمعايشِ  ِمن وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى قالَه ما بَينَ  الفَرقِ  بَيانُ : الحديثِ  فيو  الدُّ

أيِ  َسبيلِ  َعلى ةِ  َربِّ  عن به ثَ وحدَّ  َشرًعا قالَه ما وبَينَ  الرَّ  .وجلَّ  عزَّ  العزَّ

 - وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  َصلَّى  عبد َّللا بن مسعود وفي الصحيح عن 

ا - نَقَصَ  أوْ  َزادَ  أْدِري ال: إْبَراِهيمُ  قالَ  ِ، َرسولَ  يا: له قيلَ  َسلَّمَ  فَلَمَّ  أَحَدثَ  هللاَّ

اَلةِ  في ؟ الصَّ  ِرْجلَْيِه، فَثَنَى وَكَذا، َكَذا َصلَّْيتَ  :قالوا َذاَك، وما: قالَ  شيء 

ا َسلََّم، ثُمَّ  َسْجَدتَْيِن، وَسَجدَ  القِْبلَةَ، واْستَْقبَلَ   لو إنَّه: قالَ  بَوْجِهِه، َعلَْينَا أْقبَلَ  فَلَمَّ

اَلةِ  في َحَدثَ   كما أْنَسى ِمْثلُُكْم، بََشر   أنَا إنَّما ولَِكنْ  به، لَنَبَّأْتُُكمْ  شيء   الصَّ

ُرونِي، نَِسيتُ  فَإَِذا تَْنَسْوَن، َوابَ  فَْليَتََحرَّ  َصاَلتِِه، في أَحُدُكمْ  َشكَّ  وإَذا فََذكِّ  الصَّ

 .َسْجَدتَْينِ  يَْسُجدُ  ثُمَّ  لِيَُسلِّْم، ثُمَّ  عليه، فَْليُتِمَّ 

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

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  405: الرقم أو الصفحة البخاري

 .يسير باختالف( 130) ومسلم ،(405) البخاري أخرجه:  التخريج

 شرح الحديث 

الةُ  يِن، ِعمادُ  الصَّ  وتْركَ  والتدبَُّر، الُخشوعَ  فيها يَلَزمَ  أنْ  العبدِ  وعلى الدِّ

نيا، بأحوالِ  االنِشغالِ   بعضِ  في زيدُ يَ  أو فيَنقُصُ  فيها، يَْسهو قد ولكنَّه الدُّ

 لِمثلِ  السَّهوِ  سجودُ  ُشِرع وقد يَْجبُُره، ما إلى يحتاجُ  السَّهوُ  وهذا أفعالِها،

 َحَدثَ  ما عنه هللاُ  َرضيَ  مسعود   بنُ  هللاِ  عبدُ  يَحكي الحديثِ  هذا وفي.ذلك

الِة، في َسْهو   ِمن وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى للنبيِّ   هللاُ  صلَّى النبيَّ  أنَّ  فيُخبِرُ  الصَّ

 زادَ  أْدري ال: »-الحديثِ  راوي- النََّخعيُّ  إبراهيمُ  قال يوًما، صلَّى وسلَّمَ  عليه

حيحينِ  في ما زاد أنَّه ويُبيِّن ،«نَقَص أو  عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  صلَّى: »الصَّ

ا ،«َخْمًسا الظُّهرَ  وسلَّمَ   أََحَدثَ : معه صلَّى َمن بعضُ  َسأله َصالتِه ِمن َسلَّم فلمَّ
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الةِ  يف ؟ الصَّ ؤالُ  والمقصودُ  َشْيء   يوِجبُ  الَوْحيِ  ِمن َشيء   ُحدوثِ  عن السُّ

الةِ  ُحكمِ  تغييرَ  يادةِ  الصَّ  هللاُ  صلَّى النبيُّ  لهم فقال معهودةً، كانت ما على بالزِّ

 يقينَ  وال منه، َوقَع بما يَشُعرْ  لم َمن سؤالُ  وهو ،«ذاك؟ وما: »وسلَّمَ  عليه

، َغلَبةَ  وال ِعنَده  ؛«وكذا كذا َصلَّْيتَ : »قالوا حيثُ  عنَدهم؛ ما ِخالفُ  وهو ظَنٍّ

ا كناية   «وكذا كذا: »وقولُهم. وقَع ما يتَحقَّقُ  َمن إخبارُ  فإنَّه  زائًدا وقَع عمَّ

 عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  فثَنى: عنه هللاُ  َرضيَ  مسعود   ابنُ  قال.المعهودِ  على

 قال ثمَّ  للسَّْهِو، َسْجدتَينِ  سَجد ثمَّ  للتشهُِّد، لقُعودِ ا كهَيئةِ  فَجلَس ِرْجلَيه، وسلَّمَ 

الة في َحَدثَ  لو إنَّه: لهم  مثِلُكم، بََشر   أنا إنَّما: وقال به، ألَْخبَْرتُكم شيء   الصَّ

 تَقديرِ  في تعالى هللاِ  ِحَكمِ  ِمن ولعلَّ .فَذكِّروني نَِسيتُ  فإذا تَْنَسْوَن؛ كما أْنَسى

تِه تَعليمَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى َسهِوه  في اإلمامُ  سهَا إذا تَصنَعُ  كيف أُمَّ

الةِ   في فنَسيَ  «أحُدكم َشكَّ  وإذا: »للنَّاسِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى قال ثمَّ . الصَّ

وابَ  فْليَتََحرَّ » نقََص، أمْ  فيها أزادَ  يَْدرِ  فلمْ  َصالتِه  معرفةِ  في فيَجتِهدَ  ،«الصَّ

واِب؛ الَحقِّ   إلى أقَربَ  ورآهُ  معه لقَرينة   أو َشيء   ظنِّه على غلَب فإذا والصَّ

واِب،  . َسجدتَينِ  للسَّهوِ  يسُجدُ  ثمَّ  عليه، بِناءً  فْليُتِمَّ  الصَّ

 وهو وَسلَّمَ  فيها وزادَ  َصالتِه في َسها َمنْ  أنَّ  :الحديثِ  ِمن والمقصودُ  --5

ْهِو؛ ويَسُجدُ  بلةَ القِ  يَستقبِلُ  فإنَّه َسالِمه، بْعدَ  َذَكر ثمَّ  ناس ، ْهوِ  ُسجودَ  فإنَّ  للسَّ  السَّ

الِة، تمامِ  ِمن الِة، ِمن ُجزء   فهو السَّالِم، بْعدَ  كان ولو الصَّ  له ويُشتَرطُ  الصَّ

الةِ  القِبلةِ  استِقبالُ   .كالصَّ

الةُ  علَْيهمُ  األنبياءِ  ِمن السَّهوِ  ُوقوعُ  :الحديثِ  وفي --0   في والسَّالمُ  الصَّ

ةِ  بَمقامِ  ُمِخلٍّ  غيرُ  هذاو األفعاِل،  .الشَّريعةِ  ِمن بَشيء   أو النبوَّ

 .َسْجدتانِ  السَّهوِ  ُسجودَ  أنَّ : وفيه --3

الةِ  ِمن التَّسليمِ  بْعدَ  السَّهوِ  ُسجودِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --4  .الصَّ

وقد أجمع علماء  إن سؤال أهل العلم واجب، وعلى العامة تقليد العلماء، -2

على أن األعمى ال بّد له من تقليد غيره ممن يثق به في ة األمة اإلسالمي

وكذلك كل من ال علم له وال بصر  االتجاه إلى القبلة إذا أشكلت عليه،

وال يجوز للعامة الفتيا . ال بد له من تقليد أحد العلماءبمعنى ما يدين به، 

 في الدين، للجهل بالمعاني التي يرتكز عليها التحليل والتحريم.
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 إلى َخَرجَ  نُفَْيل   بنِ  َعْمِرو بنَ  َزْيدَ  أنَّ  لصحيح عن عبد َّللا بن عمروفي ا

أْمِ  يِن، َعنِ  يَْسأَلُ  الشَّ : فَقالَ  ِدينِِهْم، عن فََسأَلَهُ  اليَهُودِ  ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ويَْتبَُعهُ، الدِّ

 تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا لَىع تَُكونُ  ال: فَقالَ  فأْخبِْرنِي، ِدينَُكْم، أِدينَ  أنْ  لََعلِّي إنِّي

ِ، َغَضبِ  ِمن بنَِصيبِكَ  ِ، َغَضبِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما َزْيد   قالَ  هللاَّ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ

ِ  َغَضبِ   أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي فَهلْ  أْستَِطيُعهُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا هللاَّ

 يَهُوِديًّا، يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: ْيد  زَ  قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ 

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل   فََذَكرَ  النََّصاَرى ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  َزْيد   فََخَرجَ  هللاَّ

ِ، ْعنَةِ لَ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ،  أفِرُّ  ما: قالَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن إالَّ  ِ، لَْعنَةِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا َغَضبِهِ  ِمن واَل  هللاَّ

 وما: قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي فَهلْ  أْستَِطيعُ 

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا يَُكنْ  لَمْ  َراِهيمَ إبْ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ ا هللاَّ  فَلَمَّ

ا َخَرَج، السَّاَلمُ  عليه إْبَراِهيمَ  في قَْولَهُمْ  َزْيد   َرأَى : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  بََرزَ  فَلَمَّ

 إْبَراِهيَم، ِدينِ  علَى أنِّي أْشهَدُ  إنِّي اللَّهُمَّ 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0903: الرقم أو الصفحة البخاري

 صلَّى النبيِّ  علَى عنه هللاُ  َرضيَ  َعلِي   قَِدمَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 هللاُ  صلَّى النبيُّ  به أَهَلَّ  بما: قالَ  أَْهلَْلَت؟ بما: فَقالَ  اليََمِن، ِمنَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ 

 ابنِ  عن بكر ، بنُ  محمدُ  وزاد. أَلَْحلَْلتُ  الهَْديَ  َمِعي أنَّ  لَْواَل : فَقالَ  وسلََّم، عليه

؟ يا أهلْلتَ  بما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  لهُ  قال: ُجَرْيج    أَهَلَّ  بما: قال علِيُّ

 .أنتَ  كما حراًما واْمُكثْ  فأْهِد،: لقا وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  به

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

 وزاد: قوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5119: الرقم أو الصفحة

 [معلق... بكر بن محمد

 ِمن شاءَ  ما إلى ويَْصِرفُه الُمبهَِم، اإلحرامِ  َمشروعيَّةُ : الحديثِ  وفي --5

 .النُُّسكِ  أفعالِ  في ُشروِعه قْبلَ  النُُّسكِ  أنواعِ 

 .الحجِّ  في والتَّمتُّعِ  القِرانِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --2
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حابةِ  ُحبِّ  ِشدَّةِ  بيانُ : وفيه --3  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  لَرسولِ  الصَّ

 .ُمتابَعتِه على وِحرُصهم

 الراِشدينَ  الُخلفاءِ  وسنةِ  ُسنَّتِيب عليكم  عبد َّللا بن مسعود  وفي الصحيح 

 بالنَّواِجذِ  علْيها ُعْضًوا المهِديِّينَ 

 كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  19: الرقم أو الصفحة السنة

 بنِ  العرباضَ  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 فسلَّمنا، عليه أحملكم ما

، ذاتَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى 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 المهديّين الخلفاءِ  وسنةِ  بسنتي فعليكم كثيًرا، اختالفًا فسيرى بعدي

 كلَّ  فإنَّ  األمورِ  ومحدثاتِ  وإياكم بالنواجِذ، عليها وَعّضوا بها، تمّسكوا

 ضاللة   بدعة   وكلَّ  بدعة ، محدثة  

:  المحدث|  حجر بن وحجر السلمي عمرو بن عبدالرحمن:  الراوي

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4603: الرقم أو الصفحة

 (53591) وأحمد له، واللفظ( 4603) داود أبو أخرجه:  لتخريجا

 عليه هللا صلَّى النبي بسنة التمسُّكِ  على الشَّديدُ  والتأكيدُ  الَحثُّ  :الحديث وفي

اِشدين، الُخلفاءِ  وُسنَّةِ  وسلَّم ينِ  في االبتداعِ  عن والنَّهيُ  الرَّ  والتحذيرُ  الدِّ

 .ذلك ِمن الشَّديدُ 

تعالى الرسل بصفات منافية لطباع البشر، ال يحتاجون إلى لم يجعل هللا  -3

طعام وشراب، بل هم كغيرهم من البشر يأكلون الطعام، ويشربون الماء، 

 ويمشون في األسواق، ويتعاطون شؤون الحياة والمكاسب المتعددة.         
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ِ بَن َعْمِرو    روي البخاري عن   َعطاُء بُن يسارٍ  بِن الَعاِص  لَقِيُت َعْبَد هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم  ُ عْنهَما، قُلُت: أْخبِْرنِي عن ِصفَِة َرسوِل هللاَّ َرِضَي هللاَّ

ِ إنَّه لََمْوُصوف  في التَّْوَراِة ببَْعِض ِصفَتِِه في  في التَّْوَراِة؟ قاَل: أَجْل، وهللاَّ

ًرا ونَِذيًرا{ ]األحزاب: القُْرآِن: }يَا أيُّها النبيُّ إنَّا أْرَسْلنَاَك َشاِهدً  [، 45ا وُمبَشِّ

 ، َل ليَس بفَظٍّ واَل َغلِيظ  ْيتَُك المتََوكِّ يِّيَن، أْنَت َعْبِدي وَرسولِي، َسمَّ وِحْرًزا لِْْلُمِّ

يِّئَةَ، ولَِكْن يَْعفُو ويَْغفُِر، ولَْن  يِّئَِة السَّ اب  في األْسَواِق، واَل يَْدفَُع بالسَّ واَل َسخَّ

ُ، ويَْفتَُح بهَا يَْقبَِضهُ  ُ حتَّى يُقِيَم به الِملَّةَ الَعْوَجاَء، بأَْن يقولوا: ال إلَهَ إالَّ هللاَّ هللاَّ

ا، وقُلُوبًا ُغْلفًا.  أْعيُنًا ُعْميًا، وآَذانًا ُصّمً

الراوي :  َعطاُء بُن يساٍر  | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 حكم المحدث : ]صحيح   | خالصة  0501البخاري الصفحة أو الرقم: 

يصون هللا تعالى حياة األنبياء ويعصمهم من الناس، وينجز لهم وعده  -4

بإنجائهم ونصرهم وإهالك مكذبيهم، وينجي معهم المؤمنين المصدقين 

 برساالتهم، ويهلك هللا المشركين المكذبين لهم.

ُ  صلَّى النَّبيُّ  كانَ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وسلَّمَ  لَيهِ ع هللاَّ

ُ ): اآليةَ  هِذهِ  نزلت حتَّى يُحَرسُ   [67: المائدة] (النَّاسِ  ِمنَ  يَْعِصُمكَ  َوهللاَّ

ِ  رسولُ  فأخرجَ  ُ  صلَّى هللاَّ  أيُّها يا: لَهُم فقالَ  القبَِّة، منَ  رأَسهُ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ُ  َعصَمني فقد انَصِرفوا النَّاسُ   هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  نالمؤمني أم عائشة:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0046: الرقم أو الترمذي الصفحة

 وأبو ،(0005) والحاكم له، واللفظ( 0046) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (6/006(( )األولياء حلية)) في نعيم

 نزل إذا وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  كانوفي الصحيح عن أبي هريرة 

 فينزل وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى للنبيّ  فجعلوها يرونَها شجرة   أعظمَ  نظروا منزاًل 

 شجرة   تحت نازل   هو فبينما الشجرِ  ظلِّ  في ذلك بعد أصحابُه وينزلُ  تحتَها

 من دنا ثمِِ  الشجرة من السيفَ  فأخذ أعرابي   جاء إذ عليها السيفَ  علَّق وقد

 مني يمنَُعك من محمد   يا فقال فأيقظه نائم   وهو وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيِّ 
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ُسولُ  أَيُّهَا يَا}  هللاُ  فأنزل هللاُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيُّ  فقال الليلةَ   َما بَلِّغْ  الرَّ

ُ  ِرَسالَتَهُ  بَلَّْغتَ  فََما تَْفَعلْ  لَمْ  َوإِنْ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  { النَّاس ِمنَ  كَ يَْعِصمُ  َوهللاَّ

 [67: المائدة]اآلية

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1/641: الرقم أو الصفحة

ُ  صلَّى هللاِ  نبيُّ  نظرَ  وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب  إلى وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 نبيُّ  فاستقبَلَ  رجاًل  عشرَ  وبضعةُ  ثالثُمائة   وأصحابُهُ  ، ألف   َوهم المشِركينَ 

ُ  صلَّى هللاِ   ما لي أنِجز اللَّهمَّ  بربِّهِ  يَهتِفُ  وجعلَ  يَديهِ  مدَّ  ثمَّ  القبلةَ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 األرضِ  في تُعبدُ  ال اإلسالمِ  أهلِ  ِمن العصابةَ  هذهِ  تُهلِك إن إنَّكَ  اللَّهمَّ  وعدتَني

ا بربِّهِ  يَهتِفُ  زالَ  فما  َمنِكبَيهِ  عن رداُؤهُ  سقطَ  حتَّى القِبلةِ  ُمستقبِلَ  يَديهِ  ماّدً

 يا:  وقالَ  ورائِهِ  ِمن التزَمهُ  ثمَّ  َمنكبَيهِ  علَى فألقاهُ  رداَءهُ  فأخذَ  بكر   أبو فأتاهُ 

ُ  فأنزلَ  وعَدكَ  ما لَكَ  َسينِجزُ  فإنَّهُ  ربَّكَ  مناشدتَكَ  كفاكَ  هللاِ  نبيَّ   باَركت هللاَّ

ُكمْ  أنِّي لَُكمْ  فَاْستََجابَ  َربَُّكمْ  تَْستَِغيثُونَ  إِذْ )  وتعالى  اْلَماَلئَِكةِ  ِمنَ  بِأْلف   ُمِمدُّ

ُ  فأمدَّهُمسورة األنفال   (9)(  ُمْرِدفِينَ   بالمالئكةِ  هللاَّ

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0095: الرقم أو الترمذي الصفحة

ا وفي الصحيح عن عببد َّللا بن عباس  هللاِ  َرسولُ  نَظَرَ  بَْدر   يَْومُ  كانَ  لَمَّ

ُ  َصلَّى ، َوهُمْ  الُمْشِرِكينَ  إلى َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  َوتِْسَعةَ  ِمئَة   ثاََلثُ  َوأَْصَحابُهُ  أَْلف 

ُ  لَّىصَ  هللاِ  نَبِيُّ  فَاْستَْقبَلَ  َرُجاًل، َعَشرَ   فََجَعلَ  يََدْيِه، َمدَّ  ثُمَّ  القِْبلَةَ، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 تُْهلِكْ  إنْ  اللَّهُمَّ  َوَعْدتَنِي، ما آتِ  اللَّهُمَّ  َوَعْدتَنِي، ما لي أَْنِجزْ  اللَّهُمَّ : بَربِّهِ  يَْهتِفُ 

 َماّدًا بَربِِّه، يَْهتِفُ  لَ َزا فَما األْرِض، في تُْعبَدْ  ال اإلْساَلمِ  أَْهلِ  ِمن الِعَصابَةَ  هِذه

 ِرَداَءهُ، فأَخذَ  بَْكر   أَبُو فأتَاهُ  َمْنِكبَْيِه، عن ِرَداُؤهُ  َسقَطَ  حتَّى القِْبلَِة، ُمْستَْقبِلَ  يََدْيهِ 

 ُمنَاَشَدتُكَ  َكفَاكَ  هللاِ، نَبِيَّ  يا: َوقالَ  َوَرائِِه، ِمن التََزَمهُ  ثُمَّ  َمْنِكبَْيِه، علَى فأْلقَاهُ 

ُ  فأْنَزلَ  َوَعَدَك، ما لكَ  َسيُْنِجزُ  فإنَّه َك،َربَّ   َربَُّكمْ  تَْستَِغيثُونَ  إِذْ : }َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

ُكمْ  أَنِّي لَُكمْ  فَاْستََجابَ  هُ { ُمْرِدفِينَ  الَماَلئَِكةِ  ِمنَ  بأَْلف   ُمِمدُّ ُ  فأَمدَّ . بالَماَلئَِكةِ  هللاَّ

 يَْشتَدُّ  يَوَمئذ   الُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َرُجل   بْينَما: قالَ  اس ،َعبَّ  ابنُ  فَحدَّثَني: ُزَمْيل   أَبُو قالَ 

 َوَصْوتَ  فَْوقَهُ  بالسَّْوطِ  َضْربَةً  َسِمعَ  إذْ  أََماَمهُ، الُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َرُجل   أَثَرِ  في
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 فَنَظَرَ  ُمْستَْلقِيًا، فََخرَّ  أََماَمهُ  الُمْشِركِ  إلى فَنَظَرَ  َحْيُزوُم، أَْقِدمْ : يقولُ  الفَاِرسِ 

 أَْجَمُع، ذلكَ  فَاْخَضرَّ  السَّْوطِ  َكَضْربَةِ  َوْجهُهُ، َوُشقَّ  أَْنفُهُ، ُخِطمَ  قدْ  هو فَإَِذا إلَْيهِ 

، فََجاءَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  بذلكَ  فََحدَّثَ  األْنَصاِريُّ : فَقالَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

َماءِ  َمَددِ  ِمن ذلكَ  َصَدْقَت، . َسْبِعينَ  َوأََسُروا َسْبِعيَن، يَوَمئذ   فَقَتَلُوا الثَّالِثَِة، السَّ

، أَبُو قالَ  ا: َعبَّاس   ابنُ  قالَ  ُزَمْيل   َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  األَُساَرى، أََسُروا فَلَمَّ

 ُ  أَبُو فَقالَ  األَُساَرى؟ هَُؤاَلءِ  في تََرْونَ  ما: َوُعَمرَ  بَْكر ، ألَبِي َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 لَنَا فَتَُكونُ  فِْديَةً  منهمْ  تَأُْخذَ  أَنْ  أََرى َواْلَعِشيَرِة، الَعمِّ  بَنُو هُمْ  هللاِ، نَبِيَّ  اي: بَْكر  

ةً  ُ  فََعَسى الُكفَّاِر، علَى قُوَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  لإِِلْساَلِم، يَْهِديَهُمْ  أَنْ  هللاَّ  هللاَّ

ِ  ال: قُلتُ  الَخطَّاِب؟ اْبنَ  يا تََرى ما: َوَسلَّمَ  عليه  أََرى ما هللاِ، َرسولَ  يا َوهللاَّ

نَّا أَنْ  أََرى َولَِكنِّي بَْكر ، أَبُو َرأَى الذي نَ  أَْعنَاقَهُْم، فَنَْضِربَ  تَُمكِّ  ِمن َعلِيًّا فَتَُمكِّ

نِّي ُعنُقَهُ، فَيَْضِربَ  َعقِيل    فإنَّ  ُعنُقَهُ، فأْضِربَ  لُِعَمَر، نَِسيبًا فاَُلن   ِمن َوتَُمكِّ

ةُ  هَُؤاَلءِ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَهَِويَ  َوَصنَاِديُدهَا، الُكْفرِ  أَئِمَّ  قالَ  ما َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ا قُلُت، ما يَْهوَ  َولَمْ  بَْكر ، أَبُو ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَإَِذا ِجْئُت، الَغدِ  ِمنَ  كانَ  فَلَمَّ  هللاَّ

 أَيِّ  ِمن أَْخبِْرنِي هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  يَْبِكيَاِن، قَاِعَدْينِ  بَْكر   َوأَبُو َوَسلَّمَ  عليه

 تَبَاَكْيتُ  بَُكاءً  أَِجدْ  لَمْ  وإنْ  بََكْيُت، بَُكاءً  َوَجْدتُ  فإنْ  َوَصاِحبَُك؟ أَْنتَ  تَْبِكي شيء  

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  لِبَُكائُِكَما،  يَّ َعلَ  َعَرضَ  لِلَِّذي أَْبِكي: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 الشََّجَرِة، هِذه ِمن أَْدنَى َعَذابُهُمْ  َعلَيَّ  ُعِرضَ  لقَدْ  الفَِداَء، أَْخِذِهمِ  ِمن أَْصَحابُكَ 

ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِيِّ  ِمن قَِريبَة   َشَجَرة   ُ  َوأَْنَزلَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ  كانَ  ما: }َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

ا فَُكلُوا} قَْولِهِ  إلى{ األْرضِ  في ْثِخنَ يُ  حتَّى أَْسَرى له يَكونَ  أَنْ  لِنَبِيٍّ   َغنِْمتُمْ  ممَّ

ُ  فأَحلَّ { طَيِّبًا َحاَلاًل   .لهمْ  الَغنِيَمةَ  هللاَّ

 المصدر|  مسلم:  المحدث|  الخطاب بن وعمر عباس بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5360: الرقم أو مسلم الصفحة صحيح: 

 [صحيح]

 .عنهما هللاُ  رِضي وُعمرَ  بكر   أبي فَضلُ  :الحديثِ  في --5

 .بالشُّورى الَعملَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هَْديِه ِمن أنَّ : وفيه --2

 .بَْدر   غزوةِ  في للُمسلِمين هللاِ  نصرُ : وفيه --3

 .وآدابُه وأهميَّتُه الدُّعاءِ  فضلُ : وفيه --4
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 .بَْدر   وةِ غز في حَدثَتْ  الَّتي الَكراماتِ  بعضِ  بيانُ : وفيه --5

نِ  األحبَّةِ  مواساةُ : وفيه --6  لبُكائهم والتَّباكي بالبُكاءِ  والِخالَّ

إن القرآن الكريم سبب لرفعة شأن العرب ألنه نزل بلغتهم، وفيه أحكام  -5

 الشرع، وبيان مصير الناس في اآلخرة، وما يلقونه من ثواب وعقاب.

ويأمر وينهى، وهو أيضا عظة وعبرة، يرغب ويبشر، ويحذر وينفر، 

ويرشد إلى مكارم األخالق ومحاسن األعمال، ويوضح ما فيه سعادة 

 الدارين، ويرشد البشرية كافة إلى اتباع النظام األصلح.

يحث القرآن الكريم دائما على تدبر ما جاء فيه من أحكام، وتفهم ما  -6

 تضمنه من نظام سديد في الدين والدنيا واآلخرة.    

 يُقَرأُ  القرآنُ  األنصاري الصمة بن الحارث بن جهيمي عن أبوفي الصحيح 

 ُكفر   القرآنِ  في ِمراءً  فإنَّ  ، القُرآنِ  في تُماُروا فال ، أحُرف   سبعةِ  على

|  األلباني:  المحدث|  األنصاري الصمة بن الحارث بن جهيم أبو:  الراوي

 حكم خالصة|  4444: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  المصدر

  صحيح:  المحدث

(( مسنده)) في والحارث له، واللفظ( 53133) أحمد أخرجه:  التخريج

 ((الصحابة معرفة)) في نعيم وأبو ،(306)

 القُرآنِ  في الِجدالِ  ُخطورةِ  بيان: الحديثِ  وفي

ِ  رسولُ  علَينا خرجَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ُ  صلَّى هللاَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 في فُقِئَ  كأنَّما حتَّى ، وجهُهُ  احمرَّ  حتَّى فَغضبَ  درِ القَ  في نتَنازعُ  ونحنُ 

انُ  وجنتيهِ  مَّ  كانَ  من هلَكَ  إنَّما إليكم أُرسلتُ  بِهَذا أم أُِمرتُمْ  أبِهَذا:  فقالَ  ، الرُّ

 فيهِ  تتَناَزعوا أالَّ  عليكم عَزمتُ  ، األمرِ  هذا في تَنازعوا حينَ  قبلَُكم

 الترمذي صحيح:  المصدر|  لبانياأل:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0500: الرقم أو الصفحة
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 وأبو ،(50060) والبزار له، واللفظ( 0500) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (.6041) يعلى

 .والقَدرِ  القضاءِ  في التَّناُزعِ  ِمن التَّحذيرُ : الحديثِ  وفي --5

 .الهالكُ  فيه فيما خوضِ ال وعَدمِ  باالتِّباع األمرُ : وفيه --2

 وقَُعوا حتى قَبلَُكمْ  األَُممُ  تَْهلَكِ  لَمْ  إنَّهُ  أَما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو

 ما و ، فأَِحلُّوهُ  َحالل   كان ما ، بِبَعض   بَعَضهُ  القُرآنَ  يَْضِربُونَ  ، هذا ِمثلِ  في

ُموهُ  َحرام   من كان  بِهِ  فآِمنوا َمتشابِه   من كان ما و ، فََحرِّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة

 يسير، باختالف( 065/ 50(( )الكبير)) في الطبراني أخرجه:  التخريج

 .بنحوه( 069/ 5(( )القرآن فضائل)) في والمستغفري

ينِ  أُمورِ  في التَّناُزعِ  ِمن يرُ التَّحذ :الحديثِ  وفي --5  .الدِّ

 . الهالكُ  فيه فيما الخوضِ  وعدمِ  باالتِّباعِ  األمرُ : وفيه --2

اإلنذار بعذاب االستئصال والتذكير بعجائب الخلق   ]سورة األنبياء  -0

 [                 00الى  55( :اآليات 05)

ا 55أَْنَشأْنا بَْعَدها قَْوماً آَخِريَن )َوَكْم قََصْمنا ِمْن قَْريٍَة كانَْت ظالَِمةً وَ  ( فَلَمه

وا بَأَْسنا إِذا ُهْم ِمْنها يَْرُكُضوَن ) ( ال تَْرُكُضوا َواْرِجُعوا إِلى ما 50أََحسُّ

( قالُوا يا َوْيلَنا إِنها ُكنها ظالِِميَن 50أُْتِرْفتُْم فِيِه َوَمساِكنُِكْم لََعلهُكْم تُْسئَلُوَن )

( َوما 51لَْت تِْلَك َدْعواُهْم َحتهى َجَعْلناُهْم َحِصيداً خاِمِديَن )( فَما زا54)

( لَْو أََرْدنا أَْن نَتهِخَذ لَْهواً 56َخلَْقنَا السهماَء َواأْلَْرَض َوما بَْينَُهما الِعبِيَن )

ى اْلباِطِل فَيَْدَمُغهُ ( بَْل نَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعلَ 53التهَخْذناهُ ِمْن لَُدنها إِْن ُكنها فاِعلِيَن )

ا تَِصفُوَن ) ( َولَهُ َمْن فِي السهماواِت 59فَإِذا ُهَو زاِهٌق َولَُكُم اْلَوْيُل ِممه

( 58َواأْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدهُ ال يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعباَدتِِه َوال يَْستَْحِسُروَن )

 (00يَُسبُِّحوَن اللهْيَل َوالنههاَر ال يَْفتُُروَن )
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 التفسير

وما أكثََر القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها بالكفر، وخلقنا بعدها قوًما  - 11

 آخرين!

فلما شاهد المهلَكون عذابنا الُمْستَأِصل، إذا هم من قريتهم يسرعون  - 12

 هربًا من الهالك.

فيناَدون على وجه السخرية: ال تهربوا، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من  - 13

 ذاتكم، وإلى مساكنكم؛ لعلكم تُسألون من دنياكم شيئًا.التنعم بمل

قال هؤالء الظالمون معترفين بذنبهم: يا هالكنا وخسراننا، إنا كنا  - 14

 ظالمين لكفِرنا باهلل.

فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهالك دعوتهم التي  - 15

 ال َحَراَك بهم.يكررونها حتى صيرناهم مثل الزرع المحصود، ميتين 

وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما لعبًا وعبثًا، بل خلقناهما للداللة  - 16

 على قدرتنا.

لو أردنا اتخاذ صاحبة أو ولد التخذناه مما عندنا، وما كنا فاعلين ذلك  - 17

 لتنزهنا عنه.

بل نرمي بالحق الذي نوحيه به إلى رسولنا على باطل أهل الكفر  - 11

أيها القائلون باتخاذه صاحبة -َحُضه، فإذا باطلهم ذاهب زائل، ولكم فَيَدْ 

 الهالك لوصفكم له بما ال يليق به. -وولًدا

ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد منبئًا عن االفتقار؛ بيّن سبحانه وتعالى أنه 

 مالك هذا الكون، فقال:

ن وله سبحانه وحده ملك السماوات وملك األرض، ومن عنده م - 19

 المالئكة ال يتكبّرون عن عبادته، وال يتعبون منها.

 يواظبون على تسبيح هللا دائًما، ال يملون منه.  - 21

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 



18 
 

 أرشدت اآليات إلى ما يأتي:

اإلنذار الشديد األكيد ألهل الكفر والعصيان الذين أنكروا النبوات بحال  -1

مة الكافرة، حيث دمرها هللا تعالى تدميرا شديدا بمن فيها، أهل القرى الظال

لظلمهم، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا الكفر موضع 

 اإليمان.   

ِ  َرسولَ  أنَّ    وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر  قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 لَمْ  فإنْ  بَاِكيَن، تَُكونُوا أنْ  إالَّ  القَْومِ  ءِ هَُؤاَل  علَى تَْدُخلُوا ال: الِحْجرِ  ألْصَحابِ 

 .أَصابَهُمْ  ما ِمْثلُ  يُِصيبَُكمْ  أنْ  عليهم، تَْدُخلُوا فال بَاِكينَ  تَُكونُوا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4300: الرقم أو الصفحة البخاري

رُ  :حديثِ ال وفي ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في التَّفكُّ  وقَعوا ممَّ

 ولم بالُعصاةِ  حلَّ  ما رأَى َمن ألنَّ  اآلياِت؛ تدبُّرِ  عن الَغفلةِ  ِمن والحذرُ  فيه؛

 ُحلولُ  يُخَشى فإنَّه بهم؛ ويَعتبِرْ  حالِهم، في يتفكَّر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك يتنبهْ 

 اليقظةَ  وإهمالِهم التدبُِّر، عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حلَّتْ  إنَّما فإنَّها به؛ العقوبة

ر  .والتذكُّ

اتَّقُوا الظُّْلَم، فإنَّ الظُّْلَم ظُلُمات  يَوَم القِياَمِة،  روي مسلم عن جابر بن عبد َّللا

حَّ أْهلََك َمن كاَن قَْبلَُكْم، َحَملَهُْم علَ  ، فإنَّ الشُّ حَّ ى أْن َسفَُكوا ِدماَءهُْم واتَّقُوا الشُّ

 واْستََحلُّوا َمحاِرَمهُْم.

 الراوي : جابر بن عبدَّللا | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح 0139الصفحة أو الرقم: 

 : النَّهُي َعِن الظُّلِم، والحثُّ على ردِّ المظالِم.في الحديثِ  --5

حِّ والَّذي هو أشدُّ ِمَن البخِل.          وفيه: النَّهُي َعِن  --2  الشُّ

ُ عليه وسلََّم، فِيما َرَوى  روي مسلم عن أبي ذر الغفاري َعِن النبيِّ َصلَّى هللاَّ

ْمُت الظُّْلَم علَى نَْفِسي،  َعِن هللاِ تَبَاَرَك َوتََعالَى أنَّهُ قاَل: يا ِعبَاِدي إنِّي َحرَّ

ًما، فال تَظَالَُموا، يا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم َضال  إالَّ َمن هََدْيتُهُ، َوَجَعْلتُهُ بْينَُكْم ُمَحرَّ 
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فَاْستَْهُدونِي أَْهِدُكْم، يا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم َجائِع ، إالَّ َمن أَْطَعْمتُهُ، فَاْستَْطِعُمونِي 

أَْكُسُكْم، يا ِعبَاِدي أُْطِعْمُكْم، يا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم َعار ، إالَّ َمن َكَسْوتُهُ، فَاْستَْكُسونِي 

نُوَب َجِميًعا، فَاْستَْغفُِرونِي أَْغفِْر  إنَُّكْم تُْخِطئُوَن باللَّْيِل َوالنَّهَاِر، َوأَنَا أَْغفُِر الذُّ

ونِي َولَْن تَْبلُُغوا نَْفِعي، فَتَْنفَُعونِي،  ي فَتَُضرُّ لَُكْم، يا ِعبَاِدي إنَُّكْم لَْن تَْبلُُغوا َضرِّ

لَُكْم َوآِخَرُكْم وإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا علَى أَْتقَى قَْلِب َرُجل  يا ِعبَاِدي  لو أنَّ أَوَّ

لَُكْم َوآِخَرُكْم  َواِحد  ِمنُكْم، ما َزاَد ذلَك في ُمْلِكي شيئًا، يا ِعبَاِدي لو أنَّ أَوَّ

، ما نَ  قََص ذلَك ِمن ُمْلِكي وإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا علَى أَْفَجِر قَْلِب َرُجل  َواِحد 

لَُكْم َوآِخَرُكْم وإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم قَاُموا في َصِعيد  َواِحد   شيئًا، يا ِعبَاِدي لو أنَّ أَوَّ

ا ِعنِدي إالَّ كما يَْنقُُص  فََسأَلُونِي فأْعطَْيُت ُكلَّ إْنَسان  َمْسأَلَتَهُ، ما نَقََص ذلَك ممَّ

، يا ِعبَاِدي إنَّما هي أَْعَمالُُكْم أُْحِصيهَا لَُكْم، ثُمَّ أَُوفِّيُكْم الِمْخيَطُ إَذا أُْدِخَل البَْحرَ 

َ َوَمن َوَجَد غيَر ذلَك، فال يَلُوَمنَّ إالَّ  إيَّاهَا، فَمن َوَجَد َخْيًرا، فَْليَْحَمِد هللاَّ

ْمُت علَى نَْفِسي الظُّْلَم وعلَى ِعبَاِدي، فال تَظَ   الَُموا.نَْفَسهُ.وفي رواية : إنِّي َحرَّ

 الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[  0133الصفحة أو الرقم: 

: قُبُح الظُّلِم وأنَّ جميَع الخلِق ُمفتقُِرون إلى هللاِ تعالى في في الحديثِ  --5

هم في أموِر ِدينِهم وُدن  ياهم.جْلِب مصالِِحهم، ودْفعِ مضارِّ

 وفيه: أنَّ هللاَ تعالى يُحبُّ أْن يسألَه العباُد ويَستغفُِروه. --2

 وفيه: أنَّ ُملَكه عزَّ وجلَّ ال يَزيُد بِطاعِة الخْلِق وال يَنقُص بِمعصيَتِهم. --3

 وفيه: أنَّ َخزائنَه ال تنفُذ وال تنقُص. --4

تعالى، وما أصابَه ِمن  وفيه: أنَّ ما أصاَب العبَد ِمن خير  فَِمن فْضِل هللاِ  --5

 شرٍّ فَمْن نفِسه وهََواه.

 وفيه: حثُّ الخلِق على سؤالِه وإنزاِل حوائِجهم به. --6

 وفيه: ذْكُر كماِل قُدرتِه تعالى وكماِل ُملِكه    --7

 كيف تنصر أخاك ظالما أومظلوما في اإلسالم
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: اْنُصْر أخاَك ظالًِما أْو َمْظلُ روي البخاري عن أنس بن مالك   وًما فقاَل َرُجل 

ِ، أْنُصُرهُ إذا كاَن َمْظلُوًما، أفََرأَْيَت إذا كاَن ظالًِما كيَف أْنُصُرهُ؟  يا َرسوَل هللاَّ

 قاَل: تَْحُجُزهُ، أْو تَْمنَُعهُ، ِمَن الظُّْلِم فإنَّ ذلَك نَْصُرهُ.

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 6810أو الرقم: الصفحة 

عند دنّو العذاب تقع الحيرة واالضطراب، وتحدث محاوالت الفرار من  -2

القرية، فيركض أهلها هاربين منها، والركض: العدو بشدة الوطء، فتناديهم 

المالئكة استهزاء: ال تركضوا وال تفّروا، وارجعوا إلى مواطن الترف 

 سبب بطركم، لعلكم تسألون شيئا من دنياكم، استهزاء بهم. والنعم التي كانت

ُ  يقولُ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  لَبَّْيكَ : فيَقولُ  آَدُم، يا: تَعالَى هللاَّ

 النَّاِر؟ بَْعثُ  وما: قالَ  النَّاِر، بَْعثَ  أْخِرجْ : فيَقولُ  يََدْيَك، في والَخْيرُ  وَسْعَدْيَك،

ِغيُر، يَِشيبُ  فَِعْنَدهُ  وتِْسِعيَن، وتِْسَعةً  ِمئَة   ْسعَ تِ  أْلف   ُكلِّ  ِمن: قالَ   ُكلُّ  وتََضعُ  الصَّ

ِ  َعذابَ  ولَِكنَّ  بُسكاَرى، هُمْ  وما ُسكاَرى النَّاسَ  وتََرى َحْملَها، َحْمل   ذاتِ   هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: قالوا َشِديد    َرُجاًل  مِمنكُ  فإنَّ  أْبِشُروا،:  قالَ  الواِحُد؟ ذلكَ  وأَيُّنا هللاَّ

 تَُكونُوا أنْ  أْرُجو إنِّي بيَِدِه، نَْفِسي والذي: قالَ  ثُمَّ . أْلفًا وَمأُْجوجَ  يَأُْجوجَ  وِمنْ 

: فقالَ  فََكبَّْرنا، الَجنَّةِ  أْهلِ  ثُلُثَ  تَُكونُوا أنْ  أْرُجو: فقالَ  فََكبَّْرنا، الَجنَّةِ  أْهلِ  ُربُعَ 

 إالَّ  النَّاسِ  في أنتُمْ  ما: فقالَ  فََكبَّْرنا، الَجنَّةِ  أْهلِ  نِْصفَ  تَُكونُوا أنْ  أْرُجو

َعَرةِ  ْوداءِ  كالشَّ  .أْسَودَ  ثَْور   ِجْلدِ  في بَْيضاءَ  َكَشَعَرة   أوْ  أْبيََض، ثَْور   ِجْلدِ  في السَّ

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

 [صحيح: ] حدثالم حكم خالصة|  0049: الرقم أو الصفحة البخاري

 .القِيامة يومِ  هَْول ِعظَم: الحديث في --5

 .الَغْيبيَّات عن وسلَّم عليه هللا صلَّى إخباره: وفيه --2

د بأمَّة وجلَّ  عزَّ  هللا رحمة: وفيه --3  .وسلَّم عليه هللا صلَّى محمَّ

ولما قالت لهم المالئكة: ال تَْرُكُضوا ونادت: يا لثارات األنباء! ولم يروا 

صا يكلمهم، عرفوا أن هللا عز وجل هو الذي سلط عليهم عدوهم، بقتلهم شخ
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النبي الذي بعث فيهم، فقالوا: يا َوْيلَنا إِنَّا ُكنَّا ظالِِميَن وهذا اعتراف منهم 

 بأنهم ظلموا، حين ال ينفع االعتراف.

 ثاَلثِ  علَى النَّاسُ  يُْحَشرُ   وفي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي

 علَى وأَْربََعة   بَِعير ، علَى وثاَلثَة   بَِعير ، علَى واْثنانِ  راِهبِيَن، اِغبِينَ ر: طَرائِقَ 

 قالُوا، َحْيثُ  معهُمْ  تَقِيلُ  النَّاُر، بَقِيَّتَهُمُ  ويَْحُشرُ  بَِعير ، علَى وَعَشَرة   بَِعير ،

 َحْيثُ  معهُمْ  وتُْمِسي أْصبَُحوا، َحْيثُ  معهُمْ  وتُْصبِحُ  باتُوا، َحْيثُ  معهُمْ  وتَبِيتُ 

 أْمَسْوا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الساعدي سعد بن سهل:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6100: الرقم أو الصفحة البخاري

 إال العهدَ  قوم   نقض ما ، بخمس   خمس   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

هم عليهم ُسلِّطَ   وال ، الفقرُ  فيهم فشا إال هللاُ  زلأن ما بغير حكموا وما ، عَدوُّ

 ُمنِعوا إال المكيالَ  طفَّفوا وال ، الموتُ  فيهم فشا إال الفاحشةُ  فيهم ظهرتْ 

نين وأُِخذوا النباتَ   القطرُ  عنهم ُحبِسَ  إال الزكاةَ  َمنَعوا وال ، بالسِّ

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0040: الرقم أو الصفحة

 في والديلمي ،(50880( )55/41) الطبراني أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0839(( )الفردوس))

لما بيّن هللا تعالى إهالك أهل القرية ألجل تكذيبهم، أتبعه بما يدل على  --3

موات أنه فعل ذلك عدال منه، ومجازاة على ما فعلوا، وهو خلق الس

[ فهو 39/ 44واألرض بالعدل والقسط: ما َخلَْقناهُما إاِلَّ بِاْلَحقِّ ]الدخان 

 تعالى خلقها لفوائد دينية ودنيوية، 

أما الدينية: فليتفكر المتفكرون فيها، كما قال تعالى: َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق  --1

 [191/ 3السَّماواِت َواأْلَْرِض ]آل عمران 

 يوية: فلما يتعلق بها من المنافع التي ال تعّد وال تحصى.وأما الدن  --2
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وبما أن خلق السموات واألرض حق ال لعب فيه، فإن المعجزات التي 

ظهرت على يد النبي صلّى هللا عليه وسلم هي حق أيضا ال لعب فيها، تقرر 

 صحة نبوته، وترد على منكريها.

 إلهَ  ال:  قال الليلِ  منَ  رَ تََضوَّ  إذا كان وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 الَغفَّارُ  العزيزُ  بينهما وما واألرضِ  السمواتِ  ربُّ  ، القهارُ  الواحدُ  هللاُ  إالَّ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4680: الرقم أو الصفحة الجامع

 حبان وابن ،(50300(( )الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 000(( )التوحيد)) في منده وابن يسير، باختالف( 1100)

إن خلق السموات واألرض للتنبيه على أن لها خالقا قادرا يجب امتثال  -4

أمره، وأنه يجازي المسيء والمحسن، وليس خلقها ليظلم بعض الناس 

ضهم ما أمر به، ثم يموتوا وال يجازوا، بعضا،   ويكفر بعضهم، ويخالف بع

 فذلك هو اللعب بعينه.    

َمَواِت َواألْرَض  روي مسلم عن سليك الغطفاني َ َخلََق يَوَم َخلََق السَّ إنَّ هللاَّ

َماِء َواألْرِض، فََجَعَل منها في األْرِض  ِمئَةَ َرْحَمة  ُكلُّ َرْحَمة  ِطبَاَق ما بْيَن السَّ

تَْعِطُف الَوالَِدةُ علَى َولَِدهَا، َواْلَوْحُش َوالطَّْيُر بَْعُضهَا علَى  َرْحَمةً، فَبِهَا

ْحَمِة.  بَْعض ، فَإَِذا كاَن يَْوُم القِيَاَمِة أَْكَملَهَا بِهِذه الرَّ

 الراوي : سليك الغطفاني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 ح[| خالصة حكم المحدث : ]صحي 0310الصفحة أو الرقم: 

تعالى هللا وتقدس وتنزه عن اتخاذ الزوجة والولد، فذلك من اللهو، ولو  -5

 أراد هللا أن يتخذ لهوا من زوجة أو ولد التخذه من عنده ال من عند الناس.

وهذا رد واضح على من قال: المسيح أو عزير ابن هللا، واألصنام أو 

 المالئكة بنات هللا تعالى.  
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قاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: أَُراهُ قاَل    روي البخاري عن أبي هريرة

بُنِي وما يَْنبَِغي  ُ تََعالَى: يَْشتُِمنِي ابُن آَدَم، وما يَْنبَِغي له أْن يَْشتَِمنِي، ويَُكذِّ هللاَّ

ا تَْكِذيبُهُ فَقَْولُهُ: ليَس يُِعيُدنِي ك ا َشْتُمهُ فَقَْولُهُ: إنَّ لي ولًَدا، وأَمَّ  ما بََدأَنِي.له، أمَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0580الصفحة أو الرقم: 

 يبين هللا تعالى الحق ومنهجه لدحر الباطل وزخارفه، والحق هنا: -6

القرآن، والباطل: الشيطان وكذب الكفار ووصفهم هللا عز وجل بغير صفاته 

من الولد وغيره. وللكفار الويل، أي العذاب في اآلخرة بسبب وصفهم الرب 

 بما ال يجوز وصفه وهو اتخاذه سبحانه الولد.     

َدَخَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم َمكَّةَ،  روي البخاري عن عبد َّللا بن مسعود

يَْطُعنُهَا بُعود  في يَِدِه، ويقوُل: وَحْوَل البَْيِت ِستُّوَن وثاََلُث ِمئَِة نُُصب ، فََجَعَل 

}َجاَء الَحقُّ وَزهََق البَاِطُل، إنَّ البَاِطَل كاَن َزهُوقًا{، }َجاَء الَحقُّ وما يُْبِدُئ 

 البَاِطُل وما يُِعيُد{

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

 المحدث : ]صحيح[ |   | خالصة حكم 4300البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (5395( واللفظ له، ومسلم )4300التخريج : أخرجه البخاري )

إذا كان كل من في السموات واألرض هلل خلقا وملكا، فكيف يجوز أن  -7

يشرك به ما هو عبده وخلقه؟! وأما المالئكة الذين ذكر المشركون أنهم 

يعيون وال يتعبون وال بنات هللا فال يأنفون عن عبادة هللا والتذلل له، وال 

يملون، وهم دائما في الليل والنهار يصلون ويذكرون هللا وينزهونه دائما، ال 

 يضعفون وال يسأمون، يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النّفس. 

أما لهم شغل عن التسبيح، أما يشغلهم عنه  سئل كعب عن تسبيح المالئكة:

يء عن النّفس؟ إن التسبيح لهم أخي، هل يشغلك ش ابن شيء؟ فقال: يا 

) بمنزلة النفس. وقد استدل بهذا من قال: إن المالئكة أفضل من بني آدم 

 (  039/55تفسير القرطبي:   
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 وهذا دليل على استغناء هللا تعالى عن طاعة الكفار ألنه هو المالك لجميع

هم أن المخلوقات، وإنما فائدة الطاعة تعود على الطائعين أنفسهم، فأجدر ب 

يطيعوه، وأولى بهم أن يعبدوه، بل يجب عليهم طاعته واالنقياد لحكمه ألن 

كل المكلفين في السماء واألرض عبيده، وهو الخالق لهم، والمنعم عليهم 

 بأصناف النعم.           

 من الجنةَ  يدخلُ  َمن أولَ  تدُرون هل وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو

 الذين المهاجرون الفقراءُ :  قال أعلمُ  ورسولُه هللاُ  واقالُ  ؟ وجل عز هللاِ  خْلقِ 

 صدِره في وحاجتُه أحُدهم ويموت ، المكاِرهُ  بهمُ  وتُتَّقى ، الثغورُ  بهم تُسدُّ 

 اْئتُوهم مالئكتِه من يشاءُ  لَمن وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فيقولُ  ، قضاءً  لها اليستطيعُ 

 أفَتأُْمُرنا خلقِك من وِخيَرتُك ، ئِكَ سما سكانُ  نحن ربَّنا المالئكةُ  فتقولُ  فَحيُّوهم

 بي يشِركون وال يعبُدوني عباًدا كانوا إنهم قال ؟ عليهم فنُسلِّمُ  هؤالءِ  نأتيَ  أنْ 

 في وحاجتُه أحُدهم ويموت ، المكاِرهُ  بهمُ  وتُتَّقى ، الثغورُ  بهم وتُسدُّ  ، شيئًا

 عليهمْ  فيدُخلون ذلك عند المالئكةُ  فتأتِيهمُ  قال ، قضاءً  لها اليستطيعُ  صدِره

 الدارِ  ُعقبَى فنِعمَ  صبرتُم بِما عليكم سالم   باب   كلِّ  من

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0590: الرقم أو الصفحة الترغيب

 والطبراني ،(3454) حبان وابن ،(6130) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 54304( )54/550)

لين الُمهاجرين لفقراءِ  َمنقبة   :الحديثِ  وفي  . األوَّ

( :اآليات 05توبيخ المشركين وإثبات الوحدانية ]سورة األنبياء ) -4

 [                  08الى  05

ُ  ( لَْو كاَن فِيِهما آلَِهةٌ 05أَِم اتهَخُذوا آلَِهةً ِمَن اأْلَْرِض ُهْم يُْنِشُروَن ) إاِله َّللاه

ا يَِصفُوَن ) ِ َربِّ اْلَعْرِش َعمه ا يَْفَعُل َوُهْم 00لَفََسَدتا فَُسْبحاَن َّللاه ( ال يُْسئَُل َعمه

( أَِم اتهَخُذوا ِمْن ُدونِِه آلَِهةً قُْل هاتُوا بُْرهانَُكْم هذا ِذْكُر َمْن َمِعَي 00يُْسئَلُوَن )

( َوما 04ُهْم ال يَْعلَُموَن اْلَحقه فَُهْم ُمْعِرُضوَن )َوِذْكُر َمْن قَْبلِي بَْل أَْكثَرُ 

 (01أَْرَسْلنا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إاِله نُوِحي إِلَْيِه أَنههُ ال إِلهَ إاِله أَنَا فَاْعبُُدوِن )
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ْحمُن َولَداً ُسْبحانَهُ بَْل ِعباٌد ُمْكَرُموَن ) ونَهُ ( ال يَْسبِقُ 06َوقالُوا اتهَخَذ الره

( يَْعلَُم ما بَْيَن أَْيِديِهْم َوما َخْلفَُهْم َوال 03بِاْلقَْوِل َوُهْم بِأَْمِرِه يَْعَملُوَن )

( َوَمْن يَقُْل ِمْنُهْم 09يَْشفَُعوَن إاِله لَِمِن اْرتَضى َوُهْم ِمْن َخْشيَتِِه ُمْشفِقُوَن )

 (08َكذلَِك نَْجِزي الظهالِِميَن )إِنِّي إِلهٌ ِمْن ُدونِِه فَذلَِك نَْجِزيِه َجَهنهَم 

 التفسير

بل اتخذ المشركون آلهة من دون هللا، ال يحيون الموتى، فكيف  - 21

 يعبدون عاجًزا عن ذلك؟!

لو كان في السماوات واألرض معبودات متعددة لفسدتا بتنازع  - 22

ه هللا رب العرش عما  يصفه المعبودات في الُمْلك، والواقع خالف ذلك، فَتَنزَّ

 به المشركون كذبًا من أن له شركاء.

وهللا هو المتفرد في ملكه وقضائه، ال يسأله أحد عما قدَّره وقضى به،  - 23

 وهو يسأل عباده عن أعمالهم، ويجازيهم عليها.

لهؤالء  -أيها الرسول-بل اتخذوا من دون هللا معبودات، قل  - 24

، فهذا الكتاب المنزل علي، المشركين: هاتوا حجتكم على استحقاقها للعبادة

  والكتب المنزلة على الرسل ال حجة لكم فيها، بل معظم المشركين ال يس

رسواًل إال نوحي إليه أنه ال معبود  -أيها الرسول-وما بعثنا من قبلك  - 25

 بحق إال أنا فاعبدوني وحدي، وال تشركوا بي شيئًا.

ه سبحانه وتَقَدَّس عما وقال المشركون: اتخذ هللا المالئكة بنات،  - 26 تَنَزَّ

 يقولونه من الكذب، بل المالئكة عباد هلل، مكرمون منه، مقربون إليه.

ال يتقّدمون ربهم بقول، فال ينطقون به حتى يأمرهم، وهم بأمره  - 27

 يعملون، فال يخالفون له أمًرا.

يعلم سابق أعمالهم والحقها، وال يسألون الشفاعة إال بإذنه لمن  - 21

تضى الشفاعة له، وهم من خوفه سبحانه حذرون، فال يخالفونه في أمر ار

 وال نهي.
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ومن يقل من المالئكة من باب االفتراض: إني معبود من دون هللا،  - 29

فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامة خالًدا فيها، ومثل هذا الجزاء 

الجهل والتقليد، فهم  نجزي الظالمين بالكفر والشرك باهلل.تندون إال إلى

 معرضون عن قبول الحق.   

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 يفهم من اآليات ما يأتي:

اإلنكار الشديد على من اتخذ آلهة أخرى مع هللا، وتوبيخ المشركين على  -1

اتخاذهم آلهة ليس لها خواص األلوهية، ومنها اإلحياء بعد اإلماتة وهو 

        النشر.    

اللهم بك أصبَْحنا ، وبك أمَسينا ، وبك نحيا ،   روي أبوداود عن أبي هريرة 

وبك نموُت ، وإليك النُّشوُر . وإذا أمسى قال : اللهم بك أمَسينا ، وبك نَحيا ، 

 وبك نموُت ، وإليك النشوُر.

 : أبو هريرة | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح أبي داودالراوي 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 1069و الرقم: الصفحة أ

: أبو هريرة | المحدث : شعيب األرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الراوي 

| خالصة حكم المحدث : إسناده  1069أبي داود الصفحة أو الرقم: 

 صحيح

(، 0085( واللفظ له، والترمذي )1069التخريج : أخرجه أبو داود )

( 50088في ))السنن الكبرى(( ) (، والنسائي0969وابن ماجه )

 ( مختصراً.50330باختالف يسير، وأحمد )

 بياُن بعِض أذكاِر الصباِح والَمساِء. وفي الحديث:

إن تعدد اآللهة سبب مؤد لفساد نظام العالم والكون من السموات  -2

واألرض، وتخريبها وهالك من فيهما بوقوع التنازع واالختالف الواقع بين 

، لذا نّزه هللا تعالى نفسه، وأمر العباد أن ينزهوه عن أن يكون الشركاء عادة

وقد استدل الرازي بأدلة أخرى عقلية ونقلية على له شريك أو ولد.  



27 
 

، وهي اثنان وعشرون دليال، أربعة عشر منها عقلية، وحدانية َّللا تعالى

 أنه لو فرضنا وجود إلهين، وأقوى األدلة العقلية:وثمانية نقلية سمعية، 

الفتقر أحدهما إلى اآلخر ألنه يصبح مركبا من ذاته ومما يشاركه به اآلخر، 

وكل مركب هو مفتقر إلى جزئه، وكل مفتقر إلى غيره ممكن، واإلله واجب 

الوجود لذاته غير ممكن لذاته، فإذن ليس واجب الوجود إال الواحد، وكل ما 

ا سوى هللا تعالى عداه مفتقر إليه، وكل مفتقر إلى غيره فهو محدث، فكل م

 محدث.

ُ لَفََسَدتا وهو كقوله: ومن األدلة النقلية هذه اآلية : لَْو كاَن فِيِهما آلِهَة  إاِلَّ هللاَّ

[ وقد صرح هللا تعالى بكلمة: 91/ 23َولََعال بَْعُضهُْم َعلى بَْعض  ]المؤمنون 

دانية في ال إِلهَ إاِلَّ هَُو في سبعة وثالثين موضعا من القرآن، وصرح بالوح

[ وقوله: 163/ 2موضعين فقط، وهما قوله تعالى: َوإِلهُُكْم إِله  واِحد  ]البقرة 

ُ أََحد  ]اإلخالص   (514/00 -510)تفسير الرازي: [ 1/ 112قُْل: هَُو هللاَّ

ال يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي ال يسأله الخلق عن قضائه في خلقه،  -3

بيد. وهذا يدل على أن من يسأل غدا وهو يسأل الخلق عن عملهم ألنهم ع

عن أعماله، كالمسيح والمالئكة ال يصلح لْللوهية، وعلى كون المكلفين 

 مسئولون عن أفعالهم.    

قاَل لي ِعْمَراُن بُن الُحَصْيِن، أََرأَْيَت ما  روي مسلم عن أبي األسود الديلي

َي عليهم َوَمَضى عليهم ِمن قََدِر يَْعَمُل النَّاُس اليوَم َويَْكَدُحوَن فِيِه، أَشيء  قُضِ 

ةُ عليهم؟  ا أَتَاهُْم به نَبِيُّهُْم، َوثَبَتَِت الُحجَّ ما َسبََق؟ أَْو فِيما يُْستَْقبَلُوَن به ممَّ

فَقُلُت: بَْل شيء  قُِضَي عليهم، َوَمَضى عليهم، قاَل فَقاَل: أَفال يَكوُن ظُْلًما؟ 

يًدا، َوقُلُت: ُكلُّ شيء  َخْلُق هللاِ َوِمْلُك يَِدِه، فال قاَل: فَفَِزْعُت ِمن ذلَك فََزًعا َشدِ 

ُ إنِّي لَْم أُِرْد بما َسأَْلتَُك إالَّ  ا يَْفَعُل َوهُْم يُْسأَلُوَن، فَقاَل لِي: يَْرَحُمَك هللاَّ يُْسأَُل َعمَّ

ُ عليه َوَسلََّم ألَْحِزَر َعْقلََك، إنَّ َرُجلَْيِن ِمن ُمَزْينَةَ أَتَيَا َرُسوَل هللاِ َصلَّى  هللاَّ

فَقااَل: يا َرُسوَل هللاِ، أََرأَْيَت ما يَْعَمُل النَّاُس اليَوَم، َويَْكَدُحوَن فِيِه، أَشيء  

ا أَتَاهُْم به  قُِضَي عليهم َوَمَضى فيهم ِمن قََدر  قْد َسبََق، أَْو فِيما يُْستَْقبَلُوَن به ممَّ

ةُ عليهم ؟ فَقاَل: اَل، بَْل شيء  قُِضَي عليهم َوَمَضى فيهم، نَبِيُّهُْم، َوثَبَتَِت الُحجَّ

اهَا فأْلهََمهَا فُُجوَرهَا  : }َونَْفس  َوما َسوَّ َوتَْصِديُق ذلَك في ِكتَاِب هللاِ َعزَّ َوَجلَّ

 [.1 - 7َوتَْقَواهَا{]الشمس: 
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 الراوي : أبو األسود الديلي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0610م: الصفحة أو الرق

 (0610التخريج : أخرجه مسلم )

ابِق لَِخْلقِه، وهَو ِعلُمه باألَشياِء قبَل َكونِها،  في الحديِث: ثُبوُت قََدِر هللاِ السَّ

 وِكتابتُه لَها قَبَل بَْرئِها.

 أعاد هللا تعالى في اآليات التعجب من اتخاذ اآللهة من دون هللا، مبالغة -4

في التوبيخ، على وصفهم المتقدم في اإلنشاء واإلحياء، فتكون أَِم بمعنى 

هل، أي هل اتخذ هؤالء المشركون آلهة من دون هللا؟ فليأتوا بالبرهان على 

 ذلك.

أَِم اتََّخُذوا آلِهَةً ِمَن اأْلَْرِض هُْم يُْنِشُروَن احتجاج  وقيل: إن التعجب األول:

 ْم يُْنِشُروَن أي يحيون الموتى.من حيث المعقول ألنه قال: هُ 

أي هاتوا برهانكم من  والثاني أَِم اتهَخُذوا ِمْن ُدونِِه آلَِهةً احتجاج بالمنقول،

 الكتب السماوية، ففي أي كتاب نزل هذا؟ في القرآن، أم في الكتب المنزلة 

                       على سائر األنبياء؟!                                                      

إن الجهل هو المصدر األصيل في فساد عقائد المشركين: بَْل أَْكثَُرهُْم ال  -5

.  يَْعلَُموَن اْلَحقَّ

جميع الرسل واألنبياء أوحى هللا إليهم أنه ال إله إال هللا، فأدلة العقل  -6

معقول  شاهدة أنه ال شريك له، والنقل عن جميع األنبياء موجود، والدليل إما

 وإما منقول. 

ت ؛ إخوة   األنبياءُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة هاتُهُم لَعالَّ  ودينُهُم شتَّى أمَّ

 ، نبي   وبينَهُ  بيني يَُكن لم ألنَّهُ  ؛ مريمَ  ابنِ  بعيسى النَّاسِ  أولى وإنِّي ، واحد  

 ، ياضِ والب الحمرةِ  إلى َمربوع   رجل  :  فاعِرفوهُ  رأيتُموهُ  فإذا ، نازل   وإنَّهُ 

ران ثوبانِ  عليهِ  ليبَ  فيدقُّ  ، بلَل   يُصبهُ  لم وإن يقطرُ  رأَسهُ  كأنَّ  ، ُممصَّ  ، الصَّ

ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمِ  إلى النَّاسَ  ويدعو ، الجزيةَ  ويضعُ  ، الخنزيرَ  ويقتُلُ   في هللاَّ

ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمَ  إالَّ  كلَّها الِمللَ  زمانِهِ  الَ ا المسيحَ  زمانِهِ  في هللاَّ  تقعُ  ثمَّ  ، لدَّجَّ
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 ، البقرِ  معَ  والنِّمارُ  ، اإلبلِ  معَ  األسودُ  ترتَعَ  حتَّى ، األرضِ  على األَمنةُ 

ئابُ  بيانُ  ويَلعبَ  ، الغنمِ  معَ  والذِّ هم ال بالحيَّاتِ  الصِّ  أربعينَ  فيمكثُ  ، تضرُّ

 المسلِمونَ  عليهِ  ويصلِّي يُتوفَّى ثمَّ  ، سنةً 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  دثالمح|  هريرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  6954: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح

 مسلم شرط على صحيح إسناده

 التفسير عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحاح أسانيده:  المحدث حكم خالصة|  5/605: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 8600) وأحمد ،(4004) داود أبو أخرجه:  التخريج

لم يرسل نبي إال بالتوحيد، والشرائع مختلفة في التوراة واإلنجيل  قال قتادة:

والقرآن، وكل ذلك على اإلخالص والتوحيد. أي إن دعوة الرسل جميعا 

 جاءت لبيان التوحيد.    

ممن كان  كان رجل   اخرج األلباني في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة

قبلَكم لم يعمل خيًرا قطُّ ؛ إال التوحيَد ، فلما احتضر قال ألهلِه : انظروا : إذا 

أنا ُمتُّ أن يحرقوهُ حتى يَدُعوه ُحَمًما ، ثم اطحنوهُ ، ثم اذروهُ في يوِم ريح  ، 

] ثم اذروا نصفَه في البَرِّ ، ونصفَه في البحِر ، فوهللاِ ؛ لئن قدَر هللاُ عليه 

بُه أحًدا من العالميَن [ ، فلما مات فعلوا ذلك به ، ] فأمر ليُعذِّ  بَنَّهُ عذابًا ال يُعذِّ

هللاُ البَرَّ فجمَع ما فيه ، وأمر البحَر فجمَع ما فيه [ ، فإذا هو ] قائم  [ في 

قبضِة هللاِ ، فقال هللاُ عزَّ وجلَّ : يا ابَن آدَم ! ما حملَك على ما فعلَت ؟ قال : 

ن مخافتِك ) وفي طريق  آخَر : من خشيتِك وأنت أعلُم ( ، قال : أي ربِّ ! م

 فغفَر له بها ، ولم يعمل خيًرا قط إال التوحيدَ 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : األلباني | المصدر : السلسلة الصحيحة

 | خالصة حكم المحدث : إسناده صحيح 0049الصفحة أو الرقم: 

يعذَُّب ناس  ِمن  عن جابر بن عبد َّللا أخرج االلباني في صحيح الترمذي

حمةُ فيُخَرجوَن  أَْهِل التَّوحيِد في النَّاِر حتَّى يَكونوا فيها َحمًما ثمَّ تدِرُكهُُم الرَّ
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ويُطَرحوَن على أبواِب الجنَِّة قاَل : فيَرشُّ عليهم أَْهُل الجنَِّة الماَء فينبُتوَن 

يِل ث  مَّ يُدَخلوَن الجنَّةَ كما ينبُُت الُغثاُء في حمالِة السَّ

 الراوي : جابر بن عبدَّللا | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح الترمذي

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0183الصفحة أو الرقم: 

 (51589( واللفظ له، وأحمد )0183التخريج : أخرجه الترمذي )

 بياُن َسعِة َرحمِة هللاِ تعالى. وفي الحديِث: --5

ياُن ُوقوعِ الِحساِب والَعذاِب على بَعِض المسلِمين في اآلِخَرِة، وفيه: بَ  --2

 وأنَّ هللاَ يُخِرُجهم بعَد ذلك بَرحمتِه إلى الجنَِّة.

د  َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم  روي البخاري عن أنس بن مالك فَقاَل: ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

ُضهُْم في بَْعض ، فَيَأْتُوَن آَدَم، فيَقولوَن: قاَل: إَذا كاَن يَْوُم القِيَاَمِة َماَج النَّاُس بَعْ 

اْشفَْع لَنَا إلى َربَِّك، فيَقوُل: لَْسُت لَهَا، ولَِكْن علَْيُكم بإْبَراِهيَم فإنَّه َخلِيُل 

ْحَمِن، فَيَأْتُوَن إْبَراِهيَم، فيَقوُل: لَْسُت لَهَا، ولَِكْن علَْيُكم بُموَسى فإنَّه َكلِيُم  الرَّ

ِ، فَيَ  ِ، هللاَّ أْتُوَن ُموَسى فيَقوُل: لَْسُت لَهَا، ولَِكْن علَْيُكم بِعيَسى فإنَّه ُروُح هللاَّ

د  َصلَّى هللاُ عليه  وَكلَِمتُهُ، فَيَأْتُوَن ِعيَسى، فيَقوُل: لَْسُت لَهَا، ولَِكْن علَْيُكم بُمَحمَّ

، فيُْؤَذُن لِي، ويُْلِهُمنِي وسلََّم، فَيَأْتُونِي، فأقُوُل: أنَا لَهَا، فأْستَأِْذُن علَى َربِّي

َمَحاِمَد أْحَمُدهُ بهَا ال تَْحُضُرنِي اآلَن، فأْحَمُدهُ بتِْلَك الَمَحاِمِد، وأَِخرُّ له َساِجًدا، 

ُد اْرفَْع َرْأَسَك، وقُْل يُْسَمْع لََك، وَسْل تُْعطَ، واْشفَْع تَُشفَّْع،  فيَقوُل: يا ُمَحمَّ

تي أُمَّ  ، أُمَّ تِي، فيَقوُل: اْنطَلِْق فأْخِرْج منها َمن كاَن في قَْلبِِه فأقُوُل: يا َربِّ

، فأْنطَلُِق فأْفَعُل، ثُمَّ أُعوُد، فأْحَمُدهُ بتِْلَك الَمَحاِمِد، ثُمَّ  ِمْثقَاُل َشِعيَرة  ِمن إيَمان 

ُد اْرفَْع َرْأَسَك، وقُْل يُْسَمْع لََك، وَسْل تُ  ْعطَ، أِخرُّ له َساِجًدا، فيُقَاُل: يا ُمَحمَّ

تِي، فيَقوُل: اْنطَلِْق فأْخِرْج منها َمن  تي أُمَّ ، أُمَّ واْشفَْع تَُشفَّْع، فأقُوُل: يا َربِّ

ة   ِمن إيَمان  فأْخِرْجهُ، فأْنطَلُِق، فأْفَعُل، ثُمَّ  -أْو َخْرَدلَة   -كاَن في قَْلبِِه ِمْثقَاُل َذرَّ

ُد اْرفَْع َرْأَسَك،  أُعوُد فأْحَمُدهُ بتِْلَك الَمَحاِمِد، ثُمَّ أِخرُّ  له َساِجًدا، فيَقوُل: يا ُمَحمَّ

تِي، فيَقوُل:  تي أُمَّ وقُْل يُْسَمْع لََك، وَسْل تُْعطَ، واْشفَْع تَُشفَّْع، فأقُوُل: يا َربِّ أُمَّ

،  اْنطَلِْق فأْخِرْج َمن كاَن في قَْلبِِه أْدنَى أْدنَى أْدنَى ِمْثقَاِل َحبَِّة َخْرَدل  ِمن إيَمان 

ا َخَرْجنَا ِمن ِعنِد أنَس  قُلُت لِبَْعِض  فأْخِرْجهُ ِمَن النَّاِر، فأْنطَلُِق فأْفَعُل فَلَمَّ
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ْثنَاهُ بما  أْصَحابِنَا: لو َمَرْرنَا بالَحَسِن وهو ُمتََوار  في َمْنِزِل أبِي َخلِيفَةَ فََحدَّ

، فأتَْينَاهُ فََسلَّْمنَا عليه، فأ ثَنَا أنَُس بُن َمالِك  ِذَن لَنَا فَقُْلنَا له: يا أبَا َسِعيد ، َحدَّ

فَاَعِة، فَقاَل:  ثَنَا في الشَّ ، فَلَْم نََر ِمْثَل ما َحدَّ ِجْئنَاَك ِمن ِعنِد أِخيَك أنَِس بِن َمالِك 

ْثنَاهُ بالَحديِث، فَاْنتَهَى إلى هذا الَمْوِضِع، فَقاَل: ِهيْه، فَقُْلنَا لَْم يَِزْد لَنَا  ِهيْه فََحدَّ

ثَني وهو َجِميع  ُمْنُذ ِعْشِريَن َسنَةً فال أْدِري أنَِسَي أْم  علَى هذا، فَقاَل: لقَْد حدَّ

ْثنَا فََضِحَك، وقاَل: ُخلَِق اإلْنَساُن َعُجواًل  َكِرهَ أْن تَتَِّكلُوا، قُْلنَا: يا أبَا َسِعيد  فََحدِّ

ثَُكْم حدَّثَني  ثَُكْم به، قاَل: ثُمَّ أُعوُد ما َذَكْرتُهُ إالَّ وأَنَا أُِريُد أْن أَُحدِّ كما َحدَّ

ُد اْرفَْع  ابَِعةَ فأْحَمُدهُ بتِْلَك الَمَحاِمِد، ثُمَّ أِخرُّ له َساِجًدا، فيُقَاُل: يا ُمَحمَّ الرَّ

َرْأَسَك، وقُْل يُْسَمْع، وَسْل تُْعطَْه، واْشفَْع تَُشفَّْع، فأقُوُل: يا َربِّ اْئَذْن لي فِيَمن 

تي وَجاَللِي، وِكْبِريَائِي وَعظََمتي أَلُْخِرَجنَّ قاَل: ال إلَهَ إالَّ  ُ، فيَقوُل: وِعزَّ  هللاَّ

.ُ  منها َمن قاَل ال إلَهَ إالَّ هللاَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 3150الصفحة أو الرقم: 

 (580( واللفظ له، ومسلم )3150)التخريج : أخرجه البخاري 

.في الَحديثِ  --5  : إِْثباُت ِصفِة الَكالِم هلل َعزَّ َوَجلَّ

 وفيه: َرحمةُ هللاِ بِِعباِده. --2

 وفيه: إْثباُت الشَّفاعِة للنَّبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم يَْوَم القيامةِ  --3

مالئكة بنات هللا رّد هللا تعالى على بعض العرب الذين كانوا يقولون: ال -7

ْحمُن َولَداً    بتنزيه نفسه عن اتخاذ الولد، قيل: نزلت آية َوقالُوا: اتََّخَذ الرَّ

 ُسْبحانَهُ 

في خزاعة، حيث قالوا: المالئكة بنات هللا، وكانوا يعبدونهم طمعا في 

 شفاعتهم لهم.

 عنها، اسُ النَّ  يسأَلُني ال هللاِ  كتابِ  في آية  : قال عبهاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح 

: قيل عنها؟ يسأَلوني فال َجِهلوها أَمْ  عنها، يسأَلوني فال أعَرفوها، أَْدري وال

ا آية  : قال هي؟ وما ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ : }نَزلت لمَّ  َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ
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 شتَم: الواوق مكَّةَ، أهلِ  على ذلك شقَّ  ،[91: األنبياء{ ]َواِرُدونَ  لَهَا أَْنتُمْ 

د   بَْعَرى ابنُ  فقام آلهَتَنا، محمَّ د   شتَم: قالوا شأنُكم؟ ما: فقال الزِّ : قال آلهَتَنا، محمَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ : }قال: قالوا قال؟ وما  لَهَا أَْنتُمْ  َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ

د   فُدِعيَ  لي، اْدعوهُ : قال ،[91: األنبياء{ ]َواِرُدونَ   وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

بَْعَرى ابنُ  فقال ُد، يا: الزِّ ةً  آللهَتِنا شيء   هذا محمَّ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  أَمْ  خاصَّ

، عزَّ  هللاِ  دونِ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  بلْ : قال هللاِ؟ دونِ   خَصْمناهُ : فقال: قال وجلَّ

ُد، يا البَنيَِّة، هذه وَربِّ  ، عبد   عيسى أنَّ  تزُعمُ  ألْستَ  محمَّ  عبد   وُعَزْيًرا صالح 

،  يعبُدونَ  النَّصارى فهذه: قال بَلى،: قال صالِحوَن؟ عباد   والمالئكةَ  صالح 

 فضجَّ : قال. المالئكةَ  تعبُدُ  َمليح   بَنو وهذه ُعَزْيًرا، تعبُدُ  اليهودُ  وهذه عيسى،

ةَ  أهلُ   ،[111: األنبياء{ ]اْلُحْسنَى ِمنَّا لَهُمْ  َسبَقَتْ  الَِّذينَ  إِنَّ : }فنَزلتْ  مكَّ

: قال ،[111: األنبياء{ ]ُمْبَعُدونَ  َعْنهَا أُولَئِكَ } والمالئكةُ، وُعْزيَر   عيسى

ا: }ونَزلتْ  ونَ  ِمْنهُ  قَْوُمكَ  إَِذا َمثاًَل  َمْريَمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ : الزخرف{ ]يَِصدُّ

57.] 

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

:  المحدث حكم خالصة|  896: الرقم أو الصفحة اآلثار مشكل تخريج

 حسن إسناده

وبعد التنزيه ذكر هللا خمس صفات للمالئكة تدل على العبودية ونفي الوالدة 

 وهي:

فهم ال يقولون قوال وال يفعلون فعال إال بأمر هللا،  المبالغة في طاعة َّللا، -أ

 صفات األوالد. وهذه صفات العبيد، ال

وهم ال يعلمون أسراره، فهو المستحق  إن َّللا تعالى يعلم أسرارهم، -ب

 للعبادة، ال هم.

 ، ومن كان إلها ال يحتاج إلذن أحد.إنهم ال يشفعون إال بإذن َّللا ورضاه -ج

 وذلك من صفات العبيد. إنهم أشد الخلق خوفا من َّللا، -د
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كسائر المكلفين مسئولون موجه لهم  فهم المالئكة وإن أكرموا بالعصمة، -هـ

الوعد والوعيد، فال يتصور كونهم آلهة. وهذه اآلية تدل على كون المالئكة 

 مكلفين، وعلى أنهم معصومون، وعلى أنهم متوعدون.

 من الجنةَ  يدخلُ  َمن أولَ  تدُرون هل وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو

 الذين المهاجرون الفقراءُ :  قال أعلمُ  ورسولُه هللاُ  قالُوا ؟ وجل عز هللاِ  خْلقِ 

 صدِره في وحاجتُه أحُدهم ويموت ، المكاِرهُ  بهمُ  وتُتَّقى ، الثغورُ  بهم تُسدُّ 

 اْئتُوهم مالئكتِه من يشاءُ  لَمن وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فيقولُ  ، قضاءً  لها اليستطيعُ 

 أفَتأُْمُرنا خلقِك من وِخيَرتُك ، سمائِكَ  سكانُ  نحن ربَّنا المالئكةُ  فتقولُ  فَحيُّوهم

 بي يشِركون وال يعبُدوني عباًدا كانوا إنهم قال ؟ عليهم فنُسلِّمُ  هؤالءِ  نأتيَ  أنْ 

 في وحاجتُه أحُدهم ويموت ، المكاِرهُ  بهمُ  وتُتَّقى ، الثغورُ  بهم وتُسدُّ  ، شيئًا

 مْ عليه فيدُخلون ذلك عند المالئكةُ  فتأتِيهمُ  قال ، قضاءً  لها اليستطيعُ  صدِره

 الدارِ  ُعقبَى فنِعمَ  صبرتُم بِما عليكم سالم   باب   كلِّ  من

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0590: الرقم أو الصفحة الترغيب

 والطبراني ،(3454) حبان وابن ،(6130) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير الفباخت( 54304( )54/550)

لين الُمهاجرين لفقراءِ  َمنقبة   :الحديثِ  وفي  . األوَّ

كما يجزي هللا تعالى بالنار كل من ادعى الشركة مع هللا، ودعا إلى  -1

عبادة نفسه كإبليس، فكذلك يجزي الظالمين الواضعين األلوهية والعبادة في 

 غير موضعهما.    

اًسا في َزَمِن النبيِّ َصلَّى هللاُ أنَّ أُنَ     روي البخاري عن أبي سعيد الخدري

ِ هْل نََرى َربَّنَا يَوَم القِيَاَمِة؟ قَاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ  عليه وسلََّم قالوا: يا َرسوَل هللاَّ

وَن في ُرْؤيَِة الشَّْمِس بالظَِّهيَرِة َضْوء  ليَس فِيهَا  عليه وسلََّم نََعْم، هْل تَُضارُّ

، قالوا: اَل، قَا وَن في ُرْؤيَِة القََمِر لَْيلَةَ البَْدِر َضْوء  ليَس َسَحاب  َل وهْل تَُضارُّ

؟: قالوا: اَل، قَاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: ما تَُضاُروَن في  فِيهَا َسَحاب 

ِ عزَّ وجلَّ يَوَم القِيَاَمِة، إالَّ كما تَُضاُروَن في ُرْؤيَِة أَحِدِهَما، إَذا ك اَن ُرْؤيَِة هللاَّ
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ة  ما َكانَْت تَْعبُُد، فال يَْبقَى َمن كاَن يَْعبُُد غيَر  يَْوُم القِيَاَمِة أذََّن ُمَؤذِّن  تَْتبَُع ُكلُّ أُمَّ

ِ ِمَن األْصنَاِم واألْنَصاِب، إالَّ يَتََساقَطُوَن في النَّاِر، حتَّى إَذا لَْم يَْبَق إالَّ َمن  هللاَّ

َ بَر  أْو فَ  ، وُغبََّراُت أْهِل الِكتَاِب فيُْدَعى اليَهُوُد فيُقَاُل لهْم: َمن كاَن يَْعبُُد هللاَّ اِجر 

ُ ِمن  ِ فيُقَاُل لهْم: َكَذْبتُْم ما اتََّخَذ هللاَّ ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن؟ قالوا: ُكنَّا نَْعبُُد ُعَزْيَر اْبَن هللاَّ

، فََماَذا تَْبُغوَن؟ فَقالوا: َعِطْشنَا َربَّ  نَا فَاْسقِنَا، فيَُشاُر أاَل تَِرُدوَن َصاِحبَة  واَل ولَد 

فيُْحَشُروَن إلى النَّاِر َكأنَّهَا َسَراب  يَْحِطُم بَْعُضهَا بَْعًضا فَيَتََساقَطُوَن في النَّاِر، 

ثُمَّ يُْدَعى النََّصاَرى فيُقَاُل لهْم: َمن ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن؟ قالوا: ُكنَّا نَْعبُُد الَمِسيَح اْبَن 

 ِ ، فيُقَاُل لهْم: َماَذا هللاَّ ُ ِمن َصاِحبَة  واَل ولَد  ، فيُقَاُل لهْم: َكَذْبتُْم، ما اتََّخَذ هللاَّ

، أْو  َ ِمن بَرٍّ ِل حتَّى إَذا لَْم يَْبَق إالَّ َمن كاَن يَْعبُُد هللاَّ تَْبُغوَن؟ فََكذلَك ِمْثَل األوَّ

ِمَن الَّتي َرأَْوهُ فِيهَا، فيُقَاُل: َماَذا  فَاِجر ، أتَاهُْم َربُّ الَعالَِميَن في أْدنَى ُصوَرة  

ْنيَا علَى أْفقَِر  ة  ما َكانَْت تَْعبُُد، قالوا: فَاَرْقنَا النَّاَس في الدُّ تَْنتَِظُروَن تَْتبَُع ُكلُّ أُمَّ

أنَا  ما ُكنَّا إليِهم ولَْم نَُصاِحْبهُْم، ونَْحُن نَْنتَِظُر َربَّنَا الذي ُكنَّا نَْعبُُد، فيَقوُل:

تَْيِن أْو ثاََلثًا. ِ شيئًا، َمرَّ  َربُُّكْم، فيَقولوَن: ال نُْشِرُك باهللَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 4195البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ياَمِة كما يشاُء سبحانَه: ُرؤيةُ المؤمنين هللِ تباَرك وتعالى يوَم القِ وفي الحديث

توبيخ آخر للمشركين على عدم تدبر آيات الكون الدالة على وجود  -1

 [                           00الى  00( : اآليات 05اإلله الواحد ]سورة األنبياء )

ما َوَجَعْلنا ِمَن أََولَْم يََر الهِذيَن َكفَُروا أَنه السهماواِت َواأْلَْرَض كانَتا َرْتقاً فَفَتَْقناهُ 

( َوَجَعْلنا فِي اأْلَْرِض َرواِسَي أَْن تَِميَد 00اْلماِء ُكله َشْيٍء َحيٍّ أَفاَل يُْؤِمنُوَن )

( َوَجَعْلنَا السهماَء َسْقفاً 05بِِهْم َوَجَعْلنا فِيها فِجاجاً ُسباُلً لََعلهُهْم يَْهتَُدوَن )

( َوُهَو الهِذي َخلََق اللهْيَل َوالنههاَر 00وَن )َمْحفُوظاً َوُهْم َعْن آياتِها ُمْعِرضُ 

 (00َوالشهْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن )

 التفسير

أََو لم يعلم الذين كفروا باهلل أن السماوات واألرض كانتا ُمْلتِصقتين، ال  - 31

النازل من فراغ بينهما فينزل منه المطر، ففصلنا بينهما، وجعلنا من الماء 
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السماء إلى األرض كل شيء من حيوان أو نبات، أفال يعتبرون بذلك، 

 ويؤمنون باهلل وحده؟!

وخلقنا في األرض جبااًل ثابتة حتى ال تضطرب بمن عليها، وجعلنا  - 31

 فيها مسالك وطرقًا واسعة لعلّهم يهتدون في أسفارهم إلى مقاصدهم.

لسقوط من غير َعَمد، ومحفوظِّا من وجعلنا السماء سقفًا محفوظًا من ا - 32

 -كالشمس والقمر-اْستِراق السمع، والمشركون عما في السماء من اآليات 

 معرضون ال يعتبرون.

وهللا وحده هو الذي خلق الليل للراحة، وخلق النهار لكسب المعاش،  - 33

وخلق الشمس عالمة على النهار، والقمر عالمة على الليل، كل من الشمس 

 يجري في مداره الخاص به، ال ينحرف عنه وال يميل. والقمر

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

اآليات كما الحظنا تتضمن أدلة كافية على وجود اإلله الصانع الواحد  --1

األحد، المنزه عن الشريك والولد، وهي أدلة تثير اإلعجاب، وتوحي 

 والسلطان العظيم.باتصاف الموجد الخالق بالقدرة التامة، 

 وقد عرفنا أنها أدلة ستة هي:

وجعل طبيعة خاصة لكل منهما، فاألرض  فتق السموات عن األرض، -أوال

بهوائها ومائها تتناسب مع وجود الحياة اإلنسانية والحيوانية والنباتية، ومع 

ما يتطلبه االستقرار والثبات عليها، والسموات تتالءم مع وجود المجّرات 

والنجوم والشمس والقمر، لنشر الحرارة، وإلقاء الضوء،  والكواكب

 والسموات سبع، وكذا األرض سبع.

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  عن  وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب  وسلََّم، عليه هللاَّ

اَلِة، إلى قَامَ  إَذا كانَ  أنَّهُ  ْهتُ : قالَ  الصَّ َمَواتِ  فَطَرَ  لِلَِّذي َوْجهي َوجَّ  السَّ

 َوَمْحيَاَي، َونُُسِكي، َصاَلتِي، إنَّ  الُمْشِرِكيَن، ِمنَ  أَنَا َوما َحنِيفًا، ضَ َواألرْ 

ِ  َوَمَماتي  الُمْسلِِميَن، ِمنَ  َوأَنَا أُِمْرتُ  َوبِذلكَ  له، َشِريكَ  ال الَعالَِميَن، َربِّ  هلِلَّ

 نَْفِسي، ظَلَْمتُ  ْبُدَك،عَ  َوأَنَا َربِّي، أَْنتَ  أَْنتَ  إالَّ  إلَهَ  ال الَملِكُ  أَْنتَ  اللَّهُمَّ 

نُوبَ  يَْغفِرُ  ال إنَّه َجِميًعا، ُذنُوبِي لي فَاْغفِرْ  بَذْنبِي، َواْعتََرْفتُ   أَْنَت، إالَّ  الذُّ
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 ال َسيِّئَهَا َعنِّي َواْصِرفْ  أَْنَت، إالَّ  ألَْحَسنِهَا يَْهِدي ال األْخاَلقِ  ألَْحَسنِ  َواْهِدنِي

 َوالشَّرُّ  يََدْيَك، في ُكلُّهُ  َواْلَخْيرُ  َوَسْعَدْيكَ  لَبَّْيكَ  أَْنَت، إالَّ  َسيِّئَهَا َعنِّي يَْصِرفُ 

 وإَذا إلَْيَك، َوأَتُوبُ  أَْستَْغفُِركَ  َوتََعالَْيَت، تَبَاَرْكتَ  وإلَْيَك، بكَ  أَنَا إلَْيَك، ليسَ 

 َسْمِعي، لكَ  عَ َخشَ  أَْسلَْمُت، َولَكَ  آَمْنُت، َوبِكَ  َرَكْعُت، لكَ  اللَّهُمَّ : قالَ  َرَكَع،

ي، َوبََصِري،  الَحْمدُ  لكَ  َربَّنَا اللَّهُمَّ : قالَ  َرفََع، وإَذا َوَعَصبِي، َوَعْظِمي، َوُمخِّ

َمَواِت، ِمْلءَ   شيء   ِمن ِشْئتَ  ما َوِمْلءَ  بْينَهَُما، ما َوِمْلءَ  األْرِض، َوِمْلءَ  السَّ

 َسَجدَ  أَْسلَْمُت، َولَكَ  آَمْنُت، َوبِكَ  َسَجْدُت، لكَ  اللَّهُمَّ : قالَ  َسَجَد، وإَذا بَْعُد،

َرهُ، َخلَقَهُ، لِلَِّذي َوْجِهي ُ  تَبَاَركَ  َوبََصَرهُ، َسْمَعهُ  َوَشقَّ  َوَصوَّ  أَْحَسنُ  هللاَّ

 ما لي اْغفِرْ  اللَّهُمَّ : َوالتَّْسلِيمِ  التََّشهُّدِ  بْينَ  يقولُ  ما آِخرِ  ِمن يَكونُ  ثُمَّ  الَخالِقِيَن،

ْرُت، ماوَ  قَدَّْمتُ   به أَْعلَمُ  أَْنتَ  َوما أَْسَرْفُت، َوما أَْعلَْنُت، َوما أَْسَرْرتُ  َوما أَخَّ

مُ  أَْنتَ  ِمنِّي، ُر، َوأَْنتَ  الُمقَدِّ  .أَْنتَ  إالَّ  إلَهَ  ال الُمَؤخِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  335: الرقم أو الصفحة

 .االستفتتاحِ  ُدعاءَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هديِه ِمن أنَّ  :الحديثِ  في --5

 يُضافَ  بأن ومدِحه، تعالى هللاِ  على الثَّناءِ  في األدبِ  إلى اإلرشادُ : وفيه --2

 .األدبِ  جهةِ  على مساوئِها دون األمورِ  محاسنُ  إليه

 ال إنَّه جميًعا؛ ذنوبي لي فاغفِرْ  بذنبي واعتَرْفتُ  نفسي ظَلمتُ : »قوله في --3

نوبَ  يغفرُ   المغفرةِ  طلبِ  على وقدَّمه بالتَّقصيِر، اعتراف  : فيه «أنت إالَّ  الذُّ

بًا، اءُ  آدمُ  قال كما تأدُّ  لَنَا تَْغفِرْ  لَمْ  َوإِنْ  أَْنفَُسنَا ظَلَْمنَا َربَّنَا: }السَّالم عليهما وحوَّ

 [.23: األعراف{ ]اْلَخاِسِرينَ  نَ مِ  لَنَُكونَنَّ  َوتَْرَحْمنَا

فاهلل تعالى خلق كل شيء من الماء، وحفظ  جعل الماء سببا للحياة، -وثانيا

 حياة كل شيء بالماء، وأوجد اإلنسان من ماء الصلب.

ُ  َكتَبَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو  يَْخلُقَ  أَنْ  قَْبلَ  الَخاَلئِقِ  َمقَاِديرَ  هللاَّ

َمَواتِ   رواية   وفي. الَماءِ  علَى َوَعْرُشهُ : قالَ  َسنَة ، أَْلفَ  بَِخْمِسينَ  ألْرضَ َوا السَّ

 .الَماءِ  علَى َوَعْرُشهُ : يَْذُكَرا لَمْ  أنَّهُما غيرَ  ِمْثلَهُ، اإلْسنَادِ  بِهذا: 

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



37 
 

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0610: الرقم أو الصفحة

 قَبلَ  باألَشياءِ  ِعلُمه وهوَ  لَخْلقِه، السَّابقِ  هللاِ  قََدرِ  ثُبوتُ  :الحديثِ  في --5

 .بَرئِها قبلَ  لَها وِكتابتُه َكونِها،

 .الَعرشِ  ثُبوتُ : وفيهِ  --2

 .الماءِ  َخلقِ  ثُبوتُ : وفيهِ  --3

هللاُ عليه وسلََّم فقال:  هَُريرةَ أنَّه أتى النَّبيَّ صلَّى اخرج اإلمام أحمد عن أبي

، قال: كلُّ  ْت َعْيني، فأَْنبِْئني عن كلِّ شيء  إنِّي إذا َرأَْيتَُك طابْت نفسي، وقَرَّ

شيء  ُخلَِق ِمَن الماِء. قال: أْنبِْئني بِأَمر  إذا أََخذُت به َدَخلُت الجنَّةَ. قال: أَْفِش 

، ثمَّ اْدُخِل الجنَّةَ السالَم، وأَْطِعِم الطعاَم، وِصِل األرحاَم، وصلِّ و الناُس نِيام 

. . قال عبُد الصمِد: وأَْنبِْئني عْن كلِّ شيء   بسالم 

 : أبو هريرة | المحدث : األلباني | المصدر : إرواء الغليل الراوي

 | خالصة حكم المحدث : إسناده صحيح  0/003الصفحة أو الرقم: 

المصدر : تخريج  : أبو هريرة | المحدث : شعيب األرناؤوط | |الراوي

 | خالصة حكم المحدث : إسناده صحيح 9081المسند الصفحة أو الرقم: 

( مختصراً، 8143( واللفظ له، والبزار )9081التخريج : أخرجه أحمد )

 ( باختالف يسير0118وابن حبان )

أفِش السَّالَم ، و أطِعِم الطَّعاَم ، و ِصِل  وفي صحيح الجامع عن أبي هريرة:

 و قُْم باللَّيِل و النَّاُس نيام  ، و ادُخُل الجنَّةَ بَِسالم   األرحاَم ،

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح الجامع

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 5091الصفحة أو الرقم: 

 ( واللفظ له3534(، والحاكم )3858التخريج : أخرجه أحمد )

 وُسلوًكا بين النَّاِس، الَحثُّ على نَْشِر السَّالِم تَحيَّةً  وفي الحديِث: --5

 والتَّراُحِم بين النَّاِس بفِعِل الِخصاِل الَحميدِة.
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 وفيه: األمُر بِصلَِة األرحاِم وعدِم قَْطِعها. --2

 وفيه: التَّرغيُب في قِياِم اللَّيِل. --3

وما أروع لفت النظر بعد هذه اآلية حين قال تعالى: أَفاَل يُْؤِمنُوَن أي أفال 

شاهدون، وأن ذلك لم يكن بنفسه، بل لمكّون كّونه، ومدبر يصدقون بما ي

أوجده، وال يجوز أن يكون ذلك المكّون محدثا، بل ال بّد من أن يكون أزليا 

 قديما ألن صفة األلوهية تقتضي عقال عدم المشابهة للحوادث.

أي جباال ثوابت، لتكون مثبتة لْلرض،  خلق َّللا الجبال رواسي -وثالثا

بمن عليها، وليتم القرار واالطمئنان عليها، أو كراهية أن  حتى ال تتحرك

 تميد، والميد: التحرك والدوران. 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  أََخذَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة  بيَِدي َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َخلَقَ : فَقالَ  ْبِت، يَومَ  التُّْربَةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ  األَحِد، يَومَ  بَالَ الجِ  فِيهَا َوَخلَقَ  السَّ

 يَومَ  النُّورَ  َوَخلَقَ  الثُّاَلثَاِء، يَومَ  الَمْكُروهَ  َوَخلَقَ  االْثنَْيِن، يَومَ  الشََّجرَ  َوَخلَقَ 

َوابَّ  فِيهَا َوبَثَّ  األْربَِعاِء،  الَعْصرِ  بَْعدَ  السَّاَلمُ  عليه آَدمَ  َوَخلَقَ  الَخِميِس، يَومَ  الدَّ

 فِيما الُجُمَعِة، َساَعاتِ  ِمن َساَعة   آِخرِ  في الَخْلِق، آِخرِ  في الُجُمَعِة، يَومِ  ِمن

 .اللَّْيلِ  إلى الَعْصرِ  بْينَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0398: الرقم أو الصفحة

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  في التَُّؤَدةِ  فَضلُ : الحديثِ  وفي

 َّللا في األرض وبين هامات الجبال مسالك وطرقا واسعة، أوجد -ورابعا

لتكون منافذ يسهل على الناس اختراقها وتجاوزها من مكان آلخر، ومن 

قطر إلى قطر أو إقليم إلى إقليم. والفجاج جمع فّج: وهو الطريق الواسع بين 

د أي الطرق النافذة السالكة ألن الفج ق ثم فسر تلك الفجاج بالسبل،الجبلين، 

يكون طريقا نافذا مسلوكا، وقد ال يكون، ووجود الطرقات لالهتداء بها إلى 

السير في األرض نعمة عظمي، وندرك هذه النعمة إذا الحظنا ما تنفقه 

الدولة الحديثة من النفقات الباهظة على تعبيد الطرق وشقها، لربط األقاليم 
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ل بينها واالتصال واألمصار وأجزاء البالد بشبكة من الطرق، تسهل االنتقا

 معها.

من الوقوع والسقوط على  جعل السماء سقفا لألرض، محفوظا -وخامسا

األرض، فال تمكن الحياة في األرض بدون هذا السقف، كما ال يمكن العيش 

في بيت أو دار بدون سقف، وألن حفظ طبقة الهواء بهذا السقف أمر 

السقف من التداعي  ضروري محتم لحياة اإلنسان، كما أن الحفاظ على هذا

والسقوط على األرض أمر أساسي لصون الحياة اإلنسانية، ومنع الضرر 

عن الناس، فإذا سقط على الناس بعض الكتل النارية أو األجرام السماوية، 

كان الدمار والهالك الجزئي، فكيف إذا سقطت السماء كلها؟! ومما يدعو 

لسماء من الشمس إلى األسف والعجب أن الكفار معرضون عن آيات ا

والقمر والنجوم وغيرها. وقد أضاف هللا تعالى اآليات في قوله: َوهُْم َعْن 

آياتِها ... إلى السماء ألنها مجعولة فيها، وفي مواضع أخرى أضاف تعالى 

 اآليات إلى نفسه ألنه الفاعل لها.

وهذا دليل على أن المشركين غفلوا عن النظر في السموات وآياتها، من 

ونهارها، وشمسها وقمرها، وأفالكها ورياحها وسحابها، وما فيها من  ليلها

قدرة هللا تعالى إذ لو نظروا واعتبروا، لعلموا أن لها صانعا قادرا واحدا، 

 فيستحيل أن يكون له شريك.  

وهذا تذكير بنعمة أخرى على الناس، فاهلل  خلق الليل والنهار، -وسادسا

لنهار ليتصرفوا فيه وينطلقوا لمعايشهم، جعل لهم الليل ليسكنوا فيه، وا

وجعل الشمس آية النهار، والقمر آية الليل، لتعلم الشهور والسنون 

والحساب، وكل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار 

 يجرون ويسيرون بسرعة في فلك خاص، كالسابح في الماء.  

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  يَدُ : وقالَ  َعلَْيَك، أُْنفِقْ  أْنفِقْ : جلَّ و عزَّ  هللاَّ

 ِ  َخلَقَ  ُمْنذُ  أْنفَقَ  ما أَرأَْيتُمْ : وقالَ  والنَّهاَر، اللَّْيلَ  َسّحاءُ  نَفَقَة   تَِغيُضها ال َمْْلَى هللاَّ

 وبِيَِدهِ  الماِء، علَى َعْرُشهُ  وكانَ  يَِدِه، في ما يَِغضْ  لَمْ  فإنَّه واألْرَض، السَّماءَ 

 ويَْرفَعُ  يَْخفِضُ  الِميزانُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4694: الرقم أو الصفحة

 (880) ومسلم ،(4694) البخاري أخرجه:  التخريج

 األهِل، على كالنفقةِ  الواجباتِ  فِي اإلنفاقِ  على الَحضُّ : الحديث في --5

حِم، وِصلةِ  ِع، َصدقةُ  أيًضا فيه ويَدُخل الرَّ  تعالى هللاِ  بإخالفِ  والوعدُ  التطوُّ

 .الُمنفِقِ  على

 .وجاللِه بكمالِه يَليقُ  ما على سبحانه هللِ  اليَدِ  ِصفةِ  اتُ إثب: وفيه --2

موت جميع الخالئق ومجيء القيامة أو عذاب النار بغتة ]سورة  -6

 [45الى  04( : اآليات 05األنبياء )

( ُكلُّ نَْفٍس 04َوما َجَعْلنا لِبََشٍر ِمْن قَْبلَِك اْلُخْلَد أَفَإِْن ِمته فَُهُم اْلخالُِدوَن )

( َوإِذا َرآَك 01قَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكْم بِالشهرِّ َواْلَخْيِر فِْتنَةً َوإِلَْينا تُْرَجُعوَن )ذائِ 

الهِذيَن َكفَُروا إِْن يَتهِخُذونََك إاِله ُهُزواً أَهَذا الهِذي يَْذُكُر آلَِهتَُكْم َوُهْم بِِذْكِر 

ْحمِن ُهْم كافُِروَن ) ْنسا06الره ُن ِمْن َعَجٍل َسأُِريُكْم آياتِي فاَل ( ُخلَِق اإْلِ

( لَْو يَْعلَُم 09( َويَقُولُوَن َمتى هَذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم صاِدقِيَن )03تَْستَْعِجلُوِن )

الهِذيَن َكفَُروا ِحيَن ال يَُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم النهاَر َوال َعْن ظُُهوِرِهْم َوال ُهْم 

أْتِيِهْم بَْغتَةً فَتَْبَهتُُهْم فاَل يَْستَِطيُعوَن َردهها َوال ُهْم ( بَْل تَ 08يُْنَصُروَن )

( َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبلَِك فَحاَق بِالهِذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم ما 40يُْنظَُروَن )

 (45كانُوا بِِه يَْستَْهِزُؤَن )

 التفسير

البقاء في هذه الحياة؟  -رسولأيها ال-وما جعلنا ألحد من البشر قبلك  - 34

 أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومّت فهؤالء باقون بعدك؟! كال.

أيها -كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنيا، ونختبركم  - 35

في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم، ثم بعد موتكم إلينا ال إلى  -الناس

 عمالكم.غيرنا ترجعون، فنجازيكم على أ

هؤالء المشركون ال يتخذونك إال سخرية  -أيها الرسول-وإذا رآك  - 36

منفّرين أتباعهم بقولهم: أهذا هو الذي يسّب آلهتكم التي تعبدونها؟! وهم مع 
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السخرية بك جاحدون بما أنزل هللا عليهم من القرآن وبما أعطاهم من النعم 

 كافرون؛ فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء.

طُبع اإلنسان على العجلة، فهو يستعجل األشياء قبل وقوعها، ومن  - 37

ما  -أيها المستعجلون لعذابي-ذلك استعجال المشركين للعذاب، سأريكم 

 استعجلتموه منه، فال تطلبوا تعجيله.

ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه االستعجال: متى يكون ما  - 31

البعث إن كنتم صادقين فيما تّدعونه من  من -أيها المسلمون-تَِعُدوننا به 

 وقوعه؟!

لو يعلم هؤالء الكفار المنكرون للبعث حين ال يردون النار عن  - 39

وجوههم وال عن ظهورهم، وأن ال ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم، لو 

 تيقّنوا ذلك لما استعجلوا العذاب.

منهم، بل تأتيهم فجأة، فال ال تأتيهم هذه النار التي يَُعذَّبون بها عن علم  - 41

رون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة.  يقدرون على ردها عنهم، وال هم يَُؤخَّ

من استهزاء قومه به  -صلى هللا عليه وسلم  -ولما عانى رسول هللا 

 وتكذيبهم له، ساله هللا بقوله:

ولئن سخر بك قومك فلست بْدًعا في ذلك، فقد استهزئ برسل من  - 41

فأحاط بالكفار الذين كانوا يسخرون منهم العذاُب الذي  -الرسول أيها-قبلك 

 كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوفهم رسلهم به.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآليات على ما يأتي:

ال خلود ألحد من المخلوقات في دار الدنيا، وكل من عليها فان، وكل  -1

 وت، فإن مات النبي محمد صلّى هللا عليه وسلم، أفهم الخالدون نفس ذائقة الم

 إن مات؟! 
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َ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  آَذْنتُهُ  فقَدْ  ولِيًّا لي عاَدى َمن: قالَ  هللاَّ

بَ  وما بالَحْرِب، ا إلَيَّ  أَحبَّ  بشيء   َعْبِدي إلَيَّ  تَقَرَّ  وما عليه، اْفتََرْضتُ  ممَّ

بُ يَتَ  َعْبِدي يَزالُ   الذي َسْمَعهُ  ُكْنتُ : أْحبَْبتُهُ  فإذا أُِحبَّهُ، حتَّى بالنَّوافِلِ  إلَيَّ  قَرَّ

 يَْمِشي الَّتي وِرْجلَهُ  بها، يَْبِطشُ  الَّتي ويََدهُ  به، يُْبِصرُ  الذي وبََصَرهُ  به، يَْسَمعُ 

 أنا شيء   عن تََردَّْدتُ  وما أَلُِعيَذنَّهُ، اْستَعاَذنِي ولَئِنِ  أَلُْعِطيَنَّهُ، َسأَلَنِي وإنْ  بها،

ِدي فاِعلُهُ   .َمساَءتَهُ  أْكَرهُ  وأنا الَمْوتَ  يَْكَرهُ  الُمْؤِمِن، نَْفسِ  عن تََردُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6100: الرقم أو الصفحة

 .هللا أولياء إيذاء عن النَّهي: يثالحد في --5

حمن، أولياء حبِّ  في التَّرغيب: وفيه --2  .بفضلهم واالعتراف الرَّ

 فِعلُ  بَعَدها القُُربات وأفضلُ  الفرائض، فِعلُ  األعمالِ  أحبَّ  أنَّ : وفيه --3

 .النَّوافل

 من فرس   علَى أقبلَ  بكر   أبا أنَّ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

نحِ  مسكنِهِ   عائشةَ  على دخلَ  حتَّى النَّاسَ  يَُكلِّمِ  فلم المسِجدَ  فدخلَ  نزلَ  حتَّى بالسُّ

ِ  رسولُ  و ى ، هللاَّ  فقبَّلَهُ  علَيهِ  أََكبَّ  ثمَّ  ، وجِههِ  عن فََكشفَ  ، ِحبَرة   ببرد   مسّجً

ِ  ، أنتَ  بأبي:  قالَ  ثمَّ  ، فبََكى ُ  يجَمعُ  ال وهللاَّ  الَموتةُ  اأمَّ  أبًدا موتَتينِ  عليكَ  هللاَّ

ُ  َكتبَ  الَّتي  متَّها فقَد عليكَ  هللاَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5940: الرقم أو الصفحة النسائي

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ْنحِ، بَْكر   وأَبُو َماتَ  ِ : يقولُ  ُعَمرُ  فَقَامَ  - بالَعالِيَةِ  يَْعنِي إْسَماِعيلُ : قَالَ  - بالسُّ  وهللاَّ

ِ  َرسولُ  َماتَ  ما ِ : ُعَمرُ  وقَالَ : قَالَتْ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  يَقَعُ  كانَ  ما وهللاَّ

ُ، ولَيَْبَعثَنَّهُ  َذاَك، إالَّ  نَْفِسي في  أبو فََجاءَ  وأَْرُجلَهُْم، ِرَجال   أْيِديَ  ْقطََعنَّ فَلَيَ  هللاَّ

ِ  َرسولِ  عن فََكَشفَ  بَْكر    وأُمِّي، أْنتَ  بأَبِي: قَالَ  فَقَبَّلَهُ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  يُِذيقُكَ  ال بيَِدهِ  نَْفِسي والذي وَميِّتًا، َحيًّا ِطْبتَ  : فَقَالَ  جَ َخرَ  ثُمَّ  أبًَدا، الَمْوتَتَْينِ  هللاَّ

ا ِرْسلَِك، علَى الَحالِفُ  أيُّها َ  فََحِمدَ  ُعَمُر، َجلَسَ  بَْكر   أبو تََكلَّمَ  فَلَمَّ  بَْكر   أبو هللاَّ
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ًدا يَْعبُدُ  كانَ  َمن أال: وقَالَ  عليه، وأَْثنَى ًدا فإنَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

َ  يَْعبُدُ  كانَ  وَمن َماَت، قدْ  َ  نَّ فإ هللاَّ  وإنَّهُمْ  َميِّت   إنَّكَ : }وقَالَ  يَُموُت، ال َحي   هللاَّ

د   َوما: }وقَالَ  ،[31: الزمر{ ]َميِّتُونَ  ُسلُ  قَْبلِهِ  ِمن َخلَتْ  قدْ  َرسول   إالَّ  ُمَحمَّ  الرُّ

َ  ُضرَّ يَ  فَلَنْ  َعقِبَْيهِ  علَى يَْنقَلِبْ  وَمن أْعقَابُِكمْ  علَى اْنقَلَْبتُمْ  قُتِلَ  أوْ  َماتَ  أفَإنْ   هللاَّ

ُ  وَسيَْجِزي شيئًا اِكِرينَ  هللاَّ  النَّاسُ  فَنََشجَ : قَالَ  ،[144: عمران آل{ ]الشَّ

 َساِعَدةَ، بَنِي َسقِيفَةِ  في ُعبَاَدةَ  بنِ  َسْعدِ  إلى األْنَصارُ  واْجتَمعتِ : قَالَ  يَْبُكوَن،

، وِمنُكم أِمير   ِمنَّا: فَقالوا  وأَبُو الَخطَّاِب، بنُ  وُعَمرُ  ،بَْكر   أبو إليِهم فََذهَبَ  أِمير 

اِح، بنُ  ُعبَْيَدةَ  ِ : يقولُ  ُعَمرُ  وكانَ  بَْكر ، أبو فأْسَكتَهُ  يَتََكلَّمُ  ُعَمرُ  فََذهَبَ  الَجرَّ  وهللاَّ

 أبو يَْبلَُغهُ  ال أنْ  َخِشيتُ  أْعَجبَنِي، قدْ  َكاَلًما هَيَّأْتُ  قدْ  أنِّي إالَّ  بذلكَ  أَرْدتُ  ما

 وأَْنتُمُ  األَُمَراءُ  نَْحنُ : َكاَلِمهِ  في فَقَالَ  النَّاِس، أْبلَغَ  فَتََكلَّمَ  بَْكر   أبو لَّمَ تَكَ  ثُمَّ  بَْكر ،

ِ  ال: الُمْنِذرِ  بنُ  ُحبَابُ  فَقَالَ  الُوَزَراُء، ، ِمنَّا نَْفَعُل، ال وهللاَّ ، وِمنُكم أِمير   أِمير 

 َداًرا، الَعَربِ  أْوَسطُ  هُمْ  الُوَزَراُء، وأَْنتُمُ  األَُمَراُء، ولَِكنَّا اَل،: بَْكر   أبو فَقَالَ 

اِح، بنَ  ُعبَْيَدةَ  أبَا أوْ  ُعَمَر، فَبَايُِعوا أْحَسابًا، وأَْعَربُهُمْ   بَلْ : ُعَمرُ  فَقَالَ  الَجرَّ

ِ  َرسولِ  إلى وأََحبُّنَا وَخْيُرنَا، َسيُِّدنَا، فأْنتَ  أْنَت، نُبَايُِعكَ   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ُعبَاَدةَ، بنَ  َسْعدَ  قَتَْلتُمْ : قَائِل   فَقَالَ  النَّاُس، وبَايََعهُ  فَبَايََعهُ، بيَِدهِ  ُعَمرُ  أَخذَ ف وسلََّم،

ُ، قَتَلَهُ  ُعَمرُ  فَقَالَ  ِ  عبدُ  وقَالَ  هللاَّ ، بنُ  هللاَّ ، َعنِ  َسالِم  بَْيِديِّ ْحَمنِ  عبدُ : قَالَ  الزُّ  الرَّ

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  أنَّ  القَاِسُم، أْخبََرنِي القَاِسِم، بنُ   بََصرُ  َشَخصَ : قَالَتْ  َعْنهَا، هللاَّ

فِيقِ  في: قَالَ  ثُمَّ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ   الَحِديَث، وقَصَّ  ثاََلثًا، األْعلَى الرَّ

ُ  نَفَعَ  إالَّ  ُخْطبَة   ِمن ُخْطبَتِِهما ِمن َكانَتْ  فَما: قَالَتْ  فَ  لقَدْ  بهَا هللاَّ  ُعَمرُ  َخوَّ

ُ  فََردَّهُمُ  لَنِفَاقًا فيهم وإنَّ  النَّاَس، رَ  لقَدْ  ثُمَّ  بذلَك، هللاَّ  الهَُدى، النَّاسَ  بَْكر   أبو بَصَّ

فَهُمُ  د   َوما} يَْتلُونَ  به، وَخَرُجوا عليهم الذي الَحقَّ  وَعرَّ ، إالَّ  ُمَحمَّ  قدْ  َرسول 

ُسلُ  قَْبلِهِ  ِمن َخلَتْ  : عمران آل{ ]اِكِرينَ الشَّ } إلى[ 144: عمران آل{ ]الرُّ

144.] 

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

[ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0663: الرقم أو الصفحة البخاري

 [ معلق... سالم بن َّللا عبد وقال: قوله]
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الدنيا دار ابتالء واختبار، واالختبار كما يكون بالشر يكون بالخير،  --2

فيختبر الناس بالشدة والرخاء، والحالل والحرام، وينظر كيف شكرهم 

 اء باألعمال.وصبرهم، ثم يكون المرجع والمآل إلى هللا تعالى للجز

واالبتالء ال يكون إال بعد التكليف، فتدل اآلية على حصول التكليف، وال 

يقتصر االبتالء على المأمور به والمنهي عنه، وإنما يشمل ما سماه خيرا 

وهو نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور، وما سماه شرا وهو المضار 

زلة بالمكلفين، والعبد يتردد بين الدنيوية من الفقر واآلالم وسائر الشدائد النا

 هاتين الحالتين، لكي يشكر على المنح والنعم، ويصبر في المحن.

 يا لَنا َكْيفَ :  فَقَالوا.  فِْتنَة   َستَُكونُ  إِنَّها  وفي الصحيح عن معاذ بن جبل

 األولِ  أَْمِرُكمُ  إلى تَْرِجُعونَ :  قال ؟ نَْصنَعُ  َكْيفَ  أوْ !  ؟ هللاِ  رسولَ 

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  جبل بن معاذ:  يالراو

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0561: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولَ  يَْسأَلُونَ  النَّاسُ  كانَ  وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 يا فَقُلتُ  يُْدِرَكنِي، أَنْ  افَةَ َمخَ  الشَّرِّ  َعنِ  أَْسأَلُهُ  وُكْنتُ  الَخْيِر، َعنِ  وسلَّمَ  عليه

ِ  َرسولَ  ، َجاِهلِيَّة   في ُكنَّا إنَّا هللاَّ ُ  فََجاَءنَا وَشرٍّ  هذا بَْعدَ  فَهلْ  الَخْيِر، بهذا هللاَّ

؟ ِمن الَخْيرِ   وفيهِ  نََعْم،: قالَ  َخْير ؟ ِمن الشَّرِّ  ذلكَ  بَْعدَ  وهلْ : قُلتُ  نََعمْ : قالَ  َشرٍّ

: قُلتُ  وتُْنِكرُ  منهمْ  تَْعِرفُ  هَْديِي، بغيرِ  يَْهُدونَ  قَْوم  : قالَ  َخنُهُ؟دَ  وما: قُلتُ  َدَخن  

؟ ِمن الَخْيرِ  ذلكَ  بَْعدَ  فَهلْ   أََجابَهُمْ  َمن َجهَنََّم، أَْبَوابِ  إلى ُدَعاة   نََعْم،: قالَ  َشرٍّ

ِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  فِيهَا قََذفُوهُ  إلَْيهَا  ِجْلَدتِنَا، ِمن مْ هُ : فَقالَ  لَنَا؟ ِصْفهُمْ  هللاَّ

 َجَماَعةَ  تَْلَزمُ : قالَ  ذلَك؟ أَْدَرَكنِي إنْ  تَأُْمُرنِي فَما: قُلتُ  بأَْلِسنَتِنَا ويَتََكلَُّمونَ 

؟ واَل  َجَماَعة   لهمْ  يَُكنْ  لَمْ  فإنْ : قُلتُ  وإَماَمهُْم، الُمْسلِِمينَ   تِلكَ  فَاْعتَِزلْ  قالَ  إَمام 

 علَى وأَْنتَ  الَمْوتُ  يُْدِرَككَ  حتَّى َشَجَرة ، بأَْصلِ  ضَّ تَعَ  أَنْ  ولو ُكلَّهَا، الفَِرقَ 

 .ذلكَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0606: الرقم أو الصفحة البخاري
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ته أعالم نمِ  َعلَم   :الحديثِ  وفي --5  أْخبَر حيثُ  وسلَّم؛ عليه هللا صلَّى نُبوَّ

 األنبياء من بذلِك إليه أُوِحيَ  َمن إالَّ  يَعلَُمها ال الغيبِ  ِمن ُمختلفة   بأمور  

 .والُمرَسلِين

 فِراقِهم عن والنَّهيُ  وإماِمهم، الُمسلِمينَ  َجماعةِ  بلزومِ  األَْمرُ : وفيه --2

 .إيَّاه تأميِرهم ِمن ُمجتِمعونَ  عليه هُم فيما معصاه وَشقِّ  َكلمتِهم بتَفريقِ 

العموم في قوله تعالى: ُكلُّ نَْفس  ذائِقَةُ اْلَمْوِت من قبيل العموم  -3

 المخصوص، فإنه تعالى نفس لقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السالم:

ع أن الموت ال [ م116/ 5تَْعلَُم ما فِي نَْفِسي، َوال أَْعلَُم ما فِي نَْفِسَك ]المائدة 

يجوز عليه، وكذا الجمادات لها نفوس، وهي ال تموت. والعام المخصوص 

 حجة، فيبقى معموال به فيما عدا هذه األشياء.

ِ  لِقاءَ  أَحبَّ  َمن وفي الصحيح عن عباد بن الصامت ُ  أَحبَّ  هللاَّ  وَمن لِقاَءهُ، هللاَّ

ِ  لِقاءَ  َكِرهَ  ُ  َكِرهَ  هللاَّ  الَمْوَت، لَنَْكَرهُ  إنَّا: أْزواِجهِ  بَْعضُ  أوْ  عائَِشةُ  قالَتْ  لِقاَءهُ  هللاَّ

رَ  الَمْوتُ  َحَضَرهُ  إذا الُمْؤِمنَ  ولَِكنَّ  ذاِك، ليسَ : قالَ  ِ  بِرْضوانِ  بُشِّ  وَكراَمتِِه، هللاَّ

ا إلَْيهِ  أَحبَّ  شيء   فليسَ  ِ  لِقاءَ  فأَحبَّ  أماَمهُ، ممَّ ُ  وأََحبَّ  هللاَّ  لكافِرَ ا وإنَّ  لِقاَءهُ، هللاَّ

ِ  بَعذابِ  بُشِّرَ  ُحِضرَ  إذا ا إلَْيهِ  أْكَرهَ  شيء   فليسَ  وُعقُوبَتِِه، هللاَّ  َكِرهَ  أماَمهُ، ممَّ

ِ  لِقاءَ  ُ  وَكِرهَ  هللاَّ  لِقاَءهُ  هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي

 [صحيح] : المحدث حكم خالصة|  6103: الرقم أو البخاري الصفحة

 بِالمحبَّةِ  المحبَّةَ  قابَلَ  إنَّهف العمِل؛ ِجنسِ  ِمن المجازاةَ  أنَّ : الحديثِ  وفي

 .بِالكراهةِ  والكراهةَ 

الكفار المستهزئون بالنبي صلّى هللا عليه وسلم الذي يعيب اتخاذ األصنام  -4

آلهة أحق وأجدر باالستهزاء والسخرية لكفرهم باإلله الحق الخالق المنعم 

 المتفضل على الناس بأصناف النعم الكثيرة.

العجلة، فخلق عجوال، وصار طبع اإلنسان العجلة،  رّكب اإلنسان على -5

ولكن في العجلة أحيانا حماقة وطيش وجهل وغفلة، كما في حال استعجال 

 المشركين نزول العذاب الموعود.
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 فيهِ  الُجُمعِة، يَومُ  الشَّمسُ  فيهِ  طلََعتْ  يَوم   َخيرُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 ساعة   وفيهِ  السَّاعةُ، تقومُ  وفيهِ  ِمْنها، أُْهبِطَ  وفيهِ  ،الجنَّةَ  أُْدِخلَ  وفيهِ  آَدُم، ُخلِقَ 

 يُقلِّلُها، بيِدهِ  وقالَ  إيَّاهُ، أعطاهُ  إالَّ  َخيًرا فيها هللاَ  يسألُ  يُصلِّي ُمسلِم   يَُوافِقُها ال

 يَومِ  ساعاتِ  آِخرُ  ِهيَ  ِهَي، ساعة   أيَّةُ  علِْمتُ  قد: َساَلم   بنُ  هللاِ  عبدُ  فقالَ 

 ُخلِقَ : }وتعالى ُسبحانَهُ  هللاُ  قالَ  آَدُم، فيها هللاُ  خلَقَ  الَّتي السَّاعةُ  ِهيَ  ،الُجُمعةِ 

ْنَسانُ   [.37: األنبياء{ ]تَْستَْعِجلُونِ  فاََل  آيَاتِي َسأُِريُكمْ  َعَجل   ِمنْ  اإْلِ

 تخريج:  المصدر|  األرناووط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5046: الرقم أو السنة الصفحة شرح

إن مجيء الساعة أو وقت العذاب بالنار محقق، ولكنه يأتي فجأة، فال  -6

 يبقى مجال لتوبة واعتذار.   

 هذا عليك ُكفَّ  ؟ كلِّه ذلك بِمالكِ  أُخبُرك أال ي الصحيح عن معاذ بن جبلوف

:  قال ؟ به نتكلَّم بما لَُمؤاخذونَ  وإنا!  هللاِ  نبيَّ  يا:  قال لسانِه إلى وأشار

ك ثَِكلَْتك  حصائدُ  إال وجوِههم على النَّارِ  في الناسَ  يَكبُّ  وهل!  معاذُ  يا أُمُّ

 ألسنتِهم

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  جبل نب معاذ:  الراوي

      صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1506: الرقم أو الصفحة

ُ  صلَّى النَّبيِّ  معَ  كنتُ    وفي الصحيح عن معاذ بن جبل  في وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  فقلتُ  ، نَسيرُ  ونحنُ  منهُ  قريبًا يوًما فأصبَحتُ  ، سفَر    أخبرني هللاَّ

 وإنَّهُ  ، عظيم   َعن سألتَني لقد:  قالَ  ، النَّارِ  من ويباِعُدني الجنَّةَ  يُدِخلُني بعَمل  

َرهُ  من على ليسير   ُ  يسَّ َ  تعبدُ  ، علَيهِ  هللاَّ الةَ  وتُقيمُ  ، شيئًا بِهِ  تشِركْ  وال هللاَّ  ، الصَّ

كاةَ  وتُؤتي  على أدلُّكَ  أال:  قالَ  ثمَّ  ، البيتَ  وتحجُّ  ، رمضانَ  وتصومُ  ، الزَّ

ومُ :  الخيرِ  أبوابِ  َدقةُ  ، ُجنَّة   الصَّ  النَّارَ  الماءُ  يُطفئُ  كما الخطيئةَ  تُطفي والصَّ

جلِ  وصالةُ  ،  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجنُوبُهُمْ  تَتََجافَى تال ثمَّ :  قالَ  اللَّيلِ  جوفِ  من الرَّ

 كلِّهِ  األَمرِ  بَِرأسِ  أخبُركَ  أال:  قالَ  ثمَّ  ، يَْعَملُونَ  بلغَ  حتَّى ، َربَّهُمْ  يَْدُعونَ 

ِ  رسولَ  يا بلى:  قلتُ  ؟ َسناِمهِ  وِذروةِ  ، وعموِدهِ   األمرِ  رأسُ :  قالَ  ، هللاَّ

الةُ  وعموُدهُ  ، اإلسالمُ   أخبُركَ  أال:  قالَ  ثمَّ  ، الِجهادُ  َسناِمهِ  وذروةُ  ، الصَّ
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ِ  رسولَ  يا بلَى:  قُلتُ  ؟ كلِّهِ  ذلِكَ  بمالكِ   ُكفَّ :  قالَ  بلِسانِهِ  فأخذَ :  قال ، هللاَّ

ِ  نبيَّ  يا:  فقُلتُ  ، هذا عليكَ   ثَِكلَتكَ :  فقالَ  ؟ بِهِ  نتََكلَّمُ  بما لمؤاَخذونَ  وإنَّا ، هللاَّ

كَ   إالَّ  َمناخِرِهم على أو وجوِهِهم على النَّارِ  في النَّاسَ  يَُكبُّ  َوهَل ، معاذُ  يا أمُّ

 . ألسنتِِهم َحصائدُ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0656: الرقم أو الصفحة

 اإلتيانِ  دونَ  الخمسةِ  اإلسالمِ  بأركانِ  القيامَ  أنَّ  إلى إشارة   :الحديثِ  وفي --5

 بفضلِ  النَّارِ  ِمن وُمباَعدتِه الجنَّةَ  اإلنسانِ  ُدخولِ  في سبَبًا يَكونُ  -يُناقُِضها بما

 .تعالى هللاِ 

دِ  على وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِحرصُ : وفيه --2 تِه تَزوُّ  أبوابِ  ِمن أمَّ

 .الجنَّةِ  في دَرجاتُهم زدادَ تَ  حتَّى الخيِر؛

يامِ  فضلُ : وفيه --3 دقةِ  الصِّ  .تعالى هللاِ  َسبيلِ  في والِجهادِ  والصَّ

 من شديد   تحذير   ففيه النَّاَر؛ اإلنسانَ  يُدِخلُ  ما لكلِّ  أصل   اللِّسانَ  أنَّ : وفيه --4

 اللِّسانِ  آفات

اَعةُ  تَقُومُ  ال وفي الصحيح عن أبي هريرة  ِمن الشَّْمسُ  لُعَ تَطْ  حتَّى السَّ

 نَْفًسا يَْنفَعُ  ال: }ِحينَ  فَذلكَ  أْجَمُعوَن، آَمنُوا النَّاسُ  فََرآها طَلََعتْ  فإذا َمْغِربِها،

[ 151: األنعام{ ]َخْيًرا إيمانِها في َكَسبَتْ  أوْ  قَْبُل، ِمن آَمنَتْ  تَُكنْ  لَمْ  إيمانُها

اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  ُجالنِ  نََشرَ  وقدْ  السَّ  يَْطِويانِِه، وال يَتَبايَعانِِه، فال بْينَهُما ثَْوبَهُما الرَّ

اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  ُجلُ  اْنَصَرفَ  وقَدِ  السَّ  ولَتَقُوَمنَّ  يَْطَعُمهُ، فال لِْقَحتِهِ  بلَبَنِ  الرَّ

اَعةُ  اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  فِيِه، يَْسقِي فال َحْوَضهُ  يَلِيطُ  وهو السَّ  أَحُدُكمْ  َرفَعَ  وقدْ  السَّ

 .يَْطَعُمها فال فيه إلى أُْكلَتَهُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6106: الرقم أو الصفحة

 .فجأةً  تأتِي السَّاعةَ  أنَّ  :الحديث وفي
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إن االستهزاء بالرسل ديدن الكفار قديما وحديثا، فال بد من الصبر،  -7

 وسيلقى المستهزئون جزاء استهزائهم. 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  بْينَما   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  عليه هللاَّ

، له ْصَحاب  َوأَ  َجْهل   َوأَبُو البَْيِت، ِعْندَ  يَُصلِّي َوَسلَّمَ   َجُزور   نُِحَرتْ  َوقَدْ  ُجلُوس 

، بَنِي َجُزورِ  َساَل  إلى يَقُومُ  أَيُُّكمْ : َجْهل   أَبُو فَقالَ  باألْمِس،  فَيََضُعهُ  فَيَأُْخُذهُ  فاَُلن 

د   َكتِفَيْ  في ا فأَخَذهُ، القَْومِ  أَْشقَى فَاْنبََعثَ  َسَجَد؟ إَذا ُمَحمَّ  َصلَّى النبيُّ  َسَجدَ  فَلَمَّ

 ُ  يَِميلُ  بَْعُضهُمْ  َوَجَعلَ  فَاْستَْضَحُكوا،: قالَ  َكتِفَْيِه، بْينَ  َوَضَعهُ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 هللاِ  َرسولِ  ظَْهرِ  عن طََرْحتُهُ  َمنََعة   لي َكانَتْ  لو أَْنظُُر، قَائِم   َوأَنَا بَْعض   علَى

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى َوالنبيُّ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ  حتَّى َرْأَسهُ  يَْرفَعُ  ما َساِجد   َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 أَْقبَلَتْ  ثُمَّ  عْنه، فَطََرَحْتهُ  ُجَوْيِريَة ، َوهي فََجاَءتْ  فَاِطَمةَ، فأْخبَرَ  إْنَسان   اْنطَلَقَ 

ا تَْشتُِمهُْم، عليهم ُ  َصلَّى النبيُّ  قََضى فَلَمَّ  َصْوتَهُ، َرفَعَ  َصاَلتَهُ، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

،: قالَ  ثُمَّ  ثاََلثًا، َسأَلَ  َسأَلَ  وإَذا ثاََلثًا، َدَعا َدَعا إَذا َوكانَ  عليهم، َدَعا ثُمَّ   اللَّهُمَّ

ات ، ثاََلثَ  بقَُرْيش   َعلَْيكَ  ا َمرَّ ْحُك، عْنهمُ  َذهَبَ  َصْوتَهُ  َسِمُعوا فَلَمَّ  َوَخافُوا الضِّ

، بنِ  لِ َجهْ  بأَبِي َعلَْيكَ  اللَّهُمَّ،: قالَ  ثُمَّ  َدْعَوتَهُ،  َوشيبَةَ  َربِيَعةَ، بنِ  َوُعْتبَةَ  ِهَشام 

، بنِ  َوأَُميَّةَ  ُعْقبَةَ، بنِ  َواْلَولِيدِ  َربِيَعةَ، بنِ  ، أَبِي بنِ  َوُعْقبَةَ  َخلَف   َوَذَكرَ  ُمَعْيط 

ابِعَ  ًدا بََعثَ  فََوالَِّذي أَْحفَْظهُ، َولَمْ  السَّ ُ  َصلَّى ُمَحمَّ ، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  لقَدْ  بالَحقِّ

 .- بَْدر   قَلِيبِ  - القَلِيِب، إلى ُسِحبُوا ثُمَّ  بَْدر ، يَومَ  َصْرَعى َسمَّى الَِّذينَ  َرأَْيتُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5384: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولُ  ابْينَم وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 أاَل : منهمْ  قَائِل   قَالَ  إذْ  َمَجالِِسِهْم، في قَُرْيش   وَجْمعُ  الَكْعبَةِ  ِعْندَ  يَُصلِّي قَائِم  

، آلِ  َجُزورِ  إلى يَقُومُ  أيُُّكمْ  الُمَرائِي هذا إلى تَْنظُُرونَ   فَْرثِهَا إلى فَيَْعِمدُ  فاَُلن 

 فَاْنبََعثَ  َكتِفَْيِه، بْينَ  وَضَعهُ  َسَجدَ  إَذا حتَّى يُْمِهلُهُ  ثُمَّ  به، فَيَِجيءُ  هَا،وَساَل  وَدِمهَا

ا أْشقَاهُْم، ِ  َرسولُ  َسَجدَ  فَلَمَّ  وثَبَتَ  َكتِفَْيِه، بْينَ  وَضَعهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ِمنَ  بَْعض   إلى بَْعُضهُمْ  َمالَ  حتَّى فََضِحُكوا َساِجًدا، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ 

ِحِك،  فأْقبَلَتْ  ،- ُجَوْيِريَة   وهي - السَّاَلمُ  َعلَْيهَا فَاِطَمةَ  إلى ُمْنَطلِق   فَاْنطَلَقَ  الضَّ

 وأَْقبَلَتْ  عْنه، أْلقَْتهُ  حتَّى َساِجًدا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  وثَبَتَ  تَْسَعى،
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ا تَُسبُّهُْم، عليهم ِ  َرسولُ  قََضى فَلَمَّ اَلةَ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  اللَّهُمَّ : قَالَ  الصَّ

 َعلَْيكَ  اللَّهُمَّ : َسمَّى ثُمَّ  بقَُرْيش ، َعلَْيكَ  اللَّهُمَّ  بقَُرْيش ، َعلَْيكَ  اللَّهُمَّ  بقَُرْيش ، َعلَْيكَ 

، بنِ  بَعْمِرو  ُعْتبَةَ، بنِ  والَولِيدِ  يَعةَ،َربِ  بنِ  وشيبَةَ  َربِيَعةَ، بنِ  وُعْتبَةَ  ِهَشام 

، بنِ  وأَُميَّةَ  ، أبِي بنِ  وُعْقبَةَ  َخلَف  ِ  عبدُ  قَالَ . الَولِيدِ  بنِ  وُعَماَرةَ  ُمَعْيط  ِ : هللاَّ  فََوهللاَّ

 َرسولُ  قَالَ  ثُمَّ  بَْدر ، قَلِيبِ  القَلِيِب، إلى ُسِحبُوا ثُمَّ  بَْدر ، يَومَ  َصْرَعى َرأَْيتُهُمْ  لقَدْ 

 ِ  .لَْعنَةً  القَلِيبِ  أْصَحابُ  وأُْتبِعَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  100: الرقم أو الصفحة البخاري

 له استُجيبَ  حيثُ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى لِلنبيِّ  ظاِهرة   ُمعِجزة   :الَحديثِ  وفي

 .عليهم َدعا َمن ُكلُّ  وقُتِلَ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ   مالكوفي الصحيح عن أنس بن   ُكِسَرتْ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

، يَومَ  َربَاِعيَتُهُ   يُْفلِحُ  كيفَ : ويقولُ  عْنه، الدَّمَ  يَْسلُتُ  فََجَعلَ  َرْأِسِه، في َوُشجَّ  أُُحد 

وا قَْوم   ُ  فأْنَزلَ  هللاِ؟ إلى يَْدُعوهُمْ  َوهو َربَاِعيَتَهُ، َوَكَسُروا نَبِيَّهُْم، َشجُّ  َعزَّ  هللاَّ

 [121: عمران آل{ ]شيء   األْمرِ  ِمنَ  لكَ  ليسَ : }َوَجلَّ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5385: الرقم أو الصفحة

 ِمن{ َشْيء   اأْلَْمرِ  ِمنَ  لَكَ  لَْيسَ : }تعالى قولِه نزولِ  سببُ  :الحديثِ  في --5

 .عمران آل ُسورة

لُ : وفيه --2  الدَّعوةِ  أجلِ  من واألَذى المشاقَّ  وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  تحمُّ

 .تعالى هللاِ  إلى

 وجلَّ  عزَّ  وهللا الباَلغ، إالَّ  وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  على ما أنَّ : وفيه --3

 .يَشاءُ  َمن يَهِدي الَِّذي هو

( 05حراسة َّللا وحفظه لإلنسان وعدل الحساب  ]سورة األنبياء ) -3

 [               43الى  40:اآليات 
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ْحمِن بَْل ُهْم َعْن ِذْكِر َربِِّهْم ُمْعِرُضوَن قُْل َمْن يَْكلَُؤُكْم بِاللهيْ  ِل َوالنههاِر ِمَن الره

( أَْم لَُهْم آلَِهةٌ تَْمنَُعُهْم ِمْن ُدونِنا ال يَْستَِطيُعوَن نَْصَر أَْنفُِسِهْم َوال ُهْم ِمنها 40)

اْلعُُمُر أَفاَل يََرْوَن ( بَْل َمتهْعنا هُؤالِء َوآباَءُهْم َحتهى طاَل َعلَْيِهُم 40يُْصَحبُوَن )

( قُْل إِنهما أُْنِذُرُكْم 44أَنها نَأْتِي اأْلَْرَض نَْنقُُصها ِمْن أَْطرافِها أَفَهُُم اْلغالِبُوَن )

عاَء إِذا ما يُْنَذُروَن ) مُّ الدُّ ْتُهْم نَْفَحةٌ 41بِاْلَوْحِي َوال يَْسَمُع الصُّ ( َولَئِْن َمسه

( َونََضُع اْلَمواِزيَن 46ولُنه يا َوْيلَنا إِنها ُكنها ظالِِميَن )ِمْن َعذاِب َربَِّك لَيَقُ 

اْلقِْسطَ لِيَْوِم اْلقِياَمِة فاَل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئاً َوإِْن كاَن ِمْثقاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل أَتَْينا 

 (43بِها َوَكفى بِنا حاِسبِيَن )

 التفسير

ستعجلين بالعذاب: من يحفظكم بالليل لهؤالء الم -أيها الرسول -قل  - 42

والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهالك بكم؟ بل هم عن 

 ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون، ال يتدبّرون شيئًا منها جهاًل وسفهًا.

أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ ال يستطيعون نصر أنفسهم بدفع  - 43

ا، ومن ال ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟! وال ضر عنها، وال بجلب نفع له

 هم يَُجارون من عذابنا.

بل متعنا هؤالء الكفار، ومتّعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا؛  - 44

استدراًجا لهم، حتى تَطَاَول بهم الزمن فاغتروا بذلك، وأقاموا على كفرهم، 

نا نأتي األرض أفال يرى هؤالء المغتّرون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أ

ننقصها من جوانبها بقهرنا ألهلها، وغلبتنا لهم، فيعتبروا بذلك حتى ال يقع 

 بهم ما وقع بغيرهم؟! فليس هؤالء غالبين، بل هم مغلوبون.

من عذاب هللا بالوحي  -أيها الناس-: إنما أخوفكم -أيها الرسول-قل  - 45

ن إليه سماع قبول الذي يوحيه إلي ربي، وال يسمع الصم عن الحق ما يدعو

فوا من عذاب هللا.  إذا ُخوِّ

أيها -ولئن من هؤالء المستعجلين بالعذاب نصيب من عذاب ربك  - 46

ليقولُّن عندئذ: يا هالكنا وخسراننا، إنا كنا ظالمين بالشرك باهلل  -الرسول

 .-صلى هللا عليه وسلم  -والتكذيب بما جاء به محمد 
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ألهل القيامة لتوزن بها أعمالهم، فال تُْظلَم  ونَْنِصب الموازين العادلة - 47

في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها، وإن كان الموزون قليال 

 مثل ما تزنه حبة خردل جئنا به ، وكفى بنا محصين نحصي أعمال عبادنا.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت اآليات إلى ما يأتي:

فضل هللا ورحمته الكالءة: الحراسة والحفظ للناس من عذاب هللا  إن من -1

تعالى بالليل حال النوم، وفي النهار حال التصرف في األمور، ولكن الناس 

 الهون غافلون عن موعظة القرآن ومواعظ ربهم ومعرفته حق عليهم.

 في ببالء   يصابُ  الناسِ  من أحد   من ما  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو

 لعبدي اكتُبوا:  قال ؛ يحفَظونه الذين المالئكةَ  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  أمر إال ؛ جسده

 . َوثاقي في كان ما خير   من يعملُ  ماكان وليلة   يوم   كلِّ  في

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

  | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0405: الرقم أو الصفحة الترغيب

 والطبراني ،(0330) والدارمي ،(6901) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 54403( )50/140)

 إال ، جسِده في يصابُ  مسلم   من ما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو

 كان ما الخيرِ  من ليلة   و يوم   كلِّ  في لعبدي اكتبوا:  الحفَظةَ  تعالى هللاُ  أمر

 َوثاقي في محبوًسا دام ما ، يعملُ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1365: الرقم أو الصفحة

 والطبراني ،(0330) والدارمي ،(6901) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 54403( )50/140)

إن اآللهة الذين زعم الكفار أنهم ينصرونهم ال يستطيعون نصر أنفسهم،  -2

 فكيف ينصرون عابديهم؟! وكيف يمنعون ويجأرون من عذاب هللا تعالى؟! 
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 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َزَمنِ  في أُنَاًسا أنَّ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

ِ  لَ َرسو يا: قالوا وسلَّمَ   عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قَالَ  القِيَاَمِة؟ يَومَ  َربَّنَا نََرى هلْ  هللاَّ

ونَ  هلْ  نََعْم، وسلَّمَ  ، فِيهَا ليسَ  َضْوء   بالظَِّهيَرةِ  الشَّْمسِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضارُّ  َسَحاب 

ونَ  وهلْ  قَالَ  اَل،: قالوا  فِيهَا ليسَ  َضْوء   البَْدرِ  لَْيلَةَ  القََمرِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضارُّ

؟ ِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضاُرونَ  ما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قَالَ  اَل،: قالوا: َسَحاب   هللاَّ

 يَْومُ  كانَ  إَذا أَحِدِهَما، ُرْؤيَةِ  في تَُضاُرونَ  كما إالَّ  القِيَاَمِة، يَومَ  وجلَّ  عزَّ 

ة   ُكلُّ  تَْتبَعُ  ُمَؤذِّن   أذَّنَ  القِيَاَمةِ  ِ  غيرَ  يَْعبُدُ  كانَ  َمن يَْبقَى فال تَْعبُُد، َكانَتْ  ام أُمَّ  هللاَّ

 كانَ  َمن إالَّ  يَْبقَ  لَمْ  إَذا حتَّى النَّاِر، في يَتََساقَطُونَ  إالَّ  واألْنَصاِب، األْصنَامِ  ِمنَ 

َ  يَْعبُدُ  ، أوْ  بَر   هللاَّ  ُكْنتُمْ  َمن: لهمْ  فيُقَالُ  اليَهُودُ  فيُْدَعى الِكتَابِ  أْهلِ  وُغبََّراتُ  فَاِجر 

ِ  اْبنَ  ُعَزْيرَ  نَْعبُدُ  ُكنَّا: قالوا تَْعبُُدوَن؟ ُ  اتََّخذَ  ما َكَذْبتُمْ : لهمْ  فيُقَالُ  هللاَّ  ِمن هللاَّ

، واَل  َصاِحبَة    تَِرُدونَ  أاَل  فيَُشارُ  فَاْسقِنَا، َربَّنَا َعِطْشنَا: فَقالوا تَْبُغوَن؟ فََماَذا ولَد 

 النَّاِر، في فَيَتََساقَطُونَ  بَْعًضا بَْعُضهَا يَْحِطمُ  َسَراب   َكأنَّهَا ارِ النَّ  إلى فيُْحَشُرونَ 

 اْبنَ  الَمِسيحَ  نَْعبُدُ  ُكنَّا: قالوا تَْعبُُدوَن؟ ُكْنتُمْ  َمن: لهمْ  فيُقَالُ  النََّصاَرى يُْدَعى ثُمَّ 

،ِ ُ  اتََّخذَ  ما َكَذْبتُْم،: لهمْ  فيُقَالُ  هللاَّ ، اَل و َصاِحبَة   ِمن هللاَّ  َماَذا: لهمْ  فيُقَالُ  ولَد 

لِ  ِمْثلَ  فََكذلكَ  تَْبُغوَن؟ َ  يَْعبُدُ  كانَ  َمن إالَّ  يَْبقَ  لَمْ  إَذا حتَّى األوَّ ، ِمن هللاَّ  أوْ  بَرٍّ

 َماَذا: فيُقَالُ  فِيهَا، َرأَْوهُ  الَّتي ِمنَ  ُصوَرة   أْدنَى في الَعالَِمينَ  َربُّ  أتَاهُمْ  فَاِجر ،

ة   ُكلُّ  ْتبَعُ تَ  تَْنتَِظُرونَ  ْنيَا في النَّاسَ  فَاَرْقنَا: قالوا تَْعبُُد، َكانَتْ  ما أُمَّ  أْفقَرِ  علَى الدُّ

 أنَا: فيَقولُ  نَْعبُُد، ُكنَّا الذي َربَّنَا نَْنتَِظرُ  ونَْحنُ  نَُصاِحْبهُْم، ولَمْ  إليِهم ُكنَّا ما

ِ  نُْشِركُ  ال: فيَقولونَ  َربُُّكْم، تَيْ  شيئًا، باهللَّ  .ثاََلثًا أوْ  نِ َمرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4195: الرقم أو الصفحة البخاري

 سبحانَه يشاءُ  كما القِياَمةِ  يومَ  وتعالى تباَرك هللِ  المؤمنين ُرؤيةُ : الحديث وفي

 عنها، النَّاسُ  يسأَلُني ال هللاِ  كتابِ  في آية  : قال عبهاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح 

: قيل عنها؟ يسأَلوني فال َجِهلوها أَمْ  عنها، يسأَلوني فال أعَرفوها، أَْدري وال

ا آية  : قال هي؟ وما ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ : }نَزلت لمَّ  َجهَنَّمَ  َصبُ حَ  هللاَّ

 شتَم: وقالوا مكَّةَ، أهلِ  على ذلك شقَّ  ،[91: األنبياء{ ]َواِرُدونَ  لَهَا أَْنتُمْ 

د   بَْعَرى ابنُ  فقام آلهَتَنا، محمَّ د   شتَم: قالوا شأنُكم؟ ما: فقال الزِّ : قال آلهَتَنا، محمَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ : }قال: قالوا قال؟ وما  لَهَا أَْنتُمْ  َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ
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د   فُدِعيَ  لي، اْدعوهُ : قال ،[91: األنبياء{ ]َواِرُدونَ   وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

بَْعَرى ابنُ  فقال ُد، يا: الزِّ ةً  آللهَتِنا شيء   هذا محمَّ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  أَمْ  خاصَّ

، عزَّ  هللاِ  دونِ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  بلْ : قال هللاِ؟ دونِ   خَصْمناهُ : فقال: قال وجلَّ

ُد، يا البَنيَِّة، هذه وَربِّ  ، عبد   عيسى أنَّ  تزُعمُ  ألْستَ  محمَّ  عبد   وُعَزْيًرا صالح 

،  يعبُدونَ  النَّصارى فهذه: قال بَلى،: قال صالِحوَن؟ عباد   والمالئكةَ  صالح 

 فضجَّ : قال. المالئكةَ  بُدُ تع َمليح   بَنو وهذه ُعَزْيًرا، تعبُدُ  اليهودُ  وهذه عيسى،

ةَ  أهلُ   ،[111: األنبياء{ ]اْلُحْسنَى ِمنَّا لَهُمْ  َسبَقَتْ  الَِّذينَ  إِنَّ : }فنَزلتْ  مكَّ

: قال ،[111: األنبياء{ ]ُمْبَعُدونَ  َعْنهَا أُولَئِكَ } والمالئكةُ، وُعْزيَر   عيسى

ا: }ونَزلتْ  ونَ  ِمْنهُ  ُمكَ قَوْ  إَِذا َمثاًَل  َمْريَمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ : الزخرف{ ]يَِصدُّ

57.] 

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

:  المحدث حكم خالصة|  896: الرقم أو الصفحة اآلثار مشكل تخريج

 حسن إسناده

إن تقلب أهل مكة وأمثالهم في نعيم الدنيا، وظنهم أن النعمة ال تزول  -3

ارهم وإعراضهم عن تدبر حجج هللا عز وجل، وكان عنهم هو سبب اغتر

عليهم التأمل في متابعة انتصارات النبي صلّى هللا عليه وسلم وغلبته عليهم، 

 وتمكين هللا له من فتح البالد بلدا بعد بلد، مما حول مكة.

إن مهمة النبي صلّى هللا عليه وسلم إنذار الكفار وتحذير هم بالقرآن  -4

ند هللا، ال من قبله، ولكنهم إذا لم ينتفعوا بما سمعوا من الموحى إليه من ع

فعندئذ يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين  اإلنذار، صاروا كالصم الذين ل

 ال ينتفعون، أي يعترفون بظلم أنفسهم وبكفرهم حين ال ينفعهم االعتراف.

ِ  َعْبدَ  لَقِيتُ  وفي الصحيح عن عطاء بن يسار  َعاصِ ال بنِ  َعْمِرو بنَ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  ِ  َرسولِ  ِصفَةِ  عن أْخبِْرنِي: قُلتُ  عْنهَما، هللاَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  أَجْل؛: قالَ  التَّْوَراِة، في  في ِصفَتِهِ  ببَْعضِ  التَّْوَراةِ  في لََمْوُصوف   إنَّه وهللاَّ

ًرا اَشاِهدً  أَْرَسْلنَاكَ  إِنَّا النَّبِيُّ  أَيُّهَا يَا: }القُْرآنِ   ،[45: األحزاب{ ]َونَِذيًرا َوُمبَشِّ

يِّيَن، وِحْرًزا ْيتُكَ  وَرسولِي، َعْبِدي أْنتَ  لِْْلُمِّ َل، َسمَّ ، واَل  بفَظٍّ  ليسَ  المتََوكِّ  َغلِيظ 

اب   واَل  يِّئَةِ  يَْدفَعُ  واَل  األْسَواِق، في َسخَّ يِّئَةَ، بالسَّ  ولَنْ  ويَْغفُِر، يَْعفُو ولَِكنْ  السَّ
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ُ  هُ يَْقبِضَ  ُ، إالَّ  إلَهَ  ال: يَقولوا بأَنْ  الَعْوَجاَء، الِملَّةَ  به يُقِيمَ  حتَّى هللاَّ  بهَا ويَْفتَحُ  هللاَّ

ا، وآَذانًا ُعْميًا، أْعيُنًا  .ُغْلفًا وقُلُوبًا ُصّمً

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0501: الرقم أو الصفحة البخاري

ال عدل أدق وأضبط وأحكم فوق عدل هللا، فموازينه ألهل يوم القيامة أو  -5

محسن، وال يزاد في في يوم القيامة غاية العدل، فال ينقص من إحسان 

إساءة مسيء، وإن كان العمل أو الشيء الذي قدمه المحسن مثقال حبة 

الخردل، ومثقال الشيء: ميزانه من مثله، وكفى باهلل مجازيا على ما قدم 

الناس من خير أو شر، وكفى به محصيا عادا ألعمال عباده، وأال أحد 

 تحذير.العد، والغرض من ذلك ال رع حسابا منه، والحساب:أس

 الناسَ  هللاُ  يَحُشرُ  قال أو العبادَ  هللاُ  يَحُشرُ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

 معهم ليس قال بُْهًما ما قلتُ  قال بُْهًما ُغْراًل  ُعراةً  الشامِ  إلى بيِده وأْوَمى قال

يَّ  أنَا الملِكُ  أنَا قَُربَ  من يسمُعه كما بَُعدَ  من يسمُعه بصوت   فيناِدي شيء    انُ الدَّ

 يُطالبُه النارِ  أهلِ  من وأحد   الجنةَ  يَدخلَ  أن الجنةِ  أهلِ  من ألحد   ينبغي ال

 الجنةِ  أهلِ  من وأحد   النارَ  يَدخلَ  أن النارِ  أهلِ  من ألحد   والينبغي بمظلََمة  

 بالحسناتِ  قال بُْهًما ُغْراًل  ُعراةً  نأتي وإنَّا وكيف قالوا بمظلََمة   يُطالبُه

 والسيئاتِ 

 كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر : الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  154: الرقم أو الصفحة السنة

  بَجاللِه يَليقُ  ما على وجلَّ  عزَّ  هللِ  وتِ الصَّ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي

والغرض من قوله: َحبَّة  ِمْن َخْرَدل  المبالغة في أن الشيء مهما صغر أو 

 كبر غير ضائع عند هللا تعالى.

ُ المؤمنيَن مَن النَّاِر  روي ابن ماجه  عن أبي سعيد الخدري إذا خلََّص هللاَّ

نيا أشدَّ مجادلةً وأمنوا فما مجادلةُ أحِدكم لصاحبِه في  الحقِّ يَكوُن لَه في الدُّ

مَن المؤمنيَن لربِّهم في إخوانِهُم الَّذيَن أدخلوا النَّاَر قاَل يقولوَن ربَّنا إخوانُنا 

وَن معنا فأدخلتَهُم النَّاَر فيقوُل  كانوا يصلُّوَن معنا ويصوموَن معنا ويحجُّ
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هم بصوِرهم ال تأكُل النَّاُر اذهبوا فأخرجوا من عرفتُم منهم فيأتونَهم فيعرفونَ 

صوَرهم فمنهم من أخذتهُ النَّاُر إلى أنصاِف ساقيِه ومنهم من أخذتهُ إلى 

كعبيِه فيخرجونَهم فيقولوَن ربَّنا أخرجنا من قد أمرتَنا ثمَّ يقوُل أخرجوا من 

كاَن في قلبِه وزُن دينار  مَن اإليماِن ثمَّ من كاَن في قلبِه وزُن نصِف دينار  

من كاَن في قلبِه مثقاُل حبَّة  من خردل  قاَل أبو سعيد  فمن لم يصدِّق هذا  ثمَّ 

ة  َوإِْن تَُك َحَسنَةً يَُضاِعْفهَا َويُْؤِت ِمْن لَُدْنهُ  َ اَل يَْظلُِم ِمْثقَاَل َذرَّ فليقرأ إِنَّ هللاَّ

 أْجًرا َعِظيًما

صحيح ابن  الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : األلباني | المصدر :

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 15ماجه الصفحة أو الرقم: 

 (913التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ))السنة(( )

  َمَل هذا الحديُث بِرواياتِه على َمسائَل؛وقد اشتَ 

منها: إثباُت ُرؤيِة هللاِ تعالى يوَم القِيامِة، وكذلك إثباُت َشفاعِة المالئكِة  --1

الحيَن ِمن الُمؤمنيَن، وإلحاِحهم إلى هللاِ تعالى  واألنبياِء، ثمَّ شفاعِة الصَّ

 إلخراِج إخوانِهم ِمن النَّاِر.

 َسَعِة رحمِة هللاِ وفْضلِه على ِعباِده. وفي الحديِث: بيانُ  --2

وفيه: أنَّ ُعصاةَ الُمسلميَن يُعذَّبوَن على قْدِر َمعاصيهم، ثمَّ يُْخِرُجهم هللاُ  --3

 ِمن النَّاِر بفْضلِه، ثمَّ بَشفاعِة الشَّافعيَن.

الذي وردت به األخبار وعليه أكثر العلماء هو أن لكل مكلف ميزانا  -6

 ، فتوضع الحسنات في كفة، والسيئات في كفة.توزن به أعماله

قصة موسى عليه السالم مقارنة بين خصائص  -القصة األولى -9

 [   10الى  49( :اآليات 05التوراة وخصائص القرآن ]سورة األنبياء )

( الهِذيَن 49َولَقَْد آتَْينا ُموسى َوهاُروَن اْلفُْرقاَن َوِضياًء َوِذْكراً لِْلُمتهقِيَن )

اَعِة ُمْشفِقُوَن )يَ  ( َوهذا ِذْكٌر ُمباَرٌك 48ْخَشْوَن َربهُهْم بِاْلَغْيِب َوُهْم ِمَن السه

 (10أَْنَزْلناهُ أَفَأَْنتُْم لَهُ ُمْنِكُروَن )

 التفسير
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ولقد أعطينا موسى وهارون عليهما السالم التوراة فارقة بين الحق  - 41

 بها، وتذكيًرا للمتقين لربهم. والباطل والحالل والحرام، وهداية لمن آمنوا

الذين يخافون عقاب ربهم الذي يؤمنون به مع أنهم لم يشاهدوه، وهم  - 49

 من الساعة خائفون.

د  - 51 ِذكر لمن أراد  -صلى هللا عليه وسلم  -وهذا القرآن المنزل على محمَّ

أن يتذكر به وموعظة، كثير النفع والخير، أفأنتم له مع ذلك منكرون؟! غير 

 مقّرين بما فيه، وال عاملين به؟!

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

اقتصر البيان في قصة موسى وهارون عليهما السالم على كتاب التوراة 

 ليقرن الكالم عنه مع الكالم عن القرآن الكريم.

وقد تبين من اآليات أن التوراة فرقان بين الحق والباطل والحالل  --1

الغي والرشاد، وضياء يستضاء بها لسلوك طريق الهداية والحرام و

والنجاة، مثل قوله عنها في آية أخرى إِنَّا أَْنَزْلنَا التَّْوراةَ فِيها هُدًى َونُور  

 [ وعظة وتذكير للمتقين.44/ 5]المائدة 

 ال و قَْرنًا، ال و ، قَْوًما هللاُ  أَْهلكَ  ما وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

ةً   ، السَّماءِ  ِمنَ  بَِعَذاب   األرضِ  وْجهِ  على التوراةَ  أْنَزلَ  ُمْنذُ  قَْريَة   أهلَ  وال ، أُمَّ

 آتَْينَا َولَقَدْ  :  تعالى قَْولِهِ  إلى تَرَ  أَلمْ  ، قَِرَدةً  ُمِسَختْ  التي القَْريَةِ  أهلِ  غيرَ 

 َوُهًدى لِلنهاسِ  َصائِرَ بَ  اأْلُولَى   اْلقُُرونَ  أَْهلَْكنَا َما بَْعدِ  ِمن اْلِكتَابَ  ُموَسى

 سورة القصص   (40) يَتََذكهُرونَ  لهَعلهُهمْ  َوَرْحَمةً 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0019: الرقم أو الصفحة الصحيحة

أَْنَزَل التَّْوراةَ وهي أيضا أوصاف القرآن في آيات أخرى، فقال تعالى: وَ  --2

ْنِجيَل ِمْن قَْبُل هُدًى لِلنَّاِس، َوأَْنَزَل اْلفُْرقاَن ]آل عمران  [ . تَباَرَك 4/ 3َواإْلِ

َل اْلفُْرقاَن َعلى َعْبِدِه، لِيَُكوَن لِْلعالَِميَن نَِذيراً ]الفرقان  [ . وقال 1/ 25الَِّذي نَزَّ

ِ نُور   [ َواتَّبَُعوا النُّوَر 15/ 5َوِكتاب  ُمبِين  ]المائدة: سبحانه: قَْد جاَءُكْم ِمَن هللاَّ

ْكَر 157/ 7الَِّذي أُْنِزَل َمَعهُ ]األعراف  [ . وقال جل جالله: َوأَْنَزْلنا إِلَْيَك الذِّ
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َل إِلَْيِهْم ]النحل  [ َوإِنَّهُ لَِذْكر  لََك َولِقَْوِمَك َوَسْوَف 44/ 16لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس ما نُزِّ

 [ وقال تعالى هنا: َوهذا ِذْكر  ُمباَرك  ...44/ 43]الزخرف  ونَ لُ تُْسئَ 

 جاَءه ، هللاِ  رسولِ  على الجمعةُ  ُعِرَضتْ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 كالنُّْكتَةِ  وْسِطِها في البيضاءِ  كالِمرآةِ  كفِّهِ  في السالمُ  عليه ِجبرائِيلُ  بِها

 عليك يَعِرُضها ، الُجُمعةُ  هذه:  قال.  ِجبرائِيلُ  يا هذه ما:  فقال ، السوداءِ 

 أنتَ  تكونُ  ، خير   فيها لكم و ، بعِدك من ولِقوِمك ، ِعيًدا لك لتكونَ  ، ربُّك

لُ   أحد   يْدُعو ال ساعة   فيها و ، بعِدك من النَّصارى و اليهودُ  وتكونُ  ، األوَّ

ذُ  أو ، أعطاهُ  إال ، قُِسمَ  له هو بخير   فيها ربَّه  هو ما عنه ُدفِعَ  إال شرٍّ  من يَتعوَّ

  .  الَمِزيدِ  يومَ  اآلخرةِ  في ندُعوه نحن و ، ِمنهُ  أعظمُ 

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  684: الرقم أو الصفحة

 في والطبراني ،(4009) يعلى وأبو ،(3103) البزار أخرجه:  التخريج

 (0094(( )األوسط المعجم))

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

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما البََشُر، عليه ، هللاَّ  أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَيَّ

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(4895) البخاري أخرجه:  التخريج

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

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

 .القيامةِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --2

فإن رأى العرب تمسك اليهود بفرقان موسى، فهم أجدر بالتمسك  --3

 بكتابهم فرقان محمد صلّى هللا عليه وسلم.
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 منها هنا وصفين:أما أوصاف المتقين فهي واحدة قديما وحديثا، ذكر تعالى 

 سر أي وفي العلن، خشية هللا تعالى في ال -1

والخوف من يوم القيامة وأهوالها، وما يجري فيها من الحساب  --2

 والسؤال قبل التوبة.

وهو التعجب من إنكار  وختمت اآليات ببيان الهدف الجوهري منها: --4

العرب للقرآن، وهو كالم هللا تعالى، بدليل أنه معجز ال يقدرون على اإلتيان 

 من بين يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.  بمثله، وال يأتيه الباطل

إنكار عبادة األصنام  -قصة إبراهيم عليه السالم* -القصة الثانية -8

الى  15( :  اآليات 05والدعوة إلى توحيد َّللا تعالى  ]سورة األنبياء )

19] 

( إِْذ قاَل أِلَبِيِه َوقَْوِمِه 15)َولَقَْد آتَْينا إِْبراِهيَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُل َوُكنها بِِه عالِِميَن 

( قالُوا َوَجْدنا آباَءنا لَها عابِِديَن 10ما هِذِه التهماثِيُل الهتِي أَْنتُْم لَها عاِكفُوَن )

( قالُوا أَِجْئتَنا بِاْلَحقِّ 14( قاَل لَقَْد ُكْنتُْم أَْنتُْم َوآباُؤُكْم فِي َضالٍل ُمبِيٍن )10)

( قاَل بَْل َربُُّكْم َربُّ السهماواِت َواأْلَْرِض الهِذي 11ِعبِيَن )أَْم أَْنَت ِمَن الاله 

اِهِديَن ) ِ أَلَِكيَدنه أَْصناَمُكْم بَْعَد أَْن 16فَطََرُهنه َوأَنَا َعلى ذلُِكْم ِمَن الشه ( َوتَاَّلله

 (19ُهْم إِلَْيِه يَْرِجعُوَن )( فََجَعلَُهْم ُجذاذاً إاِله َكبِيراً لَُهْم لََعله 13تَُولُّوا ُمْدبِِريَن )

 التفسير

ولقد أعطينا إبراهيم الحجة على قومه في صغره وكنا به عالمين،  - 51

 فأعطيناه ما يستحقّه في علمنا من الحجة على قومه.

إذ قال ألبيه آزر ولقومه: ما هذه األصنام التي صنعتموها بأيديكم،  - 52

 والتي أنتم مقيمون على عبادتها؟

يًا بهم. - 53  قال له قومه: وجدنا آباءنا يعبدونها، فعبدناها تأسِّ

أنتم وآباؤكم المتبوعون في  -أيها التابعون-قال لهم إبراهيم: لقد كنتم  - 54

 ضالل عن طريق الحق واضح.

 قال له قومه: أجئتنا بالجد حين قلت ما قلت، أم أنت من الهازلين؟ - 55
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ال بالهزل، فربّكم هو رّب السماوات قال إبراهيم: بل جئتكم بالجد  - 56

واألرض الذي خلقهن على غير مثال سابق، وأنا على أنه ربكم ورب 

 السماوات واألرض من الشاهدين، وليس ألصنامكم حظ من ذلك.

وقال إبراهيم بحيث ال يسمعه قومه: وهللا ألدبرّن ألصنامكم ما  - 57

 تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم.

م إبراهيم أصنامهم حتى صارت قطًعا صغيرة، وأبقى كبيرها فحطّ  - 51

 رجاء أن يرجعوا إليه ليسألوه عمن حظمها.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 يستفاد من اآليات ما يأتي:

ال تأتي النبوة ألحد إال بعد إعداد وصقل وتوافر مقومات ومؤهالت  -1

ليه السالم وفّقه هللا لهدايته وللنظر تؤهل لها، فهذا إبراهيم الخليل ع

واالستدالل على توحيد هللا بآيات الكون من قبل النبوة على الرأي الراجح، 

أو من قبل موسى وهارون كما قيل، وكان هللا عالما بأنه أهل إليتاء الرشد 

 وصالح للنبوة.

كان إلبراهيم موقف جريء رائع من األصنام وعبدتها، فقال ألبيه آزر  -2

وقومه أي النمروذ ومن اتبعه: ما هذه التماثيل التي أنتم مقيمون على 

 عبادتها؟.

فأجابوه بأنهم يعبدونها تقليدا لْلسالف، فيرد عليهم بأنهم وآباءهم في 

 خسران مبين بعبادتها إذ هي جمادات ال تنفع وال تضر وال تعلم.

م أنت العب وكأنهم لم يصدقوا قوله، فسألوه: هل جئتنا بحق فيما تقول أ

 مازح؟

فكان إبراهيم صارما مجدا في إظهار الحق الذي هو التوحيد قوال وفعال، 

بَْل َربُُّكْم َربُّ السَّماواِت َواأْلَْرِض الَِّذي فَطََرهُنَّ أي خلقهن  أما القول فقال:

اِهِديَن أي إنني شاهد على أنه رب السموات  وأبدعهن. َوأَنَا َعلى ذلُِكْم ِمَن الشَّ

 ألرض، والشاهد يبين الحكم، وأنا أبين بالدليل ما أقول.وا
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فإنه كسر األصنام وكان عددها سبعين، فعل واثق باهلل تعالى،  وأما الفعل:

موطّن نفسه على تحمل المكروه في سبيل رفع لواء الدين الحق، وإعالء 

راية التوحيد هلل. وترك كبير األصنام وعظيم اآللهة في الخلق، فإنه لم 

 ره.يكس

ترك الصنم األكبر، وعلّق الفأس الذي كسر به  قال السدي ومجاهد:

 األصنام في عنقه ليحتج به عليهم.

أي إلى الصنم األكبر يرجعون  وهذا هو معنى قوله: لََعلهُهْم إِلَْيِه يَْرِجُعونَ 

في تكسيرها، كما يرجع إلى العالم أو الزعيم في حل المشكالت، فيقولون 

كسورة، ومالك صحيحا، والفأس على عاتقك؟. وحينئذ يتبين له: ما لهؤالء م

لهم أنه عاجز ال ينفع وال يضر، ويظهر لهم أنهم في عبادته على جهل 

 عظيم.

اَلُم إالَّ ثاََلَث   روي البخاري عن أبي هريرة لَْم يَْكِذْب إْبَراِهيُم عليه السَّ

ِ عزَّ وج ، قَْولُهُ }إنِّي َسقِيم { ]الصافات: َكَذبَات ، ثِْنتَْيِن منهنَّ في َذاِت هللاَّ لَّ

[. وقاَل: بْينَا هو َذاَت يَوم  63[. وقَْولُهُ: }بَْل فََعلَهُ َكبِيُرهُْم هذا{ ]األنبياء: 19

وَساَرةُ، إْذ أَتَى علَى َجبَّار  ِمَن الَجبَابَِرِة، فقِيَل له: إنَّ هَا هُنَا َرُجاًل معهُ اْمَرأَة  

، فأْرَسَل إلَْيِه فََسأَلَهُ َعْنهَا، فَقاَل: َمن هِذه؟ قاَل: أُْختِي، فأتَى ِمن أَْحَسِن النَّاسِ 

َساَرةَ قاَل: يا َساَرةُ: ليَس علَى وْجِه األْرِض ُمْؤِمن  غيِري وَغْيَرِك، وإنَّ هذا 

ا َدَخلَ  بِينِي، فأْرَسَل إلَْيهَا فَلَمَّ ْت عليه َذهََب َسأَلَنِي فأْخبَْرتُهُ أنَِّك أُْختِي، فال تَُكذِّ

َ فَأُْطلَِق، ثُمَّ  ِك، فََدَعِت هللاَّ َ لي واَل أَُضرُّ يَتَنَاَولُهَا بيَِدِه فَأُِخَذ، فَقاَل: اْدِعي هللاَّ

ِك، فََدَعْت  َ لي واَل أَُضرُّ تَنَاَولَهَا الثَّانِيَةَ فَأُِخَذ ِمْثلَهَا أَْو أََشدَّ، فَقاَل: اْدِعي هللاَّ

، إنَّما أَتَْيتُُمونِي فَأُْطلَِق، فََدَعا بَ  ْعَض َحَجبَتِِه، فَقاَل: إنَُّكْم لَْم تَأْتُونِي بإْنَسان 

، فأْخَدَمهَا هَاَجَر، فأتَْتهُ وهو قَائِم  يَُصلِّي، فأْوَمأَ بيَِدِه: َمْهيَا، قالَْت: َردَّ  بشيطَان 

ُ َكْيَد الَكافِِر، أَِو الفَاِجِر، في نَْحِرِه، وأَْخَدَم هَاجَ  ُكْم هللاَّ َر قاَل أَبُو هَُرْيَرةَ تِلَك أُمُّ

َماِء.  يا بَنِي َماِء السَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0019الصفحة أو الرقم: 
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 (0035( واللفظ له، ومسلم )0019التخريج : أخرجه البخاري )

عاِء بإِخالِص النيَِّة، وبياُن ِحفِظ هللاِ لِعباِدِه وفي هذا الحديثِ  --5 : إجابةُ الدُّ

الحيَن.  الصَّ

 وفيه: أنَّ في المعاريِض نَجاةً ِمن الُوقوِع في الَكذِب. --2

ر األصنام ]سورة النقاش الحاد بين إبراهيم وقومه بعد كارثة تكسي -50

 [          61الى  18( : اآليات 05األنبياء )

( قالُوا َسِمْعنا فَتًى يَْذُكُرُهْم 18قالُوا َمْن فََعَل هذا بِآلَِهتِنا إِنههُ لَِمَن الظهالِِميَن )

وَن ( قالُوا فَأْتُوا بِِه َعلى أَْعيُِن النهاِس لََعلههُْم يَْشَهدُ 60يُقاُل لَهُ إِْبراِهيُم )

( قاَل بَْل فََعلَهُ َكبِيُرُهْم 60( قالُوا أَأَْنَت فََعْلَت هذا بِآلَِهتِنا يا إِْبراِهيُم )65)

( فََرَجُعوا إِلى أَْنفُِسِهْم فَقالُوا إِنهُكْم أَْنتُُم 60هذا فَْسئَلُوُهْم إِْن كانُوا يَْنِطقُوَن )

 (61لَقَْد َعلِْمَت ما هُؤالِء يَْنِطقُوَن )( ثُمه نُِكُسوا َعلى ُرُؤِسِهْم 64الظهالُِموَن )

 التفسير

فلما رجعوا ووجدوا أصنامهم قد ُحطِّمت سأل بعضهم بعًضا: من  - 59

َحطَّم معبوداتنا؟ إن من حطّمها لمن الظالمين، حيث حقّر ما يستحق التعظيم 

 والتقديس.

لعله  قال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم بسوء ويعيبهم يُْدعى إبراهيم، - 61

 هو الذي حطمهم.

قال سادتهم: جيئوا بابراهيم على مشهد من الناس ومرأى؛ لعلهم  - 61

 يشهدون على إقراره بما صنع، فيكون إقراره حجة لكم عليه.

فجاؤوا بإبراهيم عليه السالم فسألوه: أأنت فعلت هذا الفعل الشنيع  - 62

 بأصنامنا يا إبراهيم؟!

ما-قال إبراهيم  - 63 بهم، مظهرا عجز أصنامهم على مرأى من  ُمتَهكِّ

: ما فعلت ذلك، بل فعله كبير األصنام، فاسألوا أصنامكم إن كانوا -الناس

 يتكلمون.
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فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل، فتبيّن لهم أن أصنامهم ال تنفع  - 64

 وال تضر، فهم ظالمون حين عبدوها من دون هللا.

أن هذه  -يا إبراهيم-فقالوا: لقد أيقنت  ثم عادوا للعناد والجحود، - 65

األصنام ال تنطق، فكيف تأمرنا أن نسألها؟ أرادوا ذلك حجة لهم، فكان حجة 

 عليهم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

هذه اآليات عبرة لمن اعتبر، إنها تمثل موقف المجاهد الصابر في سبيل 

وموقف المعادي الجاهل المناصر دعوته إلى التوحيد والحق والفضيلة، 

 للباطل والشرك والوثنية.

لقد دبّر قوم إبراهيم له طريقا للخالص منه، وأرادوا إحراقه وتعذيبه بأشد 

أهوال العذاب، ومعاقبته بالنار ألنها أشد العقوبات، وجمعوا الحطب 

وأوقدوا النار، واشتعلت واشتدت، ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق 

وال. وهذا من أشد وأعتى ما يفعله البشر، ولكن أين هللا؟! لقد كانت مغل

النتيجة مروعة مذهلة مدعاة للعجب واالستغراب، وفوق حدود التصورات 

البشرية، فسلخ هللا تعالى من النار خاصية اإلحراق، ونجا إبراهيم وخرج 

حرق من النار كأنه يخرج من حمام أمام الجموع الغفيرة المشاهدة، ولم ت

النار إال وثاقه في أول مالمستها له، وتلك معجزة تدعو إلى اإليمان بحق، 

وتستدعي التأمل في تدبير البشر ومكرهم، وفي تدبير هللا األعظم الذي يبدد 

كل تدبير، ويحبط كل مسعى شرير، فنجاه هللا من النار، وجعلهم األخسرين 

 اب مرادهم.المغلوبين األسفلين ألنهم أرادوا به التحريق، فخ

أن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم قال:  إنَّ   أخرج  األلباني عن عائشة 

إبراهيَم لما أُلقَي في الناِر لم يكن في األرِض دابة  إال أطفأِت الناَر عنه ، 

 غيَر الوَزِغ ، فإنَّها كانْت تنفُخ عليه

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

 | خالصة حكم المحدث : صحيح  5104الجامع الصفحة أو الرقم: 
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أنَّها دَخلَت وفي صحيح ابن ماجه |  عن  سائبة موالة الفاكه بن المغيرة 

على عائشةَ، فرأَْت في بَيتِها ُرمًحا موضوًعا، فقالت: يا أمَّ الُمؤمنيَن، ما 

نَبِيَّ هللاِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم تصنعيَن بهذا؟ قالت: نقتُُل به هذه األوزاَغ؛ فإنَّ 

أْخبََرنا: أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في األرض دابة إال أطفأت 

النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلََّم 

 بقتله

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

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0604ماجه الصفحة أو الرقم: 

 األَْمُر بِقْتِل الَوَزغِ َوُكلِّ ضارٍّ من الحيواناِت  وفي الحديث:

وقال عطية العوفي: لما ألقي إبراهيم في النار، جاء ملكهم لينظر إليه، 

 فة.فطارت شرارة، فوقعت على إبهامه، فأحرقته مثل الصو

آمنت باهلل وحده ال شريك له، فهو صاحب القدرة المطلقة، إذا أراد شيئا قال 

 له: ُكْن فَيَُكوُن.

نعم أخرى على إبراهيم وإنجاؤه مع لوط إلى األرض المباركة  -4 -50

 [    30الى  35( : اآليات 05]سورة األنبياء )

ْيناهُ َولُوطاً إِلَى اأْلَْرِض الهتِي باَرْكنا ( َوَوَهْبنا لَهُ 35فِيها لِْلعالَِميَن ) َونَجه

ةً يَْهُدوَن 30إِْسحاَق َويَْعقُوَب نافِلَةً َوُكالًّ َجَعْلنا صالِِحيَن ) ( َوَجَعْلناُهْم أَئِمه

كاِة َوكانُوا لَنا  الِة َوإِيتاَء الزه بِأَْمِرنا َوأَْوَحْينا إِلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيراِت َوإِقاَم الصه

 (30) عابِِدينَ 

 التفسير 

وأنقذناه وأنقذنا لوطًا، وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها؛  - 71

 بما بعثنا فيها من األنبياء، وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات.

ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولًدا، ووهبنا له يعقوب  - 72

يعقوب َصيرناهم صالحين مطيعين زيادة، وكّل من إبراهيم وابنيه إسحاق و

 هلل.
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وصيَّرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في الخير، يدعون الناس إلى عبادة  - 73

هللا وحده بإذن منه تعالى، وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات، وائتوا بالصالة 

 على أكمل وجه، وأّدوا الزكاة، وكانوا لنا ُمْنقادين.   

  حة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحي 

أرشدت اآليات إلى بيان ما تفضل هللا به من النعم الوفيرة على إبراهيم عليه 

 السالم بعد نجاته من النار، وهي ما يلي:

النجاة من أرض الكفر والوثنية إلى أرض اإليمان والتوحيد، وذلك  -1

 بهجرة إبراهيم الخليل مع ابن أخيه لوط من بالد العراق إلى أرض الشام

المباركة ببعثة أكثر األنبياء فيها، وبكثرة الخيرات الزراعية، فهي معادن 

 األنبياء، وكثيرة الخصب والنمو، ووافرة الثمار واألنهار العذبة.

 السَّاَلُم، عليهما ُموَسى إلى الَمْوتِ  َملَكُ  أُْرِسلَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ا  الَمْوَت، يُِريدُ  ال َعْبد   إلى أْرَسْلتَنِي: فَقَالَ  ِه،َربِّ  إلى فََرَجعَ  َصكَّهُ، َجاَءهُ  فَلَمَّ

ُ  فََردَّ   ما بُكلِّ  فَلَهُ  ثَْور   َمْتنِ  علَى يََدهُ  يََضعُ : له فَقُلْ  اْرِجْع،: وقَالَ  َعْينَهُ  عليه هللاَّ

، أيْ : قَالَ  َسنَة ، َشْعَرة   بُكلِّ  يَُدهُ  به َغطَّتْ  : قَالَ  ْوُت،المَ  ثُمَّ : قَالَ  َماَذا؟ ثُمَّ  َربِّ

َ  فََسأَلَ  فَاآْلَن،  َرسولُ  قَالَ : قَالَ  بَحَجر ، َرْميَةً  الُمقَدََّسةِ  األْرضِ  ِمنَ  يُْدنِيَهُ  أنْ  هللاَّ

 ِ  ِعْندَ  الطَِّريِق، َجانِبِ  إلى قَْبَرهُ، أَلََرْيتُُكمْ  ثَمَّ  ُكْنتُ  فلوْ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .األْحَمرِ  الَكثِيبِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5008: الرقم أو الصفحة

 (0030) ومسلم ،(5008) البخاري أخرجه:  التخريج

هبة الذرية الطيبة له، فقد وهبه هللا إسحاق إجابة لدعائه، وزاده يعقوب  -2

 كان ذلك نافلة، أي زيادة على ما سأل.من غير دعاء، ف

 اْبنِ  الَكِريمِ  اْبنِ  الَكِريمِ  ابنُ  اْلَكِريمُ   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

 .السَّالَمُ  عليهمُ  - إْبراِهيمَ  بنِ  إْسحاقَ  بنِ  يَْعقُوبَ  ابنُ  يُوُسفُ  الَكِريمِ 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة لبخاريا

 ل هللا كال من إبراهيم وإسحاق ويعقوب صالحا عامال بطاعة هللا، جع -3

جعلهم رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات، يعملون بأمر  -4

هللا وبما أنزله عليهم من الوحي واألمر والنهي، ويهدون الناس إلى دين هللا 

 الحق بأمر هللا لهم، ويدعونهم إلى التوحيد.

 ن يفعلوا الطاعات.اإليحاء لهم بأ -5

 أمرهم بإقامة الصالة المفروضة التي هي أشرف العبادات البدنية. -6

 الوحي لهم أيضا بإيتاء الزكاة الواجبة التي هي أشرف العبادات المالية. -7

وكانوا مشتغلين بالعبودية، مطيعين ألوامر هللا تعالى، كأنه سبحانه وتعالى 

واإلنعام، فهم أيضا وفّوا بعهد العبودية، لما وفي بعهد الربوبية في اإلحسان 

 وهو االشتغال بالطاعة والعبادة. 

 ال أنْ  َشهَاَدةِ : َخْمس   علَى اإلْساَلمُ  بُنِيَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

ُ  إالَّ  إلَهَ  ًدا وأنَّ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ اَلِة، وإقَامِ  هللاَّ َكاِة، وإيتَاءِ  الصَّ ، الزَّ  والَحجِّ

 .َرَمَضانَ  ْومِ وصَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  9: الرقم أو الصفحة البخاري

 (.56) ومسلم ،(9) البخاري أخرجه:  التخريج

( : 05قصة لوط عليه السالم  ]سورة األنبياء ) -القصة الثالثة -50

 [31الى  34اآليات 

ْيناهُ ِمَن اْلقَْريَِة الهتِي كانَْت تَْعَمُل اْلَخبائَِث إِنهُهْم  َولُوطاً آتَْيناهُ ُحْكماً َوِعْلماً َونَجه

الِِحيَن  ( َوأَْدَخْلناهُ 34كانُوا قَْوَم َسْوٍء فاِسقِيَن ) فِي َرْحَمتِنا إِنههُ ِمَن الصه

(31) 

  التفسير
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ولوطًا أعطيناه فصل القضاء بين الخصوم، وأعطيناه علًما بأمر دينه،  - 74

وسلّمناه من العذاب الذي أنزلناه على قريته )َسُدوم( التي كان أهلها يأتون 

 الفاحشة، إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم.

خلناه في رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي أصاب قومه، إنه من وأد - 75

 الصالحين الذين يأتمرون بأمرنا، وينتهون بنهينا.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أنعم َّللا تعالى على لوط عليه السالم بأربع نعم وهي:

 إيتاؤه الحكم: أي النبوة، والحكمة: وهي ما يجب فعله. -1

تعليمه العلم النافع: وهو المعرفة بأمر الدين، وما يقع به الحكم بين  -2

 الخصوم.

ُ  يَْرَحمُ   وفي الصحيح عن أبي هريرة ، ُرْكن   إلى يَأِْوي كانَ  لقَدْ  لُوطًا هللاَّ  َشِديد 

ْجنِ  في لَبِْثتُ  ولو  .أَلََجْبتُهُ  الدَّاِعي أتانِي ثُمَّ  يُوُسُف، لَبِثَ  ما السِّ

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0093: الرقم أو الصفحة

 (515) ومسلم ،(0093) البخاري أخرجه:  التخريج

ِ  َرسولَ  أنَّ وفي الصحيح عن أبي هريرة   نَْحنُ : قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 أََولَمْ  قالَ  الَمْوتَى تُْحيِي كيفَ  أَِرنِي َربِّ : }قالَ  إذْ  اِهيمَ إْبرَ  ِمن بالشَّكِّ  أََحقُّ 

ُ  ويَْرَحمُ [ 261: البقرة{ ]قَْلبِي لِيَْطَمئِنَّ  ولَِكنْ  بَلَى قالَ  تُْؤِمنْ   كانَ  لقَدْ  لُوطًا، هللاَّ

، ُرْكن   إلى يَأِْوي ْجنِ  في لَبِْثتُ  ولو َشِديد   ْبتُ أَلَجَ  يُوُسُف، لَبِثَ  ما طُولَ  السِّ

 .الدَّاِعيَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0030: الرقم أو الصفحة

 .وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  تواُضعِ  ُحسنُ : الحديث وفي --5
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 ..لمصائِبا على َصْبره على والثناء السَّالم عليه يُوسفَ  فَضلُ  --2

إنجاؤه من العذاب الذي حل بالقرى التي أرسل إليها، الرتكاب أهلها  -3

خبائث األعمال، وأهمها اللواط، وألنهم قوم سوء فاسقين، أي خارجين عن 

 طاعة هللا تعالى.

 َمن هللاُ  لَعنَ  هللاِ، لَِغيرِ  ذبَحَ  َمن هللاُ  لَعنَ   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 َمن هللاُ  ولَعنَ  السَّبيِل، عن األَعمى كَمهَ  َمن هللاُ  ولَعنَ  األَرِض، تُخومَ  غيَّرَ 

 قَومِ  َعَملَ  عِملَ  َمن هللاُ  ولَعنَ  َمواليه، َغيرَ  تَولَّى َمن هللاُ  ولَعنَ  والَِده، َسبَّ 

، ، قَومِ  َعَملَ  عِملَ  َمن هللاُ  ولَعنَ  لوط   .لوط   قَومِ  َعَملَ  عِملَ  َمن هللاُ  ولَعنَ  لوط 

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

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0956: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 جيد

 وابن ،(0108) يعلى وأبو له، واللفظ( 0956) أحمد أخرجه:  التخريج

 (4453) حبان

 َسبَّ  َمنْ  ملعون   ، أباهُ  سبَّ  َمنْ  ملعون   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

هُ   َمنْ  ملعون   ، األرضِ  تُخومَ  َغيَّرَ  َمنْ  ملعون   ، هللاِ  لغيرِ  ذبَحَ  َمنْ  ملعون   ، أُمَّ

 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 الصفحة

 ِمن َكثير   بَيانِ  على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِحرصِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي

 . الُمسلمُ  ليَتجنِبَها اللَّعنَ  توِجبُ  التي لقَبائحِ ا

 لوط   قومِ  عملَ  يعملُ  وجدتموه من وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 به والمفعولَ  الفاعلَ  فاقتلوا

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

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  4460: الرقم أو الصفحة داود



68 
 

 ماجه وابن ،(5416) والترمذي ،(4460) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (0300) وأحمد ،(0165)

 ..فيها والواقِعينَ  إليها والدَّاعينَ  الفاحشةِ  أُصولِ  اْجتِثاثُ  :الحديثِ  وفي

 قومِ  عملُ  أمتي على أخافُ  ما أخَوفَ  إنَّ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

 لوط  

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5413: الرقم أو الصفحة

متنزل الرحمات اإللهية ألنه من القوم إدخاله في جنان الخلد التي هي  -4

الصالحين الذين آمنوا باهلل، وأطاعوا ربهم، وائتمروا بأمره، وانتهوا عن 

 نهيه.

 ال إنَّهُ  و ، عليهم يشُددُ  الصالحين إنَّ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 و ، خطيئةً  عنه بها حطَّتْ  إال ذلك فوقَ  فما شوكة   من نكبة   مؤمنًا يُصيبُ 

 درجةً  بها ُرفِعَ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5650: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 صحيح

 فوقَها فما شوكة   المؤمنَ  يصيبُ  الوفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين 

 ئةً خطي بها عنه وحطَّ  درجةً  بها هللاُ  رفعه إالَّ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  861: الرقم أو الصفحة الترمذي

 ؟ بالءً  أشدُّ  الناسِ  أيُّ !  هللاِ  رسولَ  يا وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص

 حسبِ  على الرجلُ  يُبتلى ، فاألمثلُ  األمثلُ  ثم ، الصالحون ثم ، اءُ األنبي:  قال

 ، ِرقَّة   ِدينِه في كان وإن ، بالئِه في ِزيدَ  ، صالبة   ِدينِه في كان فإن ، ِدينِه

 عليه وليس األرضِ  على يمشي حتى بالمؤمنِ  البالءُ  يزالُ  وال عنه ُخفِّفَ 

 خطيئة  
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 البن اإليمان:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  39: الرقم أو الصفحة تيمية

نوبِ  َكفَّارات   والمصائِبَ  الباليا أنَّ : الحديثِ  وفي --5  .والَخطايا للذُّ

الحين شأنِ  نمِ  االبتاِلءَ  أنَّ  بَيانُ : وفيه ---2  . الصَّ

( :  05قصة نوح عليه السالم ]سورة األنبياء ) -القصة الرابعة -50

 [    33الى  36اآليات 

ْيناهُ َوأَْهلَهُ ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم ) ( 36َونُوحاً إِْذ نادى ِمْن قَْبُل فَاْستََجْبنا لَهُ فَنَجه

بُو ا بِآياتِنا إِنهُهْم كانُوا قَْوَم َسْوٍء فَأَْغَرْقناُهْم َونََصْرناهُ ِمَن اْلقَْوِم الهِذيَن َكذه

 (33أَْجَمِعيَن )

 التفسير

قصة نوح؛ إذ نادى هللا من قبِل إبراهيم ولوط،  -أيها الرسول-واذكر  - 76

 فاستجبنا له بإعطائه ما طلب، فأنقذناه وأنقذنا أهله المؤمنين من الَغمِّ العظيم.

م الذين كذبوا بما أيّدناه به من اآليات الدالة على ونجيناه من مكر القو - 77

 صدقه، إنهم كانوا قوم فساد وشر، فأهلكناهم أجمعين بالغرق.

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

إن في عذاب االستئصال لْلمة أو القوم جميعا عبرة وعظة بالغة،  --1

وأصروا على الكفر،  فهؤالء قوم نوح الذين عكفوا على عبادة األوثان،

وتمردوا على دعوة نوح ورسالته، قد أهلكهم هللا عامة بالطوفان الذي عّم 

 السهول والجبال.

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر  قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 لَمْ  فإنْ  بَاِكيَن، ونُواتَكُ  أنْ  إالَّ  القَْومِ  هَُؤاَلءِ  علَى تَْدُخلُوا ال: الِحْجرِ  ألْصَحابِ 

 .أَصابَهُمْ  ما ِمْثلُ  يُِصيبَُكمْ  أنْ  عليهم، تَْدُخلُوا فال بَاِكينَ  تَُكونُوا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4300: الرقم أو الصفحة البخاري
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رُ  :الحديثِ  وفي ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن الِ أحو في التَّفكُّ  وقَعوا ممَّ

 ولم بالُعصاةِ  حلَّ  ما رأَى َمن ألنَّ  اآلياِت؛ تدبُّرِ  عن الَغفلةِ  ِمن والحذرُ  فيه؛

 ُحلولُ  يُخَشى فإنَّه بهم؛ ويَعتبِرْ  حالِهم، في يتفكَّر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك يتنبهْ 

 اليقظةَ  وإهمالِهم التدبُِّر، عن لَغفلتِهم لُعصاةِ با حلَّتْ  إنَّما فإنَّها به؛ العقوبة

ر  .والتذكُّ

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال: الَكْربِ  ِعْندَ  يقولُ  كانَ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال الَحلِيُم، الَعِظيمُ  هللاَّ  الَعْرشِ  َربُّ  هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال ،الَعِظيمِ  َمَواتِ  َربُّ  هللاَّ  . الَكِريمِ  الَعْرشِ  وَربُّ  األْرِض، وَربُّ  السَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6046: الرقم أو الصفحة البخاري

 و الشَّدائدِ  عندَ  له هللاُ  يستجيبَ  أن سره من وفي الصحيح عن أبي هريرة

خاءِ  في الدُّعاءَ  فْليُكثِرِ  ، الُكَربِ   الرَّ

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  حدثالم|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  6080: الرقم أو الصفحة

 لهما، واللفظ( 6086) يعلى وأبو ،(0090) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0004(( )الشاميين مسند)) في والطبراني

عليهم قرابة  والسبب هو تكذيبهم لنبيهم وإيذاؤهم له، بالرغم من الصبر --2

 ( عاما، وهي مدة طويلة جدا.951عشرة قرون )

وكان النصر حليف نوح عليه السالم، فنجاه هللا والمؤمنين الذين آمنوا  --3

 به، وعددهم قليل.  

فلله األمر والحكمة، وبيده مقاليد السموات واألرض، وال يصدر عنه  --4

لم هللا فيهم خيرا لما عذبهم إال الخير والعدل، وال يظلم أحدا من عباده، فلو ع

 وأهلكهم، وسيلقون أيضا في اآلخرة عذاب النار.

قصة داود وسليمان عليهما السالم   ]سورة  -القصة الخامسة -54

 [    90الى  39( :اآليات 05األنبياء )
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َوُكنها َوداُوَد َوُسلَْيماَن إِْذ يَْحُكماِن فِي اْلَحْرِث إِْذ نَفََشْت فِيِه َغنَُم اْلقَْوِم 

ْرنا 39لُِحْكِمِهْم شاِهِديَن ) ( فَفَههْمناها ُسلَْيماَن َوُكالًّ آتَْينا ُحْكماً َوِعْلماً َوَسخه

( َوَعلهْمناهُ َصْنَعةَ لَبُوٍس 38َمَع داُوَد اْلِجباَل يَُسبِّْحَن َوالطهْيَر َوُكنها فاِعلِيَن )

يَح عاِصفَةً 90ْنتُْم شاِكُروَن )لَُكْم لِتُْحِصنَُكْم ِمْن بَأِْسُكْم فََهْل أَ  ( َولُِسلَْيماَن الرِّ

( 95تَْجِري بِأَْمِرِه إِلى اأْلَْرِض الهتِي باَرْكنا فِيها َوُكنها بُِكلِّ َشْيٍء عالِِميَن )

ياِطيِن َمْن يَغُوُصوَن لَهُ َويَْعَملُوَن َعَمالً ُدوَن ذلَِك َوُكنها لَُهْم حافِِظيَن  َوِمَن الشه

(90) 

 التفسير

قصة داود وابنه سليمان عليه السالم إذ يحكمان  -أيها الرسول-واذكر  - 71

في قضية ُرفَِعت إليهما بشأن خصمين؛ ألحدهما غنم انتشرت لياًل في َحْرث 

اآلخر فأفسدته، وكنّا الحاكم داود وسليمان شاهدين، لم يغب عنا من حكمهما 

 شيء.

يه داود، وكاّلً من داود وسليمان أعطيناه ففهّمنا القضية سليمان دون أب - 79

النبّوة والعلم بأحكام الشرع، لم نخص به سليمان وحده، وطّوعنا مع داود 

الجبال تسبّح بتسبيحه، وطّوعنا له الطير، وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء 

 الحكم والعلم والتسخير.

فتك السالح وعلّمنا داود دون سليمان صناعة الدروع لتحميكم من  - 11

شاكرون لهذه النعمة التي أنعم هللا بها  -أيها الناس-بأجسامكم، فهل أنتم 

 عليكم؟!

وطّوعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى  - 11

أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من األنبياء، وبما بسط فيها من 

 ال يخفى علينا منه شيء.الخيرات، وكنا بكل شيء عالمين، 

وسّخرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون الآللئ  - 12

وغيرها، ويعملون غير ذلك من األعمال كالبناء، وكنا ألعدادهم وأعمالهم 

 حافظين ، ال يفوتنا شيء من ذلك.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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 ألحكام:أرشدت اآليات إلى ما يأتي من ا

الحق والصواب واحد ال يتعدد، فإن حكم سليمان كان هو األصوب،  -1

ولكن ال مانع من الخطأ في االجتهاد، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن 

اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن ال يجوز الحكم قبل االجتهاد باإلجماع، 

د على اجتهاده وعلى المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع الحادثة، وال يعتم

 المتقدم، إلمكان أن يظهر له ثانيا خالف ما ظهر له أوال.

أنه قال: قال رسول هللا  فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص

صلّى هللا عليه وسلم:   إذا َحَكَم الحاِكُم فاْجتَهََد ثُمَّ أصاَب فَلَهُ أْجراِن، وإذا 

 أْجر   َحَكَم فاْجتَهََد ثُمَّ أْخطَأَ فَلَهُ 

الراوي : عمرو بن العاص | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 3010البخاري الصفحة أو الرقم: 

ْئُب، فََذهََب  روي مسلم عن أبي هريرة  بْينَما اْمَرأَتاِن معهُما اْبناهُما، جاَء الذِّ

باْبِن إْحداهُما، فقالَْت هِذه لِصاِحبَتِها: إنَّما َذهََب باْبنِِك أْنِت، وقالِت األُْخَرى: 

َخَرَجتا علَى إنَّما َذهََب باْبنِِك، فَتَحاَكَمتا إلى داُوَد، فَقََضى به لِْلُكْبَرى، فَ 

يِن أُشقُّهُ بْينَُكما،  كِّ ُسلَْيماَن بِن داُوَد عليهما السَّالُم، فأْخبََرتاهُ، فقاَل: اْئتُونِي بالسِّ

ْغَرى. قاَل: قاَل أبو  ُ، هو ابنُها، فَقََضى به لِلصُّ ْغَرى: ال يَْرَحُمَك هللاَّ فَقالِت الصُّ

ينِ  كِّ ِ إْن َسِمْعُت بالسِّ ، ما ُكنَّا نَقُوُل إالَّ الُمْديَةَ. هَُرْيَرةَ: وهللاَّ  قَطُّ إالَّ يَوَمئذ 

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5300الصفحة أو الرقم: 

 عن بريدة بن الحصيب األسلمي  أخرج األلباني في صحيح ابن ماجه

القُضاةُ ثالثة  ، اثناِن في النَّاِر ، وواحد  في الجنَِّة ، رجل  علَِم الحقَّ فقَضى بِه 

النَّاِر ، ورجل  جاَر فَهَو في الجنَِّة ، ورجل  قَضى للنَّاِس علَى َجْهل  فَهَو في 

 في الُحْكِم فَهَو في النَّاِر ، لقُلنا : إنَّ القاضَي إذا اجتَهََد فَهَو في الجنَّةِ 

: بريدة بن الحصيب األسلمي | المحدث : األلباني | المصدر :  الراوي

| خالصة حكم المحدث :  5993صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 

 صحيح
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(، وابن ماجه 5000(، والترمذي )0130د )التخريج : أخرجه أبو داو

 (.1800( واللفظ له، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )0051)

: بريدة بن الحصيب و عبدَّللا بن عمر | المحدث : األلباني | الراوي 

| خالصة حكم  4446المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 

 المحدث : صحيح

، وأنَّ َمصيَر  وفي الحديِث: --5 بياُن ُخطورِة القضاِء بين النَّاِس بَغيِر عْلم 

 ذلك إلى النَّاِر.

ه ال يَحَكُم بين النَّاِس إالَّ العالُِم بأحكاِم القضاِء، وأنَّ له وفيه: بياُن أنَّ  --2

 أجًرا عظيًما على ذلك.

لوال هذه اآلية لرأيت القضاة قد هلكوا، ولكنه تعالى  وقال الحسن البصري:

 أثنى على سليمان بصوابه، وعذر داود باجتهاده.

تهاد والسنن إنما يكون األجر للحاكم المخطئ إذا كان عالما باالج -3

والقياس، وقضاء من مضى من السلف ألن اجتهاده عبادة، وال يؤجر على 

الخطأ، بل يوضع عنه اإلثم فقط. فأما من لم يكن محال لالجتهاد، فهو 

متكلف ال يعذر بالخطإ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر، بدليل 

 الحديث المتقدم:

ر على اجتهاده في طلب الصواب، قال ابن المنذر: إنما يؤج« القضاة ثالثة»

 بدليل قوله تعالى: فَفَههْمناها ُسلَْيماَن.ال على الخطأ، 

أكثر الفقهاء قالوا: إن الحق واحد من أقوال المجتهدين، وليس الحق -3

فَفَهَّْمناها ُسلَْيماَن فخص أو الصواب في جميع أقوالهم، بدليل قوله تعالى: 

يبا لم يكن لتخصيص سليمان عليه السالم سليمان بالفهم، ولو كان الكل مص

 بهذا التفهيم فائدة.     

 َدَخلَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 في فَقِّْههُ  اللَّهُمَّ : فَقالَ  فَأُْخبِرَ  هذا؟ وَضعَ  َمن: قالَ  َوُضوًءا له فََوَضْعتُ  الَخاَلَء،

ينِ   .الدِّ
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  540: الرقم أو الصفحة البخاري

عاءِ  الُمكافَأةُ  :الحديثِ  وفي --5 ، منه كان لَِمن بالدُّ ، أو إحسان   أو َعون 

 .َمعروف  

 .وُمراعاتِه أْمِره بَغيرِ  العالِمِ  ِخدمةِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --2

 هل يجتهد النبي صلى َّللا عليه وسلم ؟ --1

يقسم العلماء ما يصدر عن النبي صلى هللا عليه وسلم من أقوال وأفعال إلى 

 قسمين :

: أقوال وأفعال صادرة بتوقيف من الوحي ، َوبِأَْمر  من الرب  القسم األول

وتعالى ، يكون النبي صلى هللا عليه وسلم فيها مبلغا ناقال أمينا ، سبحانه 

يأمر بما أمر هللا به ، ويمتثل ما أوحي إليه من ربه عز وجل . وهذا القسم 

 هو الغالب على أقوال وأفعال النبي صلى هللا عليه وسلم .

: أقوال وأفعال صادرة عن رأي النبي صلى هللا عليه وسلم  القسم الثاني

جتهاده ، لم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم فيها مبلغا وال ناقال ، وإنما وا

ًعا مجتهدا ، بناء على ما خوله هللا عز وجل من التشريع والحكم بين  مشرِّ

الناس ، وهللا عز وجل يقره على ذلك ، إال في بعض الحاالت التي كان في 

نزل الوحي من عند اجتهاده صلى هللا عليه وسلم شيء من الخطأ ، فحينئذ ي

هللا عز وجل بتصويب ذلك ، وبهذا تبقى العصمة التامة لجميع ما يصدر 

 عن النبي صلى هللا عليه وسلم :

 إذا كان مبلغا لما أوحى هللا إليه : فالعصمة حاصلة ابتداء .

 وإذا كان مجتهدا في حكمه صلى هللا عليه وسلم : فالعصمة حاصلة انتهاء .

  :قال الشاطبي رحمه َّللا

" الحديث إما وحي من هللا صرف ، وإما اجتهاد من الرسول عليه الصالة 

 والسالم معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة .
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وعلى كال التقديرين ال يمكن فيه التناقض مع كتاب هللا ؛ ألنه عليه الصالة 

َع على القول  والسالم ما ينطق عن الهوى ، إن هو إال وحي يوحى ، وإذا فُرِّ

از الخطأ في حقه ، فال يُقَرُّ عليه البتة ، فال بد من الرجوع إلى الصواب بجو

، والتفريع على القول بنفي الخطأ أولى أن ال يحكم باجتهاده حكما يعارض 

 (001/4الموافقات " )كتاب هللا تعالى ويخالفه " انتهى." 

 وقال الشوكاني رحمه َّللا :

ليه وسلم ولغيره من األنبياء ، وإليه لنبينا صلى هللا ع -االجتهاد  –" يجوز 

 ذهب الجمهور ، واحتجوا :

بأن هللا سبحانه خاطب نبيه صلى هللا عليه وسلم كما خاطب عباده ،  -1

وضرب له األمثال ، وأمره بالتدبر واالعتبار ، وهو أجل المتفكرين في 

 آيات هللا ، وأعظم المعتبرين .

و إال وحي يوحى ( فالمراد به وأما قوله : ) وما ينطق عن الهوى إن ه

القرآن ؛ ألنهم قالوا إنما يعلمه بشر ، ولو سلم لم يدل على نفي اجتهاده ؛ 

ألنه صلى هللا عليه وسلم إذا كان متعبدا باالجتهاد وبالوحي لم يكن نطقا عن 

 الهوى ، بل عن الوحي .

أ ، وإذا جاز لغيره من األمة أن يجتهد باإلجماع مع كونه معرضا للخط -2

 فْلن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ باألولى.

ويدل على ذلك داللة واضحة ظاهرة قول هللا عز وجل : ) عفا هللا عنك  -3

 لم أذنت لهم (، فعاتبه على ما وقع منه ، ولو كان بالوحي لم يعاتبه .

ومن ذلك ما صح عنه صلى هللا عليه وسلم من قوله : ) لو استقبلت من  -4

برت لما سقت الهدي ( أي : لو علمت أوال ما علمت آخرا ما أمري ما استد

 فعلت ذلك ، ومثل ذلك ال يكون فيما عمله صلى هللا عليه وسلم بالوحي .

، نصُرخُ  خَرْجنا وفي الصحيح عن أنس بن مالك ا بالحجِّ  مكَّةَ، قَِدْمنا فلمَّ

 استَقبَْلتُ  لوِ : وقال رةً،ُعمْ  نَجَعلَها أنْ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  أَمَرنا

 الَحجَّ  وقََرْنتُ  الهَْدَي، ُسْقتُ  ولكنْ  ُعْمرةً، لََجَعْلتُها استَدبَْرتُ  ما أْمري ِمن

 .والُعْمرةَ 
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 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  50950: الرقم أو الصفحة المسند

 ،(4041) يعلى وأبو له، واللفظ( 50950) أحمد أخرجه : التخريج

 (0300(( )اآلثار معاني شرح)) في والطحاوي

وأمثال ذلك كثيرة : كمعاتبته صلى هللا عليه وسلم على أخذ الفداء من  -6

أسرى بدر بقوله تعالى : ) َما َكاَن لِنَبِيٍّ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى يُْثِخَن فِي 

، وكما في معاتبته صلى هللا عليه وسلم بقوله تعالى : 67( األنفال/ األرض

ُ َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك (  ) َوإِْذ تَقُوُل لِلَِّذي أَْنَعَم هللاَّ

 .03األحزاب/

 إلى آخر ما قصه هللا في ذلك في كتابه العزيز .

طويل ، وفيما ذكرناه ما يغني عن ذلك  واالستيفاء لمثل هذا يفضي إلى بسط

، ولم يأت المانعون بحجة تستحق المنع أو التوقف ألجلها " انتهى، 

 (408-403إرشاد الفحول " ) مختصرا."

ا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  النَّبيَّ  يَعني فأخذَ  بدر   يومُ  كانَ  لمَّ

ُ  صلَّى ُ  أنزلَ  الفِداءَ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ  لَهُ  يَُكونَ  أَنْ  لِنَبِيٍّ  َكانَ  َما: وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ُكمْ : قولِهِ  إلى اأْلَْرضِ  فِي يُْثِخنَ  َحتَّى أَْسَرى  ثمَّ  الفداِء، منَ  أََخْذتُمْ  فِيَما لََمسَّ

ُ  لَهُمُ  أحلَّ   الَغنائمَ  هللاَّ

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

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0680: الرقم أو ةالصفح داود

 وقال العالمة األمين الشنقيطي رحمه َّللا :

" الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه صلى هللا عليه وسلم ربما فعل 

بعض المسائل من غير وحي في خصوصه ، كإذنه للمتخلفين عن غزوة 

سره ألسارى بدر ] وأخذ الفداء تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم ، وكأ

 منهم [ ، وكأمره بترك تأبير النخل ،
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ُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  بقَْوم   َمرَّ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ما: فَقالَ  بِهمْ  فََمرَّ  ِشيًصا، فََخَرجَ : قالَ  لََصلُحَ  تَْفَعلُوا لَمْ  لو: فَقالَ  يُلَقُِّحوَن،

 .ُدْنيَاُكمْ  بأَْمرِ  أَْعلَمُ  أَْنتُمْ : قالَ  َوَكَذا، َكَذا قُْلتَ : قالوا ؟لِنَْخلُِكمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0060: الرقم أو الصفحة

نيا َمعايشِ  ِمن وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى قالَه ما بَين رقِ الفَ  بيانُ  :الحديثِ  في  الدُّ

أيِ  َسبيلِ  َعلى ةِ  َربِّ  عن به وحدَّثَ  َشرًعا قالَه ما وبَين الرَّ  .وجلَّ  عزَّ  العزَّ

 وكقوله : ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت...( الحديث. .إلى غير ذلك .

ِن اْلهََوى ( ال إشكال فيه ؛ ألن النبي وأن معنى قوله تعالى : ) َوَما يَْنِطُق عَ 

صلى هللا عليه وسلم ال ينطق بشيء من أجل الهوى ، وال يتكلم بالهوى ، 

وقوله تعالى : ) إِْن هَُو إاِلَّ َوْحي  يُوَحى ( يعني أن كل ما يبلغه عن هللا فهو 

"  وحي من هللا ، ال بهوى ، وال بكذب ، وال افتراء ، والعلم عند هللا تعالى

 انتهى.

(، وانظر: " مذكرة 004" دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب " )ص/

 (60أصول الفقه " )ص/

 ثالثا :

فإذا تبين أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ربما صدر عنه القول أو الفعل 

عن رأي منه واجتهاد ، ثم يقره الوحي عليه فيسكت عنه أو يؤيده ، ونادرا 

إذا تبين ذلك فهمنا وجه قوله صلى هللا عليه  –بتصويبه ما كان الوحي يأتي 

وسلم في كثير من األحاديث : ) لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم...( ، ومنها 

حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ) لَْواَل 

تِي ـ أَْو َعلَى النَّاِس ـ أَلََمْرتُ  َواِك َمَع ُكلِّ َصاَلة  (هُْم بِ أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ رواه  السِّ

 (010(، ومسلم )993البخاري )

 قال اإلمام النووي رحمه َّللا :
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" فيه دليل على جواز االجتهاد للنبي صلى هللا عليه وسلم فيما لم يرد فيه 

نص من هللا تعالى ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء ، وأصحاب األصول ، وهو 

 (544/0شرح مسلم " ) ى. "الصحيح المختار " انته

 وقال أبو الوليد الباجي رحمه َّللا :

" امتناعه صلى هللا عليه وسلم من األمر لهم لمعنى المشقة ، أي لوال المشقة 

ألمرهم به ، هذا يقتضي أن النبي صلى هللا عليه وسلم اآلمر باألحكام 

شفاق وإيجابها ، وأن ذلك مصروف إلى اجتهاده ، ولوال ذلك لم يمنعه اإل

 على أمته من أن يوجب عليهم السواك ألجل المشقة " انتهى.

 (500/5" المنتقى شرح الموطأ " )

على أن ثمة توجيها آخر لهذا الحديث ال نحتاج معه تقرير جواز اجتهاد 

 النبي صلى هللا عليه وسلم .

 : -في معرض ذكر فوائد هذا الحديث  – قال الحافظ ابن حجر رحمه َّللا

ز االجتهاد منه صلى هللا عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه نص ، " فيه جوا

لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره ، فلو كان الحكم متوقفا على النص ، 

 لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص ، ال وجود المشقة .

 قال ابن دقيق العيد : وفيه بحث .

را منه صلى هللا عليه وسلم وهو كما قال ، ووجهه أنه يجوز أن يكون إخبا

بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة ، فيكون معنى قوله : ) ألمرتهم ( 

 وَّللا أعلم .  (036/0." فتح الباري " ) أي : عن هللا بأنه واجب " انتهى

في هذه اآلية دليل على جواز رجوع القاضي عما حكم به، إذا تبين له  -6

 ود إلى حكم سليمان عليهما السالم، أن   الحق في غيره، فقد رجع دا

رسالة عمر إلى أبي موسى األشعري رضي َّللا وهذا ثابت أيضا في 

 عنهما.
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: أن القضاء -رضى هللا عنهما  -كتب عمر إلى أبي موسى األشعرى 

فريضة  محكمة ، وسنة  متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه ال ينفع تكلم  بحق ال 

س في وجهك ومجلسك وقضائك؛ حتى ال يطمع نفاذ له، وآِس بين النا

شريف  في حيفك، وال ييئَس ضعيف  من عدلك، البينة على َمن ادعى، 

واليمين على من أنكر، والصلح جائز  بين المسلمين، إال صلًحا أحل حراًما، 

أو حرم حالاًل ومن ادعى حقًّا غائبًا أو بينةً، فاضرب له أمًدا ينتهي إليه، 

أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن فإن جاء ببينة  

ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى، وال يمنعك من قضاء  قضيته اليوم 

،  -فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك  أن تراجع الحق؛ ألن الحق قديم 

ال يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خير  من التمادي في الباطل، 

، ب عضهم على بعض  في الشهادة، إال مجلود  في حدٍّ أو والمسلمون عدول 

عز وجل  -مجرب  عليه شهادة الزور، أو ظنين  في والء  أو قرابة ، فإن هللا 

تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إال بالبينات واأليمان، ثم  -

ر عند الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن  وال سنة ، ثم قايس األمو

ذلك، واعرف األمثال واألشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى هللا فيما ترى، 

وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق، والضجر والتأذى بالناس عند 

الخصومة والتنكر، فإنَّ القضاء في مواطن الحق يوجب هللا له األجر، 

ه هللا ما ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفا

تبارك  -بينه وبين الناس، ومن تزيَّن لهم بما ليس في قلبه شانه هللا، فإن هللا 

 ال يقبل من العباد إال ما كان له خالًصا". -وتعالى 

وقد تلقَّت األمة هذا الكتاب بالقبول، وسماه بعض العلماء: "كتاب سياسة 

: -حمه هللا تعالى ر -القضاء وتدبير الحكم"، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

"ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى األشعري تداولها 

الفقهاء، وبنوا عليها، واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه" . 

 (03/6)منهاج السنة  

كان ترتيل داود عليه السالم لكتابه الزبور وتسبيحه تتردد أصداؤه في  -7

ذه تتجاوب معه بالتسبيح، وتذكر هللا معه بلغة الجبال والطيور، وكانت ه

خاصة بها، قال مقاتل: إذا ذكر داود عليه السالم ربه، ذكرت الجبال والطير 
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وعلى  وتسبيح الجبال والطير فيه داللة على قدرة َّللا تعالى،ربها معه  

 تنزهه عما ال يجوز.

، وإنما كان داود أول من اتخذ الدروع وصنعها، وتعلمها الناس منه -1

كانت صفائح، فهو أول من سردها وحلقها، فأصبحت النعمة عليه نعمة على 

جميع المحاربين على الدوام أبد الدهر، لحماية الناس وحراستهم من السالح 

 في أثناء القتال، فلزمهم شكر هللا تعالى على النعمة.

لى تيسير نعمة وذلك يقتضي الشكر، لذا قال تعالى: فَهَْل أَْنتُْم شاِكُروَن أي ع

الدروع لكم، وأن تطيعوا رسول هللا فيما أمر به. والمراد: اشكروا هللا على 

 ما يسر عليكم من هذه الصنعة.

 به، جاَءهُ  ثُمَّ  طَعاَمهُ، خاِدُمهُ  ألََحِدُكمْ  َصنَعَ  إذا وفي الصحيح عن أبي هريرة

هُ  ولِيَ  وقدْ   قَلِياًل، َمْشفُوهًا الطَّعامُ  كانَ  فإنْ  ْل،فَْليَأْكُ  معهُ، فَْليُْقِعْدهُ  وُدخانَهُ، َحرَّ

 .أُْكلَتَْينِ  أوْ  أُْكلَةً، منه يَِدهِ  في فَْليََضعْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5660: الرقم أو الصفحة

حمةِ  على الحثُّ  :يثِ الحد وفي --5  .والعبيدِ  بالَخدمِ  الرَّ

قيقِ  مشاركةُ : وفيه --2  .والشَّرابِ  الطَّعامِ  في الرَّ

هذه اآلية دليل على جواز اتخاذ الصنائع واألسباب، فالسبب سنة هللا في  -9

خلقه، وهي شهادة للعمال وأهل الحرف والصنائع بأن العمل شرف، واتخاذ 

هللا تعالى عن داود أنه كان يصنع الدروع، وكان الحرفة كرامة، وقد أخبر 

 أيضا  يصنع الخوص،

ما أَكَل أَحد  طَعاًما قَطُّ،   روي البخاري عن المقدام بن معد يكرب الكندي 

ِ داُوَد عليه السَّالُم، كاَن يَأُْكُل  َخْيًرا ِمن أْن يَأُْكَل ِمن َعَمِل يَِدِه، وإنَّ نَبِيَّ هللاَّ

 .ِمن َعَمِل يَِدهِ 
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: المقدام بن معد يكرب الكندي | المحدث : البخاري | المصدر :  الراوي

| خالصة حكم المحدث :  0030صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ]صحيح[ |

ما أكَل أحد  طعاًما قطُّ ، أخرج األلباني  عن المقدام بن معد يكرب الكندي  

  داوَد كان يأكُل من عَمِل يِدهِ خيًرا من أْن يأكَل من عَمِل يِدِه وإنَّ نبيَّ هللاِ 

: المقدام بن معد يكرب الكندي | المحدث : األلباني | المصدر :  الراوي

| خالصة حكم المحدث : صحيح  1146صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 

 (0030التخريج : أخرجه البخاري )

 الكْسِب ِمن عَمِل اليِد. فضلُ  وفي الحديِث: --5

 .وفيه: دعوة  إلى اتِّخاِذ الُمسلِِم الِحَرَف واألعماَل النافعةَ له ولغيِره --2

عن داود عليه السالم أنه كان يأكل من  وأخبر نبينا صلّى َّللا عليه وسلم

عمل يده، وذلك أفضل الكسب. وكان آدم حراثا، وكان نوح يصنع السفن 

يس ولقمان خياطين، وطالوت دباغا، أو سقّاء، وكل وكان نجارا، وكان إدر

ذلك يدل على أن العمل كان منهج األنبياء والصالحين، وطريق المؤمنين 

 األقوياء.

واإلسالم دين يحب العمل ويوجبه، ويكره البطالة والكسل، ويحارب 

 العاطلين والخاملين إذا كانوا قادرين على العمل،

ي هريرة أن النبي صلّى هللا عليه وسلم عن أب جاء في الحديث الصحيح  

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم قَاَل: والذي نَْفِسي بيَِدِه أَلَْن يَأُْخَذ  قال: أنَّ َرسوَل هللاَّ

أَحُدُكْم َحْبلَهُ، فَيَْحتَِطَب علَى ظَْهِرِه َخْير  له ِمن أْن يَأْتَِي َرُجاًل، فَيَْسأَلَهُ أْعطَاهُ 

 أْو َمنََعهُ.

 وي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاريالرا

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5430الصفحة أو الرقم: 

 التَّرغيُب في السَّعِي والعمِل، وطَرِق األسباِب المشروعةِ  في الحديِث: --5

ِة نفس . زق بشرف  وكرامة  وعزَّ  لَكْسِب الرِّ
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ِل والبَطالِة؛ ولذلك أوجب السَّ  --2 عَي والعمَل، وفيه: ُمحاربةُ اإلسالم للتسوُّ

 ولو كان شاقًّا؛ كاالحتطاِب مثاًل.

وبالصنعة يكف اإلنسان نفسه عن الناس، ويدفع بها الضرر والبأس عن 

 نفسه.

كان من إكرام هللا تعالى لسليمان تسخير الريح التي تجري بأمره إلى  -11

حيث شاء، ثم ترّده إلى بالد الشام المباركة. يروى أنها كانت تجري به 

 به إلى حيث أراد، ثم ترّده إلى الشام.وبأصحا

ومن إنعام هللا عليه تسخير الشياطين له يعملون بصفة غواصين الستخراج 

الجواهر من البحر، كما يعملون له أعماال أخرى غير الغوص، من بناء 

المدن والقصور، ونحت المحاريب والتماثيل، وصناعة القدور الراسيات 

القوارير والصابون، وغير ذلك مما يسّخرهم والجفان الواسعة والطواحين و

فيه، ويحفظ هللا له أعمالهم من أن يفسدوها، أو أن يهيجوا أحدا من بني آدم 

في زمان سليمان، أو أن يهربوا أو يمتنعوا من أمره، فقد كانوا رهن 

 إشارته، وطوع إرادته، ال يجرأ أحد منهم على االقتراب منه.  

( 05أيوب عليه السالم   ]سورة األنبياء )قصة  -القصة السادسة -51 

 [   94الى  90:اآليات 

اِحِميَن ) رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الره نَِي الضُّ ( 90َوأَيُّوَب إِْذ نادى َربههُ أَنِّي َمسه

ْن فَاْستََجْبنا لَهُ فََكَشْفنا ما بِِه ِمْن ُضرٍّ َوآتَْيناهُ أَْهلَهُ َوِمْثلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمةً مِ 

 (94ِعْنِدنا َوِذْكرى لِْلعابِِديَن )

 التفسير

قصة أيوب عليه السالم، إذ دعا ربه سبحانه  -أيها الرسول-واذكر  - 13

حين أصابه البالء قائاًل: يا رب، إني أُِصْبت بالمرض وفَْقِد األهل، وأنت 

 أرحم الراحمين جميًعا، فاصرف عني ما أصابني من ذلك.

فنا عنه ما أصابه من ضر، وأعطيناه ما فقد من فأجبنا دعوته، وصر - 14

أهله وأوالده، وأعطيناه مثلهم معهم، كل ذلك فعلناه رحمة من عندنا، 

 وتذكيرا لكل منقاد هلل بالعبادة؛ ليصبر كما صبر أيوب.
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  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

، والحق ذكر القرطبي سبعة عشر قوال في بيان الضر الذي مس أيوب --1

االقتصار على ظاهر النص القرآني، وهو أنه أصيب بضرر في نفسه وبدنه 

وأهله وماله، فصبر، ثم عافاه هللا تعالى، وأعطاه خيرا مما فقد، وأثنى عليه 

اب  ]ص   [ .44/ 31بالصبر: إِنَّا َوَجْدناهُ صابِراً، نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّهُ أَوَّ

يكن منفرا. والهدف أن قصته عبرة،  والثابت المؤكد أن مرضه لم --2 

وتعريف أن الدنيا مزرعة اآلخرة، وأن الواجب على اإلنسان أن يصبر 

على ما يناله من البالء فيها، ويجتهد في القيام بحق هللا تعالى، وأال يضجر 

من شيء، وأال يتسخط وال يتبرم، وإنما يصبر على حالتي الضراء 

ه العبرة بقوله: َرْحَمةً  ِمْن ِعْنِدنا، َوِذْكرى والسراء. وقد أجمل هللا تعالى هذ

 لِْلعابِِدينَ 

أي فعلنا ذلك به رحمة من عندنا، وتذكيرا للعبّاد ألنهم إذا ذكروا بالء 

أيوب، وصبره عليه ومحنته له، وهو أفضل أهل زمانه، صبروا صبر 

 أيوب، فيكون هذا تنبيها لهم على إدامة العبادة، واحتمال الضرر.

 - وسلَّمَ  آلِهِ  وعلى عليهِ  هللاَّ  صلَّى - النَّبيَّ  أتى لصحيح عن أبي هريرةوفي ا

هُ  فجعلَ  ، صبي   ومَعهُ  رجل    آلِهِ  وعلى عليهِ  هللاَّ  صلَّى النَّبيُّ  فقالَ  ، إليهِ  يضمُّ

ُ : قالَ  ، نَعم: قالَ  ؟ أترحُمهُ : وسلَّمَ   أرحمُ  َوهوَ  ، بِهِ  منكَ  بِكَ  أرَحمُ  فاهللَّ

احمي  . نَ الرَّ

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5409: الرقم أو الصفحة

 (033(( )المفرد األدب)) في البخاري أخرجه:  التخريج

 .بِعباِده هللاِ  َرحمةِ  َسعةِ  بيانُ : الَحديثِ  وفي --5

تِه وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  تَعليمِ  ُحسنُ : وفيه --2 ؤالِ  ألُمَّ  وَضْربِ  بالسُّ

 . الِمثالِ 
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َ  إنَّ   وفي الصحيح عن أبي هريرة  نَّ إ: الَخْلقَ  يَْخلُقَ  أنْ  قَْبلَ  ِكتابًا َكتَبَ  هللاَّ

 ". الَعْرشِ  فَْوقَ  ِعْنَدهُ  َمْكتُوب   فَهو َغَضبِي، َسبَقَتْ  َرْحَمتي

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3114: 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  َعةَ سَ : ويَتََضمَّنُ  --2

 .ُعقوبَتِه قبلَ 

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن سليك الغطفاني َمَواتِ  َخلَقَ  يَومَ  َخلَقَ  هللاَّ  َواألْرضَ  السَّ

َماءِ  بْينَ  ما ِطبَاقَ  َرْحَمة   ُكلُّ  َرْحَمة   ِمئَةَ   ْرضِ األ في منها فََجَعلَ  َواألْرِض، السَّ

 علَى بَْعُضهَا َوالطَّْيرُ  َواْلَوْحشُ  َولَِدهَا، علَى الَوالَِدةُ  تَْعِطفُ  فَبِهَا َرْحَمةً،

ْحَمةِ  بِهِذه أَْكَملَهَا القِيَاَمةِ  يَْومُ  كانَ  فَإَِذا بَْعض ،  .الرَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغطفاني سليك:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم الصةخ|  0310: الرقم أو الصفحة

حَمةَ  أنه  إلى إشارةٌ  وفيه نيا في الَّتي الره  القِيامةِ  يَومَ  فيهم تَكونُ  الَخْلقِ  بَْينَ  الدُّ

 . أيًضا بِها يَتراَحمونَ 

 ما الُعقُوبَِة، ِمنَ  هللاِ  ِعْندَ  ما الُمْؤِمنُ  يَْعلَمُ  لَوْ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ْحَمِة، ِمنَ  هللاِ  ِعْندَ  ما الَكافِرُ  يَْعلَمُ  ولو أََحد ، بَِجنَّتِهِ  طَِمعَ   َجنَّتِهِ  ِمن قَنَطَ  ما الرَّ

 .أََحد  

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

 [يحصح: ] المحدث حكم خالصة|  0311: الرقم أو الصفحة

 فإنَّه حيم  رَ  َغفور   أنَّه كما هللاَ  أنَّ  وسلهم عليه َّللاُ  صلهى يُبيِّنُ  الحديثِ  هذا وفي

 ِمن يَفَعلُ  ما َعلى: أي الُعقوبِة، ِمنَ  هللاِ  ِعندَ  ما المؤِمنُ  يَعلَمُ  فَلو الِعقاِب؛ َشديدُ 

نوِب،  فإذا أَحد ، َرحمتِه في طَِمعَ  ما تَعالى هللاِ  َرحمةِ  إِلى يَنظُرَ  أنْ  َغيرِ  ِمن الذُّ
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 يَعلمُ  ولَو هللاِ، َرحمةِ  في يَطمعَ  أالَّ  أَولَى بابِ  ِمن فالكافِرُ  َكذلكَ  المؤمنُ  كانَ 

حمةِ  منَ  هللاِ  ِعندَ  ما الكافِرُ   يَئِسَ  ما: أي قَنَطَ، ما القِيامةِ  لِيومِ  ادَّخَرها الَّتي الرَّ

 .هللاِ  رحمةِ  ِمن يَقنطَ  أالَّ  أَولَى فالمؤمنُ  َكذلكَ  الكافرُ  كانَ  فإذا أَحد ، الجنَّةِ  منَ 

 -وايات، قال القرطبي: األصح منهاوأما مدة إقامته في البالء ففيها ر  --3

ثماني عشرة سنة رواه ابن شهاب الزهري عن النبي صلّى هللا  -وهللا أعلم

 عليه وسلم، كما ذكر ابن المبارك.

ا لبِث في  وفي صحيح دالئل النبوة عن أنس بن مالك   إنَّ أيُّوَب نبيُّ هللاِ لمَّ

إالَّ رجلَْين من إخوانِه كانا  بالئِه ثماني عشرةَ سنةً ، فرفضه القريُب والبعيدُ 

يغُدوان إليه ويروحان ، فقال أحُدهما لصاحبِه : تعلُم وهللاِ لقد أذنب أيُّوُب 

ذنبًا ما أذنبه أحد  من العالمين . فقال له صاحبُه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثماني 

ا راح إليه لم يصبِِر ا جُل حتَّى عشرةَ سنةً لم يرَحْمه هللاُ فيكِشْف ما به ، فلمَّ لرَّ

ذكر ذلك له . فقال أيُّوُب : ال أدري ما تقوُل ، غيَر أنَّ هللاَ يعلُم أنِّي كنُت أمرُّ 

جلَْين يتنازعان فيذُكران هللاَ وأرِجُع بيتي وأُكفُِّر عنهما كراهيةَ أن  على الرَّ

ه يُذَكَر هللاُ إالَّ في حقٍّ ، قال : وكان يخُرُج إلى حاجتِه ، فإذا قَضى حاجتَ 

ا كان ذاُت يوم  أبطأ عليها ، فأوَحى هللاُ إلى أيُّوَب  أمسَكِت امرأتُه بيِده ، فلمَّ

[ فاستبطأته  42في مكانِه اْرُكْض بِِرْجلَِك هََذا ُمْغتََسل  بَاِرد  َوَشَراب  ] ص : 

ا  فبلغته فأقبل عليها قد أذهب هللاُ ما به من البالِء فهو أحسُن ما كان . فلمَّ

: أْي بارك هللاُ فيك ، هل رأيَت نبيَّ هللاِ هذا الُمبتلَى وهللاِ على ذلك رأته قالت 

، ما رأيُت أحًدا كان أشبهَ به منك إذ كان صحيًحا قال : إنِّي هو ، وكان له 

ا كانت إحداهما  أنَدران أَنَدُر القمِح وأنَدُر الشَّعيِر ، فبعث هللاُ سحابتَْين فلمَّ

يه الذَّهَب حتَّى فاضت ، وأفرغت األخَرى على على أَنَدِر القمِح أفرغت ف

 أنَدِر الشَّعيِر الوِرَق حتَّى فاضتْ 

: أنس بن مالك | المحدث : الوادعي | المصدر : صحيح دالئل الراوي 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 404النبوة الصفحة أو الرقم: 

 : أنس بن مالك | المحدث : األلباني | المصدر : السلسلةالراوي 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 53الصحيحة الصفحة أو الرقم: 



86 
 

: أنَّ أنبياَء هللاِ بََشر  يَجري عليهم من األعراِض البَشريَِّة ما وفي الحديثِ 

يَجري على غيِرهم، كالُجوِع والَعطِش والمرِض العادي الذي ال يُؤدِّي إلى 

 نَْقص  أو تنفير  منهم.

بْينَا أيُّوُب يَْغتَِسُل ُعْريَانًا، فََخرَّ عليه َجَراد  ِمن  روي البخاري عن أبي هريرة

َذهَب ، فََجَعَل أيُّوُب يَْحتَثِي في ثَْوبِِه، فَنَاَداهُ َربُّهُ: يا أيُّوُب، ألَْم أُكْن أْغنَْيتَُك 

تَِك، ولَِكْن ال ِغنَى بي عن بَ  ا تََرى؟ قاَل: بَلَى وِعزَّ  َرَكتَِك. َعمَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 038الصفحة أو الرقم: 

قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السالم   -القصة السابعة -56

 [    96الى  91( :اآليات 05األنبياء ) ]سورة

ابِِريَن ) ( َوأَْدَخْلناُهْم فِي 91َوإِْسماِعيَل َوإِْدِريَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصه

الِِحيَن )  (96َرْحَمتِنا إِنهُهْم ِمَن الصه

 التفسير

إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليه السالم، كل  -أيها الرسول-واذكر  - 15

 نهم من الصابرين على البالء، وعلى القيام بما كلّفهم هللا به.واحد م

وأدخلناهم في رحمتنا، فجعلناهم أنبياء، وأدخلناهم الجنة، إنهم من  - 16

عباد هللا الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم، وصلحت سرائرهم 

 وعالنياتهم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

ء الثالثة: إسماعيل، وإدريس، وذو الكفل من الذين صبروا هؤالء األنبيا --1

على أمر هللا تعالى، والقيام بطاعته، واجتناب معاصيه، فكافأهم هللا تعالى 

بنيل رضاه، ودخول جنته ألنهم قوم صالحون، كانوا الصالح والتقوى، 

 بعيدون عن الفساد بمظاهره المختلفة.

برُ  وفي الصحيح عن مالك األشعري  ضياء   الصَّ
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 كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري مالك أبو:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة السنة

 .مطوالً ( 000) مسلم أخرجه:  التخريج

ِ  واْلَحْمدُ  اإليماِن، َشْطرُ  الطُّهُورُ  وفي الصحيح عن مالك األشعري  تَْمْلُ  هلِلَّ

ِ  واْلَحْمدُ  هللاِ  وُسْبحانَ  اَن،الِميز  السََّمواتِ  بْينَ  ما -تَْمْلُ  أَوْ - تَْمآَلنِ  هلِلَّ

الةُ  واألْرِض، ، والصَّ َدقَةُ  نُور  ، والصَّ ْبرُ  بُْرهان  ، والصَّ ة   واْلقُْرآنُ  ِضياء   ُحجَّ

 .وبِقُهامُ  أوْ  فَُمْعتِقُها، نَْفَسهُ  فَبايِع   يَْغُدو النَّاسِ  ُكلُّ  َعلَْيَك، أوْ  لََك،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري مالك أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  000: الرقم أو الصفحة

 .األَْجرِ  ِمن لهما ما وبيانُ  والطَّهارةِ  الُوضوءِ  فضلُ  :الحديثِ  وفي --5

 من صاحبَها تُعتِقُ  التي اإليمانيَّةِ  واألعمالِ  األقوالِ  بعضِ  بيانُ : وفيه --2

 .النَّارِ 

 ما لنَْفِسه فليعملْ  عملِه؛ بجريرةِ  يُؤَخذُ  اإلنسانَ  أنَّ  على تنبيه  : وفيه --3

 ..أرادَ 

ْبرُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك ْدَمةِ  ِعْندَ  الصَّ  .األُولَى الصَّ

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  806: الرقم أو الصفحة

 (806) ومسلم ،(5090) البخاري أخرجه:  التخريج

 فاَُلنَةَ؟ تَْعِرفِينَ : أْهلِهِ  ِمن اِلْمَرأَة   يقولُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 قَْبر ، ِعْندَ  تَْبِكي وهي بهَا َمرَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  فإنَّ : قالَ  نََعْم،: قالَتْ 

َ، اتَّقِي: فَقالَ  : قالَ  ُمِصيبَتِي، ِمن ِخْلو   فإنَّكَ  َعنِّي، إلَْيكَ : فَقالَتْ  واْصبِِري، هللاَّ

ِ  َرسولُ  لَكِ  قالَ  ما: فَقالَ  َرُجل   بهَا فََمرَّ  وَمَضى، فََجاَوَزهَا  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  لََرسولُ  إنَّه: قالَ  َعَرْفتُهُ؟ ما: قالَتْ  وسلََّم؟ : قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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ابًا، عليه تَِجدْ  فَلَمْ  بَابِهِ  إلى فََجاَءتْ  ِ، َرسولَ  يا: فَقالَتْ  بَوَّ ِ  هللاَّ  َعَرْفتَُك، ما وهللاَّ

ْبرَ  إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  ىَصلَّ  النبيُّ  فَقالَ  لِ  ِعْندَ  الصَّ  .َصْدَمة   أوَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3514: الرقم أو الصفحة

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  تَواُضع: الحديث وفي --5

 .الميِّت على البُكاءِ  ِعندَ  المرأةِ  موعظةُ : وفيه --2

 لَّما المرأةَ  يَنتِهرْ  لم حيثُ  ُخلقِه؛ وكريمُ  وسلَّم عليه هللا صلَّى ِرفقُه: وفيه --3

 .بُمصيبتِها عَذَرها بل قولَه، عليه ردَّتْ 

والمراد هو التأسي واالقتداء بهم، فإنه لم يقّص هللا في قرآنه على  --2

أحد من األنبياء إال وكان في ذلك الخير والفائدة، والعبرة والعظة، الناس نبأ 

وضرب األمثال العملية الواقعية لاللتزام بأمر هللا، واالستقامة في الدين 

 والحياة.

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  لِِعباِدي أْعَدْدتُ : وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ

الِِحيَن،  قالَ  بََشر   قَْلبِ  علَى َخطَرَ  وال َسِمَعْت، أُُذن   الو َرأَْت، َعْين   ال ما الصَّ

ةِ  ِمن لهمْ  أُْخفِيَ  ما نَْفس   تَْعلَمُ  فاَل: }ِشْئتُمْ  إنْ  اْقَرُؤوا: هَُرْيَرةَ  أبو  قُرَّ

ثَنا[. 17: السجدة{]أْعيُن   ، وَحدَّ ثَنا: قالَ  َعلِي  ثَنا ُسْفياُن، َحدَّ ناِد، أبو َحدَّ  َعنِ  الزِّ

ُ  قالَ : »قالَ  هَُرْيَرةَ، أبِي نع األْعَرِج، : قالَ  ِروايَةً؟: لُِسْفيانَ  قيلَ  ِمْثلَهُ، «هللاَّ

: هُريرةَ  أبو قَرأ: صالِح   أبي عن األعَمِش، عن ُمعاويةَ، أبو قال. شيء   فأيُّ 

اتِ )  (.أْعيُن   قُرَّ

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

 قال: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4338: الرقم أو الصفحة

 [معلق... معاوية أبو

 (0904) ومسلم ،(4338) البخاري أخرجه:  التخريج
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( 05قصة يونس عليه السالم ]سورة األنبياء ) -القصة الثامنة -53

 [       99الى  93:اآليات 

وِن إِْذ َذَهَب ُمغاِضباً فَظَنه أَْن لَْن نَْقِدَر َعلَْيِه فَنادى فِي الظُّلُماِت أَْن ال َوَذا النُّ 

ْيناهُ ِمَن 93إِلهَ إاِله أَْنَت ُسْبحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظهالِِميَن ) ( فَاْستََجْبنا لَهُ َونَجه

 (99اْلَغمِّ َوَكذلَِك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِيَن )

 التفسير

قصة صاحب الحوت يونس عليه السالم، إذ  -أيها الرسول-واذكر  - 17

ذهب دون إذن من ربه مغاضبًا قومه لتماديهم في العصيان، فظن أننا لن 

نَُضيِّق عليه؛ بعقابه على ذهابه، فابتُلِي بشدة الضيق والحبس حين التقمه 

ا بذنبه ت ائبًا إلى الحوت، فدعا في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل؛ مقّرً

هللا منه، فقال: ال معبود بحق غيرك، تنزهَت وتقدسَت، إني كنت من 

 الظالمين.

فأجبنا دعوته، ونجيناه من كرب الشدة بإخراجه من الظلمات، ومن  - 11

بطن الحوت، ومثل إنجاء يونس من كربه هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في 

 كرب ودعوا هللا.

  المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة  

أحوال األنبياء عجائب وغرائب ومعجزات خاصة يظهرها هللا على  --1

أيديهم، ال تقاس عليها إطالقا أحوال البشر العاديين. وقصة يونس من هذه 

 العجائب الفريدة.

فقد ذهب يونس عليه السالم مغاضبا من أجل هللا، والمؤمن يغضب هلل  --2

اضبة صغيرة في رأي القرطبي، ولم عز وجل إذا عصي، وكانت هذه المغ

 يغضب على هللا، ولكن غضب هلل، إذ رفع العذاب عنهم. 

ومن فضل هللا ورحمته أن هذا اإلنجاء لمن استغاث باهلل واستعان به  --3

ليس خاصا بيونس عليه السالم، وإنما هو شامل لكل المؤمنين إذا استغاثوا 

هم من همهم بما سبق من عملهم. باهلل، وطلبوا رحمته، فإن هللا تعالى يخلص
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وذلك قوله تعالى: فَلَْوال أَنَّهُ كاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحيَن لَلَبَِث فِي بَْطنِِه إِلى يَْوِم يُْبَعثُوَن 

 [ .144/ 37]الصافات 

وهذا من حفظ هللا لعبده يونس رعى له حق تعبده، وحفظ له ما أسلف  --4

 من الطاعة.

ين في أي مكان، لذا وهذا دليل على أن الباري وهللا يجيب دعاء الداع --5

 سبحانه وتعالى ليس في جهة معينة. 

بْينَما يَهُوِدي  يَْعِرُض ِسْلَعةً له أُْعِطَي بهَا   روي البخاري عن أبي هريرة

شيئًا، َكِرهَهُ، أَْو لَْم يَْرَضهُ، َشكَّ عبُد الَعِزيِز، قاَل: اَل، َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى 

السَّاَلُم علَى البََشِر قاَل: فََسِمَعهُ َرُجل  ِمَن األْنَصاِر فَلَطََم َوْجهَهُ، قاَل:  عليه

 ُ تَقُوُل: َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى عليه السَّاَلُم علَى البََشِر َوَرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ُ عليه  عليه َوَسلََّم بْيَن أَْظهُِرنَا؟ قاَل فََذهََب اليَهُوِديُّ إلى َرسولِ  هللاِ َصلَّى هللاَّ

ةً َوَعْهًدا، َوقاَل: فاَُلن  لَطََم َوْجِهي، فَقاَل  َوَسلََّم، فَقاَل: يا أَبَا القَاِسِم إنَّ لي ِذمَّ

ُ عليه َوَسلََّم: لَِم لَطَْمَت َوْجهَهُ؟ قاَل: قاَل، يا َرسوَل هللاِ،  َرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ليه السَّاَلُم علَى البََشِر َوأَْنَت بْيَن أَْظهُِرنَا، قاَل: َوالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى ع

ُ عليه َوَسلََّم حتَّى ُعِرَف الَغَضُب في َوْجِهِه، ثُمَّ  فََغِضَب َرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

وِر فَيَْصَعُق َمن في  لُوا بْيَن أَْنبِيَاِء هللاِ، فإنَّه يُْنفَُخ في الصُّ قاَل: ال تُفَضِّ

َموَ  ُ، قاَل: ثُمَّ يُْنفَُخ فيه أُْخَرى، فأُكوُن السَّ اِت َوَمن في األْرِض إالَّ َمن َشاَء هللاَّ

اَلُم آِخذ  بالَعْرِش،  ِل َمن بُِعَث، فَإَِذا ُموَسى عليه السَّ َل َمن بُِعَث، أَْو في أَوَّ أَوَّ

َواَل أَقُوُل: إنَّ أََحًدا فال أَْدِري أَُحوِسَب بَصْعقَتِِه يَوَم الطُّوِر، أَْو بُِعَث قَْبلِي، 

اَلُم.  أَْفَضُل ِمن يُونَُس بِن َمتَّى عليه السَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0030الصفحة أو الرقم: 

( واللفظ 0030(، ومسلم )0451، 0454التخريج : أخرجه البخاري )

 له

ة  وعهد .وفي الَحديثِ   : النَّهُي عن االعتِداِء على َمن لهم ِذمَّ
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اَل يَقُولَنَّ أََحُدُكْم: إنِّي َخْير  ِمن يُونَُس  روي البخاري عن عبد َّللا بن مسعود

د    : يُونَُس بِن َمتَّى.َزاَد ُمَسدَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0450البخاري الصفحة أو الرقم: 

فقال: نعْم، َدْعوةُ ذي النُّوِن:    روي االمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص

[، فإنَّها لم 17ألنبياء: }اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّالِِميَن{ ]ا

 يَْدُع بها ُمسلم  ربَّه في شيء  قَطُّ إالَّ استَجاَب له.

: جد إبراهيم بن محمد بن سعد | المحدث : شعيب األرناؤوط |  الراوي

| خالصة  5/84المصدر : تخريج سير أعالم النبالء الصفحة أو الرقم: 

 حكم المحدث : ]صحيح[

لمحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند : سعد بن أبي وقاص | ا الراوي

 | خالصة حكم المحدث : إسناده صحيح 0/06أحمد الصفحة أو الرقم: 

قصة زكريا ويحيى عليهما السالم مع  -القصة التاسعة والعاشرة -59

 [85الى  98( :اآليات 05قصة مريم  ]سورة األنبياء )

( 98ْرداً َوأَْنَت َخْيُر اْلواِرثِيَن )َوَزَكِريها إِْذ نادى َربههُ َربِّ ال تََذْرنِي فَ 

فَاْستََجْبنا لَهُ َوَوَهْبنا لَهُ يَْحيى َوأَْصلَْحنا لَهُ َزْوَجهُ إِنهُهْم كانُوا يُساِرُعوَن فِي 

( َوالهتِي أَْحَصنَْت 80اْلَخْيراِت َويَْدُعونَنا َرَغباً َوَرَهباً َوكانُوا لَنا خاِشِعيَن )

 (85فِيها ِمْن ُروِحنا َوَجَعْلناها َواْبنَها آيَةً لِْلعالَِميَن )فَْرَجها فَنَفَْخنا 

  التفسير

قصة زكريا عليه السالم إذ دعا ربه سبحانه  -أيها الرسول-واذكر  - 19

قائاًل: رب ال تتركني منفرًدا ال ولد لي، وأنت خير الباقين، فارزقني ولًدا 

 يبقى بعدي.

حيى ولًدا، وأصلحنا زوجه، فصارت فأجبنا له دعوته، وأعطيناه ي - 91

ولوًدا بعد أن كانت ال تلد، إن زكريا وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل 
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الخيرات، وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب، خائفين مما عندنا 

 من العقاب، وكانوا لنا ُمتَضرعين.

صانت فرجها من قصة مريم عليها السالم التي  -أيها الرسول-واذكر  - 91

الزنى، فأرسل هللا إليها جبريل عليه السالم، فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه 

السالم، وكانت هي وابنها عيسى عالمة للناس على قدرة هللا، وأنه ال يعجزه 

 شيء حيث خلقه من غير أب.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

يى ومريم وابنها عيسى آية خارقة إن في كّل من قصتي زكريا وابنه يح --1

للعادة، ومعجزة غير معتادة دالة على قدرة هللا تعالى الفائقة، والشاملة لكل 

 شيء.

أما قصة زكريا فقد أكرمه هللا تعالى بوالدة يحيى بعد دعاء ومناجاة،  --2

وتضرع وإخالص، وأدب وتفويض هلل تعالى، وذلك في سن الكبر هو 

قرا ال تلد في وقت الشباب. ووجه اآلية الفريدة أن وامرأته، التي كانت عا

الكبير عادة ال ينجب، وأن العاقر العقيم ال يلد، فأزال هللا موانع الوالدة، 

 وهيأ القدرة على اإلنجاب واإلخصاب عند األب زكريا عليه السالم.

 اخرج االلباني في صحيح الترمذي عن الحارث بن الحارث األشعري إنه 

َ أمرَ  يحيى بَن َزَكريَّا بخمِس كلمات  أن يعمَل بِها ، ويأمَر بني إسرائيل أن  هللاَّ

: إنَّ هللاَ أَمَرك بَخمِس وإنههُ كاَد أن يُْبِطَئ بِها فقال عيسىيعَملوا بِها ، 

ا  ا أن تَأُمَرهم، وإمَّ كلمات ؛ لِتَعَمَل بها وتَأُمَر بَني إسرائيَل أن يَعَملوا بها، فإمَّ

فقال يحيى: أخشى إن سبَقتَني بها أن يُخَسَف بي أو أُعذهَب، ، أْن آُمَرهم

ُرِف، فقال:  فجَمع النهاَس في بيِت المقِدِس، فامتأََل المسجُد وقَعدوا على الشُّ

 : ، وآمُركم أن تَعَملوا بهنَّ لُهنه "إنَّ هللاَ أَمرني بَخمِس كلمات  أن أَعَمَل بِهنَّ أوه

، وإنَّ َمثَل َمن أشَرك باهللِ كمثَِل رجل  وا به شيئًاأن تَعبُدوا َّللاَ وال تُشِرك

اشترى عبًدا ِمن خالِص مالِه بذهَب  أو وِرق ، فقال: هذه داري وهذا عَملي، 

، فكان يعَمُل ويُؤدِّي إلى غيِر سيِِّده، فأيُّكم يَرضى أن يكوَن  فاعَمْل وأدِّ إليَّ

الةعبُده كذلك؟!  لَّيتُم فال تَلتَفِتوا؛ فإنَّ هللاَ يَنُصُب ، فإذا صَ وإنه َّللا أمركم بالصه

يامِ وجهَه لوجِه عبِده في صالتِه ما لم يَلتفِْت،  فإنَّ َمثَل ذلك  ؛وآمُركم بالصِّ
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، فكلَّهم يَعَجُب أو يُعِجبُه ريُحها،  ة  فيها ِمسك  كمثَِل رجل  في ِعصابة  مَعه ُصرَّ

ائِم أطيُب عنَد هللاِ ِمن ريحِ  دقِة؛المسِك، وإنَّ ريَح الصَّ فإنَّ مثََل  وآمُركم بالصه

، فأوثَقوا يَده إلى عنُقِه، وقدَّموه لِيَضِربوا ُعنقَه،  ذلك كمثَِل رجل  أَسره العدوُّ

وآُمركم أن تَذُكروا فقال: أنا أَْفديه منكم بالقليِل والكثيِر، ففَدى نفَسه منهم، 

أثَِره ِسراًعا حتَّى إذا أتى على فإنَّ َمثَل ذلك كَمثِل رجل  خَرج العدوُّ في َّللاَ؛ 

، فأحَرز نفَسه منهم،  كذلك العبُد ال يُحِرُز نفَسه ِمن الشهيطاِن ِحصن  َحصين 

ُ  قال النهبيُّ صلهى َّللاُ علَيه وسلهم: إاله بِذْكِر َّللاِ". وأَنا آمُرُكم بَخمس  هللاَّ

 ، فإنَّهُ َمن فارَق  والجَماعةُ،السهمُع والطهاعةُ والِجهاُد والهجرةُ أمَرني بِِهنَّ

الجماعةَ قيَد شبر  فقد خلََع ِربقةَ اإلسالِم من ُعنقِِه إالَّ أن يراِجَع، ومن ادَّعى 

ِ وإن صلَّى  : يا رسوَل هللاَّ َدعوى الجاهليَِّة فإنَّهُ من ُجثى َجهَنَّم، فقاَل رجل 

ِ الَّذ اكُم المسلِميَن وصاَم؟ فقاَل: وإن صلَّى وصاَم، فادعوا بَدعوى هللاَّ ي سمَّ

 ِ  المؤمنيَن، عباَد هللاَّ

الراوي : الحارث بن الحارث األشعري | المحدث : األلباني | المصدر : 

| خالصة حكم المحدث :  0960صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 

 صحيح

ُل وفي الحديثِ  --5 : بياُن أنَّ ِعبادةَ هللاِ وعَدَم اإلشراِك به أهمُّ المهمَّات، وأوَّ

ساال  ِت.المأموراِت في جميِع الرِّ

ياِم والصدقِة، وبياُن  --2 الِة والصِّ وفيه: التَّرغيُب في ِذكِر هللاِ تعالى، والصَّ

 عظيِم أْجِر هذه األعماِل.

 وفيه: الحثُّ على لُزوِم الَجماعِة وتعظيِم شأنِها، والتحذيُر ِمن تْرِكها. --3

لى وسبب هذه اإلجابة لدعاء زكريا أنه كان كغيره من األنبياء يبادر إ --3

فعل الطاعات، وعمل القربات، وأنه كان يدعو في حال الرخاء وحال 

الشدة، وحال الرجاء والرهبة، وأمال في رحمة هللا وفضله، وخوفا من 

 عذابه وعقابه ألن الرغبة والرهبة متالزمتان.

اًرا َزَكِريَّاءُ  كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  .نَجَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0038: الرقم أو الصفحة

 .فاضلَة   َصنعة   وأَنَّها الُمروءةَ، تُسقِطُ  ال النِّجارةَ  أنَّ  :الحديثِ  في --5

 .السَّالمُ  عليه َزكريَّاء فَضيلَةُ : وفيه --2

 هَمَّ  أو أخطأَ  قَدْ  إال أََحد   النَّاسِ  ِمنَ  َما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 زكريَّا بنُ  يَْحيَى يسَ ل بخطيئَة  

 أحمد مسند:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  4/040: الرقم أو الصفحة

 أهلِ  شبابِ  سيِّدا الُحَسينُ  و الحسنُ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 سيدةُ  فاطمةُ  و ، زكريا بنَ  يحيي و مَ مري ابنَ  عيسى الخالةِ  ابنَي إال ؛ الجنَّةِ 

 ِعمرانَ  بنتِ  مريمَ  من كان ما إال ؛ الجنَّةِ  أهلِ  نساءِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0595: الرقم أو الصفحة الجامع

 في والنسائي ،( 55606) وأحمد ،( 0369) الترمذي أخرجه:  التخريج

 ملفقا(  6818) حبان ،وابن( 9550(( )الكبرى)) 

 .َعنهم هللاُ  َرِضيَ  والُحسينِ  والحَسنِ  فاِطمةَ  فَضلِ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 َمريمَ  ابنِ  ِعيسى: الخالةِ  واْبنَي ِعمراَن، بِنتِ  َمريمَ  ضلِ فَ  بَيانُ : وفيه --2

 .لهم وَرسولِه هللاِ  بتَفضيلِ  السَّالم عليهم َزكريَّا بنِ  ويَحيى

وأما قصة مريم الطاهرة البتول فقد أحصنت فرجها إحصانا كليا من  --4

جاد الحالل والحرام جميعا، ولم يقربها رجل، وتّم نفخ الروح في جوفها، وإي

 عيسى بواسطة جبريل الروح القدس من غير أصل ذكر.

ْيطَاُن، فَيَْستَِهلُّ  روي مسلم عن أبي هريرة ما ِمن َمْولُود  يُولَُد إاِلَّ نََخَسهُ الشَّ

هُ. ثُمَّ قاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: اْقَرُؤوا  َصاِرًخا ِمن نَْخَسِة الشَّْيطَاِن، إاِلَّ اْبَن َمْريََم َوأُمَّ

ِجيِم{]آل عمران: إْن ِشئْ  يَّتَهَا ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّ [. 36تُْم: }َوإنِّي أُِعيُذهَا بَك َوُذرِّ
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ِة الشَّْيطَاِن إِيَّاهُ. وفي  هُ ِحيَن يُولَُد، فَيَْستَِهلُّ َصاِرًخا ِمن َمسَّ وفي رواية  : يََمسُّ

ْيطَاِن.  َحديِث ُشَعْيب  ِمن َمسِّ الشَّ

 حدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلمالراوي : أبو هريرة | الم

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0066الصفحة أو الرقم: 

 ( واللفظ له0066(، ومسلم )4149التخريج : أخرجه البخاري ) 

ى نفخ في درعها فقوله: فَنَفَْخنا فِيها ِمْن ُروِحنا معناه أمرنا جبريل حت --5

أي قميصها، فأحدثنا بذلك النفخ )المسيح( في بطنها، ووصل النفخ إلى 

جوفها، وسرت الروح إلى فرجها، وكان ذلك آية أي عالمة وأعجوبة 

 للخلق، وعلما لنبوة عيسى، وداللة على نفوذ قدرتنا فيما نشاء.

 وآيات مريم كثيرة  منها 

 ظهور الحمل فيها من غير ذكر. -أحدها 

 أن رزقها كان يأتيها به المالئكة من الجنة. -وثانيها

وكل تلك اآليات بإذن هللا وأمره، وليس للبشر فيها قدرة مع قدرة هللا تعالى 

 وتدبيره وحكمته.   

: يقولُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسِمْعتُ  وفي الصحيح علي بن أبي طالب

 .َخِديَجةُ  نَِسائِهَا وَخْيرُ  ِعْمَراَن، اْبنَةُ  َمْريَمُ  نَِسائِهَا َخْيرُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0400: الرقم أو الصفحة البخاري

( 05وحدة الرساالت السماوية والسنّة اإللهية ]سورة األنبياء ) -58

 [   83الى  80:اآليات 

تُُكْم أُمه  ( َوتَقَطهُعوا أَْمَرُهْم بَْينَُهْم 80ةً واِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن )إِنه هِذِه أُمه

الِحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فاَل ُكْفراَن 80ُكلٌّ إِلَْينا راِجُعوَن ) ( فََمْن يَْعَمْل ِمَن الصه

نهُهْم ال يَْرِجعُوَن ( َوَحراٌم َعلى قَْريٍَة أَْهلَْكناها أَ 84لَِسْعيِِه َوإِنها لَهُ كاتِبُوَن )

 (86( َحتهى إِذا فُتَِحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يَْنِسلُوَن )81)
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َواْقتََرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ فَإِذا ِهَي شاِخَصةٌ أَْبصاُر الهِذيَن َكفَُروا يا َوْيلَنا قَْد ُكنها 

 (83يَن )فِي َغْفلٍَة ِمْن هذا بَْل ُكنها ظالِمِ 

 التفسير

ملة واحدة، وهي التوحيد الذي هو دين  -أيها الناس-إن هذه ملتكم  - 92

 اإِلسالم، وأنا ربكم، فأخلصوا العبادة لي وحدي.

وتفّرق الناس، فصار منهم الموّحد والمشرك والكافر والمؤمن، وكل  - 93

 أعمالهم. هؤالء المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة، فنجازيهم على

فمن عمل منهم األعمال الصالحات وهو مؤمن باهلل ورسله واليوم  - 94

اآلخر فال جحود لعمله الصالح، بل يشكر هللا له ثوابه فيضاعفه له، ويجده 

 في كتاب عمله يوم يبعث، فيسّر به.

ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا؛  - 95

 بل توبتهم.ليتوبوا وتُقْ 

ال يرجعون أبًدا حتى إذا فُتِح سّد يأجوج ومأجوج، وهم يومئذ من كل  - 96

 مرتفع من األرض يخرجون مسرعين.

واقتربت القيامة بخروجهم، وظهرت أهوالها وشدائدها، فإذا أبصار  - 97

الكفار مفتوحة من شّدة هولها يقولون: يا هالكنا، قد كنا في الدنيا في لهو 

االستعداد لهذا اليوم العظيم، بل كنا ظالمين بالكفر وارتكاب  وانشغال عن

 المعاصي.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

دلت اآليات على وحدة الرساالت السماوية في أصولها، وعلى تفرق  --1

الناس في أمر الدين، وعلى وحدة السنن اإللهية في إثابة المؤمن الصالح 

الكافر المسيء، وعلى إثبات البعث والجزاء وما يشتمل العمل، وتعذيب 

 عليه من شدائد وأهوال.
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: فاألنبياء كلهم متفقون على التوحيد، لذا أما وحدة الرساالت السماوية

وجب اتفاق البشر قاطبة على أن اإلله واحد ال شريك له، وعلى وجوب 

 إفراده بالعبادة. أما المشركون فقد خالفوا كل األنبياء.

أنَا أْولى الناِس بعيسى بِن مريَم في  روي االمام أحمد عن أبي هريرة 

ت   األولى واآلخرِة قالوا كيف يا رسوَل هللاِ قال األنبياُء إخوة  من َعالَّ

 وأمهاتُهم شتى ودينُهم واحد  فليَس بينَنا نبِي  

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 56/503و الرقم: الصفحة أ

أَنَا أَْولَى النَّاِس باْبِن َمْريََم، َواألْنبِيَاُء  وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة

. ت ، ليَس بَْينِي وبْينَهُ نَبِي   أَْواَلُد َعالَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0440 الصفحة أو الرقم:

فهو ظاهرة شائعة، لذا نعى  وأما االختالف في الدين بين مصدق ومكذب:

هللا تعالى التفرق في أمر الدين، سواء المسلمين أو اليهود والنصارى 

فتهم الحق، وندد بغير المسلمين وغيرهم من المشركين، وذمهم لمخال

اتخاذهم آلهة من دون هللا، فيكون المراد بقوله: َوتَقَطَُّعوا أَْمَرهُْم بَْينَهُْم جميع 

الخلق، بأن جعلوا أمرهم في أديانهم قطعا، وتقسموه بينهم، فمن موّحد، ومن 

يهودي، ومن نصراني، ومن عابد ملك أو صنم. والكل من هؤالء الفرق 

 راجع إلى حكم هللا فيجازيهم.  المختلفة

رسول َّللا صلّى َّللا عليه وسلم  عن  األشجعي مالك بن عوف روي عن

:  افترقِت اليَهوُد علَى إحَدى وسبعيَن فرقةً فواحدة  في الجنَِّة وسبعوَن أنه قال

في النَّاِر وافترقِت النَّصارى علَى ثِنتيِن وسبعيَن فرقةً فإحَدى وسبعوَن في 

تي علَى ثالث  النَّاِر  د  بيِدِه لتفتِرقَنَّ أمَّ وواحدة  في الجنَِّة والَّذي نفُس محمَّ

 ِ وسبعيَن فرقةً واحدة  في الجنَِّة وثِنتاِن وسبعوَن في النَّار قيَل يا رسوَل هللاَّ

 َمن هم قاَل الجماَعةُ 
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الراوي : عوف بن مالك األشجعي | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0045الصفحة أو الرقم:  ابن ماجه

تِه الشَّريفِة صلَّى هللاُ علَيه وسلَّم، حيث وفي الحديثِ  : عالَمةُ ِمن دالئِل نُبوَّ

 وقََع ما أخبَر به.

تُُكْم الجماعة المتمسكة بما  فتبين بهذا الخبر أن المراد بقوله تعالى: إِنَّ  هِذِه أُمَّ

بينه هللا تعالى في هذه السورة من التوحيد والنبوات، وأن في قول الرسول 

صلّى هللا عليه وسلم في الناجية: إنها الجماعة، إشارة إلى أمة اإليمان. ولكن 

أي في حال ما، وليس فيه داللة على افتراقها  «ستفترق أمتي»بقوله:  المراد

 : الرازي تفسير ). ي سائر األحوال، ال يجوز أن يزيد أو ينقص ف

058/00)  

أن من يعمل شيئا من الطاعات، فرضا أو نفال، وهو موحد  والقاعدة الثابتة

مسلم، مصدق بمحمد صلّى هللا عليه وسلم، فال جحود وال كفران لعمله، وال 

، وهو ضد يضيع جزاؤه، والكفر ضّد اإليمان، وهو أيضا جحود النعمة

الشكر، وهللا حافظ لعمله، كما قال تعالى: فَاْستَجاَب لَهُْم َربُّهُْم أَنِّي ال أُِضيُع 

[ أي كل ذلك محفوظ 196/ 3َعَمَل عاِمل  ِمْنُكْم ِمْن َذَكر  أَْو أُْنثى ]آل عمران 

 ليجازى به. وفي هذا ترغيب الناس بطاعة هللا تعالى.

ارية على منهاج واحد أنه ممتنع على أهل ومن القواعد والسنن الثابتة الج

قرية أهلكهم هللا أن يرجعوا بعد الهالك إلى الدنيا، وهذا على أن ال زائدة. 

والراجح عند أبي علي الفارسي والزجاج أن ال غير زائدة، إذ ال فائدة في 

أن المراد: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا، وإنما في الكالم 

، أي وحرام على قرية حكمنا باستئصالها أو بالختم على قلوبها أن إضمار

 يتقبل منهم ألنهم ال يرجعون، أي ال يتوبون. وهذا هو األولى عندي.

 والحديث رواه أصحاب السنن األربعة عن أبي هريرة، ولفظه:

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين »

 « .فرقت أمتي على ثالث وسبعين فرقةوسبعين فرقة، وت
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ويظل المنع من رجوعهم إلى فتح سد يأجوج ومأجوج، وهم الناس جميعا، 

أو هم يأجوج ومأجوج، وهو األظهر في رأي القرطبي، وإلى خروج الناس 

من قبورهم مقبلين من كل حدب )مرتفع من األرض( ، وذلك يحصل عند 

 إثبات النشر والحشر.قيام الساعة )القيامة( وهذا دليل على 

ثم أثبت هللا تعالى البعث والجزاء بقوله: َواْقتََرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ وما يتعرض 

له الكفار من أهوال وشدائد تشخص منها أبصارهم، أي ترتفع من هول 

القيامة ال تكاد تطرف، ويقولون: يا ويلنا ويا هالكنا إنا كنا ظالمين 

 غير موضعها. بمعصيتنا، ووضعنا العبادة في 

 لِِميقَاتِ  واآلِخِرينَ  األولِينَ  هللاُ  يَْجَمعُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 يَْنتَِظُرونَ  السَّماءِ  إلى أَْبصاُرهُمْ  َشاِخَصةً  ، َسنَةً  أربعينَ  قِياًما َمْعلوم   يَْوم  

 إلى العرشِ  ِمنَ  مِ الَغما ِمنَ  ظُلَل   في وجلَّ  عزَّ  هللاُ  ويَْنِزلُ :  قال القََضاءِ  فَْصلَ 

 وَرَزقَُكمْ  خلقَُكمْ  الذي َربُِّكمُ  من تَْرَضْوا أَْلم الناسُ  أيُّها ُمناد   يُناِدي ثُمَّ  الُكْرِسيِّ 

 كانُوا ما ِمنكمْ  أناس   كلَّ  يَُولِّيَ  أنْ  شيئًا بهِ  تُْشِرُكوا وال تَْعبُُدوهُ  أنْ  وأمَرُكمْ 

 فَيَْنطَلِقُ  ، بلى:  قالوا ؟ َربُِّكمْ  من ْدالعَ  ذلكَ  أَليسَ  ، الدنيا في ويعبدونَ  يتولونَ 

 ويمثلُ  ، فَيَْنطَلِقُونَ :  قال ، الدنيا في ويَتََولَّْونَ  يعبدونَ  كانُوا ما إلى قوم   كلُّ 

 يَْنطَلِقُ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الشمسِ  إلى يَْنطَلِقُ  َمنْ  فَِمْنهُمْ  ، يَْعبُُدونَ  َكانُوا ما أَْشباهُ  لهُمْ 

 ويمثلُ :  قال ، يَْعبُدونَ  َكانُوا ما وأْشباهِ  الِحَجاَرةِ  ِمنَ  واألْوثَانِ  ، القمرِ  إلى

 َشْيطَانُ  ُعَزْيًرا يَْعبُدُ  كان لَِمنْ  ويمثلُ  ، ِعيَسى َشْيطَانُ  ِعيَسى يَْعبُدُ  كان لَِمنْ 

تُهُ  محمد   ويَْبقَى ، ُعَزْير    فَيأتيِهمُ  ، وتعالى تباركَ  الربُّ  فيتمثلُ :  قال ، وأُمَّ

 ما إِلَهًا لَنا إِنَّ :  فَيقولونَ :  قال ؟ الناسُ  انطلقَ  كما تَْنطَلِقُونَ  ال لَُكمْ  ما:  فيقولُ 

 وبينَهُ  بينَنا إنَّ :  فَيقولونَ  ؟ رأيتُُموهُ  إنْ  تَْعِرفُونَهُ  هل:  فيقولُ )  بَْعدُ )  َرأَْيناهُ 

 ساقِهِ  عن يَْكِشفُ :  فَيقولونَ  ؟ ماهيَ :  فيقولُ  قال ، عرفناهُ  ، رأيناهُ  إذا َعالَمة  

 طَبَق   لِظهِرهِ  كان َمنْ  كلُّ  فَيَِخرُّ  ، ساقِهِ  عن يَْكِشفُ  ذلكَ  فعندَ : )  قال)  ،

ا ُجودَ  يُِريُدونَ  ، البَقَرِ  َكَصياِصي ظُهوُرهُمْ  قوم   ويَْبقَى ، ساجّدً  فال السُّ

ُجودِ  إلى يُْدَعْونَ  َكانُوا وقد)  ، يَْستَِطيُعونَ  :  يقولُ  ثُمَّ )  ونَ سالِمُ  وهُمْ  السُّ

 ، أَْعمالِِهمْ  قدرِ  على نُوَرهُمْ  فِيُْعِطيِهمْ  ، روؤَسهُمْ  فَيَْرفَُعونَ  ، رؤوَسُكمْ  ارفُعوا

 َمنْ  وِمْنهُمْ  ، أيديِهمْ  بين يَْسَعى ، الَعِظيمِ  الَجبَلِ  مثل نُوَرهُ  يُْعطَى َمنْ  فِمْنهُمْ 

 وِمْنهُمْ  ، بِيَِمينِهِ  النخلةِ  مثلَ  يُْعطَى َمنْ  وِمْنهُمْ  ، ذلكَ  من أَْصَغرَ  نوَرهُ  يُْعطَى
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 إِْبهامِ  على نُوَرهُ  يُْعطَى رجاًل  آِخُرهُمْ  يَُكونَ  حتى ذلكَ  من أَْصَغرَ  يُْعطَى َمنْ 

 وإذا(  وَمَشى)  قدم   قََدَمهُ  أََضاءَ  فإذا ، مرةً  ويطفأُ  ، مرةً  يُِضيءُ  ، قََدِمهِ 

 النارِ  إلى بِهَمْ  يَُمرَّ  حتى أَماَمهُمْ  الىوتع تباركَ  والربُّ :  قال ، قامَ  طُفِىءَ 

وا:  فيقولُ :  قال(  َمِزلَّة   َدْحض  )  السَّْيفِ  َكَحدِّ  أَثَُرهُ  فَيَْبقَى ونَ  ، ُمرُّ  على فَيَُمرُّ

 وِمْنهُمْ  ، َكالبَْرقِ  يَُمرُّ  َمنْ  ،َوِمْنهُمْ  الَعْينِ  كطرفةِ  يَُمرُّ  َمنْ  ِمْنهُمْ  ، نُوِرِهمْ  قدرِ 

 يَُمرُّ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الكوكبِ  َكاْنقَِضاضِ  يَُمرُّ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، كالسَّحابِ  رُّ يَمُ  َمنْ 

يحِ   حتى ، الرجلِ  َكَشدِّ  يَُمرُّ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الفََرسِ  َكَشدِّ  يَُمرُّ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، َكالرِّ

 ويدْيهِ  جِههِ و على يَْحبُو قََدِمهِ (  إبِهامِ )  ظهرِ  على نوَرهُ  يُعطَى الذي يَُمرُّ 

 َجَوانِبَهُ  وتُِصيبُ  ، رجل   وتعلقُ  ، رجل   وتخرُّ  ، يد   وتعلقُ  يد   تخرُّ  ، وِرْجلَْيهِ 

 هللِ  الحمدُ :  فقال علْيها وقَفَ  َخلَصَ  فإذا يَْخلُصَ  حتى َكذلكَ  يزالُ  فال النارُ 

 بهِ  فَيُْنطَلَقُ :  قال رأْيتُها إذْ  بعدَ  ِمْنها أنجانِي إذْ  ، أحًدا يُْعطِ  لمْ  ما أَْعطَانِي الذي

 ، وأَْلَوانُهُمْ  الجنةِ  أهلِ  ِريحُ  إليهِ  فَيَُعودُ  ، فَيَْغتَِسلُ  الجنةِ  بابِ  عندَ  َغِدير   إلى

)  هللاُ  فيقولُ  الجنةَ  أَْدِخْلنِي َربِّ :  فيقولُ  ، البابِ  ِخاللِ  من الجنةِ  في ما فيََرى

ْيتُكَ  وقد الجنةَ  أَتَْسأَلُ ( :  لهُ   وبينَها بَْينِي اجعلْ  َربِّ :  فيقولُ  ؟ ارِ الن ِمنَ  نَجَّ

 َمْنِزل   لهُ  يُْرفَعُ  أوْ  ويََرى ، الجنةَ  فَيدخلُ :  قال َحِسيَسها أَْسَمعُ  ال حتى ِحجابًا

 ذلكَ  أعِطنِي!  َربِّ :  فيقولُ  ، ُحْلم   إليهِ  بالنسبةِ  فيهِ  هو ما كأنَّ  ذلكَ  أَمامَ 

تِكَ  ال فيقولُ  ؟ غيَرهُ  تَْسأَلُ  أَْعطَْيتُكَ  إنْ  لََعلَّكَ (  لهُ )  فيقولُ  الَمْنِزلَ   ال وِعزَّ

 ذلكَ  أَمامَ  ويََرى ، فَيَْنِزلُهُ  ، فَيُْعطَاهُ  ؟ ِمْنهُ  أحسنُ  َمْنِزل   وأنَّى ، غيَرهُ  أسألُكَ 

 فيقولُ  الَمْنِزلَ  ذلكَ  أعِطنِي َربِّ :  قال ُحْلم   إليهِ  بالنسبةِ  فيهِ  هو ما كأنَّ  ، َمْنِزاًل 

تِكَ  ال:  فيقولُ  ؟ غيَرهُ  تَْسأَلُ  أَْعطَْيتُكَ  إنْ  لََعلَّكَ :  لهُ  وتعالى تباركَ  هللاُ  )  وِعزَّ

 جلَّ  هللاُ  فيقولُ  يسكتُ  ثُمَّ  ، فَيَْنِزلُهُ  فَيُْعطَاهُ  ؟ ِمْنهُ  أحسنُ  منََزل   وأنَّى(  أسألُكَ  ال

 أَْقَسْمتُ )  ، يَْيتُكَ اْستَحْ  حتى َسأَْلتُكَ  قد!  َربِّ :  فيقولُ  ؟ تَْسأَلُ  ال لكَ  ما:  ذكرهُ 

 الدنيا مثل أُْعِطيَكَ  أنْ  ترضَ  ألمْ :  ذكرهُ  جلَّ  هللاُ  فيقولُ )  اْستَْحيَْيتُكَ  حتى لكَ 

 َربُّ  وأنتَ  بي أتهزأُ :  فيقولُ  ؟ أَْضَعافِهِ  وعشَرةَ  أَْفنَْيتُها يومِ  إلى َخلَْقتُها ُمْنذُ 

بُّ  فَيَْضَحكُ )  ؟ العزةِ   مسعود   بنَ  هللاِ  عبدَ  فَرأْيتُ :  قال قولِهِ  من وجلَّ  عزَّ  الرَّ

 َعْبدِ  أبا يا:  رجل   لهُ  فقال ، َضِحكَ  الَحِديثِ  هذا من المكانَ  هذا بَلَغَ  إذا

 المكانَ  هذا بَلَْغتَ  كلَّما ، ِمَراًرا الَحِديثِ  بِهذا تَُحدِّثُ  َسِمْعتُكَ  قد!  الرحمنِ 

 بَلَغَ  كلَّما ِمَراًرا الحديثَ  هذا ثُ يَُحدِّ  هللاِ  رسولَ  َسِمْعتُ  إنِّي:  فقال ؟ َضِحْكتَ 

 فيقولُ :  قال ،)  أضراَسهُ  تبُدو حتى َضِحكَ  الَحِديثِ  هذا من المكانَ  هذا
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بُّ   ، بِالناسِ  أَْلِحْقنِي:  فيقولُ  ، قاِدر   ذلكَ  على ولَِكنِّي ، ال:  ذكرهُ  جلَّ  الرَّ

 ُرفِعَ  الناسِ  ِمنَ  َدنا إذا حتى ، الجنةِ  في يرملُ  فَيَْنطَلِقُ .  بِالناسِ  الَحقْ :  فيقولُ 

ة   من قَْصر   لهُ  :  فيقولُ  ؟ مالكَ  رأَسكَ  ارفعْ :  لهُ  فيقولُ  ، ساِجًدا فَيَِخرُّ  ، ُدرَّ

 يَْلقَى ثُمَّ  قال َمناِزلِكَ  من َمْنِزل   هو إِنَّما فيقالُ  ، ربِّي لي تََراَءى أوْ  ربِّي رأْيتُ 

 المالئكةِ  ِمنَ  َملَك   أنَّكَ  رأْيتُ :  فيقولُ !  َمهْ :  هُ ل فيقالُ  لهُ  للسجودِ  فَيَتَهَيَّأُ  رجاًل 

انِكَ  من َخاِزن   أنا إِنَّما:  فيقولُ  ،  أَْلفُ  يََديَّ  تَْحتَ  ، َعبيِدكَ  من وَعْبد   ، ُخزَّ

 بابَ  لهُ  يَْفتَحَ  حتى أَماَمهُ  فَيَْنطَلِقُ :  قال عليهِ  أنا ما)  مثل)  على قَْهَرمان  

ة  دُ  من وهوَ  قال ، القصرِ  فَة   رَّ  ِمْنها وَمفَاتِيُحها وإْغالقُها وأبوابُها شقائقُها ُمَجوَّ

 باب   كلُّ  ، بابًا سبعونَ  فيها)  بِحمراءَ  ُمبَطَّنَة   َخْضَراءُ  َجْوهََرة   تَْستَْقبِلُهُ  ،

 على َجْوهََرة   إلى تُفِضي جوهرة   كلُّ  مبطنة   ، خضراءُ  جوهرة   إلى يُقِضي

 أَْدناهُنَّ  ، وَوصائِفُ  وأزواج   ُسُرر   َجْوهََرة   كلِّ  في ، األُْخَرى لَْونِ  َغْيرِ 

 َكبُِدها ، ُحلَلِها وَراءِ  من ساقِها ُمخُّ  يَُرى ُحلَّةً  سبعونَ  علْيها ، َعْيناءُ  َحْوَراءُ 

 سبعينَ  َعْينِهِ  في اْزَداَدتْ  إِْعَراَضةً  َعْنها أَْعَرضَ  إذا ِمْرآتُها وَكبُِدهُ  ، ِمْرآتُهُ 

اعَ  ِضْعفًا  سبعينَ  َعْينِي في اْزَدْدتِ  لَقَدِ  وهللاِ :  لها فيقولُ  ذلكَ  قبلَ  كانَتْ  مَّ

 عيني في ازددت لقد(  وهللاِ )  وأنت لهُ  وتَقُولَ  ، ذلكَ  قبلَ  ُكْنتِ  عما ِضْعفًا

 مسيرةُ  ملُككَ :  لهُ  فيقالُ  ، فيشرف.  أشرف ، أشرف:  لهُ  فيقالُ  ضعفا سبعينَ 

ثُنا ما تسَمعُ  أال:  عمرُ  لهُ  فقال:  قال َصُركَ بَ  يُْنفُِذهُ  ، عام   ِمئةِ   عبد   أمِّ  ابنُ  يَحدَّ

 المؤمنينَ  أَِميرَ  يا:  قال ؟ أعالهُمْ  فَكْيفَ  ، منزاًل  الجنةِ  أهلِ  أَْدنَى عن كعبُ  يا

 الَحِديثَ  فذكرَ  ، سَمَعتْ  أذن   وال رأَتْ  عين   مااًل 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0185: الرقم أو الصفحة الترغيب

 .َخْلقِها وِعظَمِ  الجنَِّة، َسَعةِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5

 . الُمْؤِمنينَ  بِعباِده هللاِ  َرْحمةِ  َسعةِ  بَيانُ : وفيه --2

 أو يعذروا، حتَّى النَّاسُ  يهلِكَ  لن وفي الصحيح عن رجل من الصحابة

 أنفِسهم من عذرواي

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4043: الرقم أو الصفحة داود
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 أنفِسهم ِمنْ  يُعذروا حتى قوم   هلَك ما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

:  المصدر|  الطبري جرير ابن:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  1/0/514: الرقم أو الصفحة الطبري تفسير

 صحيح

: أي ،"قومٌ  هلَكَ  ما: "وسلهمَ  عليه َّللاُ  صلهى النبيُّ  يقولُ  الَحديثِ  هذا وفي

نيا في الناسَ  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  يُهلِكَ  لنْ   ِمن يُعِذُروا حتى" عذاب ، أو بَموت   الدُّ

نوبِ  ِمن يُكثِروا حتى: أي ،"أنفُِسهم  بعَدما ذر  عُ  لهم يَبقَ  ولم والمعاصي، الذُّ

، كأْمر   أقام؛ ما الُحَججِ  ِمن علَيِهم هللاُ  أقامَ   ولم ُمنَكر   عن نَهي   أو بَمعروف 

 يُعِذروا: "وقيل ذلك، بعدَ  لهم ُعذرَ  وال الُعقوبةَ، بذلكَ  فيَستَوِجبوا يَستَِجيبوا،

 بَكثرةِ  هميُعاقِبُ  َمن أْعَذروا فكأنَّهم َمعذوًرا، جَعلَه إذا غيَره؛ أعَذرَ  ِمن" أنفَُسهم

 فيُعِذروا يُذنِبوا، حتى: والمعنى ُعذر ، ذا صارَ : أي ،(أعَذرَ ) ِمن أو ُذنوبِهم،

 يُحِسنون أنَّهم ويَحَسبون قِبَلِها، ِمن فاِسدة   وأعذار   زائغة   بتأْويالت   أنفَُسهم

 ذْ إِ  َدْعَواهُمْ  َكانَ  فََما: }اآليةِ  هذه في جاءَ  ما: الحديثِ  هذا معنَى: وقيل! ُصْنًعا

 ِمن اإلعذارَ  فكأنَّ  ؛[5: األعراف{ ]ظَالِِمينَ  ُكنَّا إِنَّا قَالُوا أَنْ  إاِلَّ  بَأُْسنَا َجاَءهُمْ 

 ال وجلَّ  عزَّ  هللاَ  فإنَّ  المعاني هذه كلِّ  وعلى بُذنوبِهم؛ اعترافُهم معناه أنفُِسهم

 خْلقِه ِمن أحًدا يَظلِمُ 

 أسِمْعتَ :  الُخدريِّ  سعيد   ألبي قُْلتُ  وفي الصحيح عن صالح بن أبي طريف

 َكفَُروا الَِّذينَ  يََودُّ  ُربََما: }اآليةِ  هذه في يقولُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ 

 أُناًسا هللاُ  ويُخِرجُ :  يقولُ  سِمْعتُه نَعم:  فقال[ 2: الحجر{ ]ُمْسلِِمينَ  َكانُوا لَوْ 

ا:  قال منهم هنِقمتَ  يأُخذُ  بعَدما النَّارِ  ِمن المؤِمنينَ  ِمن  مع النَّارَ  هللاُ  أدَخلهم لَمَّ

نيا في تزُعمونَ  ُكْنتُم أليس:  الُمشِركونَ  قال الُمشِركينَ   لكم فما أولياءُ  أنَّكم الدُّ

 المالئكةُ  لهم فيتشفَّعُ  الشَّفاعةِ  في أِذن منهم ذلكَ  هللاُ  سِمع فإذا ؟ النَّارِ  في معنا

ا هللاِ  بإذنِ  يُخَرجوا حتَّى والنَّبيُّونَ   ِمْثلَهم كنَّا ليتَنا يا:  قالوا أُخِرجوا فلمَّ

 الَِّذينَ  يََودُّ  ُربََما: } وعال جلَّ  هللاِ  قولُ  فذلكَ  النَّارِ  ِمن فنخُرجَ  الشَّفاعةُ  فتُدِرَكنا

ْونَ :  قال[ 2: الحجر{ ]ُمْسلِِمينَ  َكانُوا لَوْ  َكفَُروا  الَجهنَّميِّينَ  الجنَّةِ  في فيُسمَّ

:  قال االسمَ  هذا عنَّا أذِهبْ  ربَّنا:  فيقولونَ  وجوِههم في سواد   أجلِ  ِمن

 ( منهم ذلكَ  فيذهَبُ  الجنَّةِ  في نهر   في فيغتِسلونَ  فيأُمُرهم
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:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 المحدث حكم خالصة|  3400: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح تخريج

 صحيح: 

أحوال الكافرين والمؤمنين في اآلخرة وحال السماء فيها  ]سورة  -00

 [      506الى  89ات ( :اآلي05األنبياء )

ِ َحَصُب َجَهنهَم أَْنتُْم لَها واِرُدوَن ) ( لَْو كاَن 89إِنهُكْم َوما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه

( لَُهْم فِيها َزفِيٌر َوُهْم فِيها ال 88هُؤالِء آلَِهةً ما َوَرُدوها َوُكلٌّ فِيها خالُِدوَن )

قَْت لَُهْم ِمنها اْلُحْسنى أُولئَِك َعْنها ُمْبَعُدوَن ( إِنه الهِذيَن َسبَ 500يَْسَمُعوَن )

 (500( ال يَْسَمُعوَن َحِسيَسها َوُهْم فِي َما اْشتََهْت أَْنفُُسُهْم خالُِدوَن )505)

ال يَْحُزنُُهُم اْلفََزُع اأْلَْكبَُر َوتَتَلَقهاُهُم اْلَمالئَِكةُ هذا يَْوُمُكُم الهِذي ُكْنتُْم تُوَعُدوَن 

َل َخْلٍق نُِعيُدهُ 500) ِجلِّ لِْلُكتُِب َكما بََدْأنا أَوه ( يَْوَم نَْطِوي السهماَء َكطَيِّ السِّ

ْكِر أَنه 504َوْعداً َعلَْينا إِنها ُكنها فاِعلِيَن ) بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ ( َولَقَْد َكتَْبنا فِي الزه

الُِحوَن ) نه فِي هذا لَباَلغاً لِقَْوٍم عابِِديَن ( إِ 501اأْلَْرَض يَِرثُها ِعباِدَي الصه

(506) 

 التفسير

وما تعبدونه من دون هللا من األصنام، وممن  -أيها المشركون-إنكم  - 91

وقود جهنم، أنتم ومعبوداتكم لها  -يرضى بعبادتكم له من اإلنس والجن 

 داخلون.

من  لو كانت هذه المعبودات آلهة تُْعبَد بحق ما دخلوا النار مع - 99

عبدوهم، وكل من العابدين والمعبودين في النار، ماكثون فيها أبًدا ال 

 يخرجون منها.

تنفس شديد، وهم في النار  -من شدة ما يالقونه من اآلالم-لهم فيها  - 111

 ال يسمعون األصوات من شدة الهول الُمْفزع الذي أصابهم.

ُعبدوا سيدخلون ولما قال المشركون: )إّن عيسى والمالئكة الذين  - 111

النار( قال هللا: إن الذين سبق في علم هللا أنهم من أهل السعادة مثل عيسى 

 عليه السالم مبعدون عن النار. 
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ال يصل إلى َسْمِعهم صوُت جهنم، وهم فيما اشتهته أنفسهم من النعيم  - 112

 والملذات ماكثون، ال ينقطع نعيمهم أبًدا.

ين تطبق النار على أهلها، وتستقبلهم ال يخيفهم الهول العظيم ح - 113

المالئكة بالتهنئة قائلين: هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا، 

 وتبّشرون بما تالقون فيه من النعيم.

يوم نطوي السماء مثل في الصحيفة على ما فيها، ونحشر الخلق  - 114

ْلف فيه، إنا كنا على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة، وعدنا بذلك وعًدا ال خُ 

 منجزين ما نعد به.

ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في  - 115

اللوح المحفوظ: أن األرض يرثها عباد هللا الصالحون العاملون بطاعته، 

د   .-صلى هللا عليه وسلم  -وهم أمة محمَّ

بدين ربهم بما شرعه لهم، إن فيما أنزلناه من الوعظ لبالًغا لقوم عا - 116

 فهم الذين ينتفعون به.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت اآليات إلى ما يأتي:

إن المشركين باهلل واآللهة التي عبدوها من دون هللا من األصنام  -1

واألوثان والشياطين وقود جهنم، هم جميعا داخلون فيها، إظهارا لعدم فائدة 

وزيادة لعابديها في الغم والحسرة، وإيجاد الكراهية الشديدة لها،  عبادتها،

وإمعانا في السخرية منهم ومن عبادتهم، وإقامة الحجة القاطعة على قدرة 

 هللا الشاملة لكل شيء.

وقد استدل األصوليون بقوله تعالى: َوما تَْعبُُدوَن على القول بالعموم وأن له 

 نها.   صيغا مخصوصة بدليل االستثناء م

 النَّاسُ  يسأَلُني ال هللاِ  كتابِ  في آية  : قال عبهاسٍ  ابنِ  وفي مشكل اآلثار عن 

 عنها؟ يسأَلوني فال َجِهلوها أَمْ  عنها، يسأَلوني فال أعَرفوها، أَْدري وال عنها،

ا آية  : قال هي؟ وما: قيل ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ : }نَزلت لمَّ  َحَصبُ  هللاَّ
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: وقالوا مكَّةَ، أهلِ  على ذلك شقَّ  ،[91: األنبياء{ ]َواِرُدونَ  لَهَا أَْنتُمْ  َجهَنَّمَ 

د   شتَم بَْعَرى ابنُ  فقام آلهَتَنا، محمَّ د   شتَم: قالوا شأنُكم؟ ما: فقال الزِّ  آلهَتَنا، محمَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ : }قال: قالوا قال؟ وما: قال  أَْنتُمْ  َجهَنَّمَ  َصبُ حَ  هللاَّ

د   فُدِعيَ  لي، اْدعوهُ : قال ،[91: األنبياء{ ]َواِرُدونَ  لَهَا  عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

بَْعَرى ابنُ  فقال وسلَّمَ  ُد، يا: الزِّ ةً  آللهَتِنا شيء   هذا محمَّ  ُعبِدَ  َمن لكلِّ  أَمْ  خاصَّ

، عزَّ  هللاِ  دونِ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  بلْ : قال هللاِ؟ دونِ  من : فقال: قال وجلَّ

ُد، يا البَنيَِّة، هذه وَربِّ  خَصْمناهُ  ، عبد   عيسى أنَّ  تزُعمُ  ألْستَ  محمَّ  صالح 

، عبد   وُعَزْيًرا  فهذه: قال بَلى،: قال صالِحوَن؟ عباد   والمالئكةَ  صالح 

 تعبُدُ  َمليح   بَنو وهذه ُعَزْيًرا، تعبُدُ  اليهودُ  وهذه عيسى، يعبُدونَ  النَّصارى

ةَ  أهلُ  فضجَّ : قال. المالئكةَ  { اْلُحْسنَى ِمنَّا لَهُمْ  َسبَقَتْ  الَِّذينَ  إِنَّ : }فنَزلتْ  مكَّ

{ ُمْبَعُدونَ  َعْنهَا أُولَئِكَ } والمالئكةُ، وُعْزيَر   عيسى ،[111: األنبياء]

ا: }ونَزلتْ : قال ،[111: األنبياء]  ِمْنهُ  قَْوُمكَ  إَِذا َمثاًَل  َمْريَمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ

ونَ   [.57: الزخرف{ ]يَِصدُّ

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

:  المحدث حكم خالصة|  896: الرقم أو اآلثار الصفحة مشكل تخريج

 حسن إسناده

ِ هْل نََرى َربَّنَا  روي البخاري عن أبي هريرة أنَّ النَّاَس قالوا: يا َرسوَل هللاَّ

القِيَاَمِة؟ قاَل: هْل تَُماُروَن في القََمِر لَْيلَةَ البَْدِر ليَس ُدونَهُ َسَحاب  قالوا: ال يَوَم 

ِ، قاَل: فَهْل تَُماُروَن في الشَّْمِس ليَس ُدونَهَا َسَحاب  قالوا: اَل،  يا َرسوَل هللاَّ

فيَقوُل: َمن كاَن يَْعبُُد شيئًا قاَل: فإنَُّكْم تََرْونَهُ َكذلَك، يُْحَشُر النَّاُس يَوَم القِيَاَمِة، 

فَْليَتَّبِْع، فَِمْنهُْم َمن يَتَّبُِع الشَّْمَس، وِمْنهُْم َمن يَتَّبُِع القََمَر، وِمْنهُْم َمن يَتَّبُِع 

ُ فيَقوُل: أنَا َربُُّكْم،  ةُ فِيهَا ُمنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيِهُم هللاَّ الطََّواِغيَت، وتَْبقَى هِذه األُمَّ

ُ فيَقوُل: فيَقول وَن هذا َمَكانُنَا حتَّى يَأْتِيَنَا َربُّنَا، فَإَِذا َجاَء َربُّنَا َعَرْفنَاهُ، فَيَأْتِيِهُم هللاَّ

َراطُ بْيَن ظَْهَرانَْي  أنَا َربُُّكْم، فيَقولوَن: أْنَت َربُّنَا، فَيَْدُعوهُْم فيُْضَرُب الصِّ

َل َمن يَُجوُز ِمَن الرُّ  تِِه، واَل يَتََكلَُّم يَوَمئذ  أَحد  إالَّ َجهَنََّم، فأُكوُن أوَّ ُسِل بأُمَّ

: اللَّهُمَّ َسلِّْم َسلِّْم، وفي َجهَنََّم َكاَللِيُب ِمْثُل َشْوِك  ُسِل يَوَمئذ  ُسُل، وَكاَلُم الرُّ الرُّ

ْعَداِن؟ قالوا: نََعْم، قاَل: فإنَّهَا ِمْثُل َشْوكِ  ْعَداِن، هْل َرأَْيتُْم َشْوَك السَّ ْعَداِن  السَّ السَّ

ُ، تَْخطَُف النَّاَس بأَْعَمالِِهْم، فَِمْنهُْم َمن يُوبَُق  غيَر أنَّه ال يَْعلَُم قَْدَر ِعظَِمهَا إالَّ هللاَّ



116 
 

ُ َرْحَمةَ َمن أَراَد ِمن أْهِل  بَعَملِِه، وِمْنهُْم َمن يَُخْرَدُل ثُمَّ يَْنُجو، حتَّى إَذا أَراَد هللاَّ

 ُ َ، فيُْخِرُجونَهُْم  النَّاِر، أَمَر هللاَّ الَماَلئَِكةَ: أْن يُْخِرُجوا َمن كاَن يَْعبُُد هللاَّ

ُجوِد،  ُ علَى النَّاِر أْن تَأُْكَل أثََر السُّ َم هللاَّ ُجوِد، وَحرَّ ويَْعِرفُونَهُْم بآثَاِر السُّ

ُجوِد، فَيَْخُرُجوَن ِمَن فَيَْخُرُجوَن ِمَن النَّاِر، فَُكلُّ اْبِن آَدَم تَأُْكلُهُ النَّاُر إالَّ أثََر  السُّ

النَّاِر، قَِد اْمتََحُشوا فيَُصبُّ عليهم َماُء الَحيَاِة، فَيَْنبُتُوَن كما تَْنبُُت الِحبَّةُ في 

ُ ِمَن القََضاِء بْيَن الِعبَاِد ويَْبقَى َرُجل  بْيَن الَجنَِّة  ْيِل، ثُمَّ يَْفُرُغ هللاَّ َحِميِل السَّ

ْهِل النَّاِر ُدُخواًل الَجنَّةَ ُمْقبِل  بَوْجِهِه قِبََل النَّاِر، فيَقوُل: يا والنَّاِر وهو آِخُر أ

َربِّ اْصِرْف وْجِهي َعِن النَّاِر، قْد قََشبَنِي ِريُحهَا وأَْحَرقَنِي َذَكاُؤهَا، فيَقوُل: 

تَِك، ف يُْعِطي هْل َعَسْيَت إْن فُِعَل ذلَك بَك أْن تَْسأََل غيَر ذلَك؟ فيَقوُل: ال وِعزَّ

ُ وْجهَهُ َعِن النَّاِر، فَإَِذا أْقبََل به علَى  َ ما يََشاُء ِمن َعْهد  وِميثَاق ، فَيَْصِرُف هللاَّ هللاَّ

ْمنِي ِعْنَد  ُ أْن يَْسُكَت، ثُمَّ قاَل: يا َربِّ قَدِّ الَجنَِّة، َرأَى بَْهَجتَهَا َسَكَت ما َشاَء هللاَّ

ُ له : أليَس قْد أْعطَْيَت الُعهُوَد والِميثَاَق، أْن ال تَْسأََل غيَر بَاِب الَجنَِّة، فيَقوُل هللاَّ

الذي ُكْنَت َسأَْلَت؟ فيَقوُل: يا َربِّ ال أُكوُن أْشقَى َخْلقَِك، فيَقوُل: فَما َعَسْيَت إْن 

تَِك، ال أْسأَُل غيَر ذلَك،  أُْعِطيَت ذلَك أْن ال تَْسأََل َغْيَرهُ؟ فيَقوُل: ال وِعزَّ

ُمهُ إلى بَاِب الَجنَِّة، فَإَِذا بَلََغ بَابَهَا، فيُْعِطي  َربَّهُ ما َشاَء ِمن َعْهد  وِميثَاق ، فيُقَدِّ

ُ أْن  ُروِر، فَيَْسُكُت ما َشاَء هللاَّ فََرأَى َزْهَرتَهَا، وما فِيهَا ِمَن النَّْضَرِة والسُّ

 ُ : وْيَحَك يا اْبَن آَدَم، ما يَْسُكَت، فيَقوُل: يا َربِّ أْدِخْلنِي الَجنَّةَ، فيَقوُل هللاَّ

أْغَدَرَك، أليَس قْد أْعطَْيَت الُعهُوَد والِميثَاَق، أْن ال تَْسأََل غيَر الذي أُْعِطيَت؟ 

ُ عزَّ وجلَّ منه، ثُمَّ يَأَْذُن له  فيَقوُل: يا َربِّ ال تَْجَعْلنِي أْشقَى َخْلقَِك، فَيَْضَحُك هللاَّ

ُ عزَّ في ُدُخوِل الَجنَِّة، فيَقوُل: تَ  ، فَيَتََمنَّى حتَّى إَذا اْنقَطََع أُْمنِيَّتُهُ، قاَل هللاَّ َمنَّ

 ُ ، قاَل هللاَّ ُرهُ َربُّهُ، حتَّى إَذا اْنتَهَْت به األَمانِيُّ : ِمن َكَذا وَكَذا، أْقبََل يَُذكِّ وجلَّ

ُ تََعالَى: لَك ذلَك وِمْثلُهُ معهُ قاَل أبو َسِعيد  الُخْدِريُّ ألبِي هَُرْيرَ  ةَ َرِضَي هللاَّ

ُ: لَك ذلَك وَعَشَرةُ  ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم قاَل: قاَل هللاَّ عْنهَما: إنَّ َرسوَل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم إالَّ قَْولَهُ:  أْمثَالِِه، قاَل أبو هَُرْيَرةَ: لَْم أْحفَْظ ِمن َرسوِل هللاَّ

: إنِّي َسِمْعتُهُ يقوُل: ذلَك لَك وَعَشَرةُ أْمثَالِِه.لَك ذلَك وِمْثلُهُ معهُ قاَل أبو َسعِ   يد 

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 906الصفحة أو الرقم: 

 : ذلَك لََك، وعَشَرةُ أمثالِه.ٍد الُخدريِّ وفي حديِث أبي سعي
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كوِع ويُؤَخُذ ِمن هذا الحديثِ  الةَ أفضُل األعماِل؛ لِما فيها ِمن الرُّ : أنَّ الصَّ

والسُّجوِد؛ فإنَّ النَّاَر ال تأُكُل أثََر السُّجوِد، وقد قال عليه السَّالُم: أقَرُب ما 

 يكوُن العبُد إلى هللاِ إذا سَجد

ى إبطال صفة األلوهية لتلك اآللهة المزعومة أنه لو كانت الدليل عل -2

األصنام وأمثالها آلهة لما ورد عابدوها النار، ولما خلدوا هم والمعبودون 

 فيها.  

أحوال المعذبين النفسية في النار غريبة وشديدة، فلهؤالء الذين وردوا  -3

رج من النار من الكفار والشياطين زفير: وهو صوت المغموم الذي يخ

القلب، وال يسمعون ما يسرهم، بل ما يسوؤهم من أصوات الزبانية الذين 

 يتولون تعذيبهم.         

قال : إنَّ أهَل  أخرج األلباني في صحيح الترغيب عن عبد َّللا بن عمرو

الناِر يَدعون مالًكا ، فال يجيبُهم أربعيَن عاًما ، ثم يقوُل ) إِنَُّكْم َماِكثُوَن( ثم 

ربَّهم فيقولون ) َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْنهَا فَإِْن ُعْدنَا فَإِنَّا ظَالُِموَن ( فال يَدعون 

يجيبُهم مثُل الدنيا ثم يقول ) اْخَسُؤا فِيهَا َواَل تَُكلُِّموَن ( ثم ييأس القوِم فما هو 

إال الزفيُر والشهيُق ، تشبه أصواتُهم أصواَت الحميِر أولُها شهيق  ، وآخُرها 

 . زفير  

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

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0685الترغيب الصفحة أو الرقم: 

ِة َعذاِب َجهنََّم وتَحذير  منه.: تَ وفي الحديثِ   صوير  لِشدَّ

بَْعَرى إلى النَّبيِّ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم    وفي مشكل اآلثار جاء عبُد هللاِ بُن الزِّ

ُد، تزُعُم أنَّ هللاَ أنَزل عليك هذه اآليةَ: }إِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمْن  فقال: يا محمَّ

ِ َحَصُب َجهَنَّمَ  [، فقْد ُعبَِدِت الشَّمُس 91أَْنتُْم لَهَا َواِرُدوَن{ ]األنبياء:  ُدوِن هللاَّ

والقَمُر والمالئكةُ، وُعَزْير  وعيسى َصلَواُت هللاِ عليهم، أََوكلُّ هؤالء في النَّاِر 

: }إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَهُْم ِمنَّا اْلُحْسنَى أُولَئَِك َعنْ  هَا مع آلهَتِنا؟ فأنَزل هللاُ عزَّ وجلَّ

ا ُضِرَب اْبُن َمْريََم َمثاًَل إَِذا قَْوُمَك 111ُمْبَعُدوَن{ ]األنبياء:  [ ونزلت: }َولَمَّ

 [.57ِمْنهُ يَِصدُّوَن{ ]الزخرف: 



118 
 

الراوي : ابن عبهاس | المحدث : شعيب األرناؤوط | المصدر : تخريج 

| خالصة حكم المحدث : إسناده  899مشكل اآلثار الصفحة أو الرقم: 

 قوي

إن أهل السعادة والتوفيق للطاعة والبشرى بالثواب مبعدون عن دخول  -4

النار.  وأحوالهم سارة، فهم ال يسمعون حّس النار وحركة لهبها وحريقها 

األجساد، ويتمتعون بنحو دائم فيما تشتهيه األنفس وتلذ األعين، كما قال 

 [ .31/ 41فِيها ما تَدَُّعوَن ]فصلت  تعالى:َولَُكْم فِيها ما تَْشتَِهي أَْنفُُسُكْم، َولَُكمْ 

وال يحزنهم الفزع األكبر الذي يصيب غيرهم وهو أهوال يوم القيامة 

والبعث، وتستقبلهم المالئكة على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون لهم: هذا 

يَْوُمُكُم الَِّذي ُكْنتُْم تُوَعُدوَن فما أجمل هذا االستقبال والترحاب الحار 

 ا أحسنه اطمئنانا وإسعادا للنفس!!                   الصادق، وم

ِ  عن المقدام بن معد يكرب الكندي  وفي صحيح الترمذي للشَّهيِد ِعنَد هللاَّ

ِل َدفعة  ويَرى مقعَده مَن الجنَِّة ويُجاُر ِمن عذاِب  ستُّ خصال  : يُغفَُر لَه في أوَّ

رأِسه تاُج الوقاِر الياقوتةُ ِمنها  القبِر ويأمُن مَن الفَزِع األكبِر ويُوضُع علَى

ُج اثنتَيِن وسبعيَن َزوجةً مَن الحوِر العيِن ،  نيا وما فِيها ويزوَّ خير  مَن الدُّ

 ويُشفَُّع في سبعيَن ِمن أقاربِه

الراوي : المقدام بن معد يكرب الكندي | المحدث : األلباني | المصدر : 

صة حكم المحدث : | خال 5660صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 

 صحيح

(، 0388( واللفظ له، وابن ماجه )5660التخريج : أخرجه الترمذي )

 (53590وأحمد )

الثابت في هذه اآلية: يَْوَم نَْطِوي السَّماَء وغيرها على أن السموات  -5

واألرض تتبدل يوم القيامة، كما قال تعالى: يَْوَم تُبَدَُّل اأْلَْرُض َغْيَر اأْلَْرِض 

ِ اْلواِحِد اْلقَهَّاِر ]إبراهيم  َوالسَّماواتُ   [ .41/ 14َوبََرُزوا هلِلَّ

والثابت أيضا أن هللا تعالى سيحشر الناس من قبورهم ويعيدهم خلقا  -6

 جديدا أحياء، كما خلقهم في المرة األولى يوم بدئوا بالخلق في البطون.
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ُغْراًل، ثُمَّ  تُْحَشُروَن ُحفَاةً، ُعَراةً، روي البخاري عن عبد َّللا بن عباس 

َل َخْلق  نُِعيُدهُ َوْعًدا َعلَْينَا إنَّا ُكنَّا فَاِعلِيَن{ ]األنبياء:  [ 114قََرأَ: }كما بََدْأنَا أَوَّ

ُل َمن يُْكَسى إِْبَراِهيُم، ثُمَّ يُْؤَخُذ بِرَجال  ِمن أَْصَحابِي َذاَت اليَِميِن َوَذاَت  فأوَّ

َماِل، فأقُوُل: أَْصَحابِي، فيُ  يَن علَى أَْعقَابِِهْم ُمْنُذ الشِّ قَاُل: إنَّهُْم لَْم يََزالُوا ُمْرتَدِّ

الُِح ِعيَسى ابُن َمْريََم: }َوُكْنُت عليهم َشِهيًدا  فَاَرْقتَهُْم، فأقُوُل كما قاَل الَعْبُد الصَّ

قِيَب عليهم، َوأَْنَت علَى كُ  ا تََوفَّْيتَنِي ُكْنَت أَْنَت الرَّ لِّ شيء  ما ُدْمُت فيهم، فَلَمَّ

ْبهُْم فإنَّهُْم ِعبَاُدَك، وإْن تَْغفِْر لهْم فإنََّك أَْنَت الَعِزيُز الَحِكيُم{  َشِهيد ، إْن تَُعذِّ

ِ، عن 111]المائدة:  ، ُذِكَر عن أَبِي عبِد هللاَّ ُد بُن يُوُسَف الفََرْبِريُّ [، قاَل: ُمَحمَّ

وَن الَِّذيَن اْرتَ  وا علَى َعْهِد أَبِي بَْكر  فَقَاتَلَهُْم أَبُو بَكر  قَبِيَصةَ، قاَل: هُُم الُمْرتَدُّ دُّ

ُ عْنه.  َرِضَي هللاَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0443البخاري الصفحة أو الرقم: 

 إخباُره صلَّى هللاُ علَيه وسلَّم عِن الَغيِب. في الحديِث: --5

 وفيه: فَضُل إبراهيَم صلَّى هللاُ علَيه وسلَّم. --2

 وفيه: فَضُل عيسى ابِن َمريَم عليه السَّالم. --3

 وفيه: بياُن الَحشِر وما فيه. --4

يصة  يَتَميَّز بها وفيه: أنَّ هللاَ قَد يَخصُّ أحًدا من األنبياِء أو  --5 غيِرهم بِخصِّ

 َعن غيِره، وال يُوِجب ذلَك الفَضَل الُمطلَق.

المقرر في جميع الكتب السماوية المنزلة أن أرض الجنة في اآلخرة،  -7

يرثها عباد هللا  -كما يفهم من إطالق اآلية -وكذا األرض في الدنيا

عة هللا، الصالحون. والصالحون لآلخرة هم المؤمنون العاملون بطا

 والصالحون للدنيا: من يصلح لعمارتها والقيام بحقها.  

 بيضاءُ  ُخبَزة   الجنةِ  أرضُ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

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

 الحديث شرح|   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  988: الرقم أو الصفحة
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 (183(( )العظمة)) في الشيخ أبو أخرجه:  التخريج

 بَْيضاءَ  أْرض   علَى القِياَمةِ  يَومَ  النَّاسُ  يُْحَشرُ وفي الصحيح عن أبي هريرة 

 .ألَحد   َمْعلَم   فيها ليسَ : َغْيُرهُ  أوْ  َسْهل   قالَ  نَقِيٍّ  ةِ َكقُْرصَ  َعْفراَء،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6105: الرقم أو الصفحة

 .القيامة يوم هولِ  ِعظَمُ : الحديث في --1

 ليكونَ  القيامة؛ يوم بجزئيَّات واإلعالم القدرةِ  عظيمِ  على دليل  : وفيه --2

 .الهول ذلك من نفسه فيُخلِّص بصيرة، على السامعُ 

ن في هذا القرآن الذي أنزله هللا على عبده محمد صلّى هللا عليه وسلم إ -1

لبالغا لقوم عابدين أي لمنفعة وكفاية للذين عبدوا هللا بما شرعه وأحبه 

 ورضيه، وآثروا طاعته على كل شيء.

بُورِ  فِي َكتَْبنَا َولَقَدْ : }اآليةِ  هذه عن ُجبَيرٍ  بنَ  سعيدَ  سأَْلتُ وفي الصحيح     الزَّ

ْكرِ  بَْعدِ  نْ مِ   بعدِ  من والفُرقاُن، واإلنجيلُ  التَّوراةُ : قال ،[115: األنبياء{ ]الذِّ

 .الصالِحونَ  ِعباديَ  يَِرثُها الَجنَّةِ  أرضَ  األرضَ  أنَّ : السماءِ  في الذي الذِّكرِ 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  جبير بن سعيد:  الراوي

 رجاله:  المحدث حكم خالصة|  089/ 54: رقمال أو الصفحة اآلثار مشكل

 الشيخين رجال ثقات

 في منزل   منزالنِ  له إال أحد   من منكم ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

 فذلك منزلَه الجنةِ  أهلُ  ورث النارَ  فدخل مات فإذا النارِ  في ومنزل   الجنةِ 

 ( اْلَواِرثُونَ  هُمُ  أُولَئِكَ )  تعالى قولُه

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  رةهري أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0158: الرقم أو الصفحة

(( التفسير)) في والطبري ،(4045) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 (045(( )والنشور البعث)) في والبيهقي ،(58/50)
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الحين بُشرى: الحديثِ  وفي  مع عَماًل  فيَزدادون الجنَِّة، في لهم بما للصَّ

جاءِ   .تعالى هللاِ  في الرَّ

الى  503( :اآليات 05نبي الرحمة المهداة  ]سورة األنبياء ) -05

550    ] 

( قُْل إِنهما يُوحى إِلَيه أَنهما إِلُهُكْم إِلهٌ 503َوما أَْرَسْلناَك إاِله َرْحَمةً لِْلعالَِميَن )

( فَإِْن تََولهْوا فَقُْل آَذْنتُُكْم َعلى َسواٍء َوإِْن 509واِحٌد فََهْل أَْنتُْم ُمْسلُِموَن )

( إِنههُ يَْعلَُم اْلَجْهَر ِمَن اْلقَْوِل َويَْعلَُم 508يٌد ما تُوَعُدوَن )أَْدِري أَقَِريٌب أَْم بَعِ 

( قاَل 555( َوإِْن أَْدِري لََعلههُ فِْتنَةٌ لَُكْم َوَمتاٌع إِلى ِحيٍن )550ما تَْكتُُموَن )

ْحمُن اْلُمْستَعاُن َعلى ما تَِصفُوَن )  (550َربِّ اْحُكْم بِاْلَحقِّ َوَربُّنَا الره

 لتفسيرا

د-وما بعثناك  - 117 رسوال إال رحمة لجميع الخلق؛ لما تتصف به  -يا محمَّ

 من الحرص على هداية الناس وانقاذهم من عذاب هللا.

: إنما يُوَحى إلى من ربي أنما معبودكم بحق -أيها الرسول-قل  - 111

 معبود واحد، ال شريك له وهو هللا، فانقادوا لإليمان به، والعمل بطاعته.

لهم: أعلمتكم  -أيها الرسول-فإن أعرض هؤالء عما جئتهم به، فقل  - 119

أنني وإياكم على أمر مستو  بيني وبينكم من المفاصلة، ولست أعلم متى 

 ينزل بكم ما وعبد هللا به من عذابه.

إن هللا يعلم ما أعلنتم من القول، ويعلم ما تكتمونه منه، ال يخفى عليه  - 111

 جزيكم عليه.شيء من ذلك، وسي

ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم، واستدراج، وتمتيع  - 111

 لكم إلى أمد مقّدر في علم هللا؛ لتتمادوا في كفركم وضاللكم.

داعيًا ربه: رب، افصل بيننا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  - 112

بنا الرحمن نستعين وبين قومنا الذين أصّروا على الكفر بالقضاء الحق، وبر

 على ما تقولون من الكفر والتكذيب.

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند
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في اختتام سورة األنبياء بهذه اآليات دالالت ظاهرة وحجة بينة على الحق 

 األبلج وهي:

إن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم خاتم النبيين الذي توج هللا برسالته  -1

بياء المتقدمين رحمة لجميع الناس، فمن آمن به، وصّدق رساالت األن

بدعوته، سعد، ومن لم يؤمن به سلم في الدنيا مما لحق األمم من الخسف 

 والمسخ والغرق وعذاب االستئصال، وخسر اآلخرة خسرانا مبينا.   

 أو ، سبَّةً  سبَْبتُه أمتي من رجل   أيما    وفي الصحيح عن سلمان الفارسي

 إنما و ، تغضبون كما أغضب ، آدمَ  ولدِ  من أنا فإنما ، غضبي في ةً لعن لعنتُه

 القيامة يومَ  صالةً  عليهم فاجعْلها ، للعالمين رحمةً  هللاُ  بعثني

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الفارسي سلمان:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0309: الرقم أو الصفحة

 أشياءَ  يَذُكر فكان بالمدائِن، حذيفةُ  كان رو بن أبي قرةوفي الصحيح عن عم

 الَغضِب، في أصحابه ِمن ألُناس   وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللا رسولُ  قالها

 قولَ  له فيَذُكرون َسلمانَ  فيأتون حذيفةَ، من ذلك سِمع ممَّن ناس   فيَنطلقُ 

 فيقولون ُحذيفةَ  إلى ونفيَرِجع يقوُل، بما أعلمُ  ُحذيفةُ : سلمانُ  فيقول ُحذيفةَ،

 في وهو سلمانَ  ُحذيفةُ  فأتَى كذَّبك، وال صدَّقَك فما لَسلمانَ  قولَك َذَكْرنا قد: له

قَني أن يَمنُعك ما سلماُن، يا: فقال َمْبقلة ،  هللا رسولِ  من سمعتُ  بما تُصدِّ

 كان وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولَ  إنَّ : سلمانُ  فقال وسلََّم؟ عليه هللاُ  صلَّى

ضا في فيقولُ  ويَرَضى أصحابِه، من لناس   الَغضبِ  في فيقولُ  يَغَضبُ   الرِّ

 بُغضَ  وِرجااًل  ِرجال   ُحبَّ  رجااًل  تُورثَ  حتى تَنتهي أَما أصحابِه، ِمن لناس  

،  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ  َعلِمتَ  ولقد وفُرقةً؟ اختالفًا تُوقِعَ  وحتى ِرجال 

 في لعنة لعنته أو ، سبة سببته أمتي من رجل أيما: فقال ب،خطَ  وسلَّمَ 

 رحمة بعثني وإنما ، يغضبون كما أغضب ، آدم ولد من أنا فإنما غضبي؛

 إلى ألكتبن أو!  لتنتهين وهللا.  القيامة يوم صالة عليهم فاجعلها ، للعالمين

 .عمر
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 أبي يحصح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  قرة أبي بن عمرو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4618: الرقم أو الصفحة داود

ز َضرورةِ  بَيانُ  :الحديث وفي --5  يُساءَ  ال حتَّى الَحديِث؛ ِروايةِ  عند التَّحرُّ

 .ُمهفَه

حابةِ  أْخذُ : وفيه --2  ِخالفُ  أَحِدهم ِمن ظَهَرَ  إذا بَعض يَدِ  على بَعِضهم الصَّ

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللا َرسولِ  بُِسنَّةِ  بَعِضهم وتَذِكيرُ  األَولى،

 قُْربَةً  له ذلكَ  فاْجَعلْ  َسبَْبتُهُ، ُمْؤِمن   فأيُّما اللَّهُمَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .القِياَمةِ  يَومَ  إلَْيكَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6065: الرقم أو الصفحة

 (0605) ومسلم ،(6065) البخاري أخرجه:  التخريج

: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى للنبيِّ  قالَتْ  أنَّها وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

، يَومِ  ِمن أَشدَّ  كانَ  يَْوم   َعلَْيكَ  أتَى هلْ   لَقِيُت، ما قَْوِمكِ  ِمن لَقِيتُ  لقَدْ : قالَ  أُُحد 

 بنِ  يالِيلَ  عبدِ  اْبنِ  علَى نَْفِسي َعَرْضتُ  إذْ  الَعقَبَِة، يَومَ  منهمْ  لَقِيتُ  ما دَّ أشَ  وكانَ 

، عبدِ   فَلَمْ  وْجِهي، علَى َمْهُموم   وأنا فاْنطَلَْقتُ  أَرْدُت، ما إلى يُِجْبنِي فَلَمْ  ُكالل 

 أظَلَّْتنِي، قدْ  حابَة  بسَ  أنا فإذا َرْأِسي، فََرفَْعتُ  الثَّعالِبِ  بقَْرنِ  وأنا إالَّ  أْستَفِقْ 

َ  إنَّ : فقالَ  فَنادانِي ِجْبِريُل، فيها فإذا فَنَظَْرتُ   وما لََك، قَْوِمكَ  قَْولَ  َسِمعَ  قدْ  هللاَّ

وا  َملَكُ  فَنادانِي فيهم، ِشْئتَ  بما لِتَأُْمَرهُ  الِجبالِ  َملَكَ  إلَْيكَ  بََعثَ  وقدْ  َعلَْيَك، َردُّ

، فََسلَّمَ  الِجبالِ  ُد، يا: قالَ  ثُمَّ  َعلَيَّ  أُْطبِقَ  أنْ  ِشْئتَ  إنْ  ِشْئَت، فِيما ذلكَ  فقاَل، ُمَحمَّ

ُ  يُْخِرجَ  أنْ  أْرُجو بَلْ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فقالَ  األْخَشبَْيِن؟ عليهمُ   هللاَّ

َ  يَْعبُدُ  َمن أْصالبِِهمْ  ِمن  .شيئًا به يُْشِركُ  ال وْحَدهُ، هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0005: الرقم أو البخاري الصفحة

ةُ  :الحديثِ  وفي  .المشِركين أَذى ِمن وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  لَقِي ما ِشدَّ
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عاءِ  َعجلتِه وعدمُ  وِحلُمه، وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  َعفوُ : وفيه  على بالدُّ

تِه  أُمَّ

أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم يُْعطَهُنَّ أَحد  ِمَن  عن جابر بن عبد َّللا روي البخاري

ْعِب َمِسيَرةَ َشْهر ، وُجِعلَْت لي األْرُض َمْسِجًدا  األْنبِيَاِء قَْبلِي: نُِصْرُت بالرُّ

، وأُِحلَّْت لي الَغنَائِ  اَلةُ فَْليَُصلِّ تي أْدَرَكْتهُ الصَّ ُم، وطَهُوًرا، وأَيُّما َرُجل  ِمن أُمَّ

ةً، وبُِعْثُت إلى النَّاِس َكافَّةً، وأُْعِطيُت  وكاَن النبيُّ يُْبَعُث إلى قَْوِمِه َخاصَّ

فَاَعةَ.  الشَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 409البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (105اللفظ له، ومسلم )( و409التخريج : أخرجه البخاري )

جميع رساالت األنبياء ورسالة خاتمهم أيضا ال يوحى فيها شيء في  -2

شأن اإلله إال التوحيد والوحدانية، فال يجوز اإلشراك به، فهل أنتم أيها 

 ادون لتوحيد هللا تعالى، أي فأسلموا تسلموا.       البشر قاطبة منق

هاتُهُم شتَّى ودينُهُم  اخرج أبودواد عن أبي هريرة األنبياُء إخوة  لِعالت  أمَّ

واحد  ، وإنِّي أولى النَّاِس بعيسى ابِن مريَم ؛ ألنَّهُ لم يَُكن بيني وبينَهُ نبي  ، 

رجل  َمربوع  إلى الحمرِة والبياِض ، وإنَّهُ نازل  ، فإذا رأيتُموهُ فاعِرفوهُ : 

ليَب ،  ران ، كأنَّ رأَسهُ يقطُر وإن لم يُصبهُ بلَل  ، فيدقُّ الصَّ عليِه ثوباِن ُممصَّ

ُ في  ويقتُُل الخنزيَر ، ويضُع الجزيةَ ، ويدعو النَّاَس إلى اإلسالِم ، ويُْهلُِك هللاَّ

اَل ، ثمَّ تقُع  زمانِِه الِملَل كلَّها إالَّ اإلسالَم ، ويُْهلِكُ  ُ في زمانِِه المسيَح الدَّجَّ هللاَّ

األَمنةُ على األرِض ، حتَّى ترتََع األسوُد مَع اإلبِل ، والنِّماُر مَع البقِر ، 

هم ، فيمكُث أربعيَن  بياُن بالحيَّاِت ال تضرُّ ئاُب مَع الغنِم ، ويَلعَب الصِّ والذِّ

 ونَ سنةً ، ثمَّ يُتوفَّى ويصلِّي عليِه المسلِم

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير

 | خالصة حكم المحدث : أسانيده صحاح 5/605الصفحة أو الرقم: 

 ( باختالف يسير.8600(، وأحمد )4004التخريج : أخرجه أبو داود )
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إن أعرض المشركون والكفار عن رسالة اإلسالم فقد تّم إنذارهم  -3

وإعذارهم، وتّم إعالمهم أاّل لقاء بين اإليمان والكفر، وأاّل صلح بين 

المسلمين والكفار، وأن الحرب والعداوة مستمرة بين الفريقين، ولكن ال 

الن قاطع عما يشترط أن تكون حربا مستعرة وقتاال دائرا، وإنما ذلك إع

يكّن في أصائل قلوب المؤمنين من إنكار قلبي لمختلف ألوان الكفر، دون 

 مهادنة وال رضا، وال إقرار ألي شيء من أوضاع الكفر الفاسدة.

 وهو - ربيعةَ  بنَ  ُعْتبَةَ  ، قريش   أَْرَسلَتْ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

 يا:  يقولُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  إلى فذهب - هادىء   َرِزين   رجل  

 قوَمك أَتَْيتَ  وقد ، النسبِ  في المكانِ  من علمتَ  قد حيثُ  منا إنك ، أَِخي ابنَ 

ْقتَ  عظيم   بأمر    تقبلُ  لعلك أموًرا عليك أَْعِرضْ  ِمنِّي فاسَمعْ  ، جماعتَهم به فَرَّ

 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 َسوَّ

 تستطيعُ  ال تََراه ِرْئيًا يأتِيكَ  الذي هذا كان وإن.  علينا َملَّْكناكَ  ُمْلًكا تريدُ  كنتَ 

 فَرغَ  فلما.  تَْبَرأَ  حتى لَناأموا فيه وبََذْلنا ، الطِّبَّ  لك طَلَْبنا ، نفِسك عن َردَّه

لَتْ  ُسوَرةِ  َصْدرَ  والسالمُ  الصالةُ  عليه هللاِ  رسولُ  تال قولُه  تَْنِزيل  .  حم:  فُصِّ

ْحَمنِ  ِمنَ  ِحيمِ  الرَّ لَتْ  ِكتَاب   ، الرَّ  بَِشيًرا.  يَْعلَُمونَ  لِقَْوم   َعَربِيًّا قُْرآنًا آيَاتُهُ  فُصِّ

ا أَِكنَّة   فِي قُلُوبُنَا َوقَالُوا.  يَْسَمُعونَ  اَل  فَهُمْ  ُرهُمْ أَْكثَ  فَأَْعَرضَ  ؛ َونَِذيًرا  ِممَّ

.  َعاِملُونَ  إِنَّنَا فَاْعَملْ  ِحَجاب   َوبَْينِكَ  بَْينِنَا َوِمنْ  َوْقر   آَذانِنَا َوفِي ، إِلَْيهِ  تَْدُعونَا

 إِلَْيهِ  فَاْستَقِيُموا َواِحد   إِلَه   مْ إِلَهُكُ  أَنََّما إِلَىَّ  يُوَحى ِمْثلُُكمْ  بََشر   أَنَا إِنََّما قُلْ 

َكاةَ  يُْؤتُونَ  اَل  الَِّذينَ .  لِْلُمْشِرِكينَ  َوَوْيل   ، َواْستَْغفُِروهُ   هُمْ  بِاآْلِخَرةِ  َوهُمْ  الزَّ

 ( لفظ الزكاة من الكافرين قول ال إله إال َّللا ).. .  َكافُِرونَ 

 السيرة فقه:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  503: الرقم أو الصفحة

 عساكر وابن ،(0/400(( )النبوة دالئل)) في البيهقي أخرجه:  التخريج

 .القرظي كعب بن محمد حديث من( 09/046(( )دمشق تاريخ)) في

ملك إن أجل العذاب ويوم القيامة ال يدريه أحد، ال نبي مرسل، وال  -4

 مقّرب.
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هللا تعالى عالم الغيب والشهادة، والسر والجهر، والباطن والظاهر يعلم  -5

مطاعن الكفار باإلسالم، ومكائدهم وأحقادهم على المسلمين وشركهم 

 وكفرهم، وسيجزيهم على ما يصدر منهم من صغير أو كبير.

ا وربما كان اإلمهال بالعذاب اختبارا ليرى ما يصنعون، وهللا أعلم بم

يفعلون، وربما كان عدال وفضال تأخير العذاب ليتمتع الكفار بلذائذ وشهوات 

 الدنيا، ثم يحرموا منها في اآلخرة.

 فانظرْ  اذهبْ : لجبريلَ  قال الجنةَ  هللاُ  خلقَ  لما وفي الصحيح عن أبي هريرة

 إال أحد   بها يسمعُ  ال وعزتِك ربِّ  أيْ : فقال جاء ثم إليها فنظرَ  فذهبَ  ، إليها

 فذهبَ  ، إليها فانظرْ  اذهبْ  جبريلُ  يا: قال ثم ، بالمكاِرهِ  حفَّها ثم ، خلَهاد

،  أحد   يدخلَها ال أن خشيتُ  لقد وعزتِك ربِّ  أيْ : فقال جاء ثم ، إليها فنظرَ 

 إليها فنظرَ  فذهبَ  ، إليها فانظرْ  اذهبْ  جبريلُ  يا: قال النارَ  هللاُ  خلقَ  فلما: قال

 بالشهواتِ  فحفَّها ، فيدخلُها أحد   بها يسمعُ  ال وعزتِك ربِّ  أيْ : فقال جاء ثم ،

 أيْ : فقال جاء ثم ، إليها فنظرَ  فذهبَ  ، إليها فانظرْ  اذهبْ  جبريلُ  يا: قال ثم

 .دخلَها إال أحد   يبقَى ال أن خشيتُ  لقد وعزتِك ربِّ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  4344: لرقما أو الصفحة

 ،(0160) والترمذي له، واللفظ( 4344) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (9649) وأحمد ،(0360) والنسائي

،وشا َصعب   الجنَّةِ  طريقَ  أنَّ  بيانُ  :الحديثِ  وفي برِ  إلى ويحتاجُ  ق   الصَّ

 .الدنيا في والشَّهواتِ  بالملَّذاتِ  َمملوء   النارِ  طريقَ  وأنَّ  اإليماِن، مع والمعاناةِ 

ِ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  يَْلتَِمُسونَ  الطُُّرقِ  في يَطُوفُونَ  َمالئَِكةً  هلِلَّ

ْكِر، أْهلَ  َ  يَْذُكُرونَ  قَْوًما وَجُدوا فإذا الذِّ وا: تَناَدْوا هللاَّ : قالَ  حاَجتُِكمْ  إلى هَلُمُّ

ْنيا السَّماءِ  إلى بأَْجنَِحتِِهمْ  فَيَُحفُّونَهُمْ   ما منهْم، أْعلَمُ  وهو َربُّهُْم، فَيَْسأَلُهُمْ : قالَ  الدُّ

ُدونَكَ  ويَْحَمُدونَكَ  ويَُكبُِّرونَكَ  يَُسبُِّحونَكَ : يقولونَ : قالوا ِعباِدي؟ يقولُ   ويَُمجِّ

ِ  ال: فيَقولونَ : قالَ  َرأَْونِي؟ هلْ : فيَقولُ : قالَ  : فيَقولُ : قالَ  َرأَْوَك؟ ما وهللاَّ

 لكَ  وأََشدَّ  ِعباَدةً، لكَ  أَشدَّ  كانُوا َرأَْوكَ  لو: يقولونَ : قالَ  َرأَْونِي؟ لو وكيفَ 
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 يَْسأَلُونَكَ : قالَ  يَْسأَلُونِي؟ فَما: يقولُ : قالَ  تَْسبِيًحا لكَ  وأَْكثَرَ  وتَْحِميًدا، تَْمِجيًدا

ِ  ال: يقولونَ : قالَ  َرأَْوها؟ وهلْ : يقولُ : قالَ  الَجنَّةَ  : قالَ  َرأَْوها ما َربِّ  يا وهللاَّ

 عليها أَشدَّ  كانُوا َرأَْوها أنَّهُمْ  لو: يقولونَ : قالَ  َرأَْوها؟ أنَّهُمْ  لو فَكيفَ : يقولُ 

ُذوَن؟ فَِممَّ : لَ قا َرْغبَةً، فيها وأَْعظَمَ  طَلَبًا، لها وأََشدَّ  ِحْرًصا، : قالَ  يَتََعوَّ

ِ  ال: يقولونَ : قالَ  َرأَْوها؟ وهلْ : يقولُ : قالَ  النَّارِ  ِمنَ : يقولونَ   ما َربِّ  يا وهللاَّ

 ِمْنها أَشدَّ  كانُوا َرأَْوها لو: يقولونَ : قالَ  َرأَْوها؟ لو فَكيفَ : يقولُ : قالَ  َرأَْوها

 يقولُ : قالَ  لهمْ  َغفَْرتُ  قدْ  أنِّي فَأُْشِهُدُكمْ : لُ فيَقو: قالَ  َمخافَةً  لها وأََشدَّ  فِراًرا،

 ال الُجلَساءُ  هُمُ : قالَ . لِحاَجة   جاءَ  إنَّما منهْم، ليسَ  فاُلن   فيهم: الَمالئَِكةِ  ِمنَ  َملَك  

 .َجلِيُسهُمْ  بِهمْ  يَْشقَى

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

[ صحيحه في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  6409: الرقم أو الصفحة

 أبي عن أبيه عن سهيل ورواه يرفعه ولم األعمش عن شعبة رواه:  وقال

 وسلم عليه َّللا صلى النبي عن هريرة

كِر، َسماعِ  على المالئكةِ  ِحْرصُ : الحديثِ  وفي --5  ُحضورَ  وَمَحبَّتُها الذِّ

 .الذِّكر مجالسِ 

بُهميُ  ما الِعباد حياةُ  به تُْشَغلُ  ما أهمَّ  أنَّ : وفيه --2  ويُبِعُدهم والجنَِّة، هللا ِمن قرِّ

 النارِ  عن

عقيدة المؤمن الصادق اإليمان لها محوران في أزمات االحتكاك مع  -6

     الكفار،

هو تفويض األمر إلى هللا وتوقع الفرج من عنده، وهذا ما  -المحور األول 

ْحُكْم بِاْلَحقِّ أي أمر به هللا تعالى نبيه صلّى هللا عليه وسلم بقوله: قاَل: َربِّ ا

احكم بيني وبين هؤالء المكذبين وانصرني عليهم.                       

هو االستعانة باهلل القوي الغالب، وهذا ما ختمت به  -والمحور الثاني

ْحمُن اْلُمْستَعاُن َعلى ما تَِصفُوَن أي ما تصفونه من الكفر  السورة: َوَربُّنَا الرَّ

 الغلبة على أهل اإليمان. والتكذيب، والطمع في



118 
 

يقوم شرع هللا ودينه على عقيدة التوحيد الخالص من شوائب الشرك،  -7

وعلى العدل والقسط، فاهلل سبحانه يقضي بالحق، وينصر أهل الحق 

واإليمان باهلل، ويخذل الظلمة والكفار، ويدحر الظلم وأهله، ويعين المظلوم، 

، ويسوي بين الخصمين، ولو وينصر الضعيف، وينتصف للفقير من الغني

كان أحدهما مسلما واآلخر كافرا، ويدعو إلى الرحمة واإلحسان، وينهى 

عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه هي أصول الحضارة الصحيحة، ونواة 

)الديمقراطية( السديدة، فال تعصب فيه، وال ظلم، وال جهل، وال فوضى، 

ة اإلسالمية، وطريق الدعوة وإنما العلم والمعرفة والوعي منهاج الحيا

 القرآنية، ومصباح العالم كله.  

 ، هللِ  األعمالَ  أخلِصوا!  النَّاسُ  أيُّها يا  وفي الصحيح عن الضحاك بن قيس

 هللِ  هذا:  تقولوا وال ، له خلُص ما إالَّ  العملِ  من يقبَلُ  ال وجلَّ  عزَّ  هللاَ  فإنَّ 

حمِ   فإنَّه ، ولوجوِهكم هللِ  هذا:  لواتقو ال و!  شيء   منه هللِ  وليس ، وللرَّ

 شيء   منه هللِ  وليس ، لوجوِهكم

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  قيس بن الضحاك:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0364: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 صحيح

 خيرُ  أنا:  يقول وتعالى تبارك هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن الضحاك بن قيس

 أخلِصوا الناسُ  أيها يا ، لِشريكي فهو شريًكا معي أشرك فمن ، شريك  

 وال ، له خلُصَ  ما إال األعمالِ  من يَقبلُ  ال وتعالى تبارك هللاَ  فإنَّ  ؛ أعمالَكم

ِحمِ  هللِ  هذه:  تقولوا ِحمِ  فإنها ؛ وللرَّ :  تقولوا وال ، شيء   منها هللِ  وليس ، للرَّ

 شيء   منها هللِ  وليس ، لوجوِهكم فإنها ؛ ولوجوِهكم هللِ  هذه

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  قيس بن الضحاك:  الراوي

  لغيره صحيح:  المحدث حكم خالصة|  3: الرقم أو الصفحة الترغيب

 انتهي التفسير التربوي  لسورة األنبياء

 سورة الحج

 [4الى  5( :اآليات 00األمر بتقوى َّللا تعالى  ]سورة الحج )-5
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ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم ) ( يَْوَم تََرْونَها 5يا أَيَُّها النهاُس اتهقُوا َربهُكْم إِنه َزْلَزلَةَ السه

ا أَْرَضَعْت َوتََضُع ُكلُّ ذاِت َحْمٍل َحْملَها َوتََرى النهاَس  تَْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمه

ِ َشِديٌد ) ُسكارى َوما ُهمْ  ( َوِمَن النهاِس َمْن يُجاِدُل 0بُِسكارى َولِكنه َعذاَب َّللاه

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َويَتهبُِع ُكله َشْيطاٍن َمِريٍد ) ( ُكتَِب َعلَْيِه أَنههُ َمْن تََوالههُ فَأَنههُ 0فِي َّللاه

ِعيِر )  (4يُِضلُّهُ َويَْهِديِه إِلى َعذاِب السه

 التفسير

يا أيها الناس، اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به، والكّف عما نهاكم عنه،   - 1 

إن ما يصاحب القيامة من زلزلة األرض وغيرها من األهوال أمر عظيم، 

 يجب االستعداد له بالعمل بما يرضي هللا.

يوم تشاهدونها تغفل كّل مرضعة عن رضيعها، وتُْسقِط كل صاحبة  - 2

وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى  حمل حملها من شدة الخوف

من شدة هول الموقف، وليسوا سكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب هللا 

 شديد، فقد أفقدهم عقولهم.

ولما ذكر هللا ما يصاحب قيام الساعة من أهوال رّد على الذين ينكرون 

 القيامة والبعث، فقال:

األموات دون علم يستند ومن الناس من يخاصم في قدرة هللا على بعث  - 3

إليه، ويتّبع في اعتقاده وقوله كل متمّرد على ربه من الشياطين، ومن أئمة 

 الضالل.

ُكتِب على ذلك المتمرد من شياطين اإلنس والجن أن من اتبعه وصّدق  - 4

به فإنه يضله عن طريق الحق، ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من 

 .الكفر والمعاصي

  فسره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن ت 

 أرشدت اآليات إلى ما يأتي:



121 
 

وجوب التحلي بالتقوى وهي التزام األوامر اإللهية، واجتناب النواهي،  -1

 التقاء أهوال يوم القيامة ذات الخطر الشديد.

 التَّقوى والَكرمُ  الماُل، الحسبُ  وفي الصحيح عن سمرة بن جندب

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  جندب بن سمرة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0035: الرقم أو الصفحة

 وأحمد ،( 4058) ماجة وابن ،( 0035) الترمذي أخرجه:  التخريج

(00554 ) 

 على وتَْقديِمها الشَّرعيَّةِ  المعاني في النَّظرِ  إلى التَّنبيهُ  :الَحديثِ  وفي --5

 .النَّاسِ  أعرافِ 

 .وتعالَى ُسبحانَه هللاِ  تَْقوى على الحثُّ : وفيه --2

ة على النفس شديد األثر، حتى لتكون إن وقع الساعة وتأثير القيام -2

زلزلتها مذهلة )شاغلة( األم الحنون عن طفلها الرضيع، ومسقطة الجنين 

من  بطن أمه، وجاعلة الناس كأنهم سكارى من شدة الخوف، وما هم في 

 الحقيقة سكارى من الشراب.        

ُ عزَّ وجلَّ يَومَ   روي البخاري عن أبي سعيد الخدري القِياَمِة: يا  يقوُل هللاَّ

َ يَأُْمُرَك أْن تُْخِرَج ِمن  آَدُم، يقوُل: لَبَّْيَك َربَّنا وَسْعَدْيَك، فيُناَدى بَصْوت : إنَّ هللاَّ

يَّتَِك بَْعثًا إلى النَّاِر، قاَل: يا َربِّ وما بَْعُث النَّاِر؟ قاَل: ِمن ُكلِّ أْلف   أُراهُ  -ُذرِّ

ْسِعيَن، فَِحينَئِذ  تََضُع الحاِمُل َحْملَها، ويَِشيُب الَولِيُد، تِْسَع ِمئَة  وتِْسَعةً وتِ  -قاَل 

ِ َشِديد  فََشقَّ ذلَك علَى  وتََرى النَّاَس ُسكاَرى وما هُْم بُسكاَرى، ولَِكنَّ َعذاَب هللاَّ

النَّاِس حتَّى تََغيََّرْت ُوُجوهُهُْم، فقاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: ِمن يَأُْجوَج 

ْعَرِة و ، ثُمَّ أنتُْم في النَّاِس كالشَّ َمأُْجوَج تِْسَع ِمئَة  وتِْسَعةً وتِْسِعيَن، وِمنُكم واِحد 

ْوداِء في َجْنِب الثَّْوِر األْبيَِض  ْعَرِة البَْيضاِء في َجْنِب الثَّْوِر  -السَّ أْو كالشَّ

فََكبَّْرنا، ثُمَّ قاَل: ثُلَُث أْهِل  وإنِّي أَلَْرُجو أْن تَُكونُوا ُربَُع أْهِل الَجنَّةِ  -األْسَوِد 

الَجنَِّة فََكبَّْرنا، ثُمَّ قاَل: َشْطَر أْهِل الَجنَِّة فََكبَّْرنا. وقال جرير وعيسى بن 

 يونس وأبو معاوية )سكرى وما هم بسكرى(
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الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 4345البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ِعظَم هَْول يوِم القِيامة. في الحديث: --1

 وفيه: إخباره صلَّى هللا عليه وسلَّم عن الَغْيبيَّات. --2

د صلَّى هللا عليه وسلَّم.وفيه: رحم --3  ة هللا عزَّ وجلَّ بأمَّة محمَّ

إن المشرك باهلل هو الذي يجادل بالباطل وبغير علم صحيح في صفات  -3

هللا وأفعاله، وقدرته على البعث، واإلحياء بعد اإلماتة، وهو في جداله يتبع 

رة كل شيطان متمرد، ومن يتبع الشياطين ويتوالهم فإنهم يوقعونه في الحي

والضالل في النار، ويأخذون بيده إلى عذاب جهنم في اآلخرة. وهذا يدل 

على تحريم المجادلة الباطلة القائمة على الجهل، وعلى الزجر من هللا تعالى 

 على اتباع خطوات الشيطان.

 أما المجادلة بالحق وهي القائمة على العلم، فهي جائزة غير ممنوعة.

 الِمراءُ  ، أحُرف   سبعةِ  على القرآنُ  نزل    عن أبي هريرة الصحيح  وفي 

ات   ثالثَ  ، ُكفر   القرآنِ  في  منه جِهلتُم وما ، فاعملُوا منه عرفتُم فما ، مرَّ

وه  عالِمه إلى فُردُّ

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 على يحصح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  4/03: الرقم أو الصفحة

 556364 رقم الحديث شرح انظر|   الشيخين شرط

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(4600) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 3898) وأحمد مختصراً،( 9080)

 : بيان ُخطورِة الِجداِل في القُرآِن وفي الحديثِ 

 ُكفر   الِجداُل في القرآنِ وفي صحيح الجامع عن أبي هريرة  

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح الجامع
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| خالصة حكم المحدث : صحيح التخريج :  0506الصفحة أو الرقم: 

 3109(،وأحمد) 9008(،والنسائي في الكبرى) 4600أخرجه أبو داود)

 (بعضهم بلفظ المراء

نَهَى عن  أبي سعيد الخدري وعمرو بن العاص عن مع وفي صحيح الجا 

 الِجداِل في القرآنِ 

الراوي : أبو سعيد الخدري و عبدَّللا بن عمرو بن العاص | المحدث : 

| خالصة  6930األلباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 

 حكم المحدث : حسن

 هًُدى بعدَ  قوم   َضلَّ  ما أخرج األلباني في كتاب السنة عن أبي أبامه الباهلي 

ِ  رسولُ  تال ثمَّ  الجَدلَ  أوتوا إالَّ  هِ علي كانوا ُ  صلَّى هللاَّ  اآليةَ  هذهِ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 َخِصُمونَ  قَْوم   هُمْ  بَلْ  َجَداًل  إاِلَّ  لَكَ  َضَربُوهُ  َما

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 حسن:  دثالمح حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة الترمذي

 وأحمد ،(49) ماجه وابن له، واللفظ( 0010) الترمذي أخرجه:  التخريج

(00564) 

 إليها يُؤدِّي التي المفاسدِ  وبيانُ  داِل،الج تَْركِ  على الحثُّ  :الحديثِ  وفي

 .الباطلِ  في الِجدالُ 

 لَمن الجنةِ  َربَضِ  في ببيتِ  زعيم   أنا وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي

 وإن الكذبَ  تركَ  لَمن الجنةِ  وسطِ  في وببيتِ  ، ُمِحقًّا كان وإن الِمراءَ  تََركَ 

 .ُخلُقُه َحُسنَ  لَمن الجنةِ  أعلى في وببيت   ، مازًحا كان

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  4900: الرقم أو الصفحة داود

( 00نسان والنبات على البعث   ]سورة الحج )االستدالل بخلق اإل -0

 [3الى  1:اآليات 



123 
 

يا أَيَُّها النهاُس إِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِمَن اْلبَْعِث فَإِنها َخلَْقناُكْم ِمْن تُراٍب ثُمه ِمْن 

لَُكْم َونُقِرُّ فِي  نُْطفٍَة ثُمه ِمْن َعلَقٍَة ثُمه ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلهقٍَة َوَغْيِر ُمَخلهقٍَة لِنُبَيِّنَ 

ُكْم َوِمْنُكْم  اأْلَْرحاِم ما نَشاُء إِلى أََجٍل ُمَسّمًى ثُمه نُْخِرُجُكْم ِطْفالً ثُمه لِتَْبلُُغوا أَُشده

َمْن يُتََوفهى َوِمْنُكْم َمْن يَُردُّ إِلى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْيال يَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َشْيئاً 

ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِمْن ُكلِّ َوتََرى اأْلَ  ْرَض هاِمَدةً فَإِذا أَْنَزْلنا َعلَْيَها اْلماَء اْهتَزه

َ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنههُ يُْحِي اْلَمْوتى َوأَنههُ َعلى ُكلِّ 1َزْوجٍ بَِهيجٍ ) ( ذلَِك بِأَنه َّللاه

اَعةَ آتِيَةٌ ال َرْيَب فِ 6َشْيٍء قَِديٌر ) َ يَْبَعُث َمْن فِي اْلقُبُوِر ( َوأَنه السه يها َوأَنه َّللاه

(3) 

 التفسير

يا أيها الناس، إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت،  - 5

فتأملوا في خلقكم؛ فقد خلقنا أباكم آدم من تراب، ثم خالفنا ذريته من مني 

تحول الدم يقذفه الرجل في رحم المرأة، ثم يتحول المني دًما جامًدا، ثم ي

الجامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة، ثم تتحول قطعة اللحم 

إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولوًدا حيًّا، وإما إلى خلق 

غير سوي يسقطه الرحم؛ لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطواًرا، ونثبت في 

تسعة أشهر، ثم  األرحام ما نشاء من األجنة حتى يولد في أجل محدد وهو

نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفااًل، ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل، 

ومنكم من يموت قبل ذلك، ومنكم من يعيش حتى يبلغ من الهرم حيث 

تضعف القوة ويضعف العقل، حتى يصير أسوأ حااًل من الصبي، ال يعلم 

ا أنزلنا عليها شيئًا مما كان يعلمه، وترى األرض يابسة ال نبات فيها، فإذ

ماء المطر تفتحت عن النبات، وارتفعت بسبب نمّو نباته، وأخرجت من كل 

 صنف من النبات جميل المنظر.

 -من بدء خلقكم وأطواره وأحوال من يولد منكم-ذلك الذي ذكرنا لكم  - 6

ألجل أن تؤمنوا بأن هللا الذي خلقكم هو الحق الذي ال شك فيه، بخالف ما 

كم، ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء تعبدون من أصنام

 قدير، ال يعجزه شيء.
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ولتؤمنوا بأن الساعة آتية ال شك في إتيانها، وأن هللا يبعث الموتى من  - 7

 قبورهم ليجازيهم على أعمالهم.

ولما ذكر هللا سبحانه حال الضالل بسبب التقليد في اآلية الثالثة ذكر حال 

 هذه اآلية فقال:ضالل رؤوس الكفر في 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

الغاية من التنزيل القراني إثبات ثالثة أمور أساسية في العقيدة، وهي توحيد 

هللا، واتصافه بصفات الكمال، وتنزيهه عن كل نقص، وإثبات البعث والحياة 

االت األخروية، وما فيها من ثواب وعقاب، وإثبات الوحي والنبوة ورس

األنبياء بالمعجزة الخارقة للعادة، لذا تكرر في القرآن التركيز على هذه 

 األصول، وجاءت اآليات هنا لالستدالل على األمر الثاني.

استدل هللا سبحانه وتعالى على إمكان حدوث البعث والقيامة وإحياء  -1

أصل  الموتى بإحياء اإلنسان والحيوان والنبات بعد الموت والعدم، فمن خلق

اإلنسان من تراب، ثم من ماء منشؤه الغذاء الناتج من التراب، ثم رعاه حتى 

خلقه في أحسن تقويم، ثم أعاده إلى الضعف، قادر على إعادة خلقه وإيجاده 

/ 36وتكوينه كما قال: إِنَّما أَْمُرهُ إِذا أَراَد َشْيئاً أَْن يَقُوَل لَهُ: ُكْن فَيَُكوُن ]يس 

 السنة أطوار الخلق،[ . ولقد أوضحت 12

ِ َصلَّى هللاُ   جاء في الصحيحين عن عبد َّللا بن مسعود ثَنَا َرسوُل هللاَّ َحدَّ

ِه  اِدُق الَمْصُدوُق، قاَل: إنَّ أَحَدُكْم يُْجَمُع َخْلقُهُ في بَْطِن أُمِّ عليه وسلََّم وهو الصَّ

كوُن ُمْضَغةً ِمْثَل ذلَك، ثُمَّ يَْبَعُث أْربَِعيَن يَْوًما، ثُمَّ يَكوُن َعلَقَةً ِمْثَل ذلَك، ثُمَّ يَ 

ُ َملًَكا فيُْؤَمُر بأَْربَِع َكلَِمات ، ويُقَاُل له: اْكتُْب َعَملَهُ، وِرْزقَهُ، وأََجلَهُ، وَشقِي   هللاَّ

ُجَل ِمنُكم لَيَْعَمُل حتَّى ما يَكوُن بْينَهُ  وُح، فإنَّ الرَّ أْو َسِعيد ، ثُمَّ يُْنفَُخ فيه الرُّ

َن الَجنَِّة إالَّ ِذَراع ، فَيَْسبُِق عليه ِكتَابُهُ، فَيَْعَمُل بَعَمِل أْهِل النَّاِر، ويَْعَمُل وبيْ 

حتَّى ما يَكوُن بْينَهُ وبْيَن النَّاِر إالَّ ِذَراع ، فَيَْسبُِق عليه الِكتَاُب، فَيَْعَمُل بَعَمِل 

 أْهِل الَجنَِّة.

لبخاري | المصدر : صحيح الراوي : عبدَّللا بن مسعود | المحدث : ا

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح 0009البخاري الصفحة أو الرقم: 
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ه بعَد  في الحديث: --5 ِكتابة أَْقدار كلِّ إنسان وهو ما زال َجنينًا في بَْطن أمِّ

ه.  استِكماِل تَْشِكيلِه وتَصِويره، وتَكاُمِل أَْعضائه وَحواسِّ

 ه: اإليماُن بالقَدِر، سواء  تعلََّق باألعماِل أو باألرزاِق واآلَجال.وفي --2

وح في الَجنِين بعَد استِْكمال تكوينِه. --3  وفيه: نَْفُخ الرُّ

 وفيه: عدُم االغتِرار بُصَور األعمال؛ ألنَّ األعماَل بالَخَواتيم. --4

ال ُموِجبات، وأنَّ  وفيه: أنَّ األعمال ِمن الحَسنات والسيِّئات أََماَرات   --5

 مصيَر األَْمر في العاقبة إلى ما َسبَق به القَضاُء وجَرى به التَّقديُر.

أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع ألنه حمل،  وذكر القاضي إسماعيل

/ 65وهللا تعالى يقول: َوأُوالُت اأْلَْحماِل أََجلُهُنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَهُنَّ ]الطالق 

4. ] 

وال يرتبط به شيء من األحكام، إال أن يكون مخلّقا لقوله  ابن العربي: وقال 

تعالى: فَإِنَّا َخلَْقناُكْم ِمْن تُراب  ثُمَّ ِمْن نُْطفَة ، ثُمَّ ِمْن َعلَقَة ، ثُمَّ ِمْن ُمْضَغة  

 (5065/0)أحكام القرآن: ُمَخلَّقَة ، َوَغْيِر ُمَخلَّقَة   

لمذكورة لدليال واضحا وبيانا قاطعا يدل إن في مراحل خلق اإلنسان ا -2

 على كمال قدرة هللا تعالى.

وفي رعاية هللا لإلنسان بوالدته طفال، ثم اكتمال جسده وعقله وقوته في سن 

 الشباب نعمة تستحق الشكر والتقدير وعرفان حق الخالق.

ثم في الرد إلى الشيخوخة والهرم دون خرف أو مع الخرف عبرة وعظة 

 الق تصرف هللا في خلقه،تدل على إط

ُ عْنه، كاَن يَأُْمرُ   وفي صحيح البخاري َعْن َسْعِد بِن أبِي وقهاٍص َرِضَي َّللاه

ثُهُنَّ َعِن النبيِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: اللَّهُمَّ إنِّي أُعوُذ بَك  بهَُؤاَلِء الَخْمِس: ويَُحدِّ

وُذ بَك أْن أَُردَّ إلى أْرَذِل الُعُمِر، وأَُعوُذ ِمَن البُْخِل، وأَُعوُذ بَك ِمَن الُجْبِن، وأَعُ 

ْنيَا، وأَُعوُذ بَك ِمن َعَذاِب القَْبِر.  بَك ِمن فِْتنَِة الدُّ
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الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح 6030البخاري الصفحة أو الرقم: 

وهناك دليل أقوى على البعث وهو خلق النبات من األرض الميتة إذا  -3

أنزل هللا عليها الماء، فتخرج منه الزروع والثمار ذات المنظر أو اللون 

 الحسن، وذات الرائحة العبقة، والطعم الشهي.

إن خلق اإلنسان والنبات حاصل باهلل، وهو السبب في حصوله، ولو اله  -4

لم يتصور وجوده، فإن هللا هو الحق، أي الثابت الموجود، وأنه قادر على 

وعلى كل مقدور، وأنه حكيم ال يخلف ميعاده، وقد وعد إحياء الموتى 

الساعة والبعث، فال بد أن يفي بما وعد، وأنه عالم بكل شيء، وقادر على 

جمع ذرأت اإلنسان المتفرقة في أنحاء األرض أو قيعان البحار أو أجواف 

 الحيوانات، أو في أي مكان.  

: قََرأَ  ثُمَّ  ُغْراًل، ُعَراةً، اةً،ُحفَ  تُْحَشُرونَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

لَ  بََدْأنَا كما} لُ [ 114: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إنَّا َعلَْينَا َوْعًدا نُِعيُدهُ  َخْلق   أَوَّ  فأوَّ

َماِل، َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجال   يُْؤَخذُ  ثُمَّ  إِْبَراِهيُم، يُْكَسى َمن  الشِّ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إنَّهُمْ : فيُقَالُ  ْصَحابِي،أَ : فأقُولُ   فَاَرْقتَهُْم، ُمْنذُ  أَْعقَابِِهمْ  علَى ُمْرتَدِّ

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ   ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ

ا فيهم، قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوفَّْيتَنِي فَلَمَّ  إنْ  َشِهيد ، شيء   ُكلِّ  علَى أَْنتَ وَ  عليهم، الرَّ

ْبهُمْ  : المائدة{ ]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإنَّكَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ِعبَاُدَك، فإنَّهُمْ  تَُعذِّ

دُ : قالَ  ،[111 ، يُوُسفَ  بنُ  ُمَحمَّ ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِريُّ  قَبِيَصةَ، عن هللاَّ

وا الَِّذينَ  الُمْرتَدُّونَ  هُمُ : قالَ  ُ  َرِضيَ  بَكر   أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكر   أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَدُّ  هللاَّ

 .عْنه

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0443: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الَغيبِ  عنِ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إخباُره: الحديثِ  في --5

 .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --2

 .السَّالم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --3
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 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --4

يصة   غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخصُّ  قَد هللاَ  أنَّ : وفيه --5  بها يَتَميَّز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره، َعن

ُ  قالَ  أَُراهُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  هللاَّ

بُنِ  يَْشتَِمنِي، أنْ  له يَْنبَِغي وما آَدَم، ابنُ  يَْشتُِمنِي: تََعالَى  له، يَْنبَِغي وما يويَُكذِّ

ا ا ولًَدا، لي إنَّ : فَقَْولُهُ  َشْتُمهُ  أمَّ  .بََدأَنِي كما يُِعيُدنِي ليسَ : فَقَْولُهُ  تَْكِذيبُهُ  وأَمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0580: الرقم أو الصفحة

 لَِوحدانيَّتِه، ر  وإنكا َشتيمة ، تَعالى هللاِ  إلى الَولَدِ  نِسبةَ  أنَّ : الَحديثِ  وفي --5

 .به ِشرك   وهو بَغيِره، له وتَشبيه  

 .ولَِوعِده تَعالى، هللِ  تَكذيب   البَعثِ  إنكارَ  أنَّ : وفيه --2

 إثبات   ذلك وفي يُعيُده، الذي وهو الَخلَق، بَدأ الذي هو هللاَ  أنَّ : وفيه --3

 يَومَ  يُعيُده الذي هو هللاَ  وأنَّ  َموتِه، بْعدَ  اإلنسانِ  وإعادةِ  العالَِم، لُِحدوثِ 

 .أعمالِه على لُِمجازاتِه القيامِة؛

أحوال الناس الجدال بالباطل واإليمان المضطرب وجزاء المؤمنين  -0

 [                54الى  9( :اآليات 00الصالحين  ]سورة الحج )

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َوال ُهدًى َوال ِكتابٍ  ( ثانَِي 9ُمنِيٍر ) َوِمَن النهاِس َمْن يُجاِدُل فِي َّللاه

ْنيا ِخْزٌي َونُِذيقُهُ يَْوَم اْلقِياَمِة َعذاَب  ِ لَهُ فِي الدُّ ِعْطفِِه لِيُِضله َعْن َسبِيِل َّللاه

َ لَْيَس بِظاَلهٍم لِْلَعبِيِد )8اْلَحِريِق ) َمْت يَداَك َوأَنه َّللاه ( َوِمَن 50( ذلَِك بِما قَده

 َ َعلى َحْرٍف فَإِْن أَصابَهُ َخْيٌر اْطَمأَنه بِِه َوإِْن أَصابَْتهُ فِْتنَةٌ  النهاِس َمْن يَْعبُُد َّللاه

ْنيا َواآْلِخَرةَ ذلَِك ُهَو اْلُخْسراُن اْلُمبِيُن ) ( 55اْنقَلََب َعلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ

الُل  هُ َوما ال يَْنفَُعهُ ذلَِك ُهَو الضه ِ ما ال يَُضرُّ  (50اْلبَِعيُد )يَْدُعوا ِمْن ُدوِن َّللاه

هُ أَْقَرُب ِمْن نَْفِعِه لَبِْئَس اْلَمْولى َولَبِْئَس اْلَعِشيُر ) َ 50يَْدُعوا لََمْن َضرُّ ( إِنه َّللاه

 َ الِحاِت َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنهاُر إِنه َّللاه يُْدِخُل الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

 (54يَْفَعُل ما يُِريُد )
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 التفسير

ومن الكفار من يجادل في توحيد هللا، بغير علم منهم يصلون به إلى  - 1

الحق، وال اتباع هاد  يدلهم عليه، وال كتاب مضيء  منزل من عند هللا يهديهم 

 إليه.

الويًا عنقه تكبًُّرا ليصرف الناس عن اإليمان والدخول في دين هللا، لمن  - 9

يلحقه من عقاب، ونذيقه في اآلخرة عذاب النار  هذا َوصفُه ُذل  في الدنيا بما

 المحرقة.

ويقال له: ذلك العذاب الذي ذقته بسبب ما اكتسبته من الكفر  - 11

 والمعاصي، وهللا ال يعّذب أحًدا من خلقه إال بذنب.

ومن الناس مضطرب يعبد هللا على شك، فإن أصابه خير من صحة  - 11

، وإن أصابه ابتالء بمرض وفقر تشاءم وغنى استمّر على إيمانه وعبادته هلل

بدينه فارتّد عنه، خسر دنياه، فلن يزيده كفره حظًّا من الدنيا لم يكتب له، 

 وخسر آخرته بما يلقاه من عذاب هللا، ذلك هو الخسران الواضح.

يعبد من دون هللا أصناًما ال تضّره إن عصاها، وال تنفعه إن أطاعها ،  - 12

  تضر وال تنفع هو الضالل البعيد عن الحق.ذلك الدعاء ألصنام ال

يدعو هذا الكافر الذي يعبد األصنام من ضرره المحقّق أقرب من نفعه  - 13

المفقود، لََساء المعبود الذي ضّره أقرب من نفعه، ساء ناصرا لمن 

 يستنصره، وصاحبا لمن يصحبه.

نات تجري إن هللا يدخل الذين آمنوا به وعملوا األعمال الصالحات ج - 14

األنهار من تحت قصورها، إن هللا يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه، 

 وعقاب من يعاقبه، ال ُمكره له سبحانه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت اآليات إلى ما يأتي:

تكرر نزول اآليات في النضر بن الحارث، فهو في جداله في اآلية  -1

[ يريد إنكار النبوة وإنكار 1إنكار البعث، وفي هذه اآلية ][ يريد 3المتقدمة ]
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نزول القرآن من جهة هللا. وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. وكان من 

قوله: إن المالئكة بنات هللا، وهذا جدال في هللا تعالى. ووصف هنا بأنه 

أعرض عن القرآن والحق، ولوى عنقه مرحا وتعظما وتكبرا، وكانت 

 ه يجادل فيضل عن دين هللا تعالى.عاقبته أن

وعقابه في الدنيا الهوان والذل مما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة 

المؤمنين إلى يوم القيامة، وقتل يوم بدر، ويغشى في اآلخرة نار جهنم، 

جزاء وفاقا للكفر والمعصية، وال يظلم ربك أحدا. وفيه دليل على أن هللا ال 

 بائهم.يعذب األطفال بكفر آ

ودليل أيضا على أن العقاب بسبب عمل اإلنسان وفعله، فإذا عاقبه بغير فعله 

 كان ذلك محض الظلم. وهو على خالف النص.

يجب أن يكون اإليمان في القلب كالجبال الراسيات، ال يتأثر بحدوث  -2

ضرر، وال بزوال نفع، أما المنافقون الماديون الذين ينتظرون حدوث النفع 

ن مال أو غنيمة، ويستاءون بما يتعرضون له من نقص في المال المادي م

والثمرات، فهم الذين خسروا الدنيا، فال حظ لهم في غنيمة وال ثناء، 

وخسروا اآلخرة بأن ال ثواب لهم فيها، بل لهم العقاب الدائم بسبب ردتهم 

 ورجوعهم إلى الكفر.

، ويدعو من ضرره والراجع إلى الكفر يعبد الصنم الذي ال ينفع وال يضر

 أدنى من نفعه في اآلخرة ألنه بعبادته دخل النار، ولم ير منه نفعا أصال. أو

يقول الكافر: لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين: هو معبودي 

 وإلهي، لبئس المولى في التناصر، ولبئس المعاشر والصاحب والخليل.

ُ  روي البخاري َعِن اْبِن عبهاسٍ  عْنهما، قاَل: }َوِمَن النَّاِس َمن يَْعبُُد  َرِضَي هللاَّ

ُجُل يَْقَدُم الَمِدينَةَ، فإْن ولََدِت اْمَرأَتُهُ ُغالًما،  { قاَل: كاَن الرَّ َ علَى َحْرف  هللاَّ

، وإْن لَْم تَلِِد اْمَرأَتُهُ ولَْم تُْنتَْج َخْيلُهُ، قاَل:  ونُتَِجْت َخْيلُهُ، قاَل: هذا ِدين  صالِح 

. هذا ِدينُ   ُسوء 

 الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 4340الصفحة أو الرقم: 
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من يشاء، ويعذب من يشاء، فللمؤمنين الجنة بحكم وعده  يثيب هللا -3

الصدق وبفضله، وللكافرين النار بما سبق من عدله، ال أن فعل الرب معلل 

 بفعل العبد.

ما أروع هذه المقارنة والموازنة في اآليات بين حال المشركين وحال  -4

يا لصف المنافقين، وحال المؤمنين في اآلخرة! فالعاقل هو الذي ينحاز آل

اإليمان ليبرأ في عالم اآلخرة، والجاهل الغبي أو المعاند أو المتالعب هو 

الذي يبقى في عكر العقيدة ومفاسدها وخبائثها، فيتلقى جزاءه عدال، وال ظلم 

 في الحساب.     

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

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

 فَيَْشَرئِبُّونَ  النَّاِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُمَّ  َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ 

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

 فال ُخلُود   النَّارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُود   الَجنَّةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُمَّ  فيُْذبَحُ  َرآهُ،

 ،{َغْفلَة   في وهُمْ  األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُمَّ  َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4300: الرقم أو الصفحة البخاري

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

 تَْفنَى ال النارَ  وأنَّ  ِمنها، يَخُرجون ال وأنَّهم راحة ، وال عة  ناف حياة   وال موت  

 . التَّوحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى إنَّما وأنَّها خاليةً، تَبقَى وال تزولُ  وال

حال اليائس من نصرة الرسول وإنزال اآليات البينات  ]سورة الحج  -4

 [          56الى  51( :اآليات 00)

ْنيا َواآْلِخَرِة فَْليَْمُدْد بَِسبٍَب إِلَى السهماِء  َمْن كانَ  ُ فِي الدُّ يَظُنُّ أَْن لَْن يَْنُصَرهُ َّللاه

( َوَكذلَِك أَْنَزْلناهُ آياٍت بَيِّناٍت 51ثُمه ْليَْقطَْع فَْليَْنظُْر َهْل يُْذِهبَنه َكْيُدهُ ما يَِغيظُ )

َ يَْهِدي َمْن يُِريُد )  (56َوأَنه َّللاه

 التفسير 
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في الدنيا  -صلى هللا عليه وسلم  -من كان يظن أن هللا ال ينصر نبيه  - 15

واآلخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته، ثم ليختنق به بقطع نفسه عن األرض، 

ثم لينظر هل يذهبّن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ، فاهلل ناصر نبيَّه، شاء 

 المعاند أم أبى.

د وكما بيّنا لكم ال - 16 صلى  -حجج الواضحة على البعث أنزلنا على محمَّ

القرآن آيات واضحة، وأن هللا يوفّق بفضله من يشاء لسبيل  -هللا عليه وسلم 

 الهداية والرشاد.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

دلت اآلية األولى على حسم الموقف بين النبي صلّى هللا عليه وسلم  --1

اهلل تعالى ال محالة ناصر رسوله، ومؤيد دينه وكتابه وبين معاديه، ف

ودعوته، ومحبط مكائد األعادي، وقاطع أطماعهم، وراّد كيدهم في 

نحورهم، فال أمل لهم بعدئذ في إحباط دعوة اإلسالم، كما قال تعالى: هَُو 

يِن ُكلِِّه، َولَْو َكِرهَ الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلهُدى َوِديِن اْلَحقِّ لِيُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ 

[ وقال سبحانه: إِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنا َوالَِّذيَن آَمنُوا فِي 9/ 61اْلُمْشِرُكوَن ]الصف 

ْنيا، َويَْوَم يَقُوُم اأْلَْشهاُد ]غافر   [ .51/ 41اْلَحياِة الدُّ

ْعبِ  نُِصْرتُ   وفي الصحيح عن أبي هريرة  .مِ الَكلِ  َجَواِمعَ  وأُوتِيتُ  بالرُّ

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

  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  100: الرقم أو الصفحة

ْعبِ  َونُِصْرتُ  الَكلِِم، بَِجَواِمعِ  بُِعْثتُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  وبْينَا ،بالرُّ

 أَبُو قالَ  يَِدي، في فَُوِضَعتْ  ضِ األرْ  َخَزائِنِ  بَِمفَاتِيحِ  أُتِيتُ  َرأَْيتُنِي نَائِم   أَنَا

ِ  َرُسولُ  َذهَبَ  فقَدْ : هَُرْيَرةَ   أَوْ  تَْلَغثُونَهَا، َوأَْنتُمْ  َوَسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .تُْشبِهُهَا َكلَِمةً  أَوْ  تَْرَغثُونَهَا،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3030: مالرق أو الصفحة

 .يسير باختالف( 100) ومسلم ،(3030) البخاري أخرجه:  التخريج
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تِه أعالمِ  ِمن َعلَم   :الَحديثِ  في --5  .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى نُبوَّ

 .َحق   اأْلْنبياءِ  ُرؤيا أنَّ : وفيه --2

بَا، نُِصْرتُ   بن عباسوفي الصحيح عن عبد َّللا بُورِ  َعاد   وأُْهلَِكتْ  بالصَّ  .بالدَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5001: الرقم أو الصفحة البخاري

 (800) ومسلم ،(5001) البخاري أخرجه:  التخريج

ا الحديثُ  وهذا يحَ  أنَّ  على يُدلُّ  ممَّ حمِة، تارةً  تَأتي الرِّ  بالعذاِب، وتارةً  بالرَّ

وا وال الطاعاِت، وْليُقدِّموا الناسُ  فْليَحَذرِ   يكونُ  فقد الَكونيَِّة؛ هللاِ  بَعالماتِ  يَغتَرُّ

 .َعذاب   إحداها في

ياحِ  بَعضَ  أنَّ : الحديثِ  وفي --5 با، وَرحمة ؛ نَْصر   الرِّ  وبَعَضها كالصَّ

؛  .كالدَّبورِ  َعذاب 

 هَواءِ  ِمثلُ  وتَمايُِزها، بَعض   على بَعِضها المخلوقاتِ  تَفضيلِ  بَيانُ : وفيه --2

حمةِ   .الَعذابِ  وهَواءِ  الرَّ

ه بما نْفِسه عن المْرءِ  إخبارِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --3  ِجهةِ  على به هللاُ  َخصَّ

كرِ  بها، واالعتِرافِ  هللاِ، بنِعمةِ  التَّحدُّثِ   .الفْخرِ  َسبيلِ  على ال له، والشُّ

 .بها واالتِّعاظُ  وإْهالِكها، الماضيةِ  األَُممِ  عن اإلخبارُ : وفيه --4

وهللا تعالى أيضا مؤيد رسوله صلّى هللا عليه وسلم بوحيه، وبما أنزله  --2

عليه من اآليات البينات الواضحات، ليفهمها الناس، أي القرآن، وكذلك أَنَّ 

َ يَْهِدي َمْن يُِريُد قال الق رطبي: علق وجود الهداية بإرادته، فهو الهادي ال هللاَّ

 هادي سواه.

وألن هللا يهدي به الذين يعلم أنهم مؤمنون،  وقال الزمخشري والبيضاوي:

 أو يثبّت الذين آمنوا على الهدى    
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 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إالَّ  نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما ،البََشرُ  عليه ، هللاَّ  أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَيَّ

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(4895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أنَّ  :الحديثِ  اهذ وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

 .القيامةِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --2

سورة الفصل اإللهي بين األمم وخضوع كل ما في الكون لعزة َّللا  ]-1

 [     59الى     53( :اآليات 00الحج )

ابِئِيَن َوالنهصارى َواْلَمُجوَس َوالهِذيَن  إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوالهِذيَن هاُدوا َوالصه

َ َعلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد ) َ يَْفِصُل بَْينَُهْم يَْوَم اْلقِياَمِة إِنه َّللاه ( 53أَْشَرُكوا إِنه َّللاه

َ يَْسُجُد لَهُ َمْن فِي السهماواِت َوَمْن فِي اأْلَْرِض َوالشهْمُس َواْلقََمُر أَلَْم تَ  َر أَنه َّللاه

َوابُّ َوَكثِيٌر ِمَن النهاِس َوَكثِيٌر َحقه َعلَْيِه  َجُر َوالده َوالنُُّجوُم َواْلِجباُل َوالشه

ُ فَما لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنه  َ يَْفَعُل ما يَشاُء ) اْلَعذاُب َوَمْن يُِهِن َّللاه  (59َّللاه

 التفسير

والصابئين )طائفة من -إن الذين آمنوا باهلل من هذه األمة، واليهود  - 17

إن هللا  -أتباع بعض األنبياء( ، والنصارى، وعبدة النار، وعبدة األوثان

يقضي بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين الجنة، ويدخل غيرهم النار، إن هللا 

كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم شهيد، يخفى عليه منها شيء، على 

 وسيجازيهم عليها.

أن هللا يسجد له سجود طاعة من في السماوات  -أيها الرسول-ألم تعلم  - 11

من المالئكة، ومن في األرض من مؤمني اإلنس والجن، وتسجد له 

ل والشجر الشمس، ويسجد له القمر، وتسجد له النجوم في السماء، والجبا
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والدواب في األرض؛ سجود انقياد، ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة، 

وكثير يمتنع عن السجود له طاعة، فحّق عليهم عذاب هللا لكفرهم، ومن 

يقض هللا عليه بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه، إن هللا يفعل ما 

 يشاء، فال مكره له سبحانه.

ه وتعالى من يسجد له طاعة ومن يمتنع، عقّب ذلك ولما بيَّن هللا سبحان

 بمصير كل منهما فقال:

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

دلت اآلية األولى على أن هللا تعالى يقضي بالعدل بين أهل األديان  --1

المختلفة، وهم المؤمنون باهلل وبرسوله صلّى هللا عليه وسلم، واليهود: وهم 

إلى ملة موسى عليه السالم، والصابئون: وهم قوم يعبدون المنتسبون 

النجوم، والنصارى: وهم المنتسبون إلى ملة عيسى، والمجوس: وهم عبدة 

النيران القائلون بأن للعالم أصلين: نور وظلمة، والمشركون: وهم العرب 

ونحوهم عبدة األوثان. هذه الفرق الست: خمسة منها للشيطان، وواحدة منها 

ن. وإنه تعالى يقضي ويحكم بينهم، فللكافرين النار، وللمؤمنين الجنة، للرحم

 إن هللا تعالى شهيد على أعمال خلقه وحركاتهم وأقوالهم.            

أنَّ أُنَاًسا في َزَمِن النبيِّ َصلَّى هللاُ    روي البخاري عن أبي سعيدالخدري 

ِ هْل نََرى َربَّنَا يَوَم القِيَاَمِة؟ قَاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ  عليه وسلََّم قالوا: يا َرسوَل هللاَّ

وَن في ُرْؤيَِة الشَّْمِس بالظَِّهيَرِة َضْوء  ليَس فِيهَا  عليه وسلََّم نََعْم، هْل تَُضارُّ

وَن في ُرْؤيَِة القََمِر لَْيلَةَ البَْدِر َضْوء  ليَس  ، قالوا: اَل، قَاَل وهْل تَُضارُّ َسَحاب 

؟: قالوا: اَل، قَاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: ما تَُضاُروَن في فِيهَا َسَحاب  

ِ عزَّ وجلَّ يَوَم القِيَاَمِة، إالَّ كما تَُضاُروَن في ُرْؤيَِة أَحِدِهَما، إَذا كاَن  ُرْؤيَِة هللاَّ

ة  ما َكانَْت تَْعبُُد،  فال يَْبقَى َمن كاَن يَْعبُُد غيَر يَْوُم القِيَاَمِة أذََّن ُمَؤذِّن  تَْتبَُع ُكلُّ أُمَّ

ِ ِمَن األْصنَاِم واألْنَصاِب، إالَّ يَتََساقَطُوَن في النَّاِر، حتَّى إَذا لَْم يَْبَق إالَّ َمن  هللاَّ

، وُغبََّراُت أْهِل الِكتَاِب فيُْدَعى اليَهُوُد فيُقَاُل لهْم: َمن  َ بَر  أْو فَاِجر  كاَن يَْعبُُد هللاَّ

ُ ِمن ُكْنتُْم تَ  ِ فيُقَاُل لهْم: َكَذْبتُْم ما اتََّخَذ هللاَّ ْعبُُدوَن؟ قالوا: ُكنَّا نَْعبُُد ُعَزْيَر اْبَن هللاَّ

، فََماَذا تَْبُغوَن؟ فَقالوا: َعِطْشنَا َربَّنَا فَاْسقِنَا، فيَُشاُر أاَل تَِرُدوَن  َصاِحبَة  واَل ولَد 

يَْحِطُم بَْعُضهَا بَْعًضا فَيَتََساقَطُوَن في النَّاِر،  فيُْحَشُروَن إلى النَّاِر َكأنَّهَا َسَراب  
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ثُمَّ يُْدَعى النََّصاَرى فيُقَاُل لهْم: َمن ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن؟ قالوا: ُكنَّا نَْعبُُد الَمِسيَح اْبَن 

، فيُقَاُل  ُ ِمن َصاِحبَة  واَل ولَد  ِ، فيُقَاُل لهْم: َكَذْبتُْم، ما اتََّخَذ هللاَّ لهْم: َماَذا هللاَّ

، أْو  َ ِمن بَرٍّ ِل حتَّى إَذا لَْم يَْبَق إالَّ َمن كاَن يَْعبُُد هللاَّ تَْبُغوَن؟ فََكذلَك ِمْثَل األوَّ

فَاِجر ، أتَاهُْم َربُّ الَعالَِميَن في أْدنَى ُصوَرة  ِمَن الَّتي َرأَْوهُ فِيهَا، فيُقَاُل: َماَذا 

ة   ْنيَا علَى أْفقَِر  تَْنتَِظُروَن تَْتبَُع ُكلُّ أُمَّ ما َكانَْت تَْعبُُد، قالوا: فَاَرْقنَا النَّاَس في الدُّ

ما ُكنَّا إليِهم ولَْم نَُصاِحْبهُْم، ونَْحُن نَْنتَِظُر َربَّنَا الذي ُكنَّا نَْعبُُد، فيَقوُل: أنَا 

تَْيِن أْو ثاََلثًا. ِ شيئًا، َمرَّ  َربُُّكْم، فيَقولوَن: ال نُْشِرُك باهللَّ

راوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح ال

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 4195البخاري الصفحة أو الرقم: 

 : ُرؤيةُ المؤمنين هللِ تباَرك وتعالى يوَم القِياَمِة كما يشاُء سبحانَهوفي الحديث

ودلت اآلية الثانية على أن القلب والعقل يرى أن جميع ما في العوالم  --2

العلوية والسفلية من الكواكب والجمادات والنباتات واإلنسان والحيوان 

يسجد هلل تعالى سجود تذلل وانقياد لتدبير هللا عز وجل في جميع األحوال 

من ضعف وقوة، وصحة وسقم، وحسن وقبح، وسجود خضوع لعظمته 

 لطانه وجبروته.وس

 بوصيَّة   ُموِصيكَ  إنِّي:  البنِهِ  نوح   قال وفي الصحيح عن رجل بن األنصار

ا:  اثنتْينِ  عن وأنهاك ، باثنتَْينِ  أُوِصيك ؛ تنساها ال لكي وقاِصُرها  اللَّتانِ  أمَّ

 على الُولوجَ  يُكثرانِ  وهما ، َخلقِه وصالِحُ  بِِهما هللاُ  فيستبِشرُ  ؛ بِهما أُوِصيكَ 

 حلقةً  كانَتا لَو واألرضِ  السَّمواتِ  فإنَّ  ؛(  هللاُ  إالَّ  إلهَ  ال)  ب أُوِصيك:  هللاِ 

(  وبَِحمِده هللاِ  ُسبحانَ )  ب وأُوِصيك.  وزنْتهُما كفَّة   في كانَتا ولَو ، قَصَمْتهُما

 بَِحْمِدهِ  حُ يَُسبِّ  إاِلَّ  َشْيء   ِمنْ  َوإِنْ  ، الخلقُ  يُْرَزقُ  وبهما ، الَخلقِ  صالةُ  فإنَّهُما ؛

ا.  َغفُوًرا َحلِيًما َكانَ  إِنَّهُ  تَْسبِيَحهُمْ  تَْفقَهُونَ  اَل  َولَِكنْ   ؛ َعنهُما أنهاك اللَّتانِ  وأمَّ

 . والِكْبرِ  الشِّركِ  عن أنهاكَ :  خلقِه وصالِحُ  منهُما هللاُ  فيحتَجبُ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5140: الرقم أو الصفحة بالترغي



136 
 

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  عند كنَّا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو 

، ُجبَّةُ  عليه الباديَِة، أهلِ  ِمن رُجل   فجاءه وسلَّم آلِه وعلى  َمْزُرورة   ِسيجان 

يباِج، : قال فارس ، ابنِ  فارس   كلَّ  وَضع قد هذا صاحبَكم إنَّ  أاَل : فقال بالدِّ

 فأَخذ: قال راع ، ابنِ  راع   كلَّ  ويرفَعَ  فارس ، ابنِ  فارس   كلَّ  يَضعَ  أن يُريدُ 

 أرى أاَل : )وقال ُجبَّتِه بمجامعِ  وسلَّم آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ 

 وعلى عليه هللاُ  صلَّى نوًحا هللاِ  نبيَّ  إنَّ : )قال ثمَّ  ،(يعقُِل؟ ال َمن لباسَ  عليكَ 

ا وسلَّم آلِه  آُمُركَ : الوصيَّةَ  عليكَ  قاص   إنِّي: البنِه قال الوفاةُ  حَضَرْته لَمَّ

 السَّبعَ  السَّمواتِ  فإنَّ  هللاُ؛ إالَّ  إلهَ  بال آُمُركَ  اثنتيِن؛ عن وأنهاكَ  باثنتينِ 

 ِكفَّة ، يف هللاُ  إالَّ  إلهَ  ال وُوِضَعتْ  ِكفَّة   في ُوِضَعتْ  لو السَّبَع، واألَرضينَ 

بعَ  السَّمواتِ  أنَّ  ولو هللاُ، إالَّ  إلهَ  ال بهنَّ  رَجَحتْ   ُكنَّ  السَّبعَ  واألَرضينَ  السَّ

 كلِّ  صالةُ  فإنَّها وبحمِده؛ هللاِ  وُسبحانَ  هللاُ  إالَّ  إلهُ  ال قََصَمْتهُنَّ  ُمْبهَمةً، َحلقةً 

، : - قيل أو - قُْلتُ : قال والِكْبِر، الشِّركِ  عنِ  وأنهاكَ  الَخْلُق، يُرَزقُ  وبها شيء 

 نعالنِ  ألحِدنا يكونَ  أن: قال ؟ الِكْبرُ  فما عَرْفنا، قد الشِّركُ  هذا هللاِ، رسولَ  يا

 ؟ يلبَُسها ُحلَّة   ألحِدنا يكونَ  أن: قال ال،: قال ؟ حَسنانِ  ِشراكانِ  لهما حسنتاِن،

 أن أفهو: قال ال،: قال ؟ يرَكبُها دابَّة   ألحِدنا يكونَ  أن هو: الِكْبرُ : قال ال،: قال

 الِكْبرُ  فما هللاِ، رسولَ  يا: قيل ال،: قال ؟ إليه يجلِسون أصحاب   ألحِدنا يكونَ 

، َسفَهُ : )قال ؟  (.النَّاسِ  وَغْمصُ  الحقِّ

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

 يحصح:  المحدث حكم خالصة|  908: الرقم أو الصفحة المسند

 .فيها هللِ  التَّواُضعِ  مع الطَّاعاتِ  عَملِ  إلى إرشاد   :الحديثِ  وفي --5

 . وَمظهَِره بَمالبِسه وليس وطاعتِه بَعملِه إنسان   كلِّ  قِيمةَ  أنَّ : وفيه --2

قال رسول هللا صلّى هللا  عنه قال: روى مسلم عن أبي هريرة رضي َّللا

ْيطاُن يَْبِكي، يقوُل: يا  ْجَدةَ فََسَجَد اْعتََزَل الشَّ عليه وسلم:  إذا قََرأَ ابُن آَدَم السَّ

ُجوِد فََسَجَد فَلَهُ وْيلَهُ، وفي ِروايَ  ِة أبِي ُكَرْيب : يا وْيلِي، أُِمَر ابُن آَدَم بالسُّ

ُجوِد فأبَْيُت فَلَِي النَّاُر. وفي رواية: فََعَصْيُت فَلَِي النَّاُر.  الَجنَّةُ، وأُِمْرُت بالسُّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
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 ة حكم المحدث : ]صحيح[| خالص 95الصفحة أو الرقم: 

 شرح الحديث

في هذا الَحديِث يَقوُل أبو هُريَرةَ َرضَي هللاُ عنه: قاَل َرسوُل هللاِ صلَّى هللاُ 

عليِه وسلَّم: إذا قَرأ ابُن آدَم السَّجدةَ، أْي: آيَةَ السَّجَدِة، فَسَجَد، أْي: ُسجوَد 

به ابُن آدَم ِمِن امتِثالِه  تاِلوة ، اعتَزَل الشَّيطاُن يَبكي، أْي: َعلى ما فازَ 

بالسُّجوِد؛ يَقوُل: يا َويلَه! ) َوفي ِرواية : يا َوْيلي(، أْي: يا ُحْزني يا هاَلِكي؛ 

أُِمَر ابُن آَدَم بالسُّجوِد فَسَجَد فَلَه الجنَّةُ، أْي: إنَّ َسبَب ُدخوِل ابِن آدَم الجنَّةَ 

. وأُمْرُت بال سُّجوِد فأبَْيُت فَلي النَّاُر، أْي: إنَّه امتِثالُه ألمِر هللاِ عزَّ وجلَّ

 يَستحقُّ النَّاَر لَِعدِم امتِثاِل أمِر هللاِ تَعالى.

 َوفي ِرواية : فَعصْيُت، أْي: َعصْيُت أمَر هللاِ تَعالى؛ فَلي النَّاُر.

 : فَضُل السُّجوِد، وأنَّه سبب  لدخوِل الَجنَِّة.في الَحديثِ 

الكفر لسوء استعداده ال يقدر أحد على دفع ومن أهانه هللا بالشقاء و --3

الهوان عنه، والذين حق عليهم العذاب، ليس لهم أحد يقدر على إزالة ذلك 

 الهوان عنهم، فيكون مكرما لهم.

وإن هللا تعالى هو الذي يصح منه اإلكرام والهوان يوم القيامة بالثواب 

لكافرين إلى النار والعقاب. والمراد من بيان إطالق المشيئة هلل أن مصير ا

 فال اعتراض ألحد عليه.

ُكنَّا في َجنَاَزة  في بَقِيِع الَغْرقَِد فأتَانَا  روي البخاري عن علي بن أبي طالب

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم، فَقََعَد وقََعْدنَا َحْولَهُ، ومعهُ ِمْخَصَرة  فَنَكََّس  َرسوُل هللاَّ

مَّ قاَل: ما ِمنُكم ِمن أَحد  وما ِمن نَْفس  َمْنفُوَسة  إالَّ فََجَعَل يَْنُكُت بِمْخَصَرتِِه، ثُ 

: يا  ُكتَِب َمَكانُهَا ِمَن الَجنَِّة والنَّاِر، وإالَّ قْد ُكتِبَْت َشقِيَّةً أْو َسِعيَدةً قاَل َرُجل 

ِ، أفال نَتَِّكُل علَى ِكتَابِنَا، ونََدُع الَعَمَل؟ فَمن كاَن ِمنَّا ِمن أهْ  ِل َرسوَل هللاَّ

قَاِء،  َعاَدِة، وَمن كاَن ِمنَّا ِمن أْهِل الشَّ َعاَدِة، فََسيَِصيُر إلى َعَمِل أْهِل السَّ السَّ

َعاَدِة فيُيَسَُّروَن لَِعَمِل أْهِل  ا أْهُل السَّ قَاَوِة، قاَل: أمَّ فََسيَِصيُر إلى َعَمِل أْهِل الشَّ

قَاَوِة فيُيَسَُّرونَ  ا أْهُل الشَّ َعاَدِة، وأَمَّ ا َمن  السَّ قَاِء، ثُمَّ قََرأَ: }فَأَمَّ لَِعَمِل أْهِل الشَّ

 أْعطَى واتَّقَى وَصدََّق بالُحْسنَى{ اآليَةَ.
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الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 4849البخاري الصفحة أو الرقم: 

الى  58( :اآليات 00جزاء الكافرين والمؤمنين  ]سورة الحج ) -6

04                  ] 

ٌب ِمْن ناٍر هذاِن َخْصماِن اْختََصُموا فِي َربِِّهْم فَالهِذيَن َكفَُروا قُطَِّعْت لَُهْم ثِيا

( يُْصَهُر بِِه ما فِي بُطُونِِهْم َواْلُجلُوُد 58يَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرُؤِسِهُم اْلَحِميُم )

( ُكلهما أَراُدوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنها ِمْن َغمٍّ 05( َولَُهْم َمقاِمُع ِمْن َحِديٍد )00)

َ 00أُِعيُدوا فِيها َوُذوقُوا َعذاَب اْلَحِريِق )  يُْدِخُل الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ( إِنه َّللاه

الِحاِت َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنهاُر يَُحلهْوَن فِيها ِمْن أَساِوَر ِمْن َذَهٍب  الصه

( َوُهُدوا إِلَى الطهيِِّب ِمَن اْلقَْوِل َوُهُدوا إِلى 00َولُْؤلُؤاً َولِباُسُهْم فِيها َحِريٌر )

 (04يِد )ِصراِط اْلَحمِ 

 التفسير

هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم الُمِحق: فريق اإليمان،  - 19 

وفريق الكفر؛ ففريق الكفر تحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بالبسها، 

 ويَُصّب من فوق رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة.

يُذاب به ما في بطونهم من األحشاء من شدة حّره، ويصل إلى  - 21

 جلودهم فيذيبها.

 ولهم في النار مطارق من حديد تضرب المالئكة بها رؤوسهم. - 21

وا  - 22 كما حاولوا الخروج من النار من شّدة ما يالقونه فيها من الكرب ُردُّ

 إليها، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق.

وفريق اإليمان وهم الذين آمنوا باهلل وعملوا األعمال الصالحات،  - 23

يدخلهم هللا في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها األنهار، يزينهم 

هللا بتحليتهم بأسورة من الذهب، ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ، ويكون لباسهم 

  فيها الحرير
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وأرشدهم هللا في الحياة الدنيا إلى طيب األقوال كشهادة أن ال إله إال  - 24

 طريق اإِلسالم المحمود.هللا، والتكبير والتحميد، وأرشدهم إلى 

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

هذه حال المؤمنين وحال الكافرين في اآلخرة، أما الكافرون من الفرق  --1

الخمس الذين تقدم ذكرهم، فخيطت وسويت لهم ثياب شاملة من نار، أي 

لي أنها   تحيط بهم إحاطة كاملة، ويصب على رؤوسهم الماء الحار المغ

بنار جهنم، يذيب أحشاء بطونهم وشحومها، ويشوي الجلود أو يحرقها، فإن 

الجلود ال تذاب، فيضم في كل شيء ما يليق به، ويضربون ويدفعون 

 بمضارب ثقيلة من حديد.

ِ  رسولُ  علَينا خرجَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو  كتابانِ  يِدهِ  وفي هللاَّ

 في للَّذي فقالَ  ، تُْخبَِرنا أن إالَّ  ال:  قُلنا ؟ بُ الكتا هذا ما تدرونَ  هَل:  فقالَ 

 آبائِِهم وأسماءِ  الجنَّةِ  أهلِ  أسماءِ  في العالمينَ  ربِّ  ِمن كتاب   هذا:  يمينِهِ 

 للَّذي وقالَ  ، أبًدا ينقُصُ  وال فيِهم يزدادُ  فال آخِرِهم علَى أُجِملَ  ثمَّ :  وقبائلِِهم

 آبائِِهم وأسماءُ  النَّارِ  أهلِ  أسماءُ  فيهِ  عالمينَ ال ربِّ  ِمن كتاب   هذا:  يساِرهِ  في

 أصحابُ  فقالَ  ينقصُ  وال فيِهم يزدادُ  فال ، آخِرِهم علَى أجملَ  ثمَّ  ، وقبائلِِهم

ِ  رسولِ  ِ  رسولُ  فقالَ  ، األمرِ  منَ  فُِرغَ  وقد نعَملُ  شيء   أيِّ  فَفي هللاَّ دوا هللاَّ  سدِّ

 عمل   أيَّ  عِملَ  وإن الجنَّةِ  أهلِ  بعملِ  لهُ  َمختوم   الجنَّةِ  صاحبَ  فإنَّ  وقاِربوا

 بيِدهِ  قالَ  ثمَّ  عمل   أيَّ  عِملَ  وإن النَّارِ  أهلِ  بعملِ  لهُ  مختوم   النَّارِ  صاحبَ  وإنَّ 

 السَِّعيرِ  فِي َوفَريق   اْلَجنَّةِ  فِي فَِريق   العَملِ  منَ  ربُّكم فَرغَ :  فقالَ  فجمَعها

 كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني : المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 |   حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  049: الرقم أو الصفحة السنة

 يسير، باختالف( 6160) وأحمد ،(0545) الترمذي أخرجه:  التخريج

 عاصم أبي وابن مختصراً،( 55430(( )الكبرى السنن)) في والنسائي

 .له واللفظ( 049(( )السنة)) في

وإذا حاولوا الخروج من النار حين تفور بهم، فتلقي من فيها إلى أعلى  --2

عيدهم خزنة النار إليها بالمقامع، ويقولون لهم: ُذوقُوا َعذاَب أبوابها، فت
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اْلَحِريِق أي المحرق. والذوق: مماّسة يحصل معها إدراك الطعم، والمراد به 

 إدراكهم األلم.

 َصلَّى إَذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  كانَ  وفي الصحيح عن سمرة بن جندب

 أَحد   َرأَى فإنْ : قالَ  ُرْؤيَا؟ اللَّْيلَةَ  ِمْنُكمُ  َرأَى َمن: فَقالَ  ِههِ بَوجْ  َعلَْينَا أْقبَلَ  َصاَلةً 

هَا، ُ  َشاءَ  ما: فيَقولُ  قَصَّ : قُْلنَا ُرْؤيَا؟ ِمنُكم أَحد   َرأَى هلْ : فَقالَ  يَْوًما فََسأَلَنَا هللاَّ

 األْرضِ  إلى فأْخَرَجانِي ي،بيَدِ  فأَخَذا أتَيَانِي َرُجلَْينِ  اللَّْيلَةَ  َرأَْيتُ  لَِكنِّي: قالَ  اَل،

َسِة، ، َرُجل   فَإَِذا الُمقَدَّ ، وَرُجل   َجالِس   بَْعضُ  قالَ  َحِديد   ِمن َكلُّوب   بيَِدهِ  قَائِم 

 يَْفَعلُ  ثُمَّ  قَفَاهُ، يَْبلُغَ  حتَّى ِشْدقِهِ  في الَكلُّوبَ  ذلكَ  يُْدِخلُ  إنَّه: ُموَسى عن أْصَحابِنَا

 هذا؟ ما: قُلتُ  ِمْثلَهُ، فَيَْصنَعُ  فَيَُعودُ  هذا، ِشْدقُهُ  ويَْلتَئِمُ  لَك،ذ ِمْثلَ  اآلَخرِ  بِشْدقِهِ 

 قَائِم   وَرُجل   قَفَاهُ  علَى ُمْضطَِجع   َرُجل   علَى أتَْينَا حتَّى فَاْنطَلَْقنَا اْنطَلِْق،: قااَل 

 الَحَجُر، تََدْهَدهَ  َضَربَهُ  فَإَِذا َرْأَسهُ، به فَيَْشَدخُ  - َصْخَرة   أوْ  - بفِْهر   َرْأِسهِ  علَى

 هَُو، كما َرْأُسهُ  وَعادَ  َرْأُسهُ  يَْلتَئِمَ  حتَّى هذا إلى يَْرِجعُ  فال لِيَأُْخَذهُ، إلَْيهِ  فَاْنطَلَقَ 

 التَّنُّوِر، ِمْثلِ  ثَْقب   إلى فَاْنطَلَْقنَا اْنطَلِقْ : قااَل  هذا؟ َمن: قُلتُ  فََضَربَهُ، إلَْيِه، فََعادَ 

 أنْ  َكادَ  حتَّى اْرتَفَُعوا اْقتََربَ  فَإَِذا نَاًرا، تَْحتَهُ  يَتََوقَّدُ  واِسع   ْسفَلُهُ وأَ  َضيِّق   أْعاَلهُ 

 هذا؟ َمن: فَقُلتُ  ُعَراة ، ونَِساء   ِرَجال   وفيهَا فِيهَا، َرَجُعوا َخَمَدتْ  فَإَِذا يَْخُرُجوا،

 وَسطِ  علَى قَائِم   َرُجل   فيه َدم   ِمن نَهَر   علَى أتَْينَا حتَّى فَاْنطَلَْقنَا اْنطَلِْق،: قااَل 

 النَّهَرِ  َشطِّ  وعلَى - َحاِزم   بنِ  َجِريرِ  عن: َجِرير   بنُ  وَوْهبُ  يَِزيُد، قالَ  - النَّهَرِ 

ُجلُ  فأْقبَلَ  ِحَجاَرة ، يََدْيهِ  بْينَ  َرُجل    يَْخُرجَ  أنْ  أَرادَ  فَإَِذا النَّهَِر، في الذي الرَّ

ُجلُ  َرَمى هُ  ،فِيهِ  في بَحَجر   الرَّ  َرَمى لِيَْخُرجَ  َجاءَ  ُكلَّما فََجَعلَ  َكاَن، َحْيثُ  فََردَّ

 حتَّى فَاْنطَلَْقنَا اْنطَلِْق،: قااَل  هذا؟ ما: فَقُلتُ  َكاَن، كما فَيَْرِجعُ  بَحَجر ، فيه في

، شيخ   أْصلِهَا وفي َعِظيَمة ، َشَجَرة   فِيهَا َخْضَراَء، َرْوَضة   إلى اْنتَهَْينَا  وِصْبيَان 

 الشََّجَرِة، في بي فََصِعَدا يُوقُِدهَا، نَار   يََدْيهِ  بْينَ  الشََّجَرةِ  ِمنَ  قَِريب   َرُجل   إَذاو

، ُشيُوخ   ِرَجال   فِيهَا منها، أْحَسنَ  قَطُّ  أرَ  لَمْ  َداًرا وأَْدَخاَلنِي ، وَشبَاب   ونَِساء 

،  أْحَسنُ  هي َداًرا َخاَلنِيفأدْ  الشََّجَرةَ، بي فََصِعَدا منها أْخَرَجانِي ثُمَّ  وِصْبيَان 

، فِيهَا وأَْفَضلُ  ، ُشيُوخ  ْفتَُمانِي: قُلتُ  وَشبَاب  ا فأْخبَِرانِي اللَّْيلَةَ، طَوَّ  َرأَْيُت، َعمَّ

ا نََعْم،: قااَل   عْنه فَتُْحَملُ  بالَكْذبَِة، يَُحدِّثُ  فََكذَّاب   ِشْدقُهُ، يَُشقُّ  َرأَْيتَهُ  الذي أمَّ

 َرْأُسهُ، يُْشَدخُ  َرأَْيتَهُ  والذي القِيَاَمِة، يَومِ  إلى به فيُْصنَعُ  َق،اآلفَا تَْبلُغَ  حتَّى

ُ  َعلََّمهُ  فََرُجل    إلى به يُْفَعلُ  بالنَّهَاِر، فيه يَْعَملْ  ولَمْ  باللَّْيلِ  عْنه فَنَامَ  القُْرآَن، هللاَّ

نَاةُ، فَهُمُ  الثَّْقبِ  في َرأَْيتَهُ  والذي القِيَاَمِة، يَومِ   آِكلُوا النَّهَرِ  في َرأَْيتَهُ  لذيوا الزُّ
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بَا، ْيخُ  الرِّ ْبيَاُن، السَّاَلُم، عليه إْبَراِهيمُ  الشََّجَرةِ  أْصلِ  في والشَّ  َحْولَهُ، والصِّ

 َدَخْلتَ  الَّتي األُولَى والدَّارُ  النَّاِر، َخاِزنُ  َمالِك   النَّارَ  يُوقِدُ  والذي النَّاسِ  فأْواَلدُ 

ةِ  َدارُ  ا ِمنِيَن،الُمؤْ  َعامَّ هََداِء، فََدارُ  الدَّارُ  هِذه وأَمَّ  وهذا ِجْبِريُل، وأَنَا الشُّ

 َذاكَ : قااَل  السََّحاِب، ِمْثلُ  فَْوقِي فَإَِذا َرْأِسي، فََرفَْعتُ  َرْأَسَك، فَاْرفَعْ  ِميَكائِيُل،

 فَلَوِ  تَْستَْكِمْلهُ  مْ لَ  ُعُمر   لكَ  بَقِيَ  إنَّه: قااَل  َمْنِزلِي، أْدُخلْ  َدَعانِي: قُلتُ  َمْنِزلَُك،

 .َمْنِزلَكَ  أتَْيتَ  اْستَْكَمْلتَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  جندب بن سمرة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5096: الرقم أو الصفحة البخاري

 عزَّ  ربِّه على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  كرامةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .وجلَّ 

ْؤيا، بأْمرِ  االهتمامُ : وفيه --2 ؤالُ  الرُّ الةِ  بْعدَ  وِذْكُرها عنها، والسُّ  .الصَّ

 .أصحابِه على سالِمه بْعدَ  اإلمامِ  إقبالِ  مشروعيَّةُ : وفيه --3

 .المسِجدِ  داخلَ  الِعلمِ  في الكالمِ  إباحةُ : وفيه --4

 .غيِره أو للِعلمِ  الُجلوسِ  عندَ  القِبلةِ  استِدبارِ  مشروعيَّةُ : وفيه --5

وايةِ  الَكِذبِ  ِمن التَّحذيرُ : هوفي --6  .الحقِّ  بغيرِ  والرِّ

 .به والَعملِ  القُرآنِ  قِراءةِ  تْركِ  ِمن التَّحذيرُ : وفيه --7

ناِة، على التَّغليظُ : وفيه --1 ةِ  وبيانُ  الزُّ  .ِعقابِهم ِشدَّ

وأما المؤمنون فلهم ألوان عديدة من النعم، منها أنهم يحلون بأساور  --3

 لؤلؤا يزينون به تيجانهم  الذهب، ويحلون

 وهو ظاهر القرآن ونصه. قال القرطبي:

وجميع ما يلبسونه وينتفعون به من فرشهم ولباسهم وستورهم حرير، وهو 

 أعلى مما في الدنيا بكثير.
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لُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  لَْيلَةَ  القََمرِ  ُصوَرةِ  علَى الَجنَّةَ  تَْدُخلُ  ُزْمَرة   أَوَّ

، َرُجل   قَْلبِ  علَى قُلُوبُهُمْ  إَضاَءةً، َكْوَكب   َكأََشدِّ  إْثِرِهمْ  علَى ينَ والذ البَْدِر،  واِحد 

 منهما واِحَدة   ُكلُّ  َزْوَجتَاِن، منهمْ  اْمِرئ   لُِكلِّ  تَبَاُغَض، واَل  بْينَهُمْ  اْختاَِلفَ  ال

َ  يَُسبُِّحونَ  الُحْسِن، ِمنَ  لَْحِمهَا وَراءِ  ِمن َساقِهَا ُمخُّ  يَُرى  ال وَعِشيًّا، بُْكَرةً  هللاَّ

ةُ، الذَّهَبُ  آنِيَتُهُمُ  يَْبُصقُوَن، واَل  يَْمتَِخطُوَن، واَل  يَْسقَُموَن،  وأَْمَشاطُهُمُ  والفِضَّ

ةُ  َمَجاِمِرِهمُ  وَوقُودُ  الذَّهَُب،  وَرْشُحهُمُ  ،- الُعودَ  يَْعنِي: اليََمانِ  أَبُو قالَ  - األلُوَّ

 .الِمْسكُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0046: الرقم أو الصفحة

وأرشدوا إلى طيب القول، قال ابن عباس يريد ال إله إال هللا، والحمد  --4

هلل، كما أرشدوا إلى صراط هللا وهو في الدنيا دينه وهو اإلسالم، وفي 

ِ الَِّذي  اآلخرة الطيب من القول: وهو الحمد هلل ألنهم يقولون غدا: اْلَحْمُد هلِلَّ

ِ الَِّذي أَْذهََب َعنَّا اْلَحَزَن ]فاطر 43/ 7هَدانا لِهذا ]األعراف  / 35[ ، اْلَحْمُد هلِلَّ

[ فليس في الجنة لغو وال كذب، فما يقولونه فهو طيّب القول. وقد هدوا 34

نة، إذ ليس في الجنة في الجنة إلى صراط هللا وهو اإلسالم أو إلى طريق الج

شيء من مخالفة أمر هللا وقيل: الطيب من القول: ما يأتيهم من هللا من 

 البشارات الحسنة.

ْحَمنِ  عبدِ  بنُ  َسلََمةَ  أَبُو حدهثَنيوفي الصحيح   َسأَْلتُ : قالَ  ،َعْوفٍ  بنِ  الره

ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِيُّ  كانَ  شيء   بأَيِّ  الُمْؤِمنِيَن، أُمَّ  َعائَِشةَ   يَْفتَتِحُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 َربه  اللهُهمه : َصاَلتَهُ  اْفتَتَحَ  اللَّْيلِ  ِمنَ  قَامَ  إَذا كانَ : قالَتْ  اللَّْيِل؟ ِمنَ  قَامَ  إَذا َصاَلتَهُ 

َمَواتِ  فَاِطرَ  وإْسَرافِيَل، َوِميَكائِيَل، ِجْبَرائِيَل،  الَغْيبِ  َعالِمَ  َواألْرِض، السه

َهاَدِة،  اْختُلِفَ  لِما اْهِدنِي يَْختَلِفُوَن، فيه َكانُوا فِيما ِعبَاِدكَ  بْينَ  تَْحُكمُ  تَ أَنْ  َوالشه

 .ُمْستَقِيمٍ  ِصَراطٍ  إلى تََشاءُ  َمن تَْهِدي إنهكَ  بإْذنَِك، الَحقِّ  ِمنَ  فيه

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

 [صحيح: ] المحدث حكم ةخالص|  330: الرقم أو الصفحة
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أما في الدنيا فالحرير والذهب محرم استعمالهما حلية على الرجال،  --5

حالل للنساء، أما االنتفاع بآنية الذهب والفضة كاألكل والشرب فهو حرام 

 ل والنساء.مطلقا على   الرجا

أن النبي صلّى هللا عليه وسلم قال:  َمْن لَبَِس  روى النسائي عن أبي هريرة

الَحِريَر في الدنيا ؛ لْم يَْلبَْسهُ في اآلخرِة ، وَمْن شرَب الخمَر في الدنيا ؛ لْم 

ِة ؛ لْم يَْشَرْب بِها في  يَْشَرْبهُ في اآلخرِة ، وَمْن شرَب في آنِيَِة الذَّهَِب والفِضَّ

 اآلخرِة ثُمَّ قال : لِباُس أهِل الجنِة ، وَشَراُب أهِل الجنِة ، وآنِيَةُ أهِل الجنةِ 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح الترغيب

 | خالصة حكم المحدث : صحيح |   0010الصفحة أو الرقم: 

الف ( باخت6968التخريج : أخرجه النسائي في ))السنن الكبرى(( )

 ( بنحوه مختصراً 9011يسير، وأحمد )

َمن َشِرَب الَخْمَر في   حديث ابن عمر عن النبي صلّى َّللا عليه وسلم:

ْنيا، ثُمَّ لَْم يَتُْب ِمْنها، ُحِرَمها في اآلِخَرِة.  الدُّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 1131البخاري الصفحة أو الرقم: 

دليل  على أنَّ التَّوبةَ تُكفُِّر المعاصَي؛ الكبائَر منها  وفي هذا الحديثِ 

غائَر.  والصَّ

مال بظاهر الحديث، وإن دخل الجنة، فإذا لم تحدث التوبة، فيحرم مما ذكر ع

 بدليل

قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه  ما رواه مسلم عن أبي امامة الباهلي

ْنيا لَْم يَْلبَْسهُ في اآلِخَرِة. وسلم:  َمن لَبَِس الَحِريَر في الدُّ

 الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0034: الصفحة أو الرقم

جالِ  في الحديِث:  النَّهُي َعن لُْبِس الحريِر لِلرِّ
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 [     01( :آية 00المنع من المسجد الحرام ]سورة الحج ) -3

ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحراِم الهِذي َجَعْلناهُ  وَن َعْن َسبِيِل َّللاه إِنه الهِذيَن َكفَُروا َويَُصدُّ

لِلنهاِس َسواًء اْلعاِكُف فِيِه َواْلباِد َوَمْن يُِرْد فِيِه بِإِْلحاٍد بِظُْلٍم نُِذْقهُ ِمْن َعذاٍب 

 (01أَلِيٍم )

 التفسير

إن الذين كفروا باهلل، ويصرفون غيرهم عن الدخول في اإِلسالم،  - 25

ويصدون الناس عن المسجد الحرام، مثل ما فعل المشركون عام الحديبية 

ف نذيقهم العذاب األليم، ذلك المسجد الذي جعلناه قبلة للناس في فسو

صالتهم ومنسًكا من مناسك الحج والعمرة، يستوي فيه المكي المقيم فيه، 

والطارئ فيه من غير أهل مكة، ومن يرد فيه مياًل عن الحق بالوقوع بشيء 

 من المعاصي عامًدا نذقه من عذاب مؤلم.

  حة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحي 

 دلت اآلية على ما يأتي:

حرية العبادة في الحرم المكي لجميع الناس، من أهل مكة وغيرهم،  -1

وهذا يومئ إلى أن من يمنع الناس من حج بيت هللا الحرام، يكون من الذين 

 كفروا ألن هللا تعالى ذكر فريضة الحج عقب هذه اآلية.

 يَْبَعثُ  َوهو َسِعيد   بنِ  لَِعْمِرو قالَ  أنَّهُ  ،لَعَدِويِّ ا ُشَرْيحٍ  أَبِي َعنْ وفي الصحيح   

ةَ  إلى البُُعوثَ  ْثكَ  األِميرُ  أَيُّهَا لي اْئَذنْ : َمكَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  به قَامَ  قَْواًل  أَُحدِّ  هللاَّ

 َعْينَايَ  َصَرْتهُ َوأَبْ  قَْلبِي، َوَوَعاهُ  أُُذنَاَي، َسِمَعْتهُ  الفَْتِح، يَومِ  ِمن الَغدَ  وسلَّمَ  عليه

َ، َحِمدَ  أنَّهُ  به، تََكلَّمَ  ِحينَ  ةَ  إنَّ : قالَ  ثُمَّ  عليه، َوأَْثنَى هللاَّ َمهَا َمكَّ ُ  َحرَّ  َولَمْ  هللاَّ

ْمهَا ِ  يُْؤِمنُ  اِلْمِرئ   يَِحلُّ  فال النَّاُس، يَُحرِّ  َدًما، بهَا يَْسفِكَ  أَنْ  اآلِخرِ  َواْليَومِ  باهللَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  بقِتَالِ  تََرخَّصَ  أََحد   فإنْ  َشَجَرةً، بهَا يَْعِضدَ  َواَل   وسلَّمَ  عليه هللاَّ

َ  إنَّ : له فَقُولوا فِيهَا،  َساَعةً  فِيهَا لي أَِذنَ  وإنَّما لَُكْم، يَأَْذنْ  َولَمْ  لَِرسولِِه، أَِذنَ  هللاَّ

. الَغائِبَ  الشَّاِهدُ  َوْليُبَلِّغِ  ألْمِس،با َكُحْرَمتِهَا اليومَ  ُحْرَمتُهَا َعاَدتْ  َوقَدْ  نَهَار ، ِمن

و؟ لكَ  قالَ  ما: ُشَرْيح ألَبِي فقِيلَ   إنَّ  ُشَرْيح، أَبَا يا ِمْنكَ  بذلكَ  أَْعلَمُ  أَنَا: قالَ  َعْمر 

ا َواَل  َعاِصيًا، يُِعيذُ  ال الَحَرمَ  ، فَاّرً ا َواَل  بَدم   .بَخْربَة   فَاّرً
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 المصدر|  مسلم:  المحدث|  مروع بن خويلد العدوي شريح أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5014: الرقم أو الصفحة مسلم صحيح: 

 [صحيح]

ِ  عبدُ  وقالَ  َرُجاًل  قَتَلُوا ُخَزاَعةَ  أنَّ : ُهَرْيَرةَ  أبِي َعنْ وفي الصحيح     بنُ  هللاَّ

، ثَنَا َرَجاء  ، َحدَّ ثَنَا يَْحيَى، عن َحْرب  ثَنَا َسلََمةَ، أبو َحدَّ  َعامَ  أنَّه: هَُرْيَرةَ  أبو َحدَّ

 فَقَامَ  الَجاِهلِيَِّة، في لهمْ  بقَتِيل   لَْيث ، بَنِي ِمن َرُجاًل  ُخَزاَعةُ  قَتَلَتْ  َمكَّةَ، فَْتحِ 

ِ  َرسولُ  َ  إنَّ : فَقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  وَسلَّطَ  الفِيَل، َمكَّةَ  عن َحبَسَ  هللاَّ

 بَْعِدي، ألَحد   تَِحلُّ  واَل  قَْبلِي، ألَحد   تَِحلَّ  لَمْ  وإنَّهَا أاَل  ،والُمْؤِمنِينَ  َرسوله عليهم

، هِذه َساَعتي وإنَّهَا أاَل  نَهَار ، ِمن َساَعةً  لي أُِحلَّتْ  وإنَّما أاَل   يُْختَلَى ال َحَرام 

 قَتِيل   له قُتِلَ  وَمن ُمْنِشد ، إالَّ  َساقِطَتَهَا يَْلتَقِطُ  واَل  َشَجُرهَا، يُْعَضدُ  واَل  َشْوُكهَا،

ا: النَّظََرْينِ  بَخْيرِ  فَهو ا يُوَدى إمَّ  أبو له يُقَالُ  اليََمِن، أْهلِ  ِمن َرُجل   فَقَامَ  يُقَادُ  وإمَّ

ِ  َرسولَ  يا لي اْكتُبْ : فَقالَ  َشاه ، ِ  َرسولُ  فَقالَ . هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  قَُرْيش ، ِمن ل  َرجُ  قَامَ  ثُمَّ  َشاه   ألبِي اْكتُبُوا  اإلْذِخَر، إالَّ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ . وقُبُوِرنَا بُيُوتِنَا في نَْجَعلُهُ  فإنَّما  إالَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، ُعبَْيدُ  وتَابََعهُ . اإلْذِخرَ  : نَُعْيم   أبِي عن: بَْعُضهُمْ  قالَ  الفِيلِ  في شيبَانَ  عن هللاَّ

ِ  ُعبَْيدُ  وقالَ  القَْتلَ  ا: هللاَّ  .القَتِيلِ  أْهلُ  يُقَادَ  أنْ  إمَّ

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

: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6990: الرقم أو الصفحة

 [معلقان...  َّللا عبيد وتابعه... رجاء بن َّللا عبد وقال

 هللاِ  نِعمةَ  النَّاسَ  وسلَّم عليه هللا صلَّى هللاِ  رسولِ  تذكيرُ  الحديثِ  هذا في --1

 . ... وُمبِطل   ُمِحقٍّ  كلُّ  بها شِهد آيةً  كانت فإنَّها مكَّةَ؛ عن الفيلِ  حبسِ  في

ةَ  أنَّ : وفيه --2  ِمن ساعةً  وسلَّم يهعل هللا صلَّى هللا لرسولِ  إالَّ  تُبَحْ  لم مكَّ

مها، الَّذي البلدةِ  هذه ربِّ  رسولُ  أنَّه وذلك نهار ؛  ِمن ساعةً  له فأُِحلَّتْ  حرَّ

 . ... الدَّارِ  ربِّ  أعداءِ  أنجاسِ  ِمن تطهيِرها ِمن ليتمكَّنَ  نهار؛
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 حفظًا، ضبطُه يمِكنُه ال الَّذي الَجْزلَ  الكالمَ  سِمع إذا اإلنسانَ  أنَّ : وفيه --3

 أشاُروا إذا الخبرةِ  أهلَ  أنَّ : وفيه.َشاه أبو فَعل كما يَستكتِبَه، أن له ينبغي فإنَّه

 .إليهم رَجع بشيء  

كل من يرتكب معصية في مكة عدوانا وظلما، أو يعزم فيه على الشر،  -2

وإن لم يفعله، له يوم القيامة عذاب مؤلم شديد األلم أي فيعاقب اإلنسان على 

    لم يعمله. ما ينويه من المعاصي بمكة، وإن

ويالحظ أنه لم يؤاخذ َّللا تعالى أحدا على الهم بالمعصية إال في المسجد 

: َوَمْن يُِرْد فِيِه بِإِْلحاد  ألنه مكان تطهير النفس والتوبة الحرام لقوله تعالى

 والنقاء والتخلص من الذنوب بالكلية هلل عز وجل.  

، فقال: يا ابن بن الزبير قال اإلمام أحمد: أتى عبد َّللا بن عمر عبد َّللا

الزبير: إياك واإللحاد في حرم هللا، فإني سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه 

إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين »وسلم يقول: 

 « .لرجحت

الراوي : سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص | المحدث : أحمد شاكر | 

| خالصة حكم المحدث :  8/30ة أو الرقم: المصدر : مسند أحمد الصفح

 إسناده صحيح

 (6000التخريج : أخرجه أحمد )

 وذهب الشافعي رحمه َّللا إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر،

ِ، أَْيَن تَْنِزُل لحديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال : قلت:  يَا َرسوَل هللاَّ

قِيل  ِمن ِربَاع  أَْو ُدور ، وكاَن َعقِيل  وِرَث في َداِرَك بَمكَّةَ؟ فَقاَل: وهْل تََرَك عَ 

ُ عْنهَما، شيئًا  ، ولَْم يَِرْثهُ َجْعفَر  واَل َعلِي  َرِضَي هللاَّ أَبَا طَالِب  هو وطَالِب 

ألنَّهُما َكانَا ُمْسلَِمْيِن، وكاَن َعقِيل  وطَالِب  َكافَِرْيِن، فَكاَن ُعَمُر بُن الَخطَّاِب 

ُ ع ْنه يقوُل: ال يَِرُث الُمْؤِمُن الَكافَِر. قاَل ابُن ِشهَاب : وَكانُوا َرِضَي هللاَّ

ِ تََعالَى: }إنَّ الَِّذيَن آَمنُوا وهَاَجُروا وَجاهَُدوا بأَْمَوالِِهْم  لُوَن قَْوَل هللاَّ يَتَأَوَّ

ِ، والذيَن آَوْوا ونََصُروا أُولَئَِك بَْعُضهُْم أَْولِ  يَاُء بَْعض { وأَْنفُِسِهْم في َسبيِل هللاَّ

 [ اآليَةَ.72]األنفال: 
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 الراوي : أسامة بن زيد | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5199الصفحة أو الرقم: 

 (5015( واللفظ له، ومسلم )5199التخريج : أخرجه البخاري )

اَل يَِرُث الُمْسلُِم الَكافَِر َواَل الَكافُِر   وقال فيما رواه  البخاري  عن أسامة:

 الُمْسلَِم.

 الراوي : أسامة بن زيد | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 6364الصفحة أو الرقم: 

 (5654( واللفظ له، ومسلم )6364التخريج : أخرجه البخاري )

ا بين المسلِم  وفي هذا الحديِث يُبيُِّن النهبِيُّ صلهى َّللا عليه وسلهم ُحكًما عاّمً

إلرَث والكافِر، فيقول: "ال يرُث المسلُم الكافَر، وال الكافُر المسلَم"؛ ألنَّ ا

يُن مختلفًا؛ ألنَّه  لِة والقُربَى والنَّفِع، وهي ُمنقِطعة  ما داَم الدِّ َمبناهُ على الصِّ

لَةُ، فُقَِد معها كلُّ شيء   الصلةُ المتينةُ، والعروةُ الوثقَى، فإذا فُقَدت هذه الصِّ

 حتَّى القرابةُ، وانقطَعْت َعالقةُ التَّوارِث بين الطرفَيِن.

تملك وتورث، وال تؤجر، جمعا بين رباع مكة  فقال:  وتوسط اإلمام أحمد

 األدلة.

فتكون مغنومة، لكن  ومنشأ الخالف: كيفية فتح مكة، هل كان فتحها عنوة؟

النبي صلّى هللا عليه وسلم لم يقسمها وأقرها ألهلها، ولمن جاء بعدهم كما 

 فعل عمر رضي هللا عنه بأرض سواد العراق، فتبقى على ذلك ال تباع وال

تكرى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة 

 واألوزاعي.

وإليه ذهب الشافعي، فتبقى ديارهم بأيديهم،  أو هل كان فتحها صلحا؟

ويتصرفون في أمالكهم كيف شاؤوا، واستدل بقوله تعالى: الَِّذيَن أُْخِرُجوا 

 [ فأضافها إليهم.41/ 22ِمْن ِدياِرِهْم ]الحج 
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ال صلّى َّللا عليه وسلم يوم فتح مكة فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي وق

َوفَْدنَا إلى ُمَعاِويَةَ بِن أَبِي ُسْفيَاَن، َوفِينَا أَبُو هَُرْيَرةَ، فَكاَن ُكلُّ  .   هريرة:

َرْيَرةَ، َرُجل  ِمنَّا يَْصنَُع طََعاًما يَْوًما ألَْصَحابِِه، فََكانَْت نَْوبَتِي، فَقُلُت: يا أَبَا هُ 

اليَْوُم نَْوبَتِي، فََجاُؤوا إلى الَمْنِزِل َولَْم يُْدِرْك طََعاُمنَا، فَقُلُت: يا أَبَا هَُرْيَرةَ، لو 

ُ عليه وسلََّم حتَّى يُْدِرَك طََعاُمنَا، فَقاَل: ُكنَّا مع  ْثتَنَا عن َرسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ َحدَّ

ُ عليه وسلَّ  َم يَوَم الفَْتِح، فََجَعَل َخالَِد بَن الَولِيِد علَى الُمَجنِّبَِة َرسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

بَْيَر علَى الُمَجنِّبَِة اليُْسَرى، َوَجَعَل أَبَا ُعبَْيَدةَ علَى البَيَاِذقَِة،  اليُْمنَى، َوَجَعَل الزُّ

هُْم، فََجاُؤوا َوبَْطِن الَواِدي، فَقاَل: يا أَبَا هَُرْيَرةَ، اْدُع لي األْنَصاَر، فََدَعْوتُ 

يُهَْرِولُوَن، فَقاَل: يا َمْعَشَر األْنَصاِر، هْل تََرْوَن أَْوبَاَش قَُرْيش ؟ قالوا: نََعْم، 

قاَل: اْنظُُروا، إَذا لَقِيتُُموهُْم َغًدا أَْن تَْحُصُدوهُْم َحْصًدا، َوأَْخفَى بيَِدِه َوَوَضَع 

فَا، قاَل: فَما أَْشَرَف يَوَمئذ  لهْم أََحد  إالَّ يَِمينَهُ علَى ِشَمالِِه، َوقاَل: َمْوِعُدُكُم  الصَّ

فَا، َوَجاَءِت  ُ عليه وسلََّم الصَّ أَنَاُموهُ، قاَل: َوَصِعَد َرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

فَا، فََجاَء أَبُو ُسْفيَاَن، فَقاَل: يا َرسوَل هللاِ، أُبِيَدْت  األْنَصاُر فأطَافُوا بالصَّ

ُ َخْضَراُء قَُرْيش   ال قَُرْيَش بَْعَد اليَوِم، قاَل أَبُو ُسْفيَاَن: قاَل َرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

 ، اَلَح فَهو آِمن  ، َوَمن أَْلقَى السِّ عليه وسلََّم: َمن َدَخَل َداَر أَبِي ُسْفيَاَن فَهو آِمن 

ُجُل فقَْد  ا الرَّ ، فَقالِت األْنَصاُر: أَمَّ أََخَذْتهُ َرْأفَة  َوَمن أَْغلََق بَابهُ فَهو آِمن 

ُ عليه  بَعِشيَرتِِه، َوَرْغبَة  في قَْريَتِِه، َونََزَل الَوْحُي علَى َرسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ُجُل فقَْد أََخَذْتهُ َرْأفَة  بَعِشيَرتِِه، َوَرْغبَة  في قَْريَتِِه، أاََل  ا الرَّ وسلََّم، قاَل: قُلتُْم: أَمَّ

د  عبُد هللاِ َوَرسولُهُ، هَاَجْرُت إلى هللاِ فَما اْسِمي إًذا؟ ثاََلَث مَ  ات ، أَنَا ُمَحمَّ رَّ

 ِ ِ، ما قُْلنَا إالَّ َضنًّا باهللَّ وإلَْيُكْم، فَاْلَمْحيَا َمْحيَاُكْم، َواْلَمَماُت َمَماتُُكْم قالوا: َوهللاَّ

قَانُِكْم َويَْعِذَرانُِكمْ  َ َوَرسوله يَُصدِّ  .َوَرسولِِه، قاَل: فإنَّ هللاَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5390الصفحة أو الرقم: 

ِد، وا في الحديِث: --5 لَُف عليه ِمن ُحْسِن التَّودُّ ْلُمزاورِة، ما كان السَّ

 َواْلُمواَصلِة، َواْلُمكاَرَمِة.

 وفيه: ُمعجزةُ النَّبيِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم. --2

ضا بُِمفارقتِهم. --3 لحاِء، وعَدِم الرِّ  وفيه: َداللة  على البُْخِل بِالعلماِء َوالصُّ
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( 00تعيين مكان البيت الحرام واألمر بالحج إليه  ]سورة الحج ) -9

 [     08الى  06:اآليات 

ْبراِهيَم َمكاَن اْلبَْيِت أَْن ال تُْشِرْك بِي َشْيئاً َوطَهِّْر بَْيتَِي لِلطهائِفِيَن  ْأنا إِلِ َوإِْذ بَوه

ُجوِد ) كهعِ السُّ ْن فِي النهاِس بِاْلَحجِّ يَأْتُوَك ِرجاالً 06َواْلقائِِميَن َوالرُّ ( َوأَذِّ

( لِيَْشَهُدوا َمنافَِع لَُهْم 03لِّ فَجٍّ َعِميٍق )َوَعلى ُكلِّ ضاِمٍر يَأْتِيَن ِمْن كُ 

ِ فِي أَيهاٍم َمْعلُوماٍت َعلى ما َرَزقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اأْلَْنعاِم فَُكلُوا  َويَْذُكُروا اْسَم َّللاه

 ( ثُمه ْليَْقُضوا تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا نُُذوَرُهمْ 09ِمْنها َوأَْطِعُموا اْلبائَِس اْلفَقِيَر )

فُوا بِاْلبَْيِت اْلَعتِيِق )  (08َوْليَطهوه

 التفسير

إذ بيّنا إلبراهيم عليه السالم مكان البيت  -أيها الرسول-واذكر  - 26

وحدوده بعد أن كان مجهواًل، وأوحينا إليه أال تشرك بعبادتي شيئًا، بل 

اعبدني وحدي، وطهّر بيتي من األنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به، 

 مصلّين فيه.وال

وناِد في الناس داعيًا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه؛  - 27

يأتوك مشاة أو ركبانًا على كل بعير مهزول مما عانى من السير، تأتي بهم 

 اإلبل تحملهم من كل طريق بعبد.

ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب، والحصول على  - 21

الكلمة وغير ذلك، وليذكروا اسم هللا على ما يذبحونه من الثواب، وتوحيد 

الهدايا في أيام معلومات هي: عاشر ذي الحجة وثالثة أيام بعده؛ شكًرا هلل 

على ما رزقهم من اإلبل والبقر والغنم، فكلوا من هذه الهدايا، وأطعموا منها 

 من كان شديد الفقر.

ويتحللوا بحلق رؤوسهم  ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم، - 29

وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب اإلحرام، وليوفوا بما 

أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي، وليطوفوا طواف اإلفاضة 

 بالبيت الذي أعتقه هللا من تسلط الجبابرة عليه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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 ا يأتي:أرشدت اآليات إلى م

إن بناء الكعبة المشرفة أو البيت الحرام على يد إبراهيم الخليل عليه  -1

 السالم بأمر من هللا تعالى له هدفان:

وإظهار التوحيد الخالص من شوائب  إعالن وحدانية َّللا تعالى -األول

 الشرك.

واألوثان واألقذار وكل مظاهر  تطهير البيت من جميع األصنام -الثاني

ْجَس ِمَن الكفر وال بدع وجميع األنجاس والدماء، كما قال تعالى: فَاْجتَنِبُوا الرِّ

 [ .31/ 22اأْلَْوثاِن ]الحج 

واألصح أن الخطاب في ذلك وما يأتي إلبراهيم، وليس لمحمد عليهما 

 الصالة والسالم.        

ا َدَخَل النبيُّ َصلَّى هللاُ  روي البخاري عن عبد َّللا بن عباس  عليه ، قاَل: لَمَّ

ا َخَرَج  وسلََّم البَْيَت، َدَعا في نََواِحيِه ُكلِّهَا، ولَْم يَُصلِّ حتَّى َخَرَج منه، فَلَمَّ

 َرَكَع َرْكَعتَْيِن في قُبُِل الَكْعبَِة، وقاَل: هِذه القِْبلَةُ.

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 089البخاري الصفحة أو الرقم: 

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

 | خالصة حكم المحدث : حسن صحي 0009داود الصفحة أو الرقم: 

 : بياُن أنَّ الِحجَر جزء  من البَيِت الحراِم.وفي الحديثِ 
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َجْدِر أَِمَن َسأَْلُت النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم َعِن ال روي البخاري عن عائشة

البَْيِت هَُو؟ قاَل: نََعْم قُلُت: فَما لهْم لَْم يُْدِخلُوهُ في البَْيِت؟ قاَل: إنَّ قَْوَمِك 

َرْت بِهُم النَّفَقَةُ قُلُت: فَما َشأُْن بَابِِه ُمْرتَفًِعا؟ قاَل: فََعَل ذلَك قَْوُمِك، لِيُْدِخلُوا  قَصَّ

لَْواَل أنَّ قَْوَمِك َحِديث  َعْهُدهُْم بالَجاِهلِيَِّة، َمن َشاُؤوا ويَْمنَُعوا َمن َشاُؤوا، و

فأَخاُف أَْن تُْنِكَر قُلُوبُهُْم، أَْن أُْدِخَل الَجْدَر في البَْيِت، وأَْن أُْلِصَق بَابَهُ 

 باألْرِض.

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

 خالصة حكم المحدث : ]صحيح[|  5194البخاري الصفحة أو الرقم: 
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رَرين دفًعا ألَكبِرهما؛ ألنَّ في الحديثِ  --5 : َدليل  على ارتِكاِب أيسِر الضَّ

 لِميَن وُرجوِعِهم عن دينِِهم.قُصوَر البَيِت أيسُر ِمن افتِتاِن طائفة  ِمن المس

ين ِمن غير الفرائِض بأن  --2 وفيه: أنَّ النُّفوَس تُساُس بما تُساُس إلَيه في الدِّ

 يُْتَرَك ويُْرفََع عن النَّاِس ما يُنِكرون ِمنها.

 وفيه: أنَّ النَّاَس َغيُر مْحجوبيَن عن البَيِت. --3

ا اْحتََرَق البَْيتُ  روي  مسلم عن عائشة َزَمَن يَِزيَد بِن ُمَعاِويَةَ، ِحيَن  لَمَّ

بَْيِر حتَّى قَِدَم النَّاُس  اِم، فَكاَن ِمن أَْمِرِه ما َكاَن، تََرَكهُ ابُن الزُّ َغَزاهَا أَْهُل الشَّ

ا َصَدَر النَّاُس،  اِم، فَلَمَّ بَهُْم، علَى أَْهِل الشَّ ئَهُْم، أَْو يَُحرِّ الَمْوِسَم يُِريُد أَْن يَُجرِّ

يا أَيُّهَا النَّاُس، أَِشيُروا َعلَيَّ في الَكْعبَِة، أَْنقُُضهَا ثُمَّ أَْبنِي بنَاَءهَا؟ أَْو  قاَل:

أُْصلُِح ما َوهَى منها؟ قاَل ابُن َعبَّاس : فإنِّي قْد فُِرَق لي َرْأي  فِيهَا، أََرى أَْن 

أَْحَجاًرا أَْسلََم النَّاُس تُْصلَِح ما َوهَى منها، َوتََدَع بَْيتًا أَْسلََم النَّاُس عليه، وَ 

بَْيِر: لو كاَن  ُ عليه وسلََّم، فَقاَل ابُن الزُّ َعلَْيهَا، َوبُِعَث َعلَْيهَا النبيُّ َصلَّى هللاَّ

هُ، فَكيَف بَْيُت َربُِّكْم؟ إنِّي ُمْستَِخير   أََحُدُكُم اْحتََرَق بَْيتُهُ، ما َرِضَي حتَّى يُِجدَّ

ا َمَضى الثَّاَلُث أَْجمع َرْأيَهُ علَى أَْن َربِّي ثاََلثًا، ثُمَّ َعا ِزم  علَى أَْمِري، فَلَمَّ

َماِء،  ِل النَّاِس يَْصَعُد فيه أَْمر  ِمَن السَّ يَْنقَُضهَا، فَتََحاَماهُ النَّاُس أَْن يَْنِزَل بأَوَّ

ا لَْم يََرهُ النَّاُس أََصا ، فأْلقَى منه ِحَجاَرةً، فَلَمَّ بَهُ شيء  تَتَابَُعوا حتَّى َصِعَدهُ َرُجل 

تُوَر  بَْيِر أَْعِمَدةً، فََستََّر َعلَْيهَا السُّ فَنَقَُضوهُ حتَّى بَلَُغوا به األْرَض، فََجَعَل ابُن الزُّ

بَْيِر: إنِّي َسِمْعُت َعائَِشةَ تَقُوُل: إنَّ النبيَّ َصلَّى  حتَّى اْرتَفََع بنَاُؤهُ. َوقاَل ابُن الزُّ

ُ عليه وسلََّم  قاَل: لَْواَل أنَّ النَّاَس َحِديث  َعْهُدهُْم بُكْفر ، َوليَس ِعنِدي ِمَن هللاَّ

ي علَى بنَائِِه، لَُكْنُت أَْدَخْلُت فيه ِمَن الِحْجِر َخْمَس أَْذُرع ،  النَّفَقَِة ما يُقَوِّ

اليوَم أَِجُد ما َولََجَعْلُت لَهَا بَابًا يَْدُخُل النَّاُس منه، َوبَابًا يَْخُرُجوَن منه. قاَل: فأنَا 

أُْنفُِق، َولَْسُت أََخاُف النَّاَس، قاَل: فََزاَد فيه َخْمَس أَْذُرع  ِمَن الِحْجِر حتَّى أَْبَدى 

ا نَظََر النَّاُس إلَْيِه، فَبَنَى عليه البِنَاَء َوكاَن طُوُل الَكْعبَِة ثََمانَِي َعْشَرةَ  أُّسً

ا َزاَد فيه اْستَْقَصَرهُ  ، فََزاَد في طُولِِه َعْشَر أَْذُرع ، َوَجَعَل له بَابَْيِن: ِذَراًعا، فَلَمَّ

اُج إلى  بَْيِر َكتََب الَحجَّ ا قُتَِل ابُن الزُّ أََحُدهُما يُْدَخُل منه، َواآلَخُر يُْخَرُج منه. فَلَمَّ

بَْيِر قْد َوَضعَ  البِنَاَء علَى  عبِد الَملِِك بِن َمْرَواَن يُْخبُِرهُ بذلَك َويُْخبُِرهُ أنَّ اْبَن الزُّ

أُسٍّ نَظََر إلَْيِه الُعُدوُل ِمن أَْهِل َمكَّةَ، فََكتََب إلَْيِه عبُد الَملِِك: إنَّا لَْسنَا ِمن تَْلِطيخِ 
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ا ما َزاَد فيه ِمَن الِحْجِر  هُ، َوأَمَّ ا ما َزاَد في طُولِِه فأقِرَّ ، أَمَّ بَْيِر في شيء  اْبِن الزُّ

هُ إلى بنَائِِه، َوسُ   دَّ البَاَب الذي فَتََحهُ، فَنَقََضهُ َوأََعاَدهُ إلى بنَائِِه.فَُردَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5000الصفحة أو الرقم: 

يَّةُ استشارِة أُولِ  وفي الحديث: ْأِي والخبرِة. أهمِّ  ي الرَّ

ْن فِي النَّاِس بِاْلَحجِّ إعالم بفريضة الحج. وهذا يدل على أن  -2 قوله: َوأَذِّ

الحج كان مفروضا في زمن إبراهيم عليه السالم، فإن كانت الفرضية باقية 

لم تنسخ في عهد نبي بعده، كانت األوامر به في شريعتنا مؤكدة لتلك 

 الفرضية.

ِ َعلَى وإن نسخت تلك ال فرضية، كان وجوب الحج علينا بقوله تعالى: َوهلِلَّ

[ . وذلك في عام 97/ 3النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطاَع إِلَْيِه َسبِياًل ]آل عمران 

 الوفود في السنة التاسعة.

ِ ]البقرة  وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ هلِلَّ  [ النازلة في السنة196/ 2وأما آية: َوأَتِمُّ

السادسة، فليست صريحة في اإليجاب إذ يحتمل أن المراد وجوب إتمامهما 

 بعد الشروع فيهما، فيكون الشروع فيهما ليس واجبا.

وأما إن النبي صلّى هللا عليه وسلم حج حجتين قبل الهجرة فهما نافلتان على 

ملة أبينا إبراهيم عليه السالم، ثم حج بعد الهجرة حجة الوداع في السنة 

 شرة، وهي حجة اإلسالم.العا

وأما إن النبي صلّى هللا عليه وسلم لم يبادر بالحج سنة تسع عام الفرضية 

ألن الوقت حينئذ كان زمن النسيء )تأخير أزمان الشهور( ولم يكن الزمن 

الحقيقي قد استقر حتى تعود عشر ذي الحجة إلى مركزها الصحيح من 

م أنها ستعود إلى مركزها الحقيقي السنة، وقد علم النبي صلّى هللا عليه وسل

في السنة العاشرة، فتأخر إليها كي يقع حجة في الوقت الحقيقي الذي فرض 

هللا على الناس الحج فيه. وليس على أبي بكر الذي حج في السنة التاسعة 

 وال على غيره حرج في حجهم ما دام أمر الزمان مختلطا.
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سماع صوته إلى اآلفاق معجزة، ونداء إبراهيم بالحج على جبل أبي قبيس وإ

 فاهلل قادر على إيصال صوت إبراهيم إلى من يشاء في أي مكان. 

وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي  أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير

في سننه عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم عليه السالم من بناء البيت 

لحج، قال: يا رب، وما يبلغ قال: رّب قد فرغت، فقال: أّذن في الناس با

يا »تعال أّذن، وعلي البالغ، قال: رّب كيف أقول؟ قال: قل:  صوتي؟ قال:

فسمعه أهل السماء « أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق

 واألرض، أال ترى أنهم يجيبون من أقصى البالد، يلبّون.

خريج العواصم | المحدث : شعيب األرناؤوط | المصدر : ت -:  الراوي

| خالصة حكم المحدث : حديث  56/ 3والقواصم الصفحة أو الرقم: 

 موقوف حسن

: قابوس بن أبي ظبيان | المحدث : ابن حجر العسقالني | المصدر  الراوي

| خالصة حكم المحدث  0/439: فتح الباري البن حجر الصفحة أو الرقم: 

 : إسناده قوي

ى ُكلِّ ضاِمر  وعد بإجابة الناس إلى حج البيت ما قوله: يَأْتُوَك ِرجااًل َوَعل -3

بين راجل وراكب. وفيه دليل على جواز كل من المشي والركوب إلى 

 الحج، وال خالف في ذلك، وإنما الخالف في األفضل منهما:       

 فرأى بعض المالكية أن المشي أفضل، لما فيه من المشقة على النفس،

قال: حّج النبي صلّى  أبي سعيد الخدريولحديث ابن ماجه في سننه عن 

ولقول ابن عباس  وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكةهللا عليه وسلم 

 المتقدم.

وذهب جمهور الفقهاء منهم اإلمام مالك إلى أن الركوب أفضل، اقتداء 

بالنبي صلّى هللا عليه وسلم، ولكثرة النفقة، ولتعظيم شعائر الحج بأهبة 

تقديم ِرجااًل على الركبان فال يدل على األفضلية، ألن الركوب. وأما مجرد 

العطف بالواو ال يقتضي الترتيب، ولجواز أن يكون تقديم الرجال على 
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الركبان، لإلشارة إلى مسارعة الناس في االمتثال، حتى إن الماشي ليكاد 

 يسبق الراكب.

الحج قال مجاهد:  دّل قوله: لِيَْشهَُدوا َمنافَِع لَهُْم على جواز التجارة في -4

المنافع: التجارة وما يرضي هللا من أمر الدنيا واآلخرة. ونص الفقهاء على 

جواز التجارة للحجاج من غير كراهة إذا لم تكن هي المقصودة من السفر، 

/ 2بدليل قوله تعالى: لَْيَس َعلَْيُكْم ُجناح  أَْن تَْبتَُغوا فَْضاًل ِمْن َربُِّكْم ]البقرة 

 ل: التجارة بال خالف.[ والفض191

وكلمة َمنافَِع تدل على حكمة الحج، وأنه شرع لما فيه من منافع عظيمة في 

الدين والدنيا، فمناسك الحج من أعظم مظاهر الخشية واإلخالص هلل في 

الذكر والدعاء والعبادة، وهي تدل على التجرد من مفاتن الدنيا وزينتها، 

رفها. كما أنها بواعث على الرحمة وتبعث على عدم التعلق بشهواتها وزخا

 واإلحسان، والعدل

والمساواة، والتعاون، إذ يتعاون الناس في أسفارهم، ويتراحمون، 

ويتعارفون في هذا المؤتمر األكبر، ويكونون متساوين ال فرق بين حاكم 

ومحكوم، وال بين غني وفقير. ثم إنه كان وما يزال الحج محققا لمنافع 

 ز.معيشية ألهل الحجا

ِ فِي  -5 يرى المالكية أن ذبح الهدي ال يجوز ليال، لآلية: َويَْذُكُروا اْسَم هللاَّ

أَيَّام  َمْعلُومات  ألن هللا جعل ظرف النحر هو األيام ال الليالي. والحق أن 

اليوم يطلق على النهار، وعلى مجموع النهار والليل. وغير المالكية يرون 

 طأ فيه بسبب الظلمة.كراهة الذبح ليال، الحتمال الخ

هي أيام النحر،  واأليام المعلومة في رأي اإلمام مالك وأبي يوسف ومحمد:

: هي عشر ذي وفي رأي أبي حنيفة والشافعيوهي العيد واليومان بعده. 

 الحجة، وهي معلومات ألن شأن المسلمين الحرص على معرفتها.

شر ويومان بعده، وعند : العاوأيام النحر عند الحنفية والمالكية ثالثة أيام

الشافعي: إنها أربعة: العاشر وما بعده. والرأي األول مروي عن جمع من 

 الصحابة. والثاني بدليل
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ما روى البيهقي عن جبير بن مطعم أن النبي صلّى هللا عليه وسلم قال: 

 وهي ثالثة بعد يوم النحر «وكّل أيام التشريق ذبح»

َعَرفَةَ َمْوقِف  ، وارفعوا عن ُعَرنَةَ ،  ُكلُّ  أخرج األلباني عن جبير بن مطعم

ر  ، وكلُّ فجاِج ِمنًى منحر  ،  وُكلُّ مزدلِفَةَ موقِف  ، وارفعوا عن بطِن ُمَحسِّ

 وكلُّ أياِم التشريِق ذبح  

 الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح الجامع

 : صحيح | | خالصة حكم المحدث 4103الصفحة أو الرقم: 

وفِطُركم يوَم تفطروَن وأَضحاكم وفي صحيح أبي داود عن أبي هريرة   

وَن َوكلُّ عرفةَ موقف  َوكلُّ منًى منَحر  َوكلُّ فجاِج َمكَّةَ منحر  َوكلُّ  يوَم تضحُّ

 َجمع  موقف  

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح أبي داود

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0004الصفحة أو الرقم: 

( بنحوه 683( واللفظ له، والترمذي )0004التخريج : أخرجه أبو داود )

 مختصراً.

ي ووقت الذبح بعد النحر في رأي مالك: بعد صالة اإلمام وذبحه، وعند أب

حنيفة: بعد الفراغ من الصالة دون ذبح، وفي رأي الشافعي: بعد دخول 

وقت الصالة ومقدار خطبتين. قال ابن عبد البر: ال أعلم خالفا بين العلماء 

 في أن من ذبح قبل الصالة، وكان من أهل المصر أنه غير مضّح،

لقوله صلّى َّللا عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن 

َمن َصلَّى َصاَلتَنَا، ونََسَك نُُسَكنَا، فقَْد أَصاَب النُُّسَك، وَمن نََسَك قَْبَل   ازب:ع

اَلِة واَل نُُسَك له، فَقاَل أبو بُْرَدةَ بُن نِيَار  َخاُل البََراِء: يا  اَلِة، فإنَّه قَْبَل الصَّ الصَّ

اَلِة، وعَ  ِ، فإنِّي نََسْكُت َشاتي قَْبَل الصَّ َرْفُت أنَّ اليوَم يَْوُم أْكل  َرسوَل هللاَّ

َل ما يُْذبَُح في بَْيتِي، فََذبَْحُت َشاتي  وُشْرب ، وأَْحبَْبُت أْن تَُكوَن َشاتي أوَّ

ِ، فإنَّ  اَلةَ، قاَل: َشاتَُك َشاةُ لَْحم  قاَل: يا َرسوَل هللاَّ ْيُت قَْبَل أْن آتَِي الصَّ وتََغدَّ

أَحبُّ إلَيَّ ِمن َشاتَْيِن، أفَتَْجِزي َعنِّي؟ قاَل: نََعْم ولَْن ِعْنَدنَا َعنَاقًا لَنَا َجَذَعةً هي 

 تَْجِزَي عن أَحد  بَْعَدَك.
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الراوي : البراء بن عازب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 811البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (5865م )( واللفظ له، ومسل811التخريج : أخرجه البخاري )

: المنافسةُ والمسارعةُ إلى فِعل الخيراِت. وفيه فضيلةُ أبي بُردة وفي الحديث

 رضي هللا عنه.

لبوادي ومن ال إمام له: فمشهور مذهب مالك أنه يتحرى ذبح وأما أهل ا

 اإلمام أو أقرب األئمة إليه. وقال الحنيفة: يجزيهم من بعد الفجر.       

قوله تعالى: فَُكلُوا ِمْنها يراد منه اإلباحة، مثل قوله: َوإِذا َحلَْلتُْم  -6

الةُ فَاْنتَِشُروا فِي اأْلَْرِض [ وقوله: فَإِذا قُِضيَِت الصَّ 2/ 5فَاْصطاُدوا ]المائدة 

[ أو يراد منه الندب واالستحباب، فيستحب للرجل أن 11/ 62]الجمعة 

يأكل من هديه وأضحيته، وأن يتصدق باألكثر، مع تجويز الصدقة بالكل 

وأكل الكل عند المالكية. وذلك خالفا لما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج 

النص األكل منها أو ندب إليه لقصد مواساة عن األكل من الهدايا، فأباح 

 الفقراء.

، فإن دم الجزاء ال يجوز لكن جواز األكل من الهدايا ليس عاما في كل هدي

 ودم التطوع يجوز األكل منه اتفاقا.لصاحبه األكل منه اتفاقا، 

أما دم التمتع والقران: فقال الشافعية: إنه دم جبر، فال يجوز لصاحبه األكل 

ى الحنفية أنه دم شكر، فأباحوا لصاحبه األكل منه، عمال بظاهر منه. ورأ

اآلية، فإنها رتبت قضاء التفث على الذبح والطواف، وال دم تترتب عليه 

هذه األفعال إال دم المتعة والقران، فإن سائر الدماء يجوز ذبحها قبل هذه 

 ران.األفعال وبعدها، فدل ذلك على أن المراد في اآلية دم المتعة والق

وثبت أن النبي صلّى هللا عليه وسلم أكل من البدن التي ساقها في حجة 

 الوداع، وقد كان قارنا على الراجح عندهم.

وإذا كان يجوز إطعام األغنياء منها، جاز لصاحب الذبيحة أن يأكل منها، 

 ولو كان غنيا.
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ومشهور مذهب مالك رضي هللا عنه أن صاحب الذبيحة ال يأكل من ثالث 

دماء الكفارات: جزاء الصيد، ونذر المساكين، وفدية األذى، ويأكل مما من 

سوى ذلك إذا بلغ محلّه، واجبا كان أو تطوعا. وإذا أكل مما منع منه، يغرم 

في قول راجح للمالكية قدر ما أكل ألن التعدي إنما وقع على اللحم، وفي 

 قول آخر: يغرم هديا كامال.

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  أَمَره  السهمي افةوفي الصحيح عن عبد َّللا بن حذ

ةِ  في ِمنًى في يَطوفوا أنْ  َرهط   في وسلَّمَ  عليه : فناَدْوا النَّحرِ  يومَ  الَوداعِ  َحجَّ

 .هَدي   في َصوًما إالَّ  فيهنَّ  َصومَ  فال هللاِ؛ وِذكرِ  وُشرب   أكل   أيَّامُ  هذه إنَّ 

|  األرناؤوط شعيب : المحدث|  السهمي حذافة بن عبدَّللا:  الراوي

 خالصة|  0098: الرقم أو الصفحة الدارقطني سنن تخريج:  المصدر

 صحيح:  المحدث حكم

قوله تعالى: َوأَْطِعُموا اْلبائَِس اْلفَقِيَر ظاهره وجوب إطعام الفقراء   من  -7

الهدايا، وبه أخذ الشافعي، وقال أبو حنيفة: إنه مندوب ألنها دماء نسك، 

 فيها بإراقة الدم، أما إطعام الفقراء فهو مندوب.فتتحقق القربة 

ويستحب عند أكثر العلماء أن يتصدق من أضحيته وهديه بالثلث، ويطعم 

ولم يثبت هذا التقسيم عند مالك. والمسافر الثلث، ويأكل هو وأهله الثلث. 

في رأي الجمهور يطالب باألضحية كما يطالب بها الحاضر، لعموم 

 الخطاب بها.

لب بها عند أبي حنيفة. كما ال يطالب عند مالك من المسافرين الحاج وال يطا

 بمنى، فلم ير عليه أضحية.

 ال يجوز بيع شيء من الهدايا، القتصار النص على األكل والطعام، ولما -1

: أَمَرنِي رسوُل هللا صلَّى رواه البخاري ومسلم عن علي رضي َّللا عنه قال

مَ  َم ُجلُوِدهَا وِجاللِهَا وأََمَرنِي  هللاُ عليه وسلَّم أْن أُقَسِّ بََدنَةً أقوُم عليهَا وأن أُقَسِّ

 أن ال أُْعِطَي الجاِزَر منها شيئًا وقاَل: نَحن نُعِطيِه من عنِدنَا

الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند 

 حيح |  | خالصة حكم المحدث : إسناده ص 0/00أحمد الصفحة أو الرقم: 
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 ( باختالف يسير.5053التخريج : أخرجه مسلم )

بََعثَنِي النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم،  روي البخاري  عن علي بن أبي طالب 

فَقُْمُت علَى البُْدِن، فأَمَرنِي فَقََسْمُت لُُحوَمهَا، ثُمَّ أَمَرنِي فَقََسْمُت ِجاَللَهَا 

ْحَمِن بِن وُجلُوَدهَا، قاَل ُسْفيَاُن: وحدَّ  ، عن عبِد الرَّ ثَني عبُد الَكِريِم، عن ُمَجاِهد 

ُ عْنه، قاَل: أَمَرنِي النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم  أبِي لَْيلَى، عن َعلِيٍّ َرِضَي هللاَّ

 أْن أقُوَم علَى البُْدِن، واَل أُْعِطَي َعلَْيهَا شيئًا في ِجَزاَرتِهَا.

محدث : البخاري | المصدر : صحيح الراوي : علي بن أبي طالب | ال

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5356البخاري الصفحة أو الرقم: 

ه وقِْسمة لَحِمه التَّوكيُل في القياِم على مصالِِح الهَدِي ِمن َذْبحِ  في الحديِث:

 وغيِر ذلك.

 فال يجوز بيع شيء منها باألولى. 

قوله: ثُمَّ ْليَْقُضوا تَفَثَهُْم دليل على وجوب التحلل األصغر، وذلك بالحلق  -9

 أو التقصير.

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِرينَ : قالوا َحلِّقِينَ المُ  اْرَحمِ  اللَّهُمَّ  ِ، َرسولَ  يا والُمقَصِّ  اْرَحمِ  اللَّهُمَّ : قالَ  هللاَّ

ِرينَ : قالوا الُمَحلِّقِينَ  ِ، َرسولَ  يا والُمقَصِّ ِريَن،: قالَ  هللاَّ : اللَّْيثُ  وقالَ  والُمقَصِّ

ثَني ُ  َرِحمَ : نَافِع   حدَّ ةً  الُمَحلِّقِينَ  هللاَّ تَْيِن، أوْ  َمرَّ ِ  ُعبَْيدُ  الَ وق قاَل، َمرَّ  حدَّثَني: هللاَّ

ابَِعةِ  في وقالَ  نَافِع ، ِرينَ : الرَّ  .والُمقَصِّ

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

[ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5303: الرقم أو الصفحة البخاري

 [معلق... َّللا عبيد قال: وقوله[ ]معلق... الليث قال: وقوله]

عاءُ : الحديثِ  وفي  على مقصوًرا ليسَ  ذلك وأنَّ  لْلحياِء، بالرحمةِ  الدُّ

 .واألمواتِ  لْلحياءِ  الرحمةُ  تكونُ  بل األمواِت،

لوفاء بالنذر وإخراجه إن كان قوله: َوْليُوفُوا نُُذوَرهُْم يدل على وجوب ا -11

دما أو هديا أو غيره، ويدل ذلك على أن النذر ال يجوز أن يأكل منه وفاء 
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بالنذر. وكذلك جزاء الصيد، وفدية األذى ألن المطلوب أن يأتي به كامال 

 من غير نقص لحم وال غيره، فإن أكل من ذلك، كان عليه هدي كامل.

 وال وفاء بنذر المعصية

:  َكانَْت  َّللا عليه وسلم فيما  مسلم عن عمران بن الحصينلقوله صلّى 

، فأَسَرْت ثَقِيُف َرُجلَْيِن ِمن أَْصَحاِب َرسوِل هللاِ َصلَّى  ثَقِيُف ُحلَفَاَء لِبَنِي ُعقَْيل 

ُ عليه َوَسلََّم، َرُجاًل ِمن  ُ عليه َوَسلََّم، َوأََسَر أَْصَحاُب َرسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ هللاَّ

ُ عليه بَنِ  ، َوأََصابُوا معهُ الَعْضبَاَء، فأتَى عليه َرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ي ُعقَْيل 

ُد، فأتَاهُ، فَقاَل: ما َشأْنَُك؟ فَقاَل: بَم  َوَسلََّم َوهو في الَوثَاِق، قاَل: يا ُمَحمَّ

؟ فَقاَل: إْعظَاًما لِذلَك أَخَ  ْذتَُك بَجِريَرِة ُحلَفَائَِك أََخْذتَنِي، َوبَِم أََخْذَت َسابِقَةَ الَحاجِّ

ُد، َوكاَن َرسوُل هللاِ  ُد، يا ُمَحمَّ ثَقِيَف، ثُمَّ اْنَصَرَف عْنه، فَنَاَداهُ، فَقاَل: يا ُمَحمَّ

ُ عليه َوَسلََّم َرِحيًما َرقِيقًا، فََرَجَع إلَْيِه، فَقاَل: ما َشأْنَُك؟ قاَل: إنِّي  َصلَّى هللاَّ

، قاَل: لو قُْلتَهَ  ا َوأَْنَت تَْملُِك أَْمَرَك أَْفلَْحَت ُكلَّ الفالِح، ثُمَّ اْنَصَرَف، ُمْسلِم 

ُد، فأتَاهُ، فَقاَل: ما َشأْنَُك؟ قاَل: إنِّي َجائِع   ُد، يا ُمَحمَّ فَنَاَداهُ، فَقاَل: يا ُمَحمَّ

ُجلَْيِن. قاَل: َوأُِسَرِت  فأْطِعْمنِي، َوظَْمآُن فأْسقِنِي، قاَل: هِذه َحاَجتَُك، فَفُِدَي بالرَّ

اْمَرأَة  ِمَن األْنَصاِر َوأُِصيبَِت الَعْضبَاُء، فََكانَِت الَمْرأَةُ في الَوثَاِق َوكاَن القَْوُم 

يُِريُحوَن نََعَمهُْم بْيَن يََدْي بُيُوتِِهْم، فَاْنفَلَتَْت َذاَت لَْيلَة  ِمَن الَوثَاِق، فأتَِت اإلبَِل، 

يِر َرَغا فَتَْتُرُكهُ حتَّى تَْنتَهي إلى الَعْضبَاِء، فَلَْم تَْرُغ، فََجَعلَْت إَذا َدنَْت ِمَن البَعِ 

قَة  فَقََعَدْت في َعُجِزهَا، ثُمَّ َزَجَرْتهَا فَاْنطَلَقَْت، َونَِذُروا بهَا  قاَل: َونَاقَة  ُمنَوَّ

ُ َعلَْيهَ  اهَا هللاَّ ِ إْن نَجَّ ا فَطَلَبُوهَا فأْعَجَزْتهُْم، قاَل: َونََذَرْت هلِلَّ ا لَتَْنَحَرنَّهَا، فَلَمَّ

ُ عليه  قَِدَمِت الَمِدينَةَ َرآهَا النَّاُس، فَقالوا: الَعْضبَاُء نَاقَةُ َرسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيهَا لَتَْنَحَرنَّهَا، فأتَْوا َرسوَل هللاِ  اهَا هللاَّ َوَسلََّم، فَقالَْت: إنَّهَا نََذَرْت إْن نَجَّ

ُ علي ه َوَسلََّم، فََذَكُروا ذلَك له، فَقاَل: ُسْبَحاَن هللاِ، بْئَسما َجَزْتهَا، َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيهَا لَتَْنَحَرنَّهَا، ال َوفَاَء لِنَْذر  في َمْعِصيَة ، َواَل فِيما ال  اهَا هللاَّ ِ إْن نَجَّ نََذَرْت هلِلَّ

ِ. ]وفي رواية[: يَْملُِك الَعْبُد. وفي ِرَوايَِة اْبِن ُحْجر : ال نَْذَر في مَ  ْعِصيَِة هللاَّ

، َوَكانَْت ِمن  اد  قاَل: َكانَِت الَعْضبَاُء لَِرُجل  ِمن بَنِي ُعقَْيل  وفي َحديِث َحمَّ

َسة . وفي َحديِث  ، وفي َحديثِِه أَْيًضا، فأتَْت علَى نَاقَة  َذلُول  ُمَجرَّ َسَوابِِق الَحاجِّ

بَة . : َوهي نَاقَة  ُمَدرَّ  الثَّقَفِيِّ

 راوي : عمران بن الحصين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلمال
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 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5645الصفحة أو الرقم: 

 في الحديِث: أنَّ ِمن هَْديِه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم الُمفاداةَ. --1

وفيه: أنَّ ِمن هَْديِه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: أْن ال نَْذَر في معصية ، وال  --2

 وفاَء فيه.

 رحمةُ النَّبيِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّموفيه:  --3

عن عائشة:  َمن  وقوله فيما رواه الجماعة )أحمد وأصحاب الكتب الستة(

َ فَْليُِطْعهُ، وَمن نََذَر أْن يَْعِصيَهُ فال يَْعِصِه.  نََذَر أْن يُِطيَع هللاَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 6686الصفحة أو الرقم:  البخاري

 (6686التخريج : أخرجه البخاري )

فُوا بِاْلبَْيِت اْلَعتِيِق يدل على لزوم هذا الطواف، والمراد به  -11 قوله: َوْليَطَّوَّ

طواف اإلفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: ال خالف بين 

 المتأولين في ذلك.    

 وللحج ثالثة أطواف: طواف القدوم، وطواف اإلفاضة، وطواف الوداع.

دوم فهو سنة عند الجمهور، واجب على األصح عند المالكية، أما طواف الق

وعكسه طواف الوداع: مستحب عند المالكية، واجب عند الجمهور، وأما 

طواف اإلفاضة فهو فرض وركن ال يتم الحج إال به باالتفاق، لقوله تعالى: 

فُوا بِاْلبَْيِت اْلَعتِيِق.       َوْليَطَّوَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم في َخرَ    روي البخاري عن عائشة ْجنَا مع َرسوِل هللاَّ

، فَنََزْلنَا بَسِرَف، قالَْت: فََخَرَج إلى  ، وُحُرِم الَحجِّ ، ولَيَالِي الَحجِّ أَْشهُِر الَحجِّ

، فأَحبَّ أَْن يَْجَعلَهَا ُعْمَرةً فَْليَْفَعْل،  أَْصَحابِِه، فَقاَل: َمن لَْم يَُكْن ِمنُكم معهُ هَْدي 

َمن كاَن معهُ الهَْدُي فال قالَْت: فَاآْلِخُذ بهَا، والتَّاِرُك لَهَا ِمن أَْصَحابِِه قالَْت: و

ة   ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم وِرَجال  ِمن أَْصَحابِِه، فََكانُوا أَْهَل قُوَّ ا َرسوُل هللاَّ فأمَّ

ِ وكاَن معهُُم الهَْدُي، فَلَْم يَْقِدُروا علَى الُعْمَرِة، قالَتْ  : فََدَخَل َعلَيَّ َرسوُل هللاَّ

َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم وأَنَا أَْبِكي، فَقاَل: ما يُْبِكيِك يا هَْنتَاهُ؟ قُلُت: َسِمْعُت قَْولََك 
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ألْصَحابَِك فَُمنِْعُت الُعْمَرةَ، قاَل: وما َشأْنُِك؟ قُلُت: ال أَُصلِّي، قاَل: فال 

،  يَِضيُرِك، إنَّما أَْنِت اْمَرأَة   ُ َعلَْيِك ما َكتََب عليهنَّ ِمن بَنَاِت آَدَم، َكتََب هللاَّ

تِِه حتَّى  ُ أَْن يَْرُزقَِكيهَا قالَْت: فََخَرْجنَا في َحجَّ تِِك، فََعَسى هللاَّ فَُكونِي في َحجَّ

ْت قَِدْمنَا ِمنًى، فَطَهَْرُت، ثُمَّ َخَرْجُت ِمن ِمنًى، فأفَْضُت بالبَْيِت، قالَْت: ثُمَّ َخَرجَ 

ْحَمِن  َب، ونََزْلنَا معهُ، فََدَعا َعْبَد الرَّ معهُ في النَّْفِر اآلِخِر، حتَّى نََزَل الُمَحصَّ

بَن أَبِي بَْكر ، فَقاَل: اْخُرْج بأُْختَِك ِمَن الَحَرِم، فَْلتُِهلَّ بُعْمَرة ، ثُمَّ اْفُرَغا، ثُمَّ اْئتِيَا 

يَانِي قالَْت: فََخَرْجنَا، حتَّى إَذا فََرْغُت، هَا هُنَا، فإنِّي أَْنظُُرُكما حتَّى تَأْتِ 

وفََرْغُت ِمَن الطََّواِف، ثُمَّ ِجْئتُهُ بَسَحَر، فَقاَل: هْل فََرْغتُْم؟ فَقُلُت: نََعْم، فَآَذَن 

هًا إلى الَمِدينَِة. ِحيِل في أَْصَحابِِه، فَاْرتََحَل النَّاُس، فََمرَّ ُمتََوجِّ  بالرَّ

لمؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح الراوي : عائشة أم ا

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5160البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (5055( واللفظ له، ومسلم )5160التخريج : أخرجه البخاري )

 : َرحمةُ النَّبيِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم وتسليتُه لَزوِجه عنَد حزنِها.   في الحديثِ 

أنه قال: الحجُر من البيِت وقال هللاُ  عن ابِن عباسٍ  روي في مسند الشافعي 

فُوا بِاْلبَْيِت اْلَعتِيِق{ وقد طاف رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ -عزَّ وجلَّ  – : }ْليَطَّوَّ

 عليِه وسلََّم من وراِء الحجرِ 

الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : ابن األثير | المصدر : شرح مسند 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0/483لرقم: الشافعي الصفحة أو ا
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الى  00( :اآليات 00) تعظيم حرمات َّللا وشعائره  ]سورة الحج -8

01       ] 

ِ فَهَُو َخْيٌر لَهُ ِعْنَد َربِِّه َوأُِحلهْت لَُكُم اأْلَْنعاُم إاِله ما  ذلَِك َوَمْن يَُعظِّْم ُحُرماِت َّللاه

ْجَس مِ  وِر )يُْتلى َعلَْيُكْم فَاْجتَنِبُوا الرِّ ( ُحنَفاَء 00َن اأْلَْوثاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ

ِ فََكأَنهما َخره ِمَن السهماِء فَتَْخطَفُهُ الطهْيُر  ِ َغْيَر ُمْشِرِكيَن بِِه َوَمْن يُْشِرْك بِاَّلله َّلِله

يُح فِي َمكاٍن َسِحيٍق ) ِ فَإِنهها ( ذلَِك َوَمْن يَُعظِّْم َشعائَِر 05أَْو تَْهِوي بِِه الرِّ َّللاه

( لَُكْم فِيها َمنافُِع إِلى أََجٍل ُمَسّمًى ثُمه َمِحلُّها إِلَى اْلبَْيِت 00ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب )

ِ َعلى ما َرَزقَُهْم ِمْن 00اْلَعتِيِق ) ٍة َجَعْلنا َمْنَسكاً لِيَْذُكُروا اْسَم َّللاه ( َولُِكلِّ أُمه

ِر اْلُمْخبِتِيَن )بَِهيَمِة اأْلَْنعاِم فَإِلُهكُ  ( الهِذيَن إِذا 04ْم إِلهٌ واِحٌد فَلَهُ أَْسلُِموا َوبَشِّ
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ا  الِة َوِممه ابِِريَن َعلى ما أَصابَُهْم َواْلُمقِيِمي الصه ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوالصه ُذِكَر َّللاه

 (01َرَزْقناُهْم يُْنفِقُوَن )

 التفسير

بحلق الرأس وقص األظفار وإزالة به من التحلل -ذلك الذي أمرتم  - 31

هو ما أوجبه هللا عليكم، فعظموا  -األوساخ، والوفاء بالنذر والطواف بالبيت

ما أوجبه هللا عليكم، ومن يجتنب ما أمره هللا باجتنابه في حال إحرامه؛ 

تعظيًما منه لحدود هللا أن يواقعها، وحرماته أن يستحلها فهو خير له في 

األنعام من اإلبل  -أيها الناس-ربه سبحانه، وأبيحت لكم الدنيا واآلخرة عند 

ْم عليكم منها حاميًا وال بَِحيرةً وال َوِصيلةً، فلم يحرم  والبقر والغنم، فلم يُحرِّ

منها إال ما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما، فابتعدوا عن 

على هللا أو على  القذر الذي هو األوثان، وابتعدوا عن كل قول باطل كذب

 خلقه.

اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه الُمْرتَضى عنده، غير  - 31

مشركين به في العبادة أحًدا، ومن يشرك باهلل فكأنما سقط من السماء، فإما 

 أن تخطف الطير لحمه وعظامه، أو تقذفه الريح في مكان بعيد.

له، واجتناب األوثان وقول ذلك ما أمر هللا به من توحيده واإلخالص  - 32

فإن تعظيمها  -ومنها الهدي ومناسك الحج-الزور. ومن يعظّم معالم الدين 

 من تقوى القلوب لربها.

لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع، مثل الركوب والصوف  - 33

والنسل واللبن، إلى أجل محدد بوقت ذبحها عند القرب من بيت هللا الذي 

 َسلط الجبابرة.أعتقه من تَ 

ولكل أمة ماضية جعلنا منسًكا إلراقة الدماء قربانًا هلل؛ رجاء أن  - 34

يذكروا اسم هللا على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح؛ شكًرا هلل على 

معبود واحد  -أيها الناس-ما رزقهم من اإلبل والبقر والغنم، فمعبودكم بحق 

 -أيها الرسول-إلذعان والطاعة، أخبر ال شريك له، فله وحده انقادوا ب

 الخاشعين المخلصين بما يَسّرهم.
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ُوا  - 35 الذين إذا ُذِكر هللا خافوا من عقابه، فابتعدوا عن مخالفة أمره، وأدَّ

الصالة تامة، ويصبرون إن أصابهم بالًء، وينفقون في وجوه البر مما 

 رزقهم هللا.

  دقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسن 

 أفادت اآليات األحكام التالية:

إن تعظيم حرمات هللا أي أفعال الحج وغيرها من امتثال األوامر   -1

واجتناب النواهي خير عند هللا من التهاون بشيء منها، وسبب للمثوبة 

والتكريم عند هللا تعالى، فإن لْلوامر حرمة المبادرة إلى االمتثال، وللنواهي 

 ر.حرمة االنكفاف واالنزجا

إباحة األكل من لحوم األنعام وهي اإلبل والبقر والغنم، إال المذكور في  -2

 القرآن من المحّرمات، وهي الميتة والموقوذة وأخواتها.

يجب اجتناب عبادة األصنام واألوثان، فإنها رجس أي شيء قذر، وهي  -3

نجسة نجاسة حكمية. والوثن: التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة 

وها، وكانت العرب تنصبها وتعبدها. والنصارى تنصب الصليب ونح

 وتعبده وتعظمه، فهو كالتمثال أيضا.

ويجب أيضا اجتناب قول الزور، والزور: الباطل والكذب، وهو يشمل  -4

خلط أهل الجاهلية في تلبيتهم وقولهم فيها: لبيك ال شريك لك، إال شريكا هو 

م في البحائر والسوائب: إنها حرام، لك، تملكه وما ملك، ويشمل أيضا قوله

 وإن تحريمها من هللا، وكذلك يشمل شهادة الزور الباطلة.

ففي اآلية وعيد على شهادة الزور، ولكن ليس في اآلية ما يدل على تعزير 

شاهد الزور ألنها اقتصرت على تحريم شهادة الزور. وإنما يعزر من قبيل 

م أن يسير على نهجها لحفظ المصلحة والسياسة الشرعية، التي للحاك

 الحقوق العامة، وردع أهل الفساد. وهذا رأي المالكية وأبي يوسف ومحمد،

:  أاَل أُْخبُِرُكْم جاء في الصحيحين عن النبي صلّى َّللا عليه وسلم أنه قال

ِ، وُعقُوُق الو ِ، قاَل: اإلْشراُك باهللَّ الَِدْيِن. بأَْكبَِر الَكبائِِر قالوا: بَلَى يا َرسوَل هللاَّ
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وِر فَما  ، ِمْثلَهُ، وكاَن ُمتَِّكئًا فََجلََس، فقاَل: أال وقَْوُل الزُّ ثَنا بْشر  د : َحدَّ ثَنا ُمَسدَّ َحدَّ

ُرها حتَّى قُْلنا لَْيتَهُ َسَكَت.  زاَل يَُكرِّ

الراوي : نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكرة | المحدث : البخاري | المصدر 

| خالصة حكم المحدث :  6030أو الرقم: : صحيح البخاري الصفحة 

 ]صحيح[

 يلزم اإلخالص في العبادة هلل، واالستقامة على أمره، فقوله: -5

ِ معناه مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى   الحق، تاركين الدين الباطل.     ُحنَفاَء هلِلَّ

المشرك هالك حتما، خاسر اآلخرة، فهو يوم القيامة بمنزلة من ال يملك  -6

لنفسه نفعا، وال يدفع عن نفسه ضرا وال عذابا، فهو بمنزلة من خّر من 

السماء، فهو ال يقدر أن يدفع شيئا عن نفسه، ونهايته الهالك إما بأن تقطعه 

تعصف به الريح، وتسقطه في مكان قفر بعيد ال نجاة الطيور بمخالبها، أو 

 له فيه.

إن تعظيم شعائر هللا )وهي األنعام التي تساق هديا للكعبة، كما روي عن  -7

ابن عباس ومجاهد وغيرهما، أو هي جميع مناسك الحج، والصحيح أنها 

البدن كما قال ابن العربي( من عالئم التقوى ودعائمها. وتعظيمها يكون 

يارها سمينة حسنة غالية األثمان. والتقوى: هي الخشية التي تبعث على باخت

اتباع األوامر واجتناب النواهي. واإلخالص والتقوى والخشية غاية ما 

 يتمنى المرء أن يدركه في هذه الدنيا، ليصل به إلى سعادة اآلخرة.

 وفي اآلية حث على التقوى، وبعث للهمم على االهتمام بأمرها.

االنتفاع بالبدن بالركوب والحلب وأخذ الصوف وغيرها، إلى يجوز  -1

 وقت الذبح، فقد فسر الشافعية األجل المسمى في اآلية بوقت نحر الهدي.

وقالوا: إنما يجوز االنتفاع للحاجة، ولو لم يكن هناك اضطرار. وال يجوز 

لغير حاجة، واألولى أن يتصدق بمنافعها، ولكن ال يضمن شيئا من منافع 

 دي إال إذا أدى الركوب إلى اإلنقاص البين لقيمتها، ودليلهماله
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أنَّ النبيَّ َصلَّى هللاُ   حديث أنس المتقدم المتفق عليه بين أحمد والشيخين:

ِ، إنَّهَا  عليه وسلََّم َرأَى َرُجاًل يَُسوُق بََدنَةً، فَقاَل له: اْرَكْبهَا، فَقاَل: يا َرسوَل هللاَّ

ابَِعِة: اْرَكْبهَا وْيلََك، أَْو وْيَحَك.بََدنَة ، قاَل في الثَّ   الِثَِة أَْو في الرَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0314الصفحة أو الرقم: 

ارَكبُوا الهَْدَي بالمعُروِف حتى تَِجُدوا   ابر فيما رواه أبو داود:وحديث ج

 ظْهًرا

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

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 803الصفحة أو الرقم: 

( باختالف يسير، وابن أبي شيبة في 5004التخريج : أخرجه مسلم )

 ( واللفظ لهما.5951(، وأبو يعلى )51546(( )))المصنف

التَّيسيُر على النَّاس في أُموِر َسفَِر الُمحِرِم بالَحجِّ أو الُعمَرِة  وفي الَحديِث:

رورِة وَعَدِم ُوجوِد ما يَرَكبُه   في حاِل الضَّ

وفسر الحنفية األجل المسمى في اآلية بوقت تعيينها وتسميتها هديا. وال 

 االضطرار، ودليلهم يجوز االنتفاع بها بعد السوق إال في حالة

 ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر أنه سئل عن ركوب

ُ عليه وسلََّم يقوُل:  اْرَكْبَها بالَمعروِف، الهدي ، فَقاَل َسِمْعُت النبيَّ َصلَّى هللاَّ

 إَذا أُْلِجْئَت إلَْيَها حتهى تَِجَد ظَْهًرا.

 لم | المصدر : صحيح مسلمالراوي : جابر بن عبدَّللا | المحدث : مس

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 5004الصفحة أو الرقم: 

لقوله صلّى هللا عليه وسلم: وذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة، 

 « .اركبها»
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وقد أخذ أحمد وإسحاق وأهل الظاهر بظاهر هذا الحديث. وهذا يغاير فعل 

 النبي صلّى هللا عليه وسلم ألنه لم يركب هديه ولم يركبه غيره.

جمار والسعي ينتهي إن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي ال -9

إلى طواف اإلفاضة بالبيت العتيق. وأما ذبح البدن والهدي فال يصح إال في 

 الحرم ألنه تعالى جعل محلها إلى البيت العتيق، قال عطاء: ينتهي إلى مكة.

، فَقُلُت: ِمن أْيَن؟  روي البخاري َعِن اْبِن َعبهاٍس:  إَذا طَاَف بالبَْيِت فقَْد َحلَّ

ِ تََعالَى: }ثُمَّ َمِحلُّهَا إلى البَْيِت الَعتِيِق{ قاَل: هذا ا بُن َعبَّاس  قاَل: ِمن قَْوِل هللاَّ

ِة الَوَداِع،  وِمْن أْمِر النبيِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم أْصَحابَهُ أْن يَِحلُّوا في َحجَّ

ِف قاَل: كاَن ابُن َعبَّاس : يَرَ   اهُ قَْبُل وبَْعُد.قُلُت: إنَّما كاَن ذلَك بَْعَد الُمَعرَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 4086البخاري الصفحة أو الرقم: 

اإلخبار بجعل نسك الذبح لكل األمم فيه تحريك النفوس إلى المسارعة  -11

إلى هذا البر، واالهتمام بهذه القربة، وفيه إشعار بأن أهل الجاهلية الذين 

نوا يذبحون ألصنامهم، ويخلطون في التسمية على ذبائحهم، إنما كانوا كا

يفعلون ذلك من عند أنفسهم، واتباعا لمحض شهواتهم وأهوائهم، فإن شرائع 

هللا كلها قد اتفقت على أن التقرب إنما يكون هلل وحده، وباسمه وحده إذ ليس 

 للناس إال إله واحد.

قََعْدُت إلى َكْعِب بِن ُعْجَرةَ في    وفي صحيح البخاري عن كعب بن عجرة

، فَقاَل: ُحِمْلُت  هذا الَمْسِجِد يَْعنِي َمْسِجَد الُكوفَِة، فََسأَْلتُهُ عن فِْديَة  ِمن ِصيَام 

إلى النبيِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم والقَْمُل يَتَنَاثَُر علَى وْجِهي، فَقاَل: ما ُكْنُت 

، أْو  أَُرى أنَّ الَجْهَد قْد بَلَغَ  بَك هذا، أما تَِجُد َشاةً. قُلُت: اَل، قاَل: ُصْم ثاََلثَةَ أيَّام 

، واْحلِْق َرْأَسَك فَنََزلَْت  أْطِعْم ِستَّةَ َمَساِكيَن لُِكلِّ ِمْسِكين  نِْصُف َصاع  ِمن طََعام 

ةً. ةً وْهَي لَُكْم َعامَّ  فِيَّ َخاصَّ

 مصدر : صحيح البخاريالراوي : كعب بن عجرة | المحدث : البخاري | ال

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 4153الصفحة أو الرقم: 

أِس ألذى القَمِل.في الحديثِ  --5  : َحلُق الرَّ
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 وفيه: الُجلوُس لُمذاكرِة الِعلِم وُمدارستِه. --2

و الرازق والمشرع والمكلّف بالتكاليف الدينية، فتجب اإلله الواحد ه -11

إطاعته، واالنقياد لحكمه، وأن يكون الذبح له، وأن يذكر اسمه عند الذبح، 

 وأن يخلص الذبح له ال لغيره أو مع غيره ألنه رازق ذلك. وظاهر اآلية:

ة  َجَعْلنا َمْنَسكاً وجوب ذكر اسم هللا على الذبيحة، ووج وب اعتقاد أن َولُِكلِّ أُمَّ

 هللا واحد، ووجوب اإلسالم بمعنى اإلخالص هلل في العمل. 

 للمخبتين المتواضعين الخاشعين من المؤمنين البشارة بالثواب الجزيل. -12

وأوصافهم في اآلية أربعة كما تقدم: وهي الخوف والخشوع عند ذكر هللا 

المصائب  لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه، والصبر على

ومشاق الطاعات، وإقامة الصالة أهم التكاليف البدنية، واإلنفاق مما رزقهم 

هللا من فضله، وهذا يشمل الزكاة المفروضة التي هي أهم التكاليف المالية، 

 وصدقة التطوع.

 َعنِ  ُجنُوبُهُمْ  تَتََجافَى: }اآليةِ  هذه في مالكٍ  بنِ  أنسِ  عنوفي الصحيح 

ا َوطََمًعا َخْوفًا َربَّهُمْ  نَ يَْدُعو اْلَمَضاِجعِ   ،[16: السجدة{ ]يُْنفِقُونَ  َرَزْقنَاهُمْ  َوِممَّ

 .يُصلُّونَ  والِعشاءِ  المغِربِ  بَْينَ  ما يتيَقَّظونَ  كانوا: قال

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 شرط لىع صحيح:  المحدث حكم خالصة|  60: الرقم أو الصفحة

  الشيخين

 َما اللَّْيلِ  ِمنَ  قَلِياًل  َكانُوا)  وجله  عزه  قولِهِ  في أنسٍ  عنوفي الصحيح 

 يحيَى حديثِ  في زادَ  والِعشاءِ  المغربِ  بينَ  فيما يصلُّونَ  كانوا قالَ (  يَْهَجُعونَ 

 ُجنُوبُهُمْ  تَتََجافَى َوكذلِكَ 

 داود أبي صحيح:  رالمصد|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة
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أن التقوى والخشية والصبر على المكاره، والمحافظة على  ويؤخذ من اآلية

الصالة، والرحمة بالفقراء واإلحسان إليهم من أعظم موجبات نيل رضا هللا 

 تعالى.  

 ، هلل وأحبَّ  ، هللِ  ومنع ، هللِ  أعطى من وفي الصحيح عن معاذ بن جبل

 إيمانَه استكمل فقد ، هللِ  وأنكح ، هللِ  وأبغضَ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  أنس بن معاذ:  الراوي

:  التخريج حسن:  المحدث حكم خالصة|  0105: الرقم أو الصفحة

  (51653) وأحمد ،(0105) الترمذي أخرجه

 .وجلَّ  عزَّ  هللِ  الَعَملِ  إخالصِ  على الحثُّ : الَحديثِ  وفي

( 00التسمية عند ذبح البدن واألكل واإلطعام منها  ]سورة الحج ) -50

 [   03الى  06:اآليات 

ِ َعلَْيها َواْلبُْدَن َجَعْلناها لَكُ  ِ لَُكْم فِيها َخْيٌر فَاْذُكُروا اْسَم َّللاه ْم ِمْن َشعائِِر َّللاه

َصوافه فَإِذا َوَجبَْت ُجنُوبُها فَُكلُوا ِمْنها َوأَْطِعُموا اْلقانَِع َواْلُمْعتَره َكذلَِك 

ْرناها لَُكْم لََعلهُكْم تَْشُكُروَن ) َ لُُحوُمها وَ 06َسخه ال ِدماُؤها َولِكْن ( لَْن يَناَل َّللاه

ِر  َ َعلى ما َهداُكْم َوبَشِّ َرها لَُكْم لِتَُكبُِّروا َّللاه يَنالُهُ التهْقوى ِمْنُكْم َكذلَِك َسخه

 (03اْلُمْحِسنِيَن )

 التفسير

واإلبل والبقر التي تُْهَدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين  - 36

، فقولوا: )باسم هللا( عند نحرها بعد وأعالمه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية

أن تصّف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى ال تشرد، فإذا 

منها، وأعطوا منها  -أيها الُمْهدون-سقطت بعد النحر على جنبها، فكلوا 

الفقير الذي يتعفف عن السؤال، والفقير الذي يتعرض ليُْعطَى منها، كما 

ها وتركبوها ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها؛ ذللناها لكم لتحملوا علي

 تقربًا هلل لعلكم تشكرون هللا على نعمة تذليلها لكم.
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لن يصل إلى هللا لحوم ما تقدمونه من هدايا وال دماؤها، ولن تُْرفَع  - 37

إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم هللا فيها؛ بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها 

ك ذللها هللا لكم لتكبروا هللا شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق، إليه، كذل

المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه،  -أيها الرسول-وأَْخبِر 

 بما يسّرهم. 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 يؤخذ من اآليات ما يأتي:

هدي من بقية األنعام على أن يدل االقتصار على البدن مع جواز نحر ال -1

البدن في الهدايا أفضل من غيرها من البقر والغنم، ولقوله تعالى: يا أَيُّهَا 

ْهَر اْلَحراَم، َواَل اْلهَْدَي، َواَل اْلقاَلئَِد،  ِ، َواَل الشَّ الَِّذيَن آَمنُوا ال تُِحلُّوا َشعائَِر هللاَّ

يَن اْلبَْيَت اْلَحراَم ]المائدة   [ .2/ 5َواَل آمِّ

وأما إطالق البدنة على البعير، فمتفق عليه، وأما إطالقها على البقرة ففيه 

قوالن تقدما: قول ألبي حنيفة أنها تطلق، وقول للشافعي أنها ال تطلق، 

 واألصح أنها ال تطلق عليها لغة، وإنما تطلق عليها شرعا، بدليل

نََحْرنَا مع  ل:الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد َّللا قا

ُ عليه وسلََّم َعاَم الُحَدْيبِيَِة البََدنَةَ عن َسْبَعة ، َواْلبَقََرةَ عن  َرسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

 َسْبَعة .

 الراوي : جابر بن عبدَّللا | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5059الصفحة أو الرقم: 

 يندب نحر اإلبل وهي قائمة معقولة إحدى القوائم لقوله تعالى: -2

 َصوافَّ وال يجوز أن يؤكل منها بعد نحرها حتى تفارقها الحياة.

ِ َعلَْيها َصوافَّ أمر، ومقتضاه الوجوب، وقد  -3 قوله تعالى: فَاْذُكُروا اْسَم هللاَّ

أخذ بظاهره بعض األئمة، فأوجبوا التسمية على الذبيحة، واألصح أنها 

 اء.مندوبة، واألمر مؤول على الندب، أو على الشكر والثن
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وال يجوز نحر الهدايا واألضاحي قبل الفجر من يوم النحر باإلجماع، فإذا 

طلع الفجر حّل النحر بمنى، وليس على الحجاج انتظار نحر إمامهم بخالف  

األضحية في سائر البالد. والمنحر: منى لكل حاج، ومكة لكل معتمر، ولو 

 نحر الحاج بمكة، والمعتمر بمنى لم يكن به بأس.

 لُوا ِمْنها أمر معناه الندب، قال القرطبي: وكل العلماء قالوا:فَكُ  -4

يستحب أن يأكل اإلنسان من هديه، وفيه أجر وامتثال إذ كان أهل الجاهلية 

 ال يأكلون من هديهم، كما تقدم.

وقال الشافعي: األكل مستحب، واإلطعام واجب في دماء التطوع، أما 

 شيئا، كما تقدم. واجبات الدماء فال يجوز أن يأكل منها

وعلى هذا يكون ظاهر األمر في األكل إما الندب وإما اإلباحة. وأما ظاهر 

األمر في اإلطعام فهو إما الوجوب كما قال الشافعي، وإما الندب كما قال 

 أبو حنيفة.

 يجمع عند الذبح أو النحر بين التسمية، لقوله تعالى في اآلية المتقدمة: -5

 ِ َ َعلى ما هَداُكْم. فَاْذُكُروا اْسَم هللاَّ  َعلَْيها وبين التكبير، لقوله هنا: لِتَُكبُِّروا هللاَّ

 وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه، فيقول:

 بسم هللا وهللا أكبر،

ُ  وفي صحيح أبي داود  عن جابر بن عبد َّللا ِ صلَّى هللاَّ َشِهْدُت مَع رسوِل هللاَّ

ا قَضى خطبتَهُ نزَل من منبِرِه، وأُتَِي علَيِه وسلََّم  األَضحى بالمصلَّى، فلمَّ

ُ أَْكبُر،  ِ وهللاَّ ُ علَيِه وسلََّم بيِدِه، وقاَل: بسِم هللاَّ ِ صلَّى هللاَّ بَِكبش  فذبَحهُ رسوُل هللاَّ

تي  هذا عنِّي، وعمَّن لَم يضحِّ من أمَّ

 مصدر : صحيح أبي داودالراوي : جابر بن عبدَّللا | المحدث : األلباني | ال

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0950الصفحة أو الرقم: 

(، 5105( واللفظ له، والترمذي )0950التخريج : أخرجه أبو داود )

 (54981وأحمد )
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َي ِمن الُمسلِِميَن. --1  وفي الَحِديِث: رفُع الَحَرِج عمَّن لم يَستِطْع أن يُضحِّ

 وفيه: الحثُّ على أداِء َصالِة العيِد بالمصلَّى في الَخالِء ال المسجِد. --2

 طبِة.وفيه: َذبُح األُْضِحيَِة بعَد أداِء صالِة العيِد، واستماِع الخُ  --3

ُ عليه وسلََّم  قال وفي الحديث الصحيح عن أنس ى َرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ َضحَّ

بَكْبشيِن أَْملََحْيِن أَْقَرنَْيِن، قاَل: َوَرأَْيتُهُ يَْذبَُحهُما بيَِدِه، َوَرأَْيتُهُ َواِضًعا قََدَمهُ علَى 

ِه، غيَر أنَّهُ قاَل: ويقوُل: ِصفَاِحِهَما، قاَل: َوَسمَّى َوَكبََّر. وفي رواية  : بِمْثلِ 

ُ أَْكبَُر.  باْسِم هللاِ َوهللاَّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[  5866الصفحة أو الرقم: 

 ( واللفظ له5866(، ومسلم )1161التخريج : أخرجه البخاري )

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم روي  البخاري عن إنس بن مالك  َصلَّى َرسوُل هللاَّ

ونَْحُن معهُ بالَمِدينَِة الظُّْهَر أَْربًَعا، والَعْصَر بِذي الُحلَْيفَِة َرْكَعتَْيِن، ثُمَّ بَاَت بهَا 

َ وَسبََّح وَكبََّر، ثُ  مَّ حتَّى أَْصبََح، ثُمَّ َرِكَب حتَّى اْستََوْت به علَى البَْيَداِء، َحِمَد هللاَّ

ا قَِدْمنَا أََمَر النَّاَس، فََحلُّوا حتَّى كاَن  أَهَلَّ بَحجٍّ وُعْمَرة ، وأَهَلَّ النَّاُس بِهَما، فَلَمَّ

، قاَل: ونََحَر النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم بََدنَات  بيَِدِه  يَْوُم التَّْرِويَِة أَهَلُّوا بالَحجِّ

ِ َصلَّ   ى هللاُ عليه وسلََّم بالَمِدينَِة َكْبشيِن أَْملََحْينِ قِيَاًما، وَذبََح َرسوُل هللاَّ

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

| خالصة حكم المحدث : ]أورده في صحيحه[  5115الصفحة أو الرقم: 

 وقال : قال بعضهم: هذا عن أيوب عن رجٍل عن أنس.

 ( مختصراً 680( واللفظ له، ومسلم )5115التخريج : أخرجه البخاري )

 أنَّ َرسوَل هللاِ » رضي هللا عنها، وفيه:  وفي الحديث الصحيح عن عائشة

، َويَْبُرُك في َسَواد ،  ُ في َسَواد  ُ عليه وسلََّم أََمَر بَكْبش  أَْقَرَن يَطَأ َصلَّى هللاَّ

َي به، فَقاَل لَهَا: يا َعائَِشةُ، هَلُمِّي الُمْديَةَ، ثُمَّ  ، فَأُتَِي به لِيَُضحِّ َويَْنظُُر في َسَواد 

هَا، َوأََخَذ الَكْبَش فأْضَجَعهُ، ثُمَّ َذبََحهُ، ثُمَّ قاَل: اْشَحِذيهَا بَحَجر ، فَفََعلَْت: ثُمَّ أََخذَ 
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ى  ، ثُمَّ َضحَّ د  ِة ُمَحمَّ ، َوِمْن أُمَّ د  ، َوآِل ُمَحمَّ د  قاَل: باْسِم هللاِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّْل ِمن ُمَحمَّ

 بِه.

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5863الصفحة أو الرقم: 

لن يصل إلى هللا لحوم الذبائح وال دماؤها، وإنما يصل التقوى من عباده،  -6

فيقبله ويرفعه إليه ويسمعه. وقد امتن هللا علينا بتذليل اإلبل، وتمكيننا من 

ليعلم العبد أن األمور تصريفها، وهي أعظم منا أبدانا، وأقوى أعضاء، 

ليست على ما تظهر إلى العبد من التدبير. وإنما هي بحسب ما يدبرها 

 العزيز القدير، وليعلم الخلق أن الغالب هو هللا وحده القاهر فوق عباده.

ِر اْلُمْحِسنِيَن داللة على أن  -7 َ َعلى ما هَداُكْم َوبَشِّ في اآلية: لِتَُكبُِّروا هللاَّ

هللا تعالى واإلحسان في العمل هلل جل شأنه من أهم المطالب التقوى وشكر 

 الشرعية التي ال يجوز ألحد إغفالها.

 ويحسن ذكر حكم األضحية بإيجاز

:  أقام رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليِه وسلَم وروى الترمذي عن ابن عمر قال

ي  بالمدينِة عشَر سنيَن يُضحِّ

 حمد شاكر | المصدر : مسند أحمدالراوي : عبدَّللا بن عمر | المحدث : أ

 | خالصة حكم المحدث : إسناده صحيح 3/35الصفحة أو الرقم: 

 (4811(، وأحمد )5103التخريج : أخرجه الترمذي )

 وقال الجمهور، وذلك على المشهور عند المالكية لغير الحاج بمنى: ال تجب

 األضحية، بل هي سنة مستحبة لما

 ى عن أمته، فأسقط ذلك وجوبها عنهم،وألنه صلّى هللا عليه وسلم ضح

كنت جارا ألبي بكر وعمر، فكانا ال يضحيان خشية أن  وقال أبو سريحة:

 يقتدي الناس بهما.
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ِة، وأَراَد أَحُدُكْم أْن   وروى  مسلم  عن أم سلمة: إذا َرأَْيتُْم ِهالَل ِذي الِحجَّ

َي، فَْليُْمِسْك عن َشْعِرِه وأَْظفاِرِه.  يَُضحِّ

: أم سلمة هند بنت أبي أمية | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح الراوي 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5833مسلم الصفحة أو الرقم: 

دفاع َّللا عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال  ]سورة الحج  -55

 [     45الى  09( :اآليات 00)

اٍن َكفُوٍر ) َ ال يُِحبُّ ُكله َخوه َ يُدافُِع َعِن الهِذيَن آَمنُوا إِنه َّللاه ( أُِذَن 09إِنه َّللاه

َ َعلى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر )لِلهذِ  ( الهِذيَن 08يَن يُقاتَلُوَن بِأَنهُهْم ظُلُِموا َوإِنه َّللاه

ِ النهاَس  ُ َولَْوال َدْفُع َّللاه أُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم بَِغْيِر َحقٍّ إاِله أَْن يَقُولُوا َربُّنَا َّللاه

َمْت َصواِمُع َوبِيَ  ِ بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهدِّ ٌع َوَصلَواٌت َوَمساِجُد يُْذَكُر فِيَها اْسُم َّللاه

َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز ) ُ َمْن يَْنُصُرهُ إِنه َّللاه نهاُهْم 40َكثِيراً َولَيَْنُصَرنه َّللاه ( الهِذيَن إِْن َمكه

كاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهوْ  الةَ َوآتَُوا الزه ا َعِن فِي اأْلَْرِض أَقاُموا الصه

ِ عاقِبَةُ اأْلُُموِر )  (45اْلُمْنَكِر َوَّلِله

 التفسير

إن هللا يدفع عن الذين آمنوا باهلل شر أعدائهم، إن هللا ال يحب كل  - 31

 خوان ألمانته، كفور لنعم هللا، فال يشكر هللا عليها، بل يبغضه.

عليهم من  أَِذن هللا للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال؛ لما وقع - 39

ظلم أعدائهم لهم، وإن هللا على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير، 

 لكّن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين.

الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلًما، ال لُجْرم ارتكبوه إال أنهم  - 41

نبياء وللمؤمنين من قالوا: ربنا هللا، ال رّب لنا غيره، ولوال ما شرعه هللا لْل

قتال أعدائهم العتدوا على مواطن العبادة، فهدموا صوامع الرهبان، 

وكنائس النصارى، ومعابد اليهود، ومساجد المسلمين الُمَعدَّة للصالة، فيها 

يذكر المسلمون هللا ذكًرا كثيًرا، ولينصرّن هللا من ينصر دينه ونبيّه، إن هللا 

 زيز ال يغالبه أحد.لقوي على نصر من ينصر دينه، ع
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هؤالء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكنّاهم في األرض بالنصر  - 41

على أعدائهم أدوا الصالة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالهم، وأمروا 

بما أمر به الشرع، ونهوا عما نهى عنه، وحده مرجع األمور في الثواب 

 عليها والعقاب.

  المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة  

 أرشدت اآليات الكريمات إلى غرر األحكام التالية:

وعد هللا سبحانه وتعالى في اآلية األولى بالمدافعة عن المؤمنين،  -1

وبحفظهم وصونهم من شر األشرار وكيد الفجار، وبنصرهم على أعدائهم، 

 ثم نهى نهيا صريحا عن الخيانة والغدر وكفران النعم.

ِ  رسولُ  كانَ :  قالَ   هريرة وفي الصحيح عن أبي ُ  صلَّى هللاَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

جيعُ  بئسَ  فإنَّهُ  ، الجوعِ  منَ  بِكَ  أعوذُ  إنِّي اللَّهمَّ :  يقولُ   منَ  بِكَ  وأعوذُ  ، الضَّ

 البِطانةُ  بئستِ  فإنَّها ، الخيانةِ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5143: الرقم أو ةالصفح

 وإنَّا القِياَمةِ  يَومَ  لِواء   غاِدر   لُِكلِّ  يُْنَصبُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

ُجلَ  هذا بايَْعنا قدْ  ِ  بَْيعِ  علَى الرَّ  أنْ  ِمن أْعظَمَ  َغْدًرا أْعلَمُ  ال وإنِّي وَرسولِِه، هللاَّ

ِ  بَْيعِ  علَى َرُجل   يُبايَعَ   أَحًدا أْعلَمُ  ال وإنِّي القِتاُل، له يُْنَصبُ  ثُمَّ  وَرسولِهِ  هللاَّ

 .وبْينَهُ  بَْينِي الفَْيَصلَ  كانَتِ  إالَّ  األْمِر، هذا في بايَعَ  وال َخلََعهُ، ِمنُكم

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3555: الرقم أو الصفحة البخاري

 ِمنَ  والَمْنعُ  البَْيعةُ، له اْنَعقََدتْ  الذي اإلمامِ  طاعةِ  لُُزومُ  :الحديثِ  هذا وفي

 .َجارَ  ولو عليه الخروجِ 

ا وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص  بنُ  عبُدهللاِ  أَ اختب مكةَ  فتحِ  يومُ  كان لمَّ

 النبيِّ  على أوقفَهُ  حتى به فجاءَ  عفانَ  بنِ  عثمانَ  ِعندَ  السرحِ  أبي بنِ  سعدِ 

 إليه فنظرَ  رأَسهُ  فرفعَ  عبَدهللاِ  بايعْ  هللاِ  رسولَ  يا فقال وسلَّمَ  علْيهِ  هللاُ  صلَّى
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 فيكم كان أما فقال أصحابِهِ  على أقبلَ  ثم ثالث   بعدَ  فبايَعهُ  يأبَى ذلك كلُّ  ثالثًا

:  فقالوا ؟ فيقتلُهُ  بيعتِهِ  عن يَدي كفْفتُ  رآني حيث هذا إلى يقومُ  ، رشيد   رجل  

 ال إنَّهُ :  قال!  بعينِكَ  إلينا أومأتَ  أالَّ  نفِسكَ  في ما هللاِ  رسولَ  يا نَدري ما

 األعينِ  خائنةُ  له تكونَ  أن لنبيٍّ  يَنبغي

 أبي صحيح:  لمصدرا|  األلباني:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4018: الرقم أو الصفحة داود

 .عليهم وَسالُمه هللاِ  صلَواتُ  الَحسنةِ  األْنبياءِ  ألْخالقِ  بيان   :الَحديثِ  وفي

أباح هللا تعالى القتال لمن يصلح له لدفع أذى الكفار واعتدائهم، ودفاعا  -2

 عن النفس وحق الحياة العزيزة الكريمة.       

حتى فتنوهم عن دينهم، ونفوهم عن وكانت قريش قد اضطهدت المسلمين 

بالدهم، فهم بين مفتون في دينه، ومعّذب، وبين هارب في البالد مغّرب، 

فمنهم من فّر إلى أرض الحبشة، ومنهم من خرج إلى المدينة، ومنهم من 

 «صبر على األذى

لقد أذنوا بالقتال بسبب كونهم مظلومين، وكان مشركو مكة  . والخالصة:

دا، وكانوا يأتون رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم من بين يؤذونهم أذى شدي

مضروب ومشجوج يتظلمون إليه، فيقول لهم: اصبروا، فإني لم أومر 

بقتال، حتى هاجر، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية، وهي أول آية أذن فيها بالقتال 

 (08/00)تفسير الرازي: بعد ما نهى عنه في نيف وسبعين آية 

دليل على أن اإلباحة من الشرع، خالفا للمعتزلة ألن قوله: وفي هذه اآلية 

 أُِذَن معناه أبيح، وهو لفظ موضوع في اللغة إلباحة كل ممنوع.

ا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس ُ  صلَّى النَّبيُّ  أُْخِرجَ  لمَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  إنَّا ، نبيَّهم أخرجوا:  بَْكر   أبو قالَ  ، َمكَّةَ  من  ، ليَْهلُِكنَّ  راجعونَ  إليهِ  وإنَّا هللَّ

َ  َوإِنَّ  ظُلُِموا بِأَنَّهُمْ  يُقَاتَلُونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ ): فنزلت : الحج] (لَقَِدير   نَْصِرِهمْ  َعلَى هللاَّ

 . قتال   سيَكونُ  أنَّهُ  فعَرفتُ  ،["39

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

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0091: الرقم أو الصفحة النسائي
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إن من مظاهر ظلم المشركين للمؤمنين هو إخراجهم من أوطانهم، ال  -3

لشيء، لكن لقولهم: ربنا هللا وحده، فإن أهل األوثان أخرجوهم من ديارهم 

 بتوحيدهم.

وفي هذه اآلية دليل على جواز نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره إلى 

جأه وأكرهه ألن هللا تعالى نسب اإلخراج إلى الكفار، كما في آية: إِْذ الذي أل

 [ .41/ 9أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ]التوبة 

ومن أسباب مشروعية القتال: الدفاع عن الحرمات وأماكن العبادات،  -4

فلوال ما شرعه هللا تعالى لْلنبياء والمؤمنين من قتال األعداء، الستولى أهل 

على نواصي األمور، وأشاعوا الفوضى، ودمروا مواضع العبادات،  الشرك

 وتغلبوا على الحق في كل أمة.

وهذا يدل على أن الجهاد أمر قديم في األمم، وبه صلحت الشرائع، 

وارتفعت به راية التوحيد، وظهرت بوادر الصالح، ونواة التقدم 

ق القويمة والحضارة، وأرسيت معالم حرية الدين، وبرزت معالم األخال

 والتهذيب البشري.

 الناسُ  أَِمنَهُ  َمنْ  ؟ بالمؤمنينَ  أُْخبُِرُكمْ  أال وفي الصحيح عن فضالة بن عبيد

 و ، يَِده و لسانِهِ  من الناسُ  َسلِمَ  َمنْ  المسلمُ  و ، أْنفُِسهمْ  و أَْمَوالِهمْ  على

 و الَخطَايا هجرَ  نْ مَ  الُمهاِجرُ  و ، هللاِ  طَاَعةِ  في نفَسهُ  َجاهَدَ  َمنْ  الُمَجاِهدُ 

 الذَّنُوبَ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبيد بن فضالة:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  148: الرقم أو الصفحة الصحيحة

ذمة وبيعهم وبيوت تضمنت هذه اآلية المنع من هدم كنائس أهل ال -5

نيرانهم، لكن ال يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، وال يزيدون في البنيان ال 

سعة وال ارتفاعا، وال ينبغي للمسلمين أن يدخلوها وال يصلوا فيها، ومتى 

أحدثوا زيادة وجب نقضها. وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه وقد فعله 

 هللا عليه وسلم.    عثمان رضي هللا عنه بمسجد النبي صلّى 
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ِ  روي البخاري عن عبد َّللا بن عمر   أنَّ الَمْسِجَد كاَن علَى َعْهِد َرسوِل هللاَّ

َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم َمْبنِيًّا باللَّبِِن، وَسْقفُهُ الَجِريُد، وُعُمُدهُ َخَشُب النَّْخِل، فَلَْم 

ِ يَِزْد فيه أبو بَْكر  شيئًا، وَزاَد فيه ُعَمُر: وبَ  نَاهُ علَى بُْنيَانِِه في َعْهِد َرسوِل هللاَّ

َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم باللَّبِِن والَجِريِد وأََعاَد ُعُمَدهُ َخَشبًا، ثُمَّ َغيََّرهُ ُعْثَماُن فََزاَد 

ِة وَجَعَل ُعُمَدهُ  ِمن فيه ِزيَاَدةً َكثِيَرةً: وبَنَى ِجَداَرهُ بالِحَجاَرِة الَمْنقُوَشِة، والقَصَّ

 ِحَجاَرة  َمْنقُوَشة  وَسقَفَهُ بالسَّاِج.

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 446البخاري الصفحة أو الرقم: 

نَّة في بنياِن المساِجِد القَْصُد، وتَْرك الُغلُوِّ في تشييدها  وفي الحديِث: أنَّ السُّ

 َخْشيَة الفِْتنَة والمباهاة بِبُنيانِها

إن هللا تعالى القوي القادر، العزيز المنيع الجليل الشريف ينصر في  -6

ال يقهره قاهر، وال يغلبه غالب، حكمه وشرعه من ينصر دينه ونبيه، وهللا 

بل كل شيء ذليل لديه، فقير إليه، ومن كان القوي العزيز ناصره فهو 

 المنصور، وعدوه هو المقهور.

إن المسلمين في جهادهم دعاة بناء ومجد وحضارة، وإصالح وتقويم،  -7

فهم  إن كانت السلطة لهم في الدنيا الزموا أوصافا أربعة: هي إقامة 

وإيتاء الزكاة، واألمر بالمعروف الذي هو خير، والنهي عن المنكر الصالة، 

 الذي هو شر محض.

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  كانَ وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب األسلمي   هللاَّ

رَ  إَذا َوَسلَّمَ  عليه تِهِ  في أَْوَصاهُ  َسِريَّة ، أَوْ  َجْيش ، علَى أَِميًرا أَمَّ  بتَْقَوى َخاصَّ

 هللاِ، َسبيلِ  في هللاِ  باْسمِ  اْغُزوا: قالَ  ثُمَّ  َخْيًرا، الُمْسلِِمينَ  ِمنَ  معهُ  َمنوَ  هللاِ،

ِ، َكفَرَ  َمن قَاتِلُوا  تَْقتُلُوا َواَل  تَْمثُلُوا، َواَل  تَْغِدُروا، َواَل  تَُغلُّوا، َواَل  اْغُزوا باهللَّ

كَ  لَقِيتَ  وإَذا َولِيًدا، ، ثاََلثِ  إلى هُمْ فَاْدعُ  الُمْشِرِكيَن، ِمنَ  َعُدوَّ ، أَوْ  ِخَصال   ِخاَلل 

 فإنْ  اإلْساَلِم، إلى اْدُعهُمْ  ثُمَّ  عْنهْم، َوُكفَّ  منهْم، فَاْقبَلْ  أََجابُوكَ  ما فأيَّتُهُنَّ 

لِ  إلى اْدُعهُمْ  ثُمَّ  عْنهْم، َوُكفَّ  منهْم، فَاْقبَلْ  أََجابُوَك،  َدارِ  إلى َداِرِهمْ  ِمن التََّحوُّ

 علَى ما َوعليهم لِْلُمهَاِجِريَن، ما فَلَهُمْ  ذلكَ  فََعلُوا إنْ  أنَّهُمْ  َوأَْخبِْرهُمْ  الُمهَاِجِريَن،

لُوا أَنْ  أَبَْوا فإنْ  الُمهَاِجِريَن،  َكأَْعَرابِ  يَكونُونَ  أنَّهُمْ  فَأَْخبِْرهُمْ  منها، يَتََحوَّ
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 لهمْ  يَكونُ  َواَل  نِيَن،الُمْؤمِ  علَى يَْجِري الذي هللاِ  ُحْكمُ  عليهم يَْجِري الُمْسلِِميَن،

 فََسْلهُمُ  أَبَْوا هُمْ  فإنْ  الُمْسلِِميَن، مع يَُجاِهُدوا أَنْ  إالَّ  شيء   َواْلفَْيءِ  الَغنِيَمةِ  في

ِ  فَاْستَِعنْ  أَبَْوا هُمْ  فإنْ  عْنهْم، َوُكفَّ  منهْم، فَاْقبَلْ  أََجابُوكَ  هُمْ  فإنْ  الِجْزيَةَ،  باهللَّ

ةَ  لهمْ  تَْجَعلَ  أَنْ  فأَراُدوكَ  ِحْصن   أَْهلَ  َصْرتَ َحا وإَذا َوقَاتِْلهُْم، ةَ  هللاِ، ِذمَّ  َوِذمَّ

ةَ  لهمْ  تَْجَعلْ  فال نَبِيِِّه، ةَ  َواَل  هللاِ، ِذمَّ تَكَ  لهمْ  اْجَعلْ  َولَِكنِ  نَبِيِِّه، ِذمَّ ةَ  ِذمَّ  َوِذمَّ

ةَ  تُْخفُِروا أَنْ  ِمن أَْهَونُ  مْ أَْصَحابِكُ  َوِذَممَ  ِذَمَمُكمْ  تُْخفُِروا أَنْ  فإنَُّكمْ  أَْصَحابَِك،  ِذمَّ

ةَ  هللاِ   ُحْكمِ  علَى تُْنِزلَهُمْ  أَنْ  فأَراُدوكَ  ِحْصن   أَْهلَ  َحاَصْرتَ  وإَذا َرسولِِه، َوِذمَّ

 تَْدِري ال فإنَّكَ  ُحْكِمَك، علَى أَْنِزْلهُمْ  َولَِكنْ  هللاِ، ُحْكمِ  علَى تُْنِزْلهُمْ  فال هللاِ،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  كانَ : رواية وفي. اَل  أَمْ  فيهم هللاِ  ُحْكمَ  أَتُِصيبُ   َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 .ُسْفيَانَ  َحديثِ  بَمْعنَى الَحِديثَ  َوَساقَ  فأْوَصاهُ، َدَعاهُ  َسِريَّةً  أَوْ  أَِميًرا، بََعثَ  إَذا

:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5305: الرقم أو الصفحة مسلم صحيح

 .الَغْزوِ  آدابِ  بيانُ : الحديثِ  في --5

 .الَغْزوِ  ْبلَ قَ  الُجيوشِ  أِلَُمراءِ  وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  َوِصيَّةُ : وفيه --2

 .البُعوثِ  على األَُمراءَ  اإلمامِ  تأميرُ : وفيه --3

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على  قال سهيل بن عبد َّللا:

السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان 

وجبت  ألن ذلك الزم له، واجب عليه، وال يأمروا العلماء، فإن الحجة قد

 عليهم.

ِ عاقِبَةُ اأْلُُموِر داللة على أن الذي تقدم ذكره من  -1 في قوله سبحانه: َوهلِلَّ

سلطنتهم وملكهم كائن ال محالة، وأن األمور ترجع إلى هللا تعالى بالعاقبة، 

 فإنه سبحانه هو الذي ال يزول ملكه أبدا. 

الى  40يات ( :اآل00االعتبار بهالك األمم السابقة ]سورة الحج ) -50

49   ] 

بَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوعاٌد َوثَُموُد )
بُوَك فَقَْد َكذه ( َوقَْوُم إِْبراِهيَم 40َوإِْن يَُكذِّ

َب ُموسى فَأَْملَْيُت لِْلكافِِريَن ثُمه أََخْذتُُهْم 40َوقَْوُم لُوٍط ) ( َوأَْصحاُب َمْديََن َوُكذِّ
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أَيِّْن ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكناها َوِهَي ظالَِمةٌ فَِهَي خاِويَةٌ ( فَكَ 44فََكْيَف كاَن نَِكيِر )

( أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض 41َعلى ُعُروِشها َوبِْئٍر ُمَعطهلٍَة َوقَْصٍر َمِشيٍد )

صاُر فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعقِلُوَن بِها أَْو آذاٌن يَْسَمُعوَن بِها فَإِنهها ال تَْعَمى اأْلَبْ 

ُدوِر ) ( َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلَعذاِب َولَْن 46َولِكْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الهتِي فِي الصُّ

وَن ) ا تَُعدُّ ُ َوْعَدهُ َوإِنه يَْوماً ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة ِممه ( َوَكأَيِّْن ِمْن 43يُْخلَِف َّللاه

 (49أََخْذتُها َوإِلَيه اْلَمِصيُر ) قَْريٍَة أَْملَْيُت لَها َوِهَي ظالَِمةٌ ثُمه 

 التفسير

قومك، فاصبر فلست أول من كذبه قومه  -أيها الرسول-وإن يكذبك  - 42

من الرسل، فقد كذب قبل قومك قوُم نوح نوًحا، كذبت عاد  هوًدا، وثمو 

 صالًحا.

 وكذب قوُم إبراهيم إبراهيم، وكذب قوُم لوط لوطًا. - 43

ْرُت وكذب أصحاب مدي - 44 ن شعيبًا، وكذب فرعوُن وقوُمهُ موسى، فَأَخَّ

عن أقوامهم العقوبة استدراًجا لهم، ثم أخذتهم بالعذاب، فتأّمل كيف كان 

 إنكاري عليهم، فقد أهلكتهم بسبب كفرهم.

بعذاب ُمْستَأِصل،  -وهي ظالمة بكفرها-فما أكثر القرى التي أهلكناها  - 45

ادها فديارها مهدمة خالية من سكانها،  وما أكثر اآلبار الخالية من ورَّ

لهالكهم، وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من 

 العذاب.

 -صلى هللا عليه وسلم  -أفلم يَِسْر هؤالء المكذبون بما جاء به الرسول  - 46

في األرض؟ ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة، فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا، 

معوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا، فإن العمى ليس عمى البصر، بل ويس

العمى الُمْهلِك الُمْرِدي هو عمى البصيرة، بحيث ال يكون لصاحبه اعتبار 

 وال اتعاظ.

ل في الدنيا  -أيها الرسول-ويستعجلك  - 47 الكفار من قومك بالعذاب الُمَعجَّ

ل في اآلخرة لما أنذروا بهما، ولن يخلفهم هللا ما وعدهم به  وبالعذاب الُمَؤجَّ
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ل ما حل بهم يوم بدر، وإن يوًما من العذاب في اآلخرة مثل  منه، ومن الُمَعجَّ

 ألف سنة مما تعدون من ِسنِي الدنيا بسبب ما فيه من العذاب.

وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة لكفرها، ولم  - 41

ا بعذاب ُمْستَأِصل، وإلّي وحدي مرجعهم أعاجلها به استدراًجا لها، ثم أخذته

 يوم القيامة، فأجازيهم على كفرهم بالعذاب الدائم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 دلت اآليات على ما يأتي:

إن نجاح النبي محمد صلّى هللا عليه وسلم في رسالته متوقف أوال على  -1

س الصبر، فكانت هذه اآليات الصبر على أذى قومه، لذا علمه ربه درو

تسلية له وتعزية، فقد كان قبله أنبياء كّذبوا، ذكر هللا سبعة منهم، فصبروا 

 إلى أن أهلك هللا المكذبين، فما عليه إال أن يقتدي بهم ويصبر.

من حكمته تعالى وحلمه أنه كان يؤخر العقوبة عن أولئك الكفار  -2

م، ثم يعاقبهم، فتكون عقوبتهم المكذبين رسلهم، الملحدين الجاحدين ربه

عبرة للمعتبر، مدعاة للنظر والتأمل: كيف كان تغييره ما كانوا فيه من النعم 

 بالعذاب والهالك.

وكذلك يفعل بالمكذبين من قريش إذ ما جرى على النظير يجري على 

 نظيره عقال وعادة وعدال.

انه يفعل بقوم النبي صلّى تدل هذه اآلية فَأَْملَْيُت لِْلكافِِريَن على أنه سبح -3

هللا عليه وسلم كل ما فعل باألقوام اآلخرين الغابرين إال عذاب االستئصال، 

فإنه ال يفعله بقوم محمد صلّى هللا عليه وسلم، وإن كان قد مّكنهم من قتل 

 أعدائهم وثبّتهم.                        

َ    وسلمثوبان مولى رسول َّللا صلى َّللا عليه  روي مسلم عن   إنَّ هللاَّ

تي َسيَْبلُُغ ُمْلُكها ما  َزَوى لي األْرَض، فََرأَْيُت َمشاِرقَها وَمغاِربَها، وإنَّ أُمَّ

تي  ُزِوَي لي ِمْنها، وأُْعِطيُت الَكْنَزْيِن األْحَمَر واألْبيََض، وإنِّي َسأَْلُت َربِّي أِلُمَّ

ة ، وأَْن ال يَُسلِّ  ا ِمن ِسَوى أْنفُِسِهْم، أْن ال يُْهلَِكها بَسنَة  عامَّ طَ عليهم َعُدّوً

 ، ُد إنِّي إذا قََضْيُت قَضاًء فإنَّه ال يَُردُّ فَيَْستَبِيَح بَْيَضتَهُْم، وإنَّ َربِّي قاَل: يا ُمَحمَّ
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ا ِمن  ة ، وأَْن ال أَُسلِّطَ عليهم َعُدّوً تَِك أْن ال أُْهلَِكهُْم بَسنَة  عامَّ وإنِّي أْعطَْيتَُك أِلُمَّ

َوى أْنفُِسِهْم، يَْستَبِيُح بَْيَضتَهُْم، ولَِو اْجتَمع عليهم َمن بأَْقطاِرها، أْو قاَل َمن سِ 

 بْيَن أْقطاِرها، حتَّى يَكوَن بَْعُضهُْم يُْهلُِك بَْعًضا، ويَْسبِي بَْعُضهُْم بَْعًضا.

الراوي : ثوبان مولى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم | المحدث : مسلم | 

| خالصة حكم المحدث  0998صحيح مسلم الصفحة أو الرقم:  المصدر :

 : ]صحيح[

سألُت ربي ثالثًا ، فأعطاني اثنتيِن ،  أخرج األلباني في صحيح الجامع

يُْهلَِك أمتي بالَسنَِة ، فأعطانيها ، وسألتُهُ ومنعني واحدةً ؛ سألُت ربي أْن ال 

أن الَّ يُْهلَِك أمتي بالغَرِق ، فأعطانِيها ، وسأْلتُهُ أن الَّ يَْجَعَل بأَسهم بينَهم ، 

 فمنََعنِيها

: سعد بن أبي وقاص | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح  الراوي

 : صحيح | خالصة حكم المحدث 0180الجامع الصفحة أو الرقم: 

ُ عليه َوَسلََّم أَْقبََل َذاَت  روي مسلم عن سعد بن مالك  أنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ

يَوم  ِمَن الَعالِيَِة، حتَّى إَذا َمرَّ بَمْسِجِد بَنِي ُمَعاِويَةَ َدَخَل فََرَكَع فيه َرْكَعتَْيِن، 

ُ عليه َوَسلََّم: َوَصلَّْينَا معهُ، َوَدَعا َربَّهُ طَِوياًل، ثُمَّ اْنصَ  َرَف إلَْينَا، فَقاَل َصلَّى هللاَّ

َسأَْلُت َربِّي ثاََلثًا، فأْعطَانِي ثِْنتَْيِن َوَمنََعنِي َواِحَدةً، َسأَْلُت َربِّي: أَْن ال يُْهلَِك 

تي بالَغَرِق فأْعطَانِيهَا، وَ  نَِة فأْعطَانِيهَا، َوَسأَْلتُهُ أَْن ال يُْهلَِك أُمَّ تي بالسَّ َسأَْلتُهُ أُمَّ

 أَْن ال يَْجَعَل بَأَْسهُْم بْينَهُْم فََمنََعنِيهَا. 

 : سعد بن أبي وقاص | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الراوي

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0980الصفحة أو الرقم: 

كثير من أهل القرى أهلكهم هللا، حال استمرارهم على الظلم وهو الكفر،  -4

فتصبح بيوتهم خاوية على عروشها، أي ساقطة أو خالية من أهلها، كما 

يان تصبح آبارهم معطلة عن وارديها وسقاتها، وقصورهم المرفوعة البن

خربة أو خالية من سكانها، فتحل الوحشة محل األنس، واإلقفار بعد 

 العمران.
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وفي ذلك موعظة وعبرة وتذكرة، وتحذير من مغبّة المعصية، وسوء عاقبة 

 المخالفة ألوامر هللا تعالى ونواهيه.

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم قالَ   روي البخاري عن عبد َّللا بن عمر  أنَّ َرسوَل هللاَّ

ألْصَحاِب الِحْجِر: ال تَْدُخلُوا علَى هَُؤاَلِء القَْوِم إالَّ أْن تَُكونُوا بَاِكيَن، فإْن لَْم 

 تَُكونُوا بَاِكيَن فال تَْدُخلُوا عليهم، أْن يُِصيبَُكْم ِمْثُل ما أَصابَهُْم.

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 4300لرقم: البخاري الصفحة أو ا

ا وقَعوا  وفي الحديِث: ُر في أحواِل َمن أهلََكهم هللاُ تعالى، والَحَذُر ممَّ التَّفكُّ

فيه؛ والحذُر ِمن الَغفلِة عن تدبُِّر اآلياِت؛ ألنَّ َمن رأَى ما حلَّ بالُعصاِة ولم 

ويَعتبِْر بهم؛ فإنَّه يُخَشى ُحلوُل  يتنبْه بذلك ِمن َغفلتِه، ولم يتفكَّر في حالِهم،

العقوبة به؛ فإنَّها إنَّما حلَّْت بالُعصاِة لَغفلتِهم عن التدبُِّر، وإهمالِهم اليقظةَ 

ر.  والتذكُّ

قوله: أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض حّث واضح على االعتبار بآثار األمم  -5

عتبر الناس بذلك كانوا منتفعين البائدة التي أهلكها هللا بكفرها وظلمها، فإذا ا

بحق بحواسهم وإدراكاتهم وعقولهم، وإن لم يعتبروا كانوا معطلين لتلك 

 الطاقات والنعم، فاستحقوا العقاب.

 ومن كان في الدنيا أعمى بقلبه عن اإلسالم، فهو في اآلخرة في النار.

لو عرف الناس حال عذاب اآلخرة، وأن يوم العذاب فيه لشدته كألف  -6

 سنة من سني الدنيا، لما استعجلوه، فإن هللا ال يخلف وعده في إنزال العذاب، 

لَْو يَْعلَُم الُمْؤِمُن ما ِعْنَد هللاِ ِمَن الُعقُوبَِة، ما طَِمَع   روي مسلم عن أبي هريرة

ْحَمِة، ما قَنَطَ ِمن  .بَِجنَّتِِه أََحد ، ولو يَْعلَُم الَكافُِر ما ِعْنَد هللاِ ِمَن الرَّ  َجنَّتِِه أََحد 

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0311الصفحة أو الرقم: 

فإنَّه  وفي هذا الحديِث يُبيُِّن صلهى َّللاُ عليه وسلهم أنه َّللاَ كما أنهه َغفوٌر َرحيمٌ 

َشديُد الِعقاِب؛ فَلو يَعلَُم المؤِمُن ما ِعنَد هللاِ ِمَن الُعقوبِة، أي: َعلى ما يَفَعُل ِمن 
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نوِب، ِمن َغيِر أْن يَنظُ  َر إِلى َرحمِة هللاِ تَعالى ما طَِمَع في َرحمتِه أَحد ، فإذا الذُّ

كاَن المؤمُن َكذلَك فالكافُِر ِمن باِب أَولَى أالَّ يَطمَع في َرحمِة هللاِ، ولَو يَعلُم 

حمِة الَّتي ادَّخَرها لِيوِم القِيامِة ما قَنَطَ، أي: ما يَئَِس  الكافُِر ما ِعنَد هللاِ مَن الرَّ

 ِة أَحد ، فإذا كاَن الكافُر َكذلَك فالمؤمُن أَولَى أالَّ يَقنطَ ِمن رحمِة هللاِ.مَن الجنَّ 

َعْن أُبَيِّ بِن َكْعب ، في قَْولِِه َعزَّ  روي مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي

: }َولَنُِذيقَنَّهُْم ِمَن الَعَذاِب األْدنَى ُدوَن الَعَذاِب األْكبَِر{ ]السجدة:  [ 21َوَجلَّ

َخاُن ُشْعبَةُ الشَّاكُّ في البَْطَشِة قالَ  وُم، َواْلبَْطَشةُ، أَِو الدُّ ْنيَا، َوالرُّ : َمَصائُِب الدُّ

َخاِن.  أَِو الدُّ

الراوي : عبدالرحمن بن أبي ليلى | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0388مسلم الصفحة أو الرقم: 

: أن اآلية رّد على المشركين الذين استعجلوا العذاب تكذيبا والخالصة

 واستهزاء، لعدم إيمانهم بيوم القيامة، وإعالم قاطع بوقوع العذاب.

ثم أخذهم بالعذاب، كثير من أهل القرى أمهلهم هللا تعالى مع عتوهم،  -7

 وإلى هللا المصير، أي إليه المرجع والمآب في الحكم والقضاء.      

( :اآليات 00تحديد مهمة النبي صلّى َّللا عليه وسلم ]سورة الحج ) -50

 [       15الى  48

ِملُوا ( فَالهِذيَن آَمنُوا َوعَ 48قُْل يا أَيَُّها النهاُس إِنهما أَنَا لَُكْم نَِذيٌر ُمبِيٌن )

الِحاِت لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم ) ( َوالهِذيَن َسَعْوا فِي آياتِنا ُمعاِجِزيَن 10الصه

 (15أُولئَِك أَْصحاُب اْلَجِحيِم )

 التفسير 

يا أيها الناس، إنما أنا لكم منذر أبلغكم ما أرسلت به، واضح في  - 49

 إنذاري.

عمال الصالحات لهم من ربهم مغفرة فالذين آمنوا باهلل وعملوا األ - 51

 لذنوبهم، ولهم رزق كريم في الجنة ال ينقطع أبًدا.
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والذين سعوا في التكذيب بآياتنا ُمقدِّرين أنهم سيعجزون هللا ويفوتونه  - 51

 فال يعذبهم، أولئك أصحاب الجحيم يالزمونه كما يالزم الصاحب صاحبه.

   دقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسن

 يؤخذ من اآليات ما يأتي:

إن وظيفة الرسول صلّى هللا عليه وسلم هي اإلنذار والتبشير، إنذار من  -1

 عصاه بالنار وتبشير من أطاعه بالجنة.

ِ بَن َعْمِرو بِن الَعاِص  روي البخاري عن عطاء بن يسار لَقِيُت َعْبَد هللاَّ

ُ عْنهَما، قُلُت: أْخبِْرنِي عن ِصفَ  ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم َرِضَي هللاَّ ِة َرسوِل هللاَّ

ِ إنَّه لََمْوُصوف  في التَّْوَراِة ببَْعِض ِصفَتِِه في  في التَّْوَراِة؟ قاَل: أَجْل، وهللاَّ

ًرا ونَِذيًرا{ ]األحزاب:  [، 45القُْرآِن: }يَا أيُّها النبيُّ إنَّا أْرَسْلنَاَك َشاِهًدا وُمبَشِّ

يِّ  ، وِحْرًزا لِْْلُمِّ َل ليَس بفَظٍّ واَل َغلِيظ  ْيتَُك المتََوكِّ يَن، أْنَت َعْبِدي وَرسولِي، َسمَّ

يِّئَةَ، ولَِكْن يَْعفُو ويَْغفُِر، ولَْن  يِّئَِة السَّ اب  في األْسَواِق، واَل يَْدفَُع بالسَّ واَل َسخَّ

ُ حتَّى يُقِيَم به الِملَّةَ الَعْوَجاَء، بأَْن يقولوا: ُ، ويَْفتَُح بهَا  يَْقبَِضهُ هللاَّ ال إلَهَ إالَّ هللاَّ

ا، وقُلُوبًا ُغْلفًا.  أْعيُنًا ُعْميًا، وآَذانًا ُصّمً

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0501البخاري الصفحة أو الرقم: 

ات والقربات الجنة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أي الطاع -2

 والمغفرة للذنوب والرضوان.            

ُ تَباَرَك وتَعالَى: أْعَدْدُت لِِعباِدي    روي البخاري عن أبي هريرة قاَل هللاَّ

الِِحيَن، ما ال َعْين  َرأَْت، وال أُُذن  َسِمَعْت، وال َخطََر علَى قَْلِب بََشر  قاَل  الصَّ

ِة  أبو هَُرْيَرةَ: اْقَرُؤوا إنْ  ِشْئتُْم: }فاَل تَْعلَُم نَْفس  ما أُْخفَِي لهْم ِمن قُرَّ

{]السجدة:   [. 17أْعيُن 

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

| خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ ]وقوله: قال  4338الصفحة أو الرقم: 

 أبو معاوية... معلق[
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 (0904( واللفظ له، ومسلم )4338التخريج : أخرجه البخاري )

للكافرين المعاندين الظانين أال بعث وأن هللا ال يقدر عليهم النار  -3

 المستعرة التي يخلدون فيها على الدوام.   

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

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

 فَيَْشَرئِبُّونَ  ِر،النَّا أْهلَ  يا: يُناِدي ثُمَّ  َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ 

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

 فال ُخلُود   النَّارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُود   الَجنَّةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُمَّ  فيُْذبَحُ  َرآهُ،

 ،{َغْفلَة   في وهُمْ  األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُمَّ  َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4300: الرقم أو الصفحة البخاري

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

 تَْفنَى ال النارَ  وأنَّ  ِمنها، يَخُرجون ال وأنَّهم راحة ، وال نافعة   حياة   وال موت  

 . التَّوحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى إنَّما وأنَّها خاليةً، تَبقَى وال تزولُ  وال

وصونه عن الشياطين قصة الغرانيق  ]سورة الحج إحكام الوحي  -54

 [    13الى  10( :اآليات 00)

ْيطانُ  أَْلقَى تََمنهى إِذا إاِله  نَبِيٍّ  َوال َرُسولٍ  ِمنْ  قَْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلنا َوما  فِي الشه

ُ  فَيَْنَسخُ  أُْمنِيهتِهِ  ُ  يُْحِكمُ  ثُمه  الشهْيطانُ  يُْلقِي ما َّللاه ُ  هِ آياتِ  َّللاه  َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوَّللاه

ْيطانُ  يُْلقِي ما لِيَْجَعلَ ( 10)  َواْلقاِسيَةِ  َمَرضٌ  قُلُوبِِهمْ  فِي لِلهِذينَ  فِْتنَةً  الشه

 أَنههُ  اْلِعْلمَ  أُوتُوا الهِذينَ  َولِيَْعلَمَ ( 10) بَِعيدٍ  ِشقاقٍ  لَفِي الظهالِِمينَ  َوإِنه  قُلُوبُُهمْ 

َ  َوإِنه  قُلُوبُُهمْ  لَهُ  فَتُْخبِتَ  بِهِ  فَيُْؤِمنُوا َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ   إِلى آَمنُوا الهِذينَ  لَهادِ  َّللاه

 تَأْتِيَُهمُ  َحتهى ِمْنهُ  ِمْريَةٍ  فِي َكفَُروا الهِذينَ  يَزالُ  َوال( 14) ُمْستَقِيمٍ  ِصراطٍ 

اَعةُ  ِ  يَْوَمئِذٍ  ْلكُ اْلمُ ( 11) َعقِيمٍ  يَْومٍ  َعذابُ  يَأْتِيَهُمْ  أَوْ  بَْغتَةً  السه  بَْينَُهمْ  يَْحُكمُ  َّلِله

الِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا فَالهِذينَ   َكفَُروا َوالهِذينَ  (16) النهِعيمِ  َجنهاتِ  فِي الصه

بُوا  (13) ُمِهينٌ  َعذابٌ  لَُهمْ  فَأُولئِكَ  بِآياتِنا َوَكذه
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 التفسير 

 كتاب قرأ إذا إال نبي وال رسول من -الرسول أيها- قبلك من بعثنا وما - 52

 فيبطل الوحي، من أنه الناس على به يلبس ما قراءته في الشيطان ألقى هللا

 يخفى ال، شيء بكل عليم وهللا آياته، ويثبت إلقائه، من الشيطان يلقيه ما هللا

 .وتدبيره وتقديره خلقه في حكيم شيء، عليه

 للمنافقين، امتحانًا يلقيه ما هللا ليصيّر النبي قراءة في الشيطان يُْلقِي - 53

 والمشركين المنافقين من الظالمين وإن المشركين، من قلوبهم قست وللذين

 .والرشاد الحق عن وبُْعد   ورسوله هلل عداوة لفي

د على المنزل القرآن أن العلم هللا أعطاهم الذين وليتيقن - 54  صلى - محمَّ

 فيزدادوا -الرسول أيها- كإلي هللا به أوحى الذي الحق هو - وسلم عليه هللا

 إلى به آمنوا الذين لهادي هللا وإن وتخشع، قلوبهم له وتخضع به، إيمانًا

 .له خضوعهم على لهم جزاء فيه؛ اعوجاج ال الذي المستقيم الحق طريق

 عليك هللا أنزل مما شك في برسوله وكذبوا باهلل كفروا الذين يزال وال - 55

 يأتيهم أو ذلك، على وهم فجأة الساعة همتأتي حتى مستمّرين القرآن، من

 .لهم بالنسبة القيامة يوم وهو خير، وال فيه رحمة ال يوم عذاب

 -العذاب من به يوعدون كانوا ما هؤالء يأتي يوم- القيامة يوم الملك - 56

 فيحكم والكافرين، المؤمنين بين يحكم سبحانه هو فيه، له منازع ال وحده، هلل

 لهم الصالحات األعمال وعملوا باهلل آمنوا فالذين ه،يستحق بما منهم لكل

 .ينقطع ال الذي المقيم النعيم جنات هو عظيم ثواب

 ُمِذلّ  عذاب لهم رسولنا، على المنزلة بآياتنا وكذبوا باهلل كفروا والذين - 57

 .جهنم في به هللا يذلهم

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت
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 قوله بعد وسلم عليه هللا صلّى لرسوله تعالى هللا من أخرى تسلية هذه -1

بُوكَ  َوإِنْ : المتقدم  لسان على الكفار يردده لما تتألم وال تحزن فال أي يَُكذِّ

 .واألنبياء المرسلين من قبلك من هذا مثل أصاب فقد الشيطان،

 أقاويل من وحراسته لىتعا هللا كتاب وحفظ الوحي إحكام على تدل اآلية -2

 آيات ثنايا في الكالم من شيئا ألقى إذا فإنه وخرافاته، وأباطيله الشيطان

 ما هللا فيبطل نفسه، في وسلم عليه هللا صلّى النبي حديث أو الكريم القرآن

 .ويثبتها آياته ويحكم الشيطان، ألقى

                                         . وقراءته وتال، قرأ أي وأُْمنِيَّتِهِ  تََمنَّى تعالى فقوله

       .وأجله وأعاله اآلية في قيل ما أحسن من وهذا: النحاس قال

 ما هي قصة الغرانيق وما مدى صحتها ؟

 :السؤال

: تعالى قوله شرح مع السيرة كتب بعض في الواردة الغرانيق قصة هي ما

 الذي الموقف هو وما ؟﴾يُوَحى َوْحي   إاِلَّ  هُوَ  إِنْ ۞  اْلهََوى َعنِ  يَْنِطقُ  َوَما﴿

 هذا؟ من المسلم يقفه أن يجب

 ) رد الشيخ محمد بن صالح العثيمين (  الجواب

 أَْرَسْلنَا َوَما: ﴿تعالى قوله على المفسرين بعض ذكر أنه هي القرانيق قصة

ْيطَ  أَْلقَى تََمنَّى إَِذا إاِلَّ  نَبِيٍّ  َوال َرُسول   ِمنْ  قَْبلِكَ  ِمنْ  ُ  فَيَْنَسخُ  أُْمنِيَّتِهِ  فِي انُ الشَّ  هللاَّ

ُ  يُْحِكمُ  ثُمَّ  الشَّْيطَانُ  يُْلقِي َما ُ  آيَاتِهِ  هللاَّ ْيطَانُ  يُْلقِي َما لِيَْجَعلَ * َحِكيم   َعلِيم   َوهللاَّ  الشَّ

 بَِعيد   ِشقَاق   فِيلَ  الظَّالِِمينَ  َوإِنَّ  قُلُوبُهُمْ  َواْلقَاِسيَةِ  َمَرض   قُلُوبِِهمْ  فِي لِلَِّذينَ  فِْتنَةً 

 قُلُوبُهُمْ  لَهُ  فَتُْخبِتَ  بِهِ  فَيُْؤِمنُوا َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  أَنَّهُ  اْلِعْلمَ  أُوتُوا الَِّذينَ  َولِيَْعلَمَ ۞ 

َ  َوإِنَّ   فِي َكفَُروا الَِّذينَ  يََزالُ  َوال۞  ُمْستَقِيم   ِصَراط   إِلَى آَمنُوا الَِّذينَ  لَهَادِ  هللاَّ

اَعةُ  تَأْتِيَهُمُ  َحتَّى ْنهُ مِ  ِمْريَة    بعض ذكر﴾ َعقِيم   يَْوم   َعَذابُ  يَأْتِيَهُمْ  أَوْ  بَْغتَةً  السَّ

 والسالم الصالة عليه الرسول قرأ حين كانت القصة هذه أن المفسرين

تَ  أَفََرأَْيتُمُ ﴿ ى الالَّ  في ألقى الشيطان أن﴾ اأْلُْخَرى الثَّالِثَةَ  َوَمنَاةَ ۞  َواْلُعزَّ

 أنكرها القصة وهذه(. لترتجى شفاعتهن وإن العلى الغرانيق تلك) قراءته

 عليه هللا صلى النبي من ذلك يقع أن يمكن ال أنه وقال العلم أهل من كثير
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 ليس هذا إن: وقال ينكرها، لم من العلماء ومن. إسنادها في وطعنوا وسلم،

 قَْبلِكَ  ِمنْ  ْرَسْلنَاأَ  َوَما: ﴿يقول هللا فإن وسلم، عليه هللا صلى الرسول كالم من

 فالذي﴾ أُْمنِيَّتِهِ  فِي الشَّْيطَانُ  أَْلقَى﴿ قرأ يعني﴾ تََمنَّى إَِذا إاِلَّ  نَبِيٍّ  َوال َرُسول   ِمنْ 

 هو كان وإذا. وسلم عليه هللا صلى النبي وليس الشيطان هو الكالم هذا ألقى

 ولهذا سلم،و عليه هللا صلى هللا رسول مقام في يقدح ال ذلك فإن الشيطان

ُ  فَيَْنَسخُ : ﴿قال ْيطَانُ  يُْلقِي َما هللاَّ ُ  يُْحِكمُ  ثُمَّ  الشَّ ُ  آيَاتِهِ  هللاَّ ۞  َحِكيم   َعلِيم   َوهللاَّ

ْيطَانُ  يُْلقِي َما لِيَْجَعلَ   إلى﴾ قُلُوبُهُمْ  َواْلقَاِسيَةِ  َمَرض   قُلُوبِِهمْ  فِي لِلَِّذينَ  فِْتنَةً  الشَّ

 عليه هللا صلى هللا رسول مقام وفي النبوة مقام في يقدح ال وهذا. اآليات آخر

﴾ يُوَحى َوْحي   إاِلَّ  هُوَ  إِنْ ۞  اْلهََوى َعنِ  يَْنِطقُ  َوَما: ﴿تعالى قوله وأما. وسلم

 عليه هللا صلى هللا رسول إلى يرجع( ينطق وما) قوله في الضمير فإن

 الوحي من يبلغه وما ربه عن يقوله ما وسلم عليه هللا صلى أنه أي وسلم؛

 هو وإنما علم، بال وجل عز هللا على تقول أو منه هوى عن ينطقه ال فإنه

 الدالة بعن فأتى﴾ اْلهََوى َعنِ  يَْنِطقُ  َوَما: ﴿قال ولهذا إليه؛ هللا يوحيه وحي

 الصالة عليه هو وإنما هوى، عن صادراً  نطقاً  ينطق ما المعنى أن على

 .إليه هللا أوحاه الذي الوحي عن ينطق  والسالم

 :السؤال

 هذا؟ من المسلم يقفه أن يجب الذي الموقف هو ما: يقول األخيرة الفقرة

 :الجواب

 من يذكر فيما غيره ومن هذا من المسلم يقفه أن يجب الذي الموقف

 فما والسنة، الكتاب في ما على اإلسرائليات هذه يعرض أن اإلسرائليات

 ألنه ولكنه إسرائيل بني رخب من ألنه ال حق، فهو والسنة الكتاب أبقى

 يعني- يوافقه ولم يخالفة لم وما باطل، فهو خالفة وما والسنة، للكتاب موافق

 .بكذبه وال بصدقه يحكم وال فيه يتوقف فإنه -موافقته وال مخالفته تعلم لم ما

 الغرانيق قصة صحة مدى

 أن: الحج سورة من( 52) اآلية نزول سبب في الجاللين تفسير في ورد: س

ى الالتَ  أَفََرأَْيتُمُ : يقرأ وهو والسالم الصالة عليه الرسول  َوَمنَاةَ *  َواْلُعزَّ



191 
 

 الغرانيق تلك: لسانه على ألقى الشيطان أن[ 21-19:النجم] اأْلُْخَرى الثَّالِثَةَ 

 من القصة هذه صحة على يدل ما هناك فهل. لترتجى شفاعتهن وإن العلى،

 .هللا أفادكم أفيدونا ائيليات؟اإلسر من هي أم ؟ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أحاديث

 عليه يعتمد صحيح حديث ملسو هيلع هللا ىلص قراءته في األلفاظ هذه إلقاء في ليس: ج

 على نبه كما مرسلة، أحاديث في ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن رويت ولكنها أعلم، فيما

 قراءته في الشيطان إلقاء ولكن الحج، آية تفسير في كثير ابن الحافظ ذلك

ى الالتَ  ْيتُمُ أَفََرأَ : قوله وهي النجم آيات في ملسو هيلع هللا ىلص  ثابت شيء اآليات، َواْلُعزَّ

 ِمنْ  قَْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلنَا َوَما: سبحانه قوله وهي الحج، سورة في اآلية بنص

ْيطَانُ  أَْلقَى تََمنَّى إَِذا إاِل نَبِيٍّ  َوال َرُسول   ُ  فَيَْنَسخُ  أُْمنِيَّتِهِ  فِي الشَّ  يُْلقِي َما هللاَّ

ْيطَانُ  ُ  مُ يُْحكِ  ثُمَّ  الشَّ ُ  آيَاتِهِ  هللاَّ  إَِذا إاِل: سبحانه فقوله[ 52: الحج] َحِكيم   َعلِيم   َوهللاَّ

 إن ثم تالوته، في: أي أُْمنِيَّتِهِ  فِي الشَّْيطَانُ  أَْلقَى: سبحانه وقوله تال،: أي تََمنَّى

 أخرى، آيات في بطالنه ويوضح الشيطان ألقاه الذي ذلك ينسخ سبحانه هللا

 يُْلقِي َما لِيَْجَعلَ : هذا بعد سبحانه قال كما وامتحانا تالءاب آياته ويحكم

ْيطَانُ   [.53: الحج] اآليات قُلُوبُهُمْ  َواْلقَاِسيَةِ  َمَرض   قُلُوبِِهمْ  فِي لِلَِّذينَ  فِْتنَةً  الشَّ

 ألسنة على الشبه من الشيطان يلقيه ما يحذر أن مسلم كل على فالواجب 

 المشتبه يفسر وأن األدلة، الواضح حقال يلزم وأن وغيرهم، الحق أهل

 آل سورة أول في سبحانه هللا قال كما شبهة عليه تبقى ال حتى بالمحكم

 َوأَُخرُ  اْلِكتَابِ  أُمُّ  هُنَّ  ُمْحَكَمات   آيَات   ِمْنهُ  اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ  أَْنَزلَ  الَِّذي هُوَ : عمران

ا ُمتََشابِهَات    اْلفِْتنَةِ  اْبتَِغاءَ  ِمْنهُ  تََشابَهَ  َما فَيَتَّبُِعونَ  َزْيغ   قُلُوبِِهمْ  فِي الَِّذينَ  فَأَمَّ

ُ  إاِل تَأِْويلَهُ  يَْعلَمُ  َوَما تَأِْويلِهِ  َواْبتَِغاءَ  اِسُخونَ  هللاَّ  بِهِ  آَمنَّا يَقُولُونَ  اْلِعْلمِ  فِي َوالرَّ

 النبي عن وصح[ 7: عمران آل] اأْلَْلبَابِ  أُولُو إاِل يَذَّكَّرُ  َوَما َربِّنَا ِعْندِ  ِمنْ  ُكل  

 منه تشابه ما يتبعون الذين رأيتم إذا: قال أنه  عائشة حديث من ملسو هيلع هللا ىلص

 [.1]التوفيق ولي وهللا. صحته على متفق فاحذروهم هللا سمى الذين فأولئك

 (.005/9) باز ابن الشيخ ومقاالت فتاوى مجموع

 هل قصة الغرانيق صحيحة ام ال ؟ 

 :النص هذا وسلم عليه َّللا صلى ولالرس سيرة مختصر في جاء: س
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 النجم سورة قرأ لما معهم وسلم عليه َّللا صلى قصته أيضا وقع ومما)

ى الالتَ  أَفََرأَْيتُمُ : تعالى قوله إلى وصل فلما بحضرتهم  َوَمنَاةَ ( 58) َواْلُعزه

 :تالوته في الشيطان ألقى األُْخَرى الثهالِثَةَ 

 َّللا صلى النبي أن وظنوا ، ترتجىل شفاعتهن وإن العلى الغرانيق تلك

 ، صحيحة الرواية هذه فهل ،( شديدا فرحا بذلك ففرحوا ، قاله وسلم عليه

 الكلمات تلك تالوته في يلقي أن سلطة للشيطان هل صحتها فرض وعلى

 الشكر؟ جزيل مع إفادتي أرجو ، ذكرها مر التي

 :وبعد ، وصحبه وآله رسوله على والسالم والصالة ، وحده هلل الحمد

: تعالى قوله تفسيرهم عند التفسير علماء من كثير ذكرها الغرانيق قصة: ج

 أُْمنِيَّتِهِ  فِي الشَّْيطَانُ  أَْلقَى تََمنَّى إَِذا إاِل نَبِيٍّ  َوالَ  َرُسول   ِمنْ  قَْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلنَا َوَما

ى الالتَ  أَفََرأَْيتُمُ : تعالى قوله تفسيرهم وعند ، الحج سورة من اآليات  َواْلُعزَّ

 عدة طرق من ورووها ، النجم سورة من اآليات األُْخَرى الثَّالِثَةَ  َوَمنَاةَ ( 19)

 من مسندة ترد ولم مرسلة طرق من رويت كلها أنها غير ، مختلفة بألفاظ

 فإنه ، تفسيره في هللا رحمه كثير ابن الحافظ ذلك قال كما ، صحيحة طرق

 . هـ ا( ومنقطعات مرسالت وكلها: )بعدها قال بطرقها القصة هذه ساق لما

 (112: رقم الصفحة ،41:  رقم الجزء)

 واستنكرها ، هـ ا( الزنادقة وضع من القصة هذه إن: ) خزيمة ابن وقال

 السند أما ، ومتنا سندا وآخرون عياض والقاضي العربي ابن بكر أبو أيضا

 أرسل إذا تعالى هللا نأ من العربي ابن ذكره فبما المتن وأما ، تقدم فبما

 أن يمكن فال الملك هو إليه يوحى من بأن العلم فيه خلق رسوله إلى الملك

 ولإلجماع ، قرآن أنه على فيتلوه عليه يلتبس شيئا لسانه على الشيطان يلقي

: بكلمة يتكلم أن فيمتنع الشرك من وسلم عليه هللا صلى الرسول عصمة على

 ، قرآن أنها منه ظنا أو سهوا( لترتجى هنشفاعت وإن العلى الغرانيق تلك)

 ورضاهم قومه صلة وسلم عليه هللا صلى الرسول يؤثر أن يستحيل وألنه

 حرصا قومه يغضب ما عليه هللا ينزل أال فيتمنى ، ورضاه ربه صلة على

 َوإِنْ : تعالى قوله من القصة ثبوت على به استدل ما ثم ، رضاهم على منه

 صحتها على يدل ال َغْيَرهُ  َعلَْينَا لِتَْفتَِريَ  إِلَْيكَ  أَْوَحْينَا الَِّذي َعنِ  لَيَْفتِنُونَكَ  َكاُدوا
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 هذه تالوة من إليه نسب مما وسلم عليه هللا صلى النبي براءة على يدل بل

 ألقى الشيطان أن تفيد وألنها ، اإلثبات ال النفي تفيد ألنها الشركية؛ الكلمة

 الكلمات تلك لسانه على ألقى الشيطان أن هافي وليس ، تالوته أي أمنيته في

 أو غلطة أو سهوا بها تكلم أو قرأها أو فتالها نفسه في ألقاها أو ، الشركية

 صلى وأسف ، فيه أخطأ ما له وأصلح عليه وأنكر جبريل جاء حتى قصدا

 تسلية نزلت اآلية أن يثبت ولم ، منه فرط ما على شديدا أسفا وسلم عليه هللا

 حتى القصة هذه في ذكر مما به أصيب فيما وسلم عليه هللا ىصل للرسول

 . المنكرات من فيها جاء بما تأويلها على مساعدا يكون

 معنى أن وذكروا ، ذكره فيما العربي ابن السنة أهل جمهور وافق وقد

 من عليه أنزلنا ما تال إذا إال نبي وال رسول من قبلك من أرسلنا وما: اآلية

 حديثه خالل أو ، تالوته أثناء الجن أو اإلنس شيطان ألقى هب تكلم أو الوحي

 الشيطان يوسوس أو ، الحاضرون ويسمعه الشيطان به يتكلم قوال وكالمه

 فيحسبها المنافقين من القلوب ومرضى الكفار نفوس في يلقيها وساوس

 أو القول من الشيطان ألقى ما هللا فيبطل ، منه وليست الوحي من أولئك

 حكمته وبالغ ، علمه لكمال بكلماته الحق ويحق ، ويزيله لوسوسةوا الشبه

 االبتالء معنى ليتم وأعدائهم وأعدائه وأنبيائه رسله مع هللا سنة وهذه

 من الشيطان ألقى بما هلك من ليهلك الطيب من الخبيث ويميز واالمتحان

 واليقين العلم أهل من بينة عن حيي من ويحيى القلوب ومرضى الكفار

 . مستقيم صراط إلى وهدوا باإليمان قلوبهم اطمأنت ينالذ

 ليس وأنه صحيحة ليست الغرانيق قصة روايات أن يتبين تقدم ومما

 من شيئا وسلم عليه هللا صلى النبي لسان على يلقي أن سلطان للشيطان

 صلى النبي تالوة أثناء قوال الشيطان ألقى وربما ، به يتكلم أو فيتلوه الباطل

 الشيطان يوسوس أو ، الحاضرون ويسمعه الشيطان به يتكلم وسلم عليه هللا

 فيحسبها المنافقين من القلوب ومرضى الكفار نفوس في يلقيها وساوس

 الشبه ويزيل الشيطاني القول ذلك هللا فيبطل منه وليست الوحي من أولئك

 هللا رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ قاله ما أن أيضا ويتبين ، آياته ويحكم

 ، التالوة أثناء وسوسة أو قوال ألقى الشيطان أن العلماءمن جمهور قول هو

 نفس في وال نفسه في وال وسلم عليه هللا صلى النبي لسان على ليست لكنها
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 أسماع في التالوة أثناء الشيطان من إلقاء ذلك إنما ، به إيمانه في صدق من

 وتأبى ، متلوا قرآنا بوهفحس وقلوبهم أسماعهم في وقع نفس حديث أو الكفار

 وهللا ، بالعباد ورحمة للحق إحقاقا آياته ويحكم الباطل يزيل أن إال هللا حكمة

 في جميعا الرسل عصمة على كلهم اإلسالم علماء أجمع وقد ، حكيم عليم

 . وجل عز هللا عن يبلغونه ما كل

 . وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على هللا وصلى التوفيق وباهلل

 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة نةاللج

 قعود بن هللا عبد:  عضو --1

 عفيفي الرزاق عبد:  اللجنة رئيس نائب --2

 باز بن هللا عبد بن العزيز عبد:  الرئيس --3

  الغرانيق قصةفي    الحويني الشيخ يقول

 األسانيد بأصح جاءت ولو.باطلة وهي صحيح، إسناد لها ليس القصة هذه

 التية للعصم تضييعاً  القصة هذه إثبات في إن.تردد بغير باطلة اأنه لجزمنا

 .األنبياء بها يمتاز

 لفئتين واختبارا ابتالء أي فتنة يجعل أن وهو حكمة الشيطان إلقاء في إن -3

 الكافرون أي والظالمون أنفسهم، الظالمون وهم والمشركون، المنافقون هما

              .وسلم عليه هللا صلّى رسولهول وجل عز هلل ومشاقة وعصيان خالف لفي

 من أحكم الذي أن المؤمنون يعلم أن هي الشيطان إللقاء أخرى وحكمة -4

 وتسكن وتخشع به، فيؤمنوا هللا، من الثابت الصحيح الحق هو القرآن آيات

 .الهداية على يثبّتهم أي مستقيم، صراط إلى المؤمنين يهدي هللا وإن قلوبهم،

 يقضي الذي فهو منازع، دون القيامة، يوم وحده هلل سلطانوال الملك -7

 يعملون الذين المؤمنين أن حكمه قرار ويكون العباد، بين بالمجازاة

 عذاب في القرآن بآيات المكذبين الكافرين وأن النعيم، جنات في الصالحات

 :وقوله. مهين

ِ  يَْوَمئِذ   اْلُمْلكُ       .القيامة يوم هو عقيمال اليوم أن على يدل ما أقوى من هلِلَّ
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ُ  يَْقبِضُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  بيَِمينِِه، السََّمواتِ  ويَْطِوي األْرَض، هللاَّ

 .األْرضِ  ُملُوكُ  أْينَ  الَملُِك، أنا: يقولُ  ثُمَّ 

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

 [ صحيح: ] محدثال حكم خالصة|  4950: الرقم أو الصفحة

   (0393) ومسلم ،(4950) البخاري أخرجه:  التخريج

 هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َجاءَ  يَهُوِديًّا أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

ُد، يا: فَقالَ  وسلََّم، عليه َ  إنَّ  ُمَحمَّ َمَواتِ  يُْمِسكُ  هللاَّ  واألَرِضينَ  إْصبَع ، علَى السَّ

 علَى والَخاَلئِقَ  إْصبَع ، علَى والشََّجرَ  إْصبَع ، علَى ِجبَالَ وال إْصبَع ، علَى

ِ  َرسولُ  فََضِحكَ . الَملِكُ  أنَا: يقولُ  ثُمَّ  إْصبَع ،  حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َ  قََدُروا َوما: }قََرأَ  ثُمَّ  نََواِجُذهُ، بََدتْ   ىيَْحيَ  قالَ  ،[91: األنعام{ ]قَْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ

 عن إْبَراِهيَم، عن َمْنُصور ، عن ِعيَاض ، بنُ  فَُضْيلُ  فيه وَزادَ : َسِعيد   بنُ 

ِ  عبدِ  عن َعبِيَدةَ، ِ  َرسولُ  فََضِحكَ  هللاَّ بًا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  وتَْصِديقًا تََعجُّ

 .له

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3454: الرقم أو لصفحةالبخاري ا

 غير من سبحانه، بكمالِه يَليقُ  كما وجلَّ  عزَّ  هللِ  األصابعِ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي

 .تأويل   وال تشبيه  

 النفس عن دفاعا المقاتلين للمهاجرين ةوالجن بالنصر الكريم وعده -51

               [60 الى 19 اآليات( :00) الحج سورة]

ِ  َسبِيلِ  فِي هاَجُروا َوالهِذينَ  ُ  لَيَْرُزقَنهُهمُ  ماتُوا أَوْ  قُتِلُوا ثُمه  َّللاه  َحَسناً  ِرْزقاً  َّللاه

َ  َوإِنه  اِزقِينَ  َخْيرُ  لَُهوَ  َّللاه َ  َوإِنه  يَْرَضْونَهُ  ُمْدَخالً  ُهمْ لَيُْدِخلَنه ( 19) الره  لََعلِيمٌ  َّللاه

ُ  لَيَْنُصَرنههُ  َعلَْيهِ  بُِغيَ  ثُمه  بِهِ  ُعوقِبَ  ما بِِمْثلِ  عاقَبَ  َوَمنْ  ذلِكَ ( 18) َحلِيمٌ   َّللاه

َ  إِنه   (60) َغفُورٌ  لََعفُوٌّ  َّللاه

 التفسير 
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 ثم لدينه، وإعزاًزا هللا لمرضاة طلبًا وأوطانهم ديارهم تركوا والذين - 51

 دائًما حسنًا رزقًا الجنة في هللا ليرزقنّهم- ماتوا أو سبيله، في الجهاد في قُتِلوا

 .الرازقين خير لهو سبحانه هللا وإن ينقطع، ال

 بأفعالهم لعليم هللا وإن الجنة، وهو يرضونه موضًعا هللا ليدخلنّهم - 59

 .فيه فرطوا ما على بالعقوبة يعاجلهم لم حيث حليم ونياتهم،

 اإلذن ومن الجنة، هللا سبيل في المهاجرين إدخال من المذكور؛ ذلك - 61

 عاود فإذا ذلك، في عليه إثم ال بحيث اعتدى ما بمثل المعتدي بمقابلة

 ذنوب عن عفو هللا إن عليه، الُمْعتََدى ينصر هللا فإن اعتداءه المعتدي

 .لهم غفور المؤمنين،

  صحيحة المتن والسند قرآن تفسره سنة نبوية 

 دفاعا والمقاتلين المهاجرين،: الناس من صنفين مزية على اآليات دلت --1

 .أنفسهم عن

 مكة وفارقوا وأموالهم، وأوطانهم ديارهم تركوا الذين فهم: المهاجرون أما

 الفضل هللا من فلهم رضوانه، وابتغاء تعالى، هللا طاعة في حبا المدينة، إلى

 الجهاد في قتلوا سواء الجنة، وهو الحسن والرزق العميم، والعطاء العظيم،

 أي يَْرَضْونَهُ  ُمْدَخاًل  لَيُْدِخلَنَّهُمْ : بقوله ذلك تعالى وأكد. قتال غير من ماتوا أو

 .عقابهم عن حليم بنياتهم، عليم وهللا. الجنان

 هيوَ  ُعَمْيس ، بْنتُ  أَْسَماءُ  فََدَخلَتْ   وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

ُ  َصلَّى النبيِّ  َزْوجِ  َحْفَصةَ  علَى معنَا، قَِدمَ  ِممَّنْ   َوقَدْ  َزائَِرةً، وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 َحْفَصةَ، علَى ُعَمرُ  فََدَخلَ  إلَْيِه، هَاَجرَ  فِيَمن النََّجاِشيِّ  إلى هَاَجَرتْ  َكانَتْ 

 بْنتُ  أَْسَماءُ : قالَتْ  هِذه؟ َمن: أَْسَماءَ  َرأَى ِحينَ  ُعَمرُ  فَقالَ  ِعْنَدهَا، َوأَْسَماءُ 

 فَقالَ  نََعْم،: أَْسَماءُ  فَقالَتْ  هِذه؟ البَْحِريَّةُ  هِذه؟ الَحبَِشيَّةُ : ُعَمرُ  قالَ  ُعَمْيس ،

ُ  َصلَّى هللاِ  بَرسولِ  أََحقُّ  فَنَْحنُ  بالِهْجَرِة، َسبَْقنَاُكمْ : ُعَمرُ   ِمنُكْم، وسلَّمَ  عليه هللاَّ

، ُعَمرُ  يا َكَذْبتَ : َمةً َكلِ  َوقالَتْ  فََغِضبَْت، ِ  َكالَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  مع ُكْنتُمْ  َوهللاَّ  هللاَّ

 البَُعَداءِ  أَْرضِ  في أَوْ  َداِر، في َوُكنَّا َجاِهلَُكْم، َويَِعظُ  َجائَِعُكْم، يُْطِعمُ  وسلَّمَ  عليه

 َواَل  طََعاًما أَْطَعمُ  ال هللاِ  َواْيمُ  َرسولِِه، وفي هللاِ  في َوذلكَ  الَحبََشِة، في البَُغَضاءِ 
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ُ  َصلَّى هللاِ  لَِرسولِ  قُْلتَ  ما أَْذُكرَ  حتَّى َشَرابًا أَْشَربُ   ُكنَّا َونَْحنُ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  لَِرسولِ  ذلكَ  َوَسأَْذُكرُ  َونَُخاُف، نُْؤَذى ِ  َوأَْسأَلُهُ، وسلَّمَ  عليه هللاَّ  َوَوهللاَّ

ا: قالَ  ذلَك، علَى أَِزيدُ  َواَل  ِزيغُ أَ  َواَل  أَْكِذبُ  ال ُ  َصلَّى النبيُّ  َجاءَ  فَلَمَّ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  َوَكَذا، َكَذا: قالَ  ُعَمرَ  إنَّ  هللاِ  نَبِيَّ  يا: قالَتْ  وسلَّمَ   هللاَّ

 أَْنتُْم، َولَُكمْ  ِحَدة ،َوا ِهْجَرة   َوألَْصَحابِهِ  َولَهُ  ِمنُكْم، بي بأََحقَّ  ليسَ : وسلَّمَ  عليه

فِينَِة، أَْهلَ   يَأْتُونِي السَّفِينَةِ  َوأَْصَحابَ  ُموَسى أَبَا َرأَْيتُ  فَلقَدْ : قالَتْ . ِهْجَرتَانِ  السَّ

ْنيَا ِمنَ  ما الَحديِث، هذا عن يَْسأَلُونِي أَْرَسااًل،  أَْعظَمُ  َواَل  أَْفَرحُ  به هُمْ  شيء   الدُّ

ا أَْنفُِسِهمْ  في ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  لهمْ  الَ ق ممَّ  فَقالَتْ : بُْرَدةَ  أَبُو قالَ . وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 .ِمنِّي الَحِديثَ  هذا لَيَْستَِعيدُ  وإنَّه ُموَسى، أَبَا َرأَْيتُ  فَلقَدْ : أَْسَماءُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم صةخال|  0100: الرقم أو الصفحة

 عند حي شهيد فإنه ،مهاجر غير أو مهاجر من َّللا سبيل في قتل من أما

ِ  َسبِيلِ  فِي قُتِلُوا الَِّذينَ  تَْحَسبَنَّ  َوال: تعالى قال كما يرزق، ربه  بَلْ  أَْمواتاً، هللاَّ

 [ .169/ 3 عمران آل] يُْرَزقُونَ  َربِِّهمْ  ِعْندَ  أَْحياء  

 اآلية هذه تضمنت فقد مهاجر غير أو مهاجر من هللا سبيل في توفي من وأما

 .إليه هللا إحسان وعظيم عليه، الرزق إجراء الكريمة

ِ  َرسولَ  أتَتْ  َحاِرثَةَ  أُمَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، َغْربُ  أَصابَهُ  بَْدر ، يَومَ  َحاِرثَةُ  هَلَكَ  وقدْ  وسلََّم، ِ، َرسولَ  يا: فَقالَتْ  َسْهم   قدْ  هللاَّ

 َسْوفَ  وإالَّ  عليه، أْبكِ  لَمْ  الَجنَّةِ  في كانَ  فإنْ  قَْلبِي، ِمن َحاِرثَةَ  َمْوقِعَ  َعلِْمتَ 

 في وإنَّه َكثِيَرة ، ِجنَان   إنَّهَا هي؟ واِحَدة   أَجنَّة   هَبِْلِت،: لَهَا فَقالَ  أْصنَُع؟ ما تََرى

ِ  َسبيلِ  في َغْدَوة  : لَ وقا. األْعلَى الفِْرَدْوسِ  ْنيَا ِمنَ  َخْير   َرْوَحة   أوْ  هللاَّ  وما الدُّ

ْنيَا ِمنَ  َخْير   الَجنَِّة، ِمنَ  قََدم   َمْوِضعُ  أوْ  أَحِدُكْم، قَْوسِ  ولَقَابُ  فِيهَا،  فِيهَا، وما الدُّ

 بْينَهَُما، ما تْ أَلََضاءَ  األْرضِ  إلى اطَّلََعتْ  الَجنَّةِ  أْهلِ  نَِساءِ  ِمن اْمَرأَةً  أنَّ  ولو

ْنيَا ِمنَ  َخْير   - الِخَمارَ  يَْعنِي - ولَنَِصيفُهَا ِريًحا، بْينَهُما ما ولََمَْلَتْ   .فِيهَا وما الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6163: الرقم أو الصفحة
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 ُعوقِبَ  ما بِِمْثلِ  عاقَبَ  َوَمنْ : تعالى قوله في عقوبة العقوبة جزاء وسمي --2

 الشورى] ِمْثلُها َسيِّئَة   َسيِّئَة   َوَجزاءُ : مثل الصورة، في الفعلين الستواء بِهِ 

 َعلَْيُكمْ  اْعتَدى َما بِِمْثلِ  َعلَْيهِ  فَاْعتَُدوا َعلَْيُكمْ  اْعتَدى فََمنِ : ومثل[ 41/ 42

 [ .194/ 2 البقرة]

ُ  يَُكفِّرُ  إْساَلُمهُ، فََحُسنَ  الَعْبدُ  أْسلَمَ  إَِذا وفي الصحيح عن أبي هريرة  عْنه هللاَّ

 َسْبعِ  إلى أْمثَالِهَا بَعْشرِ  الَحَسنَةُ : القَِصاصُ  ذلكَ  بَْعدَ  نَ وكا َزلَفَهَا، كانَ  َسيِّئَة   ُكلَّ 

، ِمئَةِ  يِّئَةُ  ِضْعف  ُ  يَتََجاَوزَ  أنْ  إالَّ  بِمْثلِهَا والسَّ  .َعْنهَا هللاَّ

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

 [معلق]:  المحدث حكم خالصة|  45: الرقم أو الصفحة البخاري

 موصوالً  وأخرجه ،(45) الجزم بصيغة معلقاً  البخاري أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 4889) النسائي

ُ  يقولُ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  فَلَهُ  بالَحَسنَةِ  َجاءَ  َمن: َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

يِّئَةِ  َجاءَ  َوَمن َوأَِزيُد، أَْمثَالِهَا َعْشرُ   َوَمن أَْغفِرُ  أَوْ  ِمْثلُهَا، َسيِّئَة   فََجَزاُؤهُ  بالسَّ

بَ  ْبتُ  ِشْبًرا ِمنِّي تَقَرَّ بَ  َوَمن َراًعا،ذِ  منه تَقَرَّ ْبتُ  ِذَراًعا ِمنِّي تَقَرَّ  بَاًعا، منه تَقَرَّ

 يُْشِركُ  ال َخِطيئَةً  األْرضِ  بقَُرابِ  لَقِيَنِي َوَمن هَْرَولَةً، أَتَْيتُهُ  يَْمِشي أَتَانِي َوَمن

: قالَ  هُ أنَّ  غيرَ  نَْحَوهُ، اإلْسنَادِ  بهذا:  رواية   وفي. َمْغفَِرةً  بِمْثلِهَا لَقِيتُهُ  شيئًا بي

 .أَِزيدُ  أَوْ  أَْمثَالِهَا، َعْشرُ  فَلَهُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0693: الرقم أو الصفحة

        [66 الى 65 اآليات( :00) الحج سورة] تعالى َّللا قدرة دالئل من -56

َ  بِأَنه  ذلِكَ  َ  َوأَنه  اللهْيلِ  فِي النههارَ  َويُولِجُ  النههارِ  فِي اللهْيلَ  يُولِجُ  َّللاه  َسِميعٌ  َّللاه

َ  بِأَنه  لِكَ ذ( 65) بَِصيرٌ   َوأَنه  اْلباِطلُ  ُهوَ  ُدونِهِ  ِمنْ  يَْدُعونَ  ما َوأَنه  اْلَحقُّ  ُهوَ  َّللاه

 َ َ  أَنه  تَرَ  أَلَمْ ( 60) اْلَكبِيرُ  اْلَعلِيُّ  ُهوَ  َّللاه  فَتُْصبِحُ  ماءً  السهماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  َّللاه

ةً  اأْلَْرضُ  َ  إِنه  ُمْخَضره  فِي َوما السهماواتِ  فِي ما هُ لَ ( 60) َخبِيرٌ  لَِطيفٌ  َّللاه

َ  َوإِنه  اأْلَْرضِ  َ  أَنه  تَرَ  أَلَمْ ( 64) اْلَحِميدُ  اْلَغنِيُّ  لَُهوَ  َّللاه رَ  َّللاه  فِي ما لَُكمْ  َسخه

 اأْلَْرضِ  َعلَى تَقَعَ  أَنْ  السهماءَ  َويُْمِسكُ  بِأَْمِرهِ  اْلبَْحرِ  فِي تَْجِري َواْلفُْلكَ  اأْلَْرضِ 
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َ  إِنه  نِهِ بِإِذْ  إاِله   ثُمه  يُِميتُُكمْ  ثُمه  أَْحياُكمْ  الهِذي َوُهوَ  (61) َرِحيمٌ  لََرُؤفٌ  بِالنهاسِ  َّللاه

ْنسانَ  إِنه  يُْحيِيُكمْ   (66) لََكفُورٌ  اإْلِ

 التفسير 

 قدرته ومن يشاء، ما على قادر هللا ألن عليه للُمْعتََدى النصر ذلك - 61

 وأن اآلخر، ونقص أحدهما بزيادة، الليل في والنهار النهار، في الليل إدخال

 وسيجازيهم منها، شيء عليه يخفى ال بأفعالهم، عليم، عباده ألقوال سميع هللا

 .عليها

 هللا ألن الليل؛ في والنهار النهار، في الليل هللا إدخال من المذكور ذلك - 62

 يعبده ما وأن حق، للمؤمنين ونصره حق، ووعده حق، فدينه الحق، هو

 هللا وأن له، أساس ال الذي الباطل هو األوثان من هللا دون من المشركون

 والعظمة الكبرياء له الذي الكبير وقهًرا، وقَْدًرا ذاتًا خلقه على العلي هو

 .والجالل

 األرض فتصبح مطًرا، السماء من أنزل هللا أن -الرسول أيها- تر ألم - 63

 بعباده لطيف هللا إن نبات، من تهأنبت بما َخْضَراء عليها المطر نزول بعد

 عليه يخفى ال بمصالحهم، خبير األرض، لهم وأنبت المطر، لهم أنزل حيث

 .منها شيء

 لهو هللا وإن األرض، في ما وملك السماوات في ما ملك وحده له - 64

 .حال كل في المحمود مخلوقاته، من مخلوق أي إلى يفتقر ال الذي الغني

 من األرض في ما وللناس لك َذلَّل هللا أن -سولالر أيها- تر ألم - 65

 البحر في تجري السفن لكم وذلَّل وحاجاتكم، لمنافعكم والجمادات الدواب

 األرض على تسقط ال حتى السماء ويمسك بلد، إلى بلد من وتسخيره بأمره

 رحيم، لرؤوف بالناس هللا إن لسقطت، عليها تسقط أن لها أذن فلو بإذنه، إال

 .ظلم من فيهم ما مع األشياء هذه لهم سّخر حيث

 يميتكم ثم معدومين، كنتم أن بعد أوجدكم حيث أحياكم الذي هو وهللا - 66

 أعمالكم، على ليحاسبكم موتكم بعد يحييكم ثم أعماركم، انقضت إذا
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 بعبادته -ظاهرة أنها مع- هللا لنعم الجحد لكثير اإلنسان إن عليها، ويجازيكم

 .غيره معه

  سره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن تف 

 وتلك علمه، وكمال تعالى قدرته كمال على االستدالل اآليات موضوع

 :يأتي ما هي األدلة

 فيهما، ومتصرفا والنهار، لليل خالقا كونه البالغة هللا قدرة آيات من -1

 كان عليما، قادرا كان وإذا فيهما، يجري بما عالما قادرا يكون أن فوجب

 فهو والمصلحة، الحكمة يالئم ما يفعل عباده، من شاء من نصر على قادرا

 نملة دبيب وال ذّرة، مثقال عنه يعزب فال األفعال، ويبصر األقوال، يسمع

 .ويبصرها ويسمعها يعلمها إال

 في ، النَّهارِ  مالئكةُ  و اللَّيلِ  مالئكةُ  تجتِمعُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 فتصَعدُ  ، الفجرِ  َصالةِ  في فيجتَِمعونَ  ، َعصرِ ال صالةِ  و ، الفَجرِ  صالةِ 

 فتصَعدُ  ، الَعصرِ  صالةِ  في ويجتِمعونَ  ، النَّهارِ  َمالئكةُ  وتَثبتُ  ، اللَّيلِ  مالئكةُ 

 ؟ ِعباِدي تَركتُم كيفَ :  ربُّهم فيَسألهُم ، اللَّيلِ  مالئكةُ  وتثبُتُ  ، النَّهارِ  مالئكةُ 

 يومَ  لهم فاغفِرْ  ، يُصلُّونَ  وهم وتركنَاهُم ، يُصلُّونَ  وهُم أتَينَاهم:  فيقولونَ 

ينِ   الدِّ

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  460: الرقم أو الصفحة

 حبان وابن ،(000) خزيمة وابن ،(8034) البزار أخرجه:  التخريج

(0065) 

ُ  َعلََّمهُ  َرُجل  : اْثنَتَْينِ  في إالَّ  َحَسدَ  ال وفي الصحيح عن أبي هريرة  القُْرآَن، هللاَّ

 ما ِمْثلَ  أُوتِيتُ  لَْيتَنِي: فقالَ  له، جار   فََسِمَعهُ  النَّهاِر، وآناءَ  اللَّْيِل، آناءَ  يَْتلُوهُ  فَهو

، أُوتِيَ  ُ  آتاهُ  وَرُجل   يَْعَمُل، ما ِمْثلَ  فََعِمْلتُ  فاُلن  ، في ْهلُِكهُ يُ  فَهو مااًل  هللاَّ  الَحقِّ

، أُوتِيَ  ما ِمْثلَ  أُوتِيتُ  لَْيتَنِي: َرُجل   فقالَ   .يَْعَملُ  ما ِمْثلَ  فََعِمْلتُ  فاُلن 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1006: الرقم أو الصفحة

 شرح الحديث 

 أنواع   الَحَسدَ  أنَّ  إلى الحديثِ  هذا في وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيُّ  يُِشير

 :مختلِفة

م مذموم   َحَسد  : فِمنه  عن النِّعمة زوالَ  المرءُ  يتمنَّى أنْ  وهو شرًعا، محرَّ

 .أخيه

 غيِره عند ِدينيَّةً  نِعمةً  يَرى أنْ  وهو شرًعا، مستَحب   محمود   َحَسد  : ومنه

 صلَّى النبيُّ  َعنَاه ما وهو صاحبِها، عن زوالِها يتمنِّ  غيرِ  من لنفِسه فيتمنَّاها

 أنواُعه تختلِف الحسدَ  أنَّ : أي ،«اثنتَْين في إال َحَسدَ  ال: »بقولِه وسلَّم عليه هللا

: فاألول أمَرْين؛ في إالَّ  محموًدا يكون وال أنواِعه، اختالفِ  بَِحَسبِ  وأحكاُمه

 في يَْتلُوه: أي ،«النَّهارِ  وآناءَ  الليلِ  ءَ آنا يَْتلُوه فهو القرآنَ  هللاُ  علَّمه رجل  »

 أُوتِيَ  ما ِمْثلَ  أُوتِيتُ  لَْيتني: فقال له جار   فَسِمعه» والنهار، الليل ساعاتِ 

،  ورجل  » الرجل، هذا ِمثل وقرأتُه فَرتَّْلتُه: يعني ،«يَعمل ما ِمثلَ  فَعِملت فاُلن 

، الطاعاتِ  في كلَّه قهيُْنفِ : أي ،«الحقِّ  في يُهلِكه فهو مااًل  هللا آتاه  فقال» والبِرِّ

، أُوتِيَ  ما ِمْثلَ  أُوتِيتُ  لَْيتني: رجل    .«يَعمل ما ِمْثلَ  فَعِملت فالن 

 الحق هو هللا أن ألجل األمور هذه على هللا قدرة من المتقدم الوصف ذلك -2

      بالوعد فيأتي والزوال، التغير عليه يمتنع الذي لذاته، الواجب الموجود أي

 بحق والمؤمنون حق، وعبادته الحق، فدينه الحق، ذو أنه أو. والوعيد

 .الحق وعده بحكم النصر منه يستحقون

 شيء كل على العالي هو وهللا العبادات، في لها استحقاق فال األصنام وأما

 من الظالمون يقول عما المقدس واألنداد، األشباه عن والعالي بقدرته،

 بالعظمة الموصوف أي المتعال الكبير وهو. لهبجال تليق ال التي الصفات

 .شريك له يكون أن عن الكبير الشأن، وكبر والجالل

 عنها، النَّاسُ  يسأَلُني ال هللاِ  كتابِ  في آية  : قال عبهاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح 

: قيل عنها؟ يسأَلوني فال َجِهلوها أَمْ  عنها، يسأَلوني فال أعَرفوها، أَْدري وال

ا آية  : لقا هي؟ وما ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ : }نَزلت لمَّ  َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ
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 شتَم: وقالوا مكَّةَ، أهلِ  على ذلك شقَّ  ،[91: األنبياء{ ]َواِرُدونَ  لَهَا أَْنتُمْ 

د   بَْعَرى ابنُ  فقام آلهَتَنا، محمَّ د   شتَم: قالوا شأنُكم؟ ما: فقال الزِّ : قال آلهَتَنا، محمَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ : }قال: قالوا قال؟ وما  لَهَا أَْنتُمْ  َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ

د   فُدِعيَ  لي، اْدعوهُ : قال ،[91: األنبياء{ ]َواِرُدونَ   وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

بَْعَرى ابنُ  فقال ُد، يا: الزِّ ةً  آللهَتِنا شيء   هذا محمَّ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  مْ أَ  خاصَّ

، عزَّ  هللاِ  دونِ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  بلْ : قال هللاِ؟ دونِ   خَصْمناهُ : فقال: قال وجلَّ

ُد، يا البَنيَِّة، هذه وَربِّ  ، عبد   عيسى أنَّ  تزُعمُ  ألْستَ  محمَّ  عبد   وُعَزْيًرا صالح 

،  يعبُدونَ  صارىالنَّ  فهذه: قال بَلى،: قال صالِحوَن؟ عباد   والمالئكةَ  صالح 

 فضجَّ : قال. المالئكةَ  تعبُدُ  َمليح   بَنو وهذه ُعَزْيًرا، تعبُدُ  اليهودُ  وهذه عيسى،

ةَ  أهلُ   ،[111: األنبياء{ ]اْلُحْسنَى ِمنَّا لَهُمْ  َسبَقَتْ  الَِّذينَ  إِنَّ : }فنَزلتْ  مكَّ

: قال ،[111 :األنبياء{ ]ُمْبَعُدونَ  َعْنهَا أُولَئِكَ } والمالئكةُ، وُعْزيَر   عيسى

ا: }ونَزلتْ  ونَ  ِمْنهُ  قَْوُمكَ  إَِذا َمثاًَل  َمْريَمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ : الزخرف{ ]يَِصدُّ

57.] 

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

:  المحدث حكم خالصة|  896: الرقم أو الصفحة اآلثار مشكل تخريج

 حسن إسناده

 الخضرة ذي النبات وإنبات المطر إنزال قدرته كمال على األدلة ومن -3

 الحياة إعادة على قدر هذا على قدر ومن وقلب، عين لكل الساّرة البديعة،

تْ  اْلماءَ  َعلَْيهَا أَْنَزْلنا فَإِذا: وجل عز هللا قال كما الموت بعد  َوَربَتْ  اْهتَزَّ

 [ .5/ 22 الحج]

 الماء نزول إثر استعجالها عن عبارة ةً ُمْخَضرَّ  اأْلَْرضُ  فَتُْصبِحُ  وقوله

 .عادة كذلك واستمرارها بالنبات

َ  إِنَّ : قوله وفي  العبد عليه ينطوي بما خبير :عباس ابن قال َخبِير   لَِطيف   هللاَّ

 .عباده بأرزاق لطيف وهو. المطر تأخير عند القنوط من

ُ  بََعثَنِيَ  ما َمثَلَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  وجلَّ  عزَّ  به هللاَّ

 قَبِلَتِ  طَيِّبَة ، طائِفَة   ِمْنها فَكانَتْ  أْرًضا، أصابَ  َغْيث   َكَمثَلِ  واْلِعْلِم، الهَُدى ِمنَ 

ُ  فَنَفَعَ  الماَء، أْمَسَكتِ  أجاِدبُ  ِمْنها وكانَ  الَكثِيَر، واْلُعْشبَ  الَكْلَ  فأْنبَتَتِ  الماءَ   هللاَّ
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 هي إنَّما أُْخَرى، ِمْنها طائِفَةً  وأَصابَ  وَرَعْوا، وَسقَْوا ِمْنها فََشِربُوا النَّاَس، بها

 بما ونَفََعهُ  هللاِ، ِدينِ  في فَقُهَ  َمن َمثَلُ  فَذلكَ  َكَْلً، تُْنبِتُ  وال ماًء، تُْمِسكُ  ال قِيعان  

ُ  بََعثَنِيَ   هللاِ  هَُدى ْقبَلْ يَ  ولَمْ  َرْأًسا، بذلكَ  يَْرفَعْ  لَمْ  َمن وَمثَلُ  وَعلََّم، فََعلِمَ  به، هللاَّ

 .بهِ  أُْرِسْلتُ  الذي

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة

ُ  بََعثَنِي ما َمثَلُ  أبي موسي األشعريوفي الصحيح عن   الهَُدى ِمنَ  به هللاَّ

 الماَء، قَبِلَتِ  نَقِيَّة ، ِمْنها فَكانَ  أْرًضا، أصابَ  الَكثِيرِ  الَغْيثِ  َكَمثَلِ  والِعْلِم،

ُ  فَنَفَعَ  الماَء، أْمَسَكتِ  أجاِدُب، ِمْنها وكانَتْ  الَكثِيَر، والُعْشبَ  الَكَْلَ  فأْنبَتَتِ   هللاَّ

 هي إنَّما أُْخَرى، طائِفَةً  ِمْنها وأَصابَتْ  وَزَرُعوا، وَسقَْوا فََشِربُوا النَّاَس، بها

ِ، ِدينِ  في فَقُهَ  َمن َمثَلُ  فَذلكَ  َكَْلً، تُْنبِتُ  وال ماءً  تُْمِسكُ  ال قِيعان    ما ونَفََعهُ  هللاَّ

ُ  بََعثَنِي ِ  هَُدى يَْقبَلْ  ولَمْ  َرْأًسا، بذلكَ  يَْرفَعْ  لَمْ  َمن وَمثَلُ  وَعلََّم، فََعلِمَ  به هللاَّ  هللاَّ

 .بهِ  أُْرِسْلتُ  الذي

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عرياألش موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  38: الرقم أو الصفحة البخاري

 (0090) ومسلم ،(38) البخاري أخرجه:  التخريج

 وكل وعبيدا، وملكا خلقا األرض في وما السموات في ما جميع لىتعا هلل -4

 شيء، إلى يحتاج فال الحميد، الغني لهو هللا وإن وإتقانه، تدبيره إلى محتاج

 فيه، التصرف من ممتنع غير له منقاد والكل حال، كل على المحمود وهو

 ،لذاته كامل ألنه أيضا الحامدين حمد وعن كلها، األشياء عن غني وهو

 .األمور كل في عداه ما كل عن غني لذاته والكامل

  ورحمته قدرته على أيضا تدل عباده على هللا من كثيرة نعم هناك -5

 من إليه يحتاجون مما األرض في ما كل لعباده( ذلل) سخر أنه منها ولطفه،

 َجِميعاً  اأْلَْرضِ  فِي ما لَُكمْ  َخلَقَ  الَِّذي هُوَ : قال كما واألنهار، والشجر الدواب

 تَرَ  أَلَمْ : تعالى قال كما جريها، حال في الفلك لكم وسخر[ . 29/ 2 البقرة]

ِ، بِنِْعَمتِ  اْلبَْحرِ  فِي تَْجِري اْلفُْلكَ  أَنَّ   آَليات   ذلِكَ  فِي إِنَّ  آياتِِه، ِمنْ  لِيُِريَُكمْ  هللاَّ
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 والرياح ءالما بتسخير: الفلك وتسخير[ 31/ 31 لقمان] َشُكور   َصبَّار   لُِكلِّ 

 .لجريها

 هللا بإذن إال الناس، فيهلك األرض، على تقع لئال السماء يمسك تعالى وهو

 رحيم لرؤوف بالناس هللا إن وتخليته، بإرادته فتقع السقوط، أو بالوقوع لها

      .لهم سخرها التي األشياء هذه في

 هللاُ  َصلَّى نبيِّ ال إلى َجاءَ  يَهُوِديًّا أنَّ  روي البخاري عن عبد َّللا بن مسعود

ُد، يا: فَقالَ  وسلََّم، عليه َ  إنَّ  ُمَحمَّ َمَواتِ  يُْمِسكُ  هللاَّ  واألَرِضينَ  إْصبَع ، علَى السَّ

 علَى والَخاَلئِقَ  إْصبَع ، علَى والشََّجرَ  إْصبَع ، علَى والِجبَالَ  إْصبَع ، علَى

ِ  َرسولُ  فََضِحكَ . الَملِكُ  أنَا: يقولُ  ثُمَّ  إْصبَع ،  حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َ  قََدُروا َوما: }قََرأَ  ثُمَّ  نََواِجُذهُ، بََدتْ  بًا  91: األنعام{ ]قَْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ  تََعجُّ

 .له وتَْصِديقًا

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

 [صحيح: ] دثالمح حكم خالصة|  3454: الرقم أو الصفحة البخاري

 غير من سبحانه، بكمالِه يَليقُ  كما وجلَّ  عزَّ  هللِ  األصابعِ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي

 .تأويل   وال تشبيه  

 أن بعد اخلقن الذي هو فاهلل واإلماتة، اإلحياء: اإللهية القدرة دالئل ومن -6

 والعقاب، والثواب للحساب يحيينا ثم آجالنا، انقضاء عند يميتنا ثم نطفا، كنا

 ووحدانيته قدرته على الدالة اآليات من ظهر لما لجحود اإلنسان ولكن

     .تعالى

 َّللا رضي مسعودٍ  ابن عن    وفي الصحيح عن عوف بن مالك األشجعي

 قال( ]  اْثنَتَينِ  َوأَْحيَْيتَنَا اْثنَتَْينِ  أََمتَّنَا َربَّنَا: )  وجلَّ  عزَّ  هللاِ  قول في عنه تعالَى

 إِلَْيهِ  ثُمَّ  يُْحيِيُكمْ  ثُمَّ  يُِميتُُكمْ  ثُمَّ  فَأَْحيَاُكمْ  أَْمَواتًا َوُكْنتُمْ ( :  البقرةِ )  في التي هي[ : 

 ( تُْرَجُعونَ 

 اآليات : المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشجعي مالك بن عوف:  الراوي

 شرط على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو البينات الصفحة

     الشيخين
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: قََرأَ  ثُمَّ  ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُْحَشُرونَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

لَ  بََدْأنَا كما} لُ [ 114: اءاألنبي{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إنَّا َعلَْينَا َوْعًدا نُِعيُدهُ  َخْلق   أَوَّ  فأوَّ

َماِل، َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجال   يُْؤَخذُ  ثُمَّ  إِْبَراِهيُم، يُْكَسى َمن  الشِّ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إنَّهُمْ : فيُقَالُ  أَْصَحابِي،: فأقُولُ   فَاَرْقتَهُْم، ُمْنذُ  أَْعقَابِِهمْ  علَى ُمْرتَدِّ

 ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  ابنُ  ِعيَسى الِحُ الصَّ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ 

ا فيهم، قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوفَّْيتَنِي فَلَمَّ  إنْ  َشِهيد ، شيء   ُكلِّ  علَى َوأَْنتَ  عليهم، الرَّ

ْبهُمْ  : المائدة{ ]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإنَّكَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ِعبَاُدَك، فإنَّهُمْ  تَُعذِّ

دُ : قالَ  ،[111 ، يُوُسفَ  بنُ  ُمَحمَّ ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِريُّ  قَبِيَصةَ، عن هللاَّ

وا الَِّذينَ  الُمْرتَدُّونَ  هُمُ : قالَ  ُ  َرِضيَ  بَكر   أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكر   أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَدُّ  هللاَّ

 .عْنه

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0443: الرقم أو البخاري الصفحة

 .الَغيبِ  عنِ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إخباُره: الحديثِ  في --5

 .سلَّمو علَيه هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --2

 .السَّالم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --3

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --4

يصة   غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخصُّ  قَد هللاَ  أنَّ : وفيه --5  بها يَتَميَّز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره، َعن

 الحج سورة( :00) الحج ةسور] مالئمان ومنهاج شريعة أمة لكل -53

                [30 الى 63 اآليات( :  00)

ةٍ  لُِكلِّ   إِنهكَ  َربِّكَ  إِلى َواْدعُ  اأْلَْمرِ  فِي يُناِزُعنهكَ  فاَل ناِسُكوهُ  ُهمْ  َمْنَسكاً  َجَعْلنا أُمه

ُ  فَقُلِ  جاَدلُوكَ  َوإِنْ ( 63) ُمْستَقِيمٍ  ُهدىً  لََعلى ُ ( 69) َملُونَ تَعْ  بِما أَْعلَمُ  َّللاه  َّللاه

َ  أَنه  تَْعلَمْ  أَلَمْ ( 68) تَْختَلِفُونَ  فِيهِ  ُكْنتُمْ  فِيما اْلقِياَمةِ  يَْومَ  بَْينَُكمْ  يَْحُكمُ   يَْعلَمُ  َّللاه

ِ  َعلَى ذلِكَ  إِنه  ِكتابٍ  فِي ذلِكَ  إِنه  َواأْلَْرضِ  السهماءِ  فِي ما  (30) يَِسيرٌ  َّللاه

 التفسير 
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 أيها- يُنازَعنَّك فال بشريعتهم، يعملون فهم شريعة، جعلنا ملة أهل لكل - 67

 بالحق أولى فأنت شريعتك، في األخرى األديان وأهل المشركون -الرسول

 لعلى إنك هلل، التوحيد إخالص إلى الناس وادع باطل، أصحاب ألنهم منهم؛

 .فيه اعوجاج ال، مستقيم طريق

 هللا إلى أمرهم ففوض الحجة ظهور بعد يجادلوك أن إال امتنعوا وإن - 61

 من عليه يخفى ال عمل، من تعملون بما أعلم هللا: الوعيد سبيل على قائاًل 

 .عليها وسيجازيكم شيء، أعمالكم

 فيه كانوا فيما القيامة يوم وكافرهم مؤمنهم: عباده من يحكم هللا - 69

 .الدين أمر من الدنيا في يختلفون

 في ما ويعلم السماء، في ما يعلم هللا أن - الرسول أيها- تعلم ألم - 71

ل ذلك علم إن فيهما، مما شيء عليه يخفى ال،  األرض  اللوح في ُمَسجَّ

 .سهل هللا على كله ذلك علم إن المحفوظ،

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما اآليات من يفهم

  أنه أي زمانها،ل صالحة بها، خاصة شريعة المتقدمة األمم من أمة لكل -1

 من لْلولين كان بما التمسك البيّن الخطأ ومن عصر، كل في الشرائع كانت

 .الشرائع من قبله ما نسخ القرآن ألن واإلنجيل التوراة شريعة

 ِمنَ  أَحد   يُْعطَهُنَّ  لَمْ  َخْمًسا أُْعِطيتُ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

عْ  نُِصْرتُ : قَْبلِي األْنبِيَاءِ   َمْسِجًدا األْرضُ  لي وُجِعلَتْ  َشْهر ، َمِسيَرةَ  بِ بالرُّ

تي ِمن َرُجل   وأَيُّما وطَهُوًرا، اَلةُ  أْدَرَكْتهُ  أُمَّ ، الصَّ  الَغنَائُِم، لي وأُِحلَّتْ  فَْليَُصلِّ

ةً، قَْوِمهِ  إلى يُْبَعثُ  النبيُّ  وكانَ   وأُْعِطيتُ  َكافَّةً، النَّاسِ  إلى وبُِعْثتُ  َخاصَّ

فَاَعةَ   .الشَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  409: الرقم أو الصفحة البخاري

 (105) ومسلم ،(409) البخاري أخرجه:  التخريج
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 ُسبحانه هللا عندَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  مكانةِ  بيانُ  :ديثِ الح وفي --5

 .وتعالَى

 .تعالَى هللاِ  ِمن بفَضل   بعِضهم على األنبياءِ  تفاُضلِ  بيانُ : وفيه --2

 عليه هللا صلّى محمدا مكة مشركي كمخاصمة بالباطل، الناس خاصم إن -2

ُ : المؤمن فليقل وسلم،  من أمر وهذا والتكذيب، الكفر من لُونَ تَْعمَ  بِما أَْعلَمُ  هللاَّ

 االشتغال عن له صيانة قومه، مماراة عن باإلعراض لنبيه تعالى هللا

 االجتهاد بعد المجادلة إال أبوا إن فإنهم العناد، لصاحب جواب وال بتعنتهم،

 تستحقون وبما وبقبحها، بأعمالكم أعلم هللا بأن فليدفعوا النزاع، بتسوية

 .ولين برفق ولكن وإنذار، وعيد وهذا .به مجازيكم فهو ء،الجزا من عليها

 ُكفر   القرآنِ  في الِجدالُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0506: الرقم أو الصفحة

 9008)الكبرى في ي،والنسائ( 4600)داود أبو أخرجه:  التخريج

 المراء بلفظ بعضهم( 3109)،وأحمد(

 في والِمراءُ  ، أحرف   سبعةِ  على القرآنُ  نزلَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة

وهُ  منهُ  َجِهْلتُم وما ، بِهِ  فاعملوا منهُ  عرفتُمْ  ما - ثالثًا قالها- ُكفر   القرآنِ   فردُّ

 عالِمهِ  إلى

 التفسير عمدة:  المصدر|  كرشا أحمد:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/011: الرقم أو الصفحة

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(4600) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 3898) وأحمد مختصراً،( 9080)

 القُرآنِ  في الِجدالِ  ُخطورةِ  بيان: الحديثِ  وفي
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 لَمن الجنةِ  َربَضِ  في ببيتِ  زعيم   أنا الباهلي وفي الصحيح عن أبي أمامة

 وإن الكذبَ  تركَ  لَمن الجنةِ  وسطِ  في وببيتِ  ، ُمِحقًّا كان وإن الِمراءَ  تََركَ 

 .ُخلُقُه َحُسنَ  لَمن الجنةِ  أعلى في وببيت   ، مازًحا كان

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  4900: الرقم أو فحةالص داود

 وبين وقومه، وسلم عليه هللا صلّى النبي بين يحكم الذي هو تعالى هللا -3

 من الحق حينئذ فيعرف الدين، أمر نم فيه يختلفون فيما والكافرين المؤمنين

 .الباطل

 من على الرد في عباده هللا علّمه حسن أدب اآلية هذه في :القرطبي قال

 هللا علمه الذي القول بهذا ويدفع يناظر، وال يجاب أال ومراء تعنتا جادل

 .وسلم عليه هللا صلّى لنبيه

 هللا دين إلى دعوةال بعده من والمؤمنين وسلم عليه هللا صلّى النبي على -4

 كل وعلى المقصود، إلى مؤد مستقيم واضح طريق الدين هذا فإن الحق،

 بمراء يهتم وأال بالعثرات، يعبأ أال وعبادته وتوحيده هللا إلى داعية

 .الدعوة وجه في الوقوف ومحاوالتهم المجادلين،

 إالَّ  النَّاسِ  بْينَ  يَحُكمُ  حاِكم   من ما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 يَلتَفِتُ  ثُمَّ  َجهنََّم، َشفيرِ  على يُوقِفَه حتى بقَفاهُ  آِخذ   وَملَك   القيامةِ  يَومَ  ويُبَعثُ 

 .َخريفًا أربَعينَ  الَمْهوى في أْلقاهُ  أْلقِه،: قال فإنْ  ُمغضبًا، هللاِ  إلى

 سنن تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عبدَّللا:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4461: الرقم أو فحةالص الدارقطني

 .القِيامةِ  يَومَ  صاِحبَها تُْنِجي والَعدلِ  الَحقِّ  إقامةَ  أنَّ  بَيانُ  :الَحديثِ  وفي

ة ، وال َذهَب   صاِحبِ  ِمن ما هريرة وفي الصحيح عن أبي  ِمْنها يَُؤدِّي ال فِضَّ

 في عليها فَأُْحِميَ  نار ، ِمن َصفائِحُ  له ُصفَِّحتْ  القِياَمِة، يَْومُ  كانَ  إذا إالَّ  َحقَّها،

 يَوم   في له، أُِعيَدتْ  بََرَدتْ  ُكلَّما وظَْهُرهُ، وَجبِينُهُ  َجْنبُهُ  بها فيُْكَوى َجهَنََّم، نارِ 

ا َسبِيلَهُ، فَيََرى الِعباِد، بْينَ  يُْقَضى حتَّى َسنَة ، أْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقداُرهُ  انَ ك  إلى إمَّ

ا الَجنَِّة،  ال إبِل   صاِحبُ  وال: قالَ  فاإِلبُِل؟ هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ  النَّارِ  إلى وإمَّ



219 
 

 بُِطحَ  القِياَمِة، يَْومُ  كانَ  إذا إالَّ  ِوْرِدها، يَومَ  َحلَبُها َحقِّها وِمنْ  َحقَّها، ِمْنها يَُؤدِّي

 بأَْخفافِها تَطَُؤهُ  واِحًدا، فَِصياًل  ِمْنها يَْفقِدُ  ال كانَْت، ما أْوفَرَ  قَْرقَر ، بقاع   لها

هُ   ِمْقداُرهُ  كانَ  يَوم   في أُْخراها، عليه ُردَّ  أُوالها عليه َمرَّ  ُكلَّما بأَْفواِهها، وتََعضُّ

ا َسبِيلَهُ  فَيََرى الِعباِد، بْينَ  يُْقَضى حتَّى َسنَة ، أْلفَ  َخْمِسينَ  ا الَجنَِّة، إلى إمَّ  وإمَّ

، وال بَقَر ، صاِحبُ  وال: قالَ  واْلَغنَُم؟ فاْلبَقَرُ  هللاِ، َرسولَ  يا: قِيلَ  النَّارِ  إلى  َغنَم 

 ِمْنها يَْفقِدُ  ال ر ،قَْرقَ  بقاع   لها بُِطحَ  القِياَمةِ  يَْومُ  كانَ  إذا إالَّ  َحقَّها، ِمْنها يَُؤدِّي ال

 وتَطَُؤهُ  بقُُرونِها تَْنطَُحهُ  َعْضباءُ  وال َجْلحاُء، وال َعْقصاُء، فيها ليسَ  شيئًا،

 َخْمِسينَ  ِمْقداُرهُ  كانَ  يَوم   في أُْخراها، عليه ُردَّ  أُوالها عليه َمرَّ  ُكلَّما بأَْظالفِها،

ا َسبِيلَهُ  ىفَيَرَ  الِعباِد، بْينَ  يُْقَضى حتَّى َسنَة ، أْلفَ  ا الَجنَِّة، إلى إمَّ  النَّارِ  إلى وإمَّ

، لَِرُجل   هي: ثاَلثَة   الَخْيلُ : قالَ  فاْلَخْيُل؟ هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ   لَِرُجل   وهي ِوْزر 

، ، لَِرُجل   وهي ِسْتر  ا أْجر  ، له هي الَّتي فأمَّ  وفَْخًرا ِرياءً  َربَطَها فََرُجل   ِوْزر 

، له فَهي إلْسالِم،ا أْهلِ  علَى ونِواءً  ا ِوْزر  ، له هي الَّتي وأَمَّ  َربَطَها فََرُجل   ِسْتر 

ا ِسْتر   له فَهي ِرقابِها، وال ظُهُوِرها في هللاِ  َحقَّ  يَْنسَ  لَمْ  ثُمَّ  هللاِ، َسبيلِ  في  وأَمَّ

، له هي الَّتي  َمْرج   في اإلْسالِم، ألَْهلِ  هللاِ  َسبيلِ  في َربَطَها فََرُجل   أْجر 

ْوَضةِ  أوِ  الَمْرِج، ذلكَ  ِمن أَكلَتْ  فَما ْوَضة ،ورَ  ، ِمن الرَّ  َعَددَ  له، ُكتِبَ  إالَّ  شيء 

، أَكلَتْ  ما ، وأَْبوالِها، أْرواثِها َعَددَ  له، وُكتِبَ  َحَسنات   تَْقطَعُ  وال َحَسنات 

ُ  َكتَبَ  إالَّ  َشَرفَْيِن، أوْ  َشَرفًا، فاْستَنَّتْ  ِطَولَها  وأَْرواثِها ِرهاآثا َعَددَ  له هللاَّ

 إالَّ  يَْسقِيَها، أنْ  يُِريدُ  وال منه فََشِربَتْ  نَْهر ، علَى صاِحبُها بها َمرَّ  وال َحَسنات ،

ُ  َكتَبَ   ما: قالَ  فاْلُحُمُر؟ هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ  َحَسنات   َشِربَْت، ما َعَددَ  له، هللاَّ

، الُحُمرِ  في َعلَيَّ  أُْنِزلَ  ةُ  اآليَةَ  هِذه إالَّ  شيء   ِمْثقالَ  يَْعَملْ  فَمن: }الجاِمَعةُ  الفاذَّ

ة   ة   ِمْثقالَ  يَْعَملْ  وَمن يََرهُ، َخْيًرا َذرَّ ا َذرَّ  [1-7:الزلزلة{. ]يََرهُ  َشّرً

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  893: الرقم أو الصفحة

 .فيها هللا حقِّ  إْخراجِ  وتْركِ  األموالِ  َكْنزِ  ِمن التَّرِهيبُ : الحديث وفي --5

 وْزنُه َخفَّ  أو َحْجُمه قلَّ  مهما َخْير   ُكلِّ  َعملِ  في رِغيبُ التَّ : وفيه --2

 في يجري ما كل وإن فيه، مختلفون هم وبما الناس بأحوال عليم هللا -5

 العلم وإن المحفوظ، اللوح وهو الكتاب أم في هللا عند مكتوب هو العالم



211 
 

 هللا على جدا يسير المختلفين بين والفصل واألرض، السماء في بما الشامل

 .تعالى

 هللا صلّى هللا رسول قال: قال عمرو بن َّللا عبد عن مسلم صحيح في ثبت

ُ  َكتَبَ  : وسلم عليه َمَواتِ  يَْخلُقَ  أَنْ  قَْبلَ  الَخاَلئِقِ  َمقَاِديرَ  هللاَّ  َواألْرضَ  السَّ

 ِمْثلَهُ، ْسنَادِ اإل بِهذا:  رواية   وفي. الَماءِ  علَى َوَعْرُشهُ : قالَ  َسنَة ، أَْلفَ  بَِخْمِسينَ 

 .الَماءِ  علَى َوَعْرُشهُ : يَْذُكَرا لَمْ  أنَّهُما غيرَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0610: الرقم أو الصفحة

 قَبلَ  باألَشياءِ  ِعلُمه وهوَ  لَخْلقِه، السَّابقِ  هللاِ  قََدرِ  ثُبوتُ  :الحديثِ  في - 1

 .بَرئِها قبلَ  لَها وِكتابتُه َكونِها،

 .الَعرشِ  ثُبوتُ : وفيهِ  --2

 .الماءِ  َخلقِ  ثُبوتُ : وفيهِ  --3

 القلُم، هللاُ  خلق ما أولَ  إنَّ  »  صحيح أبي داود عن عبادة بن الصامتوفي  

 حتى شيء   كلِّ  مقاديرَ  اكتُبْ :  قال ؟ أكتبُ  وماذا ربِّ :  قال اكتْب،:  لهُ  فقال

 من:  يقول وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  سمعتُ  إني بنيَّ  يا.  الساعةُ  تقومَ 

 ِمني فليسَ  هذا غيرِ  على مات

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4300: الرقم أو الصفحة داود

حيحةِ  الَعقيدةِ  بيانُ : الَحديثِ  وفي --5  َمن وأنَّ  بالقَْدِر، اإليمانِ  في الصَّ

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  من فليس أنكرها

لِ  على الَحثُّ : وفيه --2 ضا تَعالَى هللا على التَّوكُّ  الحولِ  ونَْفيِ  بقََدِره، والرِّ

ِة، برِ  القَناعِة، وُمالَزمةِ  والقوَّ  .المصائبِ  على والصَّ
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 يفعلونه، الذي الوجه على ذلك قبل ىتعال هللا علمه قد عاملون العباد فما

 ذلك وكتب باختياره، يعصي وهذا باختياره، يطيع هذا أن الخلق قبل فيعلم

 .عليه سهل وهو علما، شيء بكل وأحاط عنده،

( 00) الحج سورة] ذبابة بخلق وتحديهم المشركين أباطيل بعض -59 

 [36 الى 35 اآليات:

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َويَْعبُُدونَ  لْ  لَمْ  ما َّللاه  َوما ِعْلمٌ  بِهِ  لَُهمْ  لَْيسَ  َوما ُسْلطاناً  بِهِ  يُنَزِّ

 ُوُجوهِ  فِي تَْعِرفُ  بَيِّناتٍ  آياتُنا َعلَْيِهمْ  تُْتلى َوإِذا( 35) نَِصيرٍ  ِمنْ  لِلظهالِِمينَ 

 أَفَأُنَبِّئُُكمْ  لْ قُ  آياتِنا َعلَْيِهمْ  يَْتلُونَ  بِالهِذينَ  يَْسطُونَ  يَكاُدونَ  اْلُمْنَكرَ  َكفَُروا الهِذينَ 

ُ  َوَعَدَها النهارُ  ذلُِكمُ  ِمنْ  بَِشرٍّ   أَيَُّها يا( 30) اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  َكفَُروا الهِذينَ  َّللاه

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْدُعونَ  الهِذينَ  إِنه  لَهُ  فَاْستَِمُعوا َمثَلٌ  ُضِربَ  النهاسُ   يَْخلُقُوا لَنْ  َّللاه

بابُ  يَْسلُْبُهمُ  َوإِنْ  لَهُ  اْجتََمُعوا َولَوِ  ُذباباً   َضُعفَ  ِمْنهُ  يَْستَْنقُِذوهُ  ال َشْيئاً  الذُّ

َ  قََدُروا ما( 30) َواْلَمْطلُوبُ  الطهالِبُ  َ  إِنه  قَْدِرهِ  َحقه  َّللاه ( 34) َعِزيزٌ  لَقَِويٌّ  َّللاه

 ُ َ  إِنه  النهاسِ  َوِمنَ  ُرُسالً  اْلَمالئَِكةِ  ِمنَ  يَْصطَفِي َّللاه  يَْعلَمُ  (31) بَِصيرٌ  ِميعٌ سَ  َّللاه

ِ  َوإِلَى َخْلفَُهمْ  َوما أَْيِديِهمْ  بَْينَ  ما  (36) اأْلُُمورُ  تُْرَجعُ  َّللاه

 التفسير 

 عبادتها على حجة هللا ينزل لم أصناًما هللا دون من المشركون ويعبد - 71

 األعمى التقليد مستندهم وإنما علم، من دليل عليها لهم وليس كتبه، في

 .هللا عذاب من بهم يحلّ  مما يمنعهم نصير من للظالمين وليس هم،آلبائ

 الذين وجوه في تعرف واضحات القرآن في آياتنا عليهم تقرأ وإذا - 72

 الغضب شدة من يكادون لها، سماعهم عند عبوسهم من إنكارها باهلل كفروا

 بما أفأخبركم: -الرسول أيها- لهم قل آياتنا، عليهم يقرؤون بالذين يبطشون

  فيها، يدخلهم أن الكفار هللا وعد التي النار هو وعبوسكم؟ غيظكم من شر هو

 تعبدون ما إن به، واعتبروا له، فاستمعوا مثل ُضِرب الناس، أيها يا - 73

 ولو لعجزهم، صغره على ذبابًا يخلقوا لن هللا دون من وغيرها أصنام من

 من عليهم مما شيئًا الذباب أخذ وإذا خلقوه، ما يخلقوه أن على كلهم اجتمعوا

 الذباب، خلق عن وبعجزهم منه، إنقاذه على يقدروا لم أشبهه وما طيب
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 مع- تعبدونها فكيف ذلك، من أكبر هو عما عجزهم تبين منه؛ أشيائهم وإنقاذ

 ال الذي المعبود الصنم وهو الطالب هذا َضُعفَ ! هللا؟ دون من -عجزها

 .الذباب هو الذي المطلوب هذا وَضُعفَ  ،منه الذباب استلبه ما إنقاذ يستطيع

 هللا إن مخلوقاته، بعض معه عبدوا حين تعظيمه حق هللا عظموا ما - 74

 ال عزيز فيهما، ومن واألرض السماوات خلق وقدرته قوته ومن لقوي،

 .شيئًا تخلق ال ذليلة ضعيفة فهي المشركين أصنام بخالف أحد يغالبه

 رساًل  الناس من ويختار رساًل، المالئكة من يختار وتعالى سبحانه هللا - 75

 من الرسل إلى أرسله جبريل مثل األنبياء إلى المالئكة بعض فيرسل كذلك،

 يقوله لما سميع هللا إن الناس، إلى البشر من الرسل ويرسل البشر،

 .لرسالته يختاره بمن بصير رسله، في المشركون

 وبعد خلقهم قبل والناس المالئكة من رسله عليه ما سبحانه يعلم - 76

 عباده يبعث حيث القيامة، يوم األمور ترجع وحده هللا وإلى موتهم،

 .إليه يصيرون الذي المصير وساء.عمل من قدموا ما على فيجازيهم

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 :يأتي ما على اآليات دلت

 لهم ليس آلهة، هللا غير من يعبدون قريش كفار مثل األوثان عبدة إن -1

 نَِصير   ِمنْ  لِلظَّالِِمينَ  َوما: بقوله ربهم توعدهم لذا عقلي، أو نقلي سمعي دليل

 .ومعين ناصر أي

 في جعلهم الكفرة، أولئك نفوس في واالستكبار والعناد الكفر تأصل إن -2

   ويكادون القرآن، آيات عليهم تليت إذا والحقد والعبوس الغضب حاالت أشد

 إليهم ويبسطون القرآن، بدالئل عليهم يحتج بمن الشديد البطش إلى نيبادرو

 .بالسوء وألسنتهم أيديهم

 هل: بقوله وعيدهم يقابل أن وسلم عليه هللا صلّى نبيه تعالى هللا أمر -3

 ومن بهم وبطشكم المؤمنين تخويفكم من وأكره أشنع أو أسوأ هو بما أخبركم

 تسمعون؟ الذي القرآن هذا
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 وبئس القيامة، يوم كفروا الذين هللا وعدها ونكالها، وعذابها جهنم نار إنه

 على لهم وعيد فهذا. النار وهو إليه يصيرون الذي الموضع أي المصير،

 .القرآن يتلون بالذين سطواتهم

 قصة الخليفة مع الذباب  --4 

 

 

 فذبه ذباب عليه فوقع مجلسه، في المنصور عبدهللا جعفر أبو الخليفة كان

 بن جعفر دخل األثناء هذه وفي وأغضبه، أضجره حتى فذبه فعاد ه،عن

 ليذل فقال الذباب؟ هللا خلق لم عبدهللا أبا يا: المنصور له فقال عليه، محمد

 المزعج مظهره في والحقير حجمه في الصغير الطائر ذلك الذباب. الجبابرة

 الخالق وقدرة وعجزه، اإلنسان ضعف على آية ونغماته، برقصاته

 .ووحدانيته

 أَيُّهَا يَا: ﴿)تعالى فقال المعنى هذا مؤكداً  القرآن في الحشرة هذه هللا ذكر وقد

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْدُعونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  لَهُ  فَاْستَِمُعوا َمثَل   ُضِربَ  النَّاسُ   ُذبَابًا يَْخلُقُوا لَنْ  هللاَّ

بَابُ  يَْسلُْبهُمُ  َوإِنْ  لَهُ  اْجتََمُعوا َولَوِ   الطَّالِبُ  َضُعفَ  ِمْنهُ  يَْستَْنقُِذوهُ  اَل  َشْيئًا الذُّ

 (.73: الحج(( )َواْلَمْطلُوبُ 

 األسلوب بديع --1

 الصغير الذباب يختار المعجز القرآني األسلوب ولكن هلل، كله الخلق

 هذه أمام العجز ألن منه، يخطفه ما باسترجاع بل بخلقه ويتحدى الحقير،

 يلقيه مما أكثر الضعف ظل الحس في لقيي المستقذرة، الحقيرة الحشرة

 القرآني األسلوب بدائع من وهذا وأمثالهما، والفيل الجمل خلق عن العجز

 كثيرة وقذارتها، ومهانتها ضعفها رغم الحشرة هذه أن على العجيب،
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 ماليين على يحتوي نوع كل الذباب من نوع ألف 111 على تربو ومتنوعة

 .الماليين

 أو النباتات على بقضائها الهواء، تُنَقِّي أنها الحشرة هذه وظائف من

 مليون 511 على يزيد ما طَيَّاتها في تحمل ولكنها المتفسخة، العضويات

 نظيفاً، ليس المكان هذا أن على مؤشِّر ما مكان   في الذباب ووجود جرثوم،

هنا كما أفنيتنا ننظف كي قوي رادع   فكأنها  والسالم، الصالة عليه النبي وجَّ

 اجتمعت لو المخترعة المعبودة القوى كل تستطيع أم قوة، الوجود في لفه

 واحداً؟ ذباباً  تخلق أن

 القرآني التحدي --6

 مقاومته عن وأيضاً  بل فقط، خلقه عن ليس عاجزة القوى كل إن بل كال

 من حولها مما أو الطيب، من عليها الذي من شيئاً  سلبها لو منه، واالنتصار

بَابُ  يَْسلُْبهُمُ  َوإِنْ )) عالىت قال لذا الطعام،  َضُعفَ  ِمْنهُ  يَْستَْنقُِذوهُ  ال َشْيئاً  الذُّ

 ((.َواْلَمْطلُوبُ  الطَّالِبُ 

 أو الذباب عنها تكف أن المنحوتة واألوثان المصنوعة األصنام لتلك أنى

 ألنه ذلك، عن عاجزة الحيوانات حتى المخلوقات، كل بل األذى عنها تدفع

 ورونقاً  قوة ازداد قد القرآني التحدي هذا ولكن باهلل، الإ قوة وال حول ال

 الهضمي، الجهاز يملك ال الذباب أن الحديث العلم اكتشف حينما وإعجازاً،

 العصارات إفراز خالل من وذلك الخارجي، الهضم إلى يلجأ ولذلك

 األنبوب إلى المهضومة المواد هذه تدخل ثم المغذية المواد على الهاضمة

 ويتحول خالياه إلى الدموية الدورة في لتسير امتصاصها يتم تىح الهضمي

 وأنسجة خاليا إلى آخر وجزء الطيران، من تمكنه طاقة إلى منها جزء

 الذباب، جسم منها يتخلص مخلفات إلى أخير وجزء عضوية، ومكونات

 .استرجاعها؟ إلى السبيل وما الغذاء؟ قطعة فأين

 حيوية مضادات --3

 من الكثير أيضاً  يحمل األمراض، من الكثير يحمل الذي بالذبا هذا إن ثم

 ألن منطقي أمر وهذا األمراض، هذه من تشفي التي الحيوية المضادات
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 أن ينبغي الخارجي، جسدها على الضارة البكتريا من الكثير تحمل الذبابة

 المواد وهذه حياتها، في تستمر حتى للبكتريا مضادة مواد أيضاً  تحمل

 .واألمراض الفيروسات من ليقيها بها هللا زودها

 المواد هذه لتحرير طريقة أفضل أن وجدوا العلماء أن المفاجآت ومن

 تتركز المضادة المواد ألن سائل في الذبابة نغمس أن المضادة، الحيوية

 .وجناحها الذبابة لجسد الخارجي السطح على

 الغرب علماء --9

 فالباحثة باستغراب، عنه حدثواوت الغرب، علماء االكتشاف هذا أدهش ولقد

 يتوقعه أحد يكن لم مكان في الحيوية المضادات عن نبحث إننا: تقول كالرك

 .قبل من

 آخر إن: طوكيو جامعة من برافو، ألفاريز جوان الدكتور البروفسور وقال

 نشهد سوف قريباً  ولكننا! المشفى في الذباب يرى أن اإلنسان، يتقبله شيء

 .الذباب من مستخرج األمراض من يرلكث فعاالً  عالجاً 

 عليه هللا صلى األمي، النبي إليها أرشد التي هي العلمية الحقائق هذه ولكن

بَابُ  وقَعَ  إَِذا: قال حينما سنة، وأربعمائة ألف قبل وسلم،  أَحِدُكمْ  َشَرابِ  في الذُّ

 .ِشفَاءً  واألُْخَرى َداءً  َجنَاَحْيهِ  إْحَدى في فإنَّ  لِيَْنِزْعهُ، ثُمَّ  فَْليَْغِمْسهُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0000: الرقم أو الصفحة

 شرح الحديث 

 َوقعَ  إذا يُفَعلُ  ما إلى وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِمنَ  إرشاد   الحديثِ  هذا في

بابُ   أََحدِ  في ألنَّ  الشَّراِب؛ في جميُعه يُغَمسَ  أنْ  أََمرَ  هفإنَّ  اإلناِء، في الذُّ

بابِ  َجناَحيِ  اِء، هذا ِمن َدواءً  اآلخرِ  الَجناحِ  وفي داًء، الذُّ  ُغِمَستْ  فإذا الدَّ

اءِ  هذا من الشَّرابُ  َسلِمَ  َجميُعها   .الدَّ

 َّللا سبحان --8
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 أرجل 6 لها بةالذبا إن: االختصاص أهل يقول ومعقدة، بديعة الذباب طبيعة

 عيين، 6111 عين كل في مركبتان عينان ولها وصدر، وبطن ورأس

 مستقبل ألف 41 فيها عيين وكل وقزحية، وشبكية قرنية فيها الذبابة وعين

 ماليين 11 فيها والذبابة مكعب مليمتر نصف مساحة في عين وكل عصبي

 واحد هادماغ ووزن عصبية، خلية ومليون جسمانية، خلية ماليين 9 خلية،

 .كفاءة بأعلى يعمل وهو الجرام، من جزء مليون من

  0054 يوليو 56: علي  التاريخ محمد السالم عبد: كتب صحيفة البيان /

 األصنام هذه جعلوا حيث عظمته، حق هللا المشركون هؤالء عظّم ما

 وال يغالب ال الذي العزيز القوي القهار، القادر وهو له، شركاء العاجزة

 !.مغالبته؟ على يجرأ نوم يمانع،

 إلبالغ يتوسطون المالئكة اصطفاء في وجل عز هلل المطلق االختيار - -11

 إلى الرسالة لتبليغ البشر من الرسل اصطفاء وفي األنبياء، إلى الوحي

 .الناس

 الرسالة لتبليغ وسلم عليه هللا صلّى محمدا اصطفى هللا إن: باآلية والمراد

 .يابدع أمرا محمدا بعثه فليس

 ِكنانةَ  اصطفى هللاَ  إنَّ   فسيلة أبو الليثي األسقع بن واثلة وفي الصحيح عن

 قُريش   ِمن هاشم   بني واصطفى ِكنانةَ  ِمن قُريًشا واصطفى إسماعيلَ  ولَدِ  ِمن

لُ  فَْخرَ  وال آَدمَ  ولَدِ  سيِّدُ  فأنا هاشم   بني ِمن واصطفاني  عنه تنَشقُّ  َمن وأوَّ

لُ  األرضُ  لُ وأ شافع   وأوَّ  ُمشفَّع   وَّ

|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  فسيلة أبو الليثي األسقع بن واثلة:  الراوي

 خالصة|  6431: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح تخريج:  المصدر

 الصحيح شرط على صحيح إسناده:  المحدث حكم

ةَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي --5  .البَشرِ  لَخيرِ  تعالى هللاِ  ِمن اصِطفاء   النُّبوَّ

 .السَّالمُ  عليه إبراهيمَ  دِ ولَ  َصفوةُ  هم إسماعيلَ  أبناءَ  أنَّ : وفيه --2

 .قُريش   في بيت   أشَرفُ  هاشم   بَني أنَّ : وفيه --3
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 وهو. لرسالته خلقه من يختاره بمن بصير عباده، ألقوال سميع هللا إن

 كلها، األمور مرجع وحده وإليه خلفوا، وما قدموا ما بكل عليم سبحانه

     .أعمالهم على العباد فيجازي

َ  إِنَّ    هريرةوفي الصحيح عن أبي  وا أَنْ  يَأُْمُرُكمْ  هللاَّ  أَْهلِهَا إِلَى اأْلََمانَاتِ  تَُؤدُّ

ِ  رسولَ  رأيتُ :  قالَ  بَِصيًرا َسِميًعا:  تعالى قولِهِ  إلى  وسلَّمَ  علْيهِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ

 رأيتُ :  هريرةَ  أبو قالَ  ، عينِهِ  علَى تليها والَّتي ، أذنِهِ  علَى إْبهاَمهُ  يضعُ 

ِ  رسولَ  :  يونسَ  ابنُ  قالَ  ، إصبعْيهِ  ويَضعُ  يقَرُؤها ، وسلَّمَ  علْيهِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ

َ  إنَّ )  يَعني: ]  المقرئُ  قالَ  ِ  أنَّ :  يعني(  بصير   سميع   هللاَّ  وبصًرا سمًعا هللَّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  4309: الرقم أو الصفحة

ا وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري ِ  َرسولُ  َغَزا لَمَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا: قالَ  أوْ  َخْيبََر، وسلَّمَ  هَ  لَمَّ ِ  َرسولُ  تََوجَّ  النَّاسُ  أْشَرفَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، ىعلَ  ُ : بالتَّْكبِيرِ  أْصَواتَهُمْ  فََرفَُعوا واد  ُ  أْكبَرُ  هللاَّ ُ، إالَّ  إلَهَ  ال أْكبَُر، هللاَّ  فَقالَ  هللاَّ

ِ  َرسولُ   أَصمَّ  تَْدُعونَ  ال إنَُّكمْ  أْنفُِسُكْم، علَى اْربَُعوا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولِ  َدابَّةِ  َخْلفَ  وأَنَا معُكْم، وهو ِريبًاقَ  َسِميًعا تَْدُعونَ  إنَُّكمْ  َغائِبًا، واَل   هللاَّ

ةَ  واَل  َحْولَ  ال: أقُولُ  وأَنَا فََسِمَعنِي وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى ِ، إالَّ  قُوَّ : لِي فَقالَ  باهللَّ

ِ  َعْبدَ  يا ِ، َرسولَ  يا لَبَّْيكَ : قُلتُ . قَْيس   بنَ  هللاَّ  ِمن َمة  َكلِ  علَى أُدلُّكَ  أاَل : قالَ  هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا بَلَى: قُلتُ  الَجنَّةِ  ُكنُوزِ  ِمن َكْنز   ي، أبِي فََداكَ  هللاَّ  َحْولَ  ال: قالَ  وأُمِّ

ةَ  واَل  ِ  إالَّ  قُوَّ  .باهللَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4001: الرقم أو الصفحة البخاري

 أداءِ  في نْفِسه على يَُشقَّ  أن لإلنسانِ  يَنبِغي ال أنَّه: الحديثِ  وفي --1

 .العباداتِ 

ؤالِ  أُسلوبِ  استخدامُ : وفيه --2  .التعليمِ  في والجوابِ  السُّ

 .التَّعليمِ  في التَّْشبِيهِ  أُسلوبِ  استخدامُ : وفيه --3
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     [39 الى 33 اآليات( : 00) الحج سورة]  واألحكام التشريع أوامر -58

 لََعلهُكمْ  اْلَخْيرَ  َواْفَعلُوا َربهُكمْ  َواْعبُُدوا َواْسُجُدوا اْرَكُعوا آَمنُوا الهِذينَ  أَيَُّها يا

ِ  فِي َوجاِهُدوا( 33) تُْفلُِحونَ   فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوما اْجتَباُكمْ  ُهوَ  ِجهاِدهِ  َحقه  َّللاه

ينِ  اُكمُ  ُهوَ  إِْبراِهيمَ  أَبِيُكمْ  ِملهةَ  َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ  هذا َوفِي قَْبلُ  ِمنْ  نَ اْلُمْسلِِمي َسمه

ُسولُ  لِيَُكونَ  الةَ  فَأَقِيُموا النهاسِ  َعلَى ُشَهداءَ  َوتَُكونُوا َعلَْيُكمْ  َشِهيداً  الره  الصه

كاةَ  َوآتُوا ِ  َواْعتَِصُموا الزه  (39) النهِصيرُ  َونِْعمَ  اْلَمْولى فَنِْعمَ  َمْوالُكمْ  ُهوَ  بِاَّلله

 التفسير  

 في واسجدوا اركعوا لهم، شرع بما وعملوا باهلل منواآ الذين أيها يا - 77

 تفوزوا أن رجاء وصلة؛ صدقة من الخير وافعلوا وحده، هلل صالتكم

 .المرهوب من وتنجوا بالمطلوب،

 دينكم وجعل اختاركم هو لوجهه، خالًصا جهاًدا هللا سبيل في وجاهدوا - 71

 عليه إبراهيم أبيكم ملة يه السْمَحة الملة هذه شّدة، وال فيه ضيق ال َسْمًحا

 ليكون القرآن؛ وفي السابقة الكتب في المسلمين هللا سماكم وقد السالم،

 على شهوًدا أنتم ولتكونوا بتبليغه، أِمر ما بلغكم أنه عليكم شهيًدا الرسول

 على بالصالة باإلتيان ذلك على هللا فاشكروا بلََّغتها، رسلها أنّ  السابقة األمم

 في عليه واعتمدوا هللا، إلى والجؤوا أموالكم، زكاة اوأعطو وجه، أكمل

 لمن النصير ونْعم المؤمنين، من تواله لمن المولى نِْعم سبحانه فهو أموركم،

  .ينصركم واستنصروه يتولكم، فتولوه منهم، استنصره

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 التكاليف أنواع جمعت اأنه الحج سورة بها ختمت التي اآليات هذه ظاهر

 بأمر وعنيت الشريعة، بفروع وأحاطت واالجتماعية، واالعتقادية الدينية

 .العبادات عموم في بطلبها تكتف ولم الدين، عماد ألنها الصالة

     :يأتي ما على ودلت

 الركوع وهو أركانها أهم على المشتملة الصالة هي: أمور أربعة وجوب -1

 الطاعات وسائر والسجود الركوع وفعل غيره، دون هللا وعبادة والسجود،

   . األخالق ومكارم الرحم كصلة الخير وفعل العبادة، وجه على
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ارُ  صلَّى  وفي الصحيح عن قيس بن عباد أو عبادة  بالقومِ  ياسر   بنُ  عمَّ

كوعَ  أُتمَّ  ألم:  فقالَ !  أْنكروها فَكأنَّهم ، أخفَّها صالةً   : قالوا ؟ والسُّجودَ  الرُّ

ا قالَ  ، بلى ُ  صلَّى النَّبيُّ  كانَ  بدعاء   فيها دعوتُ  أنِّي أمَّ  بِهِ  يدعو وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

 لي خيًرا الحياةَ  علمتَ  ما أحيني الخلقِ  على وقدرتِكَ  الغيبَ  بِعلِمكَ  اللَّهمَّ 

 َوكلمةَ  والشَّهادةِ  الغيبِ  في خشيتَكَ  وأسألُكَ  لي خيًرا الوفاةَ  علمتَ  إذا وتوفَّني

ضا في اإلخالصِ  ةَ  ينفدُ  الَ  نعيًما وأسألُكَ  والغضبِ  الرِّ  تنقطعُ  الَ  عين   وقرَّ

ضاءَ  وأسألُكَ  ةَ  الموتِ  بعدَ  العيشِ  وبردَ  بالقضاءِ  الرِّ  وْجِهكَ  إلى النَّظرِ  ولذَّ

اء   من بِكَ  وأعوذُ  لقائِكَ  إلى والشَّوقَ  ة   ضرَّ  زيِّنَّا اللَّهمَّ  مضلَّة   وفتنة   ُمضرَّ

 .ُمهتدين هداةً  واجَعلنا اإليمانِ  بزينةِ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبادة أو عباد بن قيس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5001: الرقم أو النسائي الصفحة

حابةِ  ِحرصِ  بيانُ  :الَحديثِ  وفي --5  االقتِداءِ  على عنهم هللاُ  رِضيَ  الصَّ

 .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى بالنَّبيِّ 

لُ  :وفيه --2  . وصفاته بأسمائِه الدُّعاءِ  في هللاِ  إلى التَّوسُّ

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  َدَخلَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، فََدَخلَ  الَمْسِجدَ   فََردَّ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  علَى فََسلَّمَ  فََصلَّى، َرُجل 

، اْرِجعْ : وقالَ  ، لَمْ  كَ فإنَّ  فََصلِّ  فََسلَّمَ  َجاَء، ثُمَّ  َصلَّى، كما يَُصلِّي فََرَجعَ  تَُصلِّ

، اْرِجعْ : فَقالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  علَى  ثاََلثًا، تَُصلِّ  لَمْ  فإنَّكَ  فََصلِّ

 ىإل قُْمتَ  إَذا: فَقالَ  فََعلِّْمنِي، َغْيَرهُ، أُْحِسنُ  ما بالَحقِّ  بََعثَكَ  والذي: فَقالَ 

اَلةِ   َراِكًعا، تَْطَمئِنَّ  حتَّى اْرَكعْ  ثُمَّ  القُْرآِن، ِمنَ  معكَ  تَيَسَّرَ  ما اْقَرأْ  ثُمَّ  فََكبِّْر، الصَّ

 تَْطَمئِنَّ  حتَّى اْرفَعْ  ثُمَّ  َساِجًدا، تَْطَمئِنَّ  حتَّى اْسُجدْ  ثُمَّ  قَائًِما، تَْعِدلَ  حتَّى اْرفَعْ  ثُمَّ 

 .ُكلِّهَا اَلتِكَ صَ  في ذلكَ  واْفَعلْ  َجالًِسا،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  313: الرقم أو الصفحة

الةِ  في بالطُّمأنينةِ  األمرُ : الحديثِ  وفي --1  .الصَّ

فق، التَّعليمِ  ُحسنُ : وفيه --2  .والتَّعنيفِ  التَّغليظِ  ُدونَ  بالرِّ
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 .أصحابِه مع ُمعاَشرتِه ولُْطفُ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى ُخلُقِه ُحسنُ : وفيه --3

 التالوة؟ سجود أم الصالة سجود أهو َواْسُجُدوا: قوله في العلماء اختلف وقد

 حقيقته على اللفظ حمل يمكن ألنه تالوة سجدة هذه: والحنابلة الشافعية فقال

 الجبهة وضع: السجود ومعنى آخر، معنى إلى يصرفه صارف عدم مع

  األرض، على

 اقتران ألن سجدة آية ليست اآلية هذه أن إلى والمالكية الحنفية وذهب

 :تعالى قوله في كما الصالة، سجود به المراد أن على دليل بالركوع السجود

اِكِعينَ  َمعَ  َواْرَكِعي َواْسُجِدي    [ .43/ 3 عمران آل] الرَّ

 الركوع وخص المفروضة، الصالة الرأي هذا على باآلية المراد ويكون

 .واالستنباط التفسير في عليه سرت ما وهو للصالة، تشريفا والسجود

 .أوامره امتثال أي تعالى، الرب عبادة وجوب -2

 .شرعا وجوبها صح التي الواجبات عدا فيما الخير فعل إلى الندب -3

 الشيطان وجهاد والنفس الهوى جهاد :الثالثة بأنواعه الجهاد وجوب -4

 على عين فرض كلها وهي والبدع، الظلم أهل وجهاد وساوسه، ومطاردة

 .مسلم  فرد كل

 كلُّ  :قال وسلم عليه هللا صلّى النبي أن عبيد بن فضالة عن نحباابن   روى

 عَملُه له ينمو فإنَّه هللاِ  سبيلِ  في ُمرابِطًا مات الَّذي إالَّ  عملِه على يُختَمُ  ميِّت  

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  وسِمْعتُ : قال(  القبرِ  فتنةَ  ويأَمنُ  القيامةِ  يومِ  إلى

 وجلَّ  عزَّ  هللِ  نفَسه جاهَد َمن المجاهدُ : ) يقولُ  وسلَّم

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عبيد بن فضالة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  4604: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح

 صحيح إسناده

ِ  نفَسهُ  َجاهَدَ  َمنْ  لُمَجاِهدُ اوفي صحيح الترغيب  عن فضالة بن عبيد      هللَّ

 وَجلَّ  َعزَّ 



221 
 

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبيد بن فضالة:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5059: الرقم أو الصفحة

( 00883) وأحمد يسير، باختالف( 5605) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ

 عدل   كلمةُ  الجهادِ  أفضلُ   وفي صحيح أبي داود عن أبي سعيد الخدري 

 - جائر   أمير   أو – جائر   ُسلطان   دعن

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4044: الرقم أو الصفحة داود

 ،(0534) والترمذي له، واللفظ( 4044) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (4055) ماجه وابن

لُ  أبي سعيد الخدريروي مسلم عن     ذكرت وقد  يَومَ  بالُخْطبَةِ  بََدأَ  َمن أَوَّ

الةِ  قَْبلَ  الِعيدِ  ، إلَْيهِ  فَقامَ . َمْروانُ  الصَّ الةُ : فقالَ  َرُجل  : فقالَ  الُخْطبَِة، قَْبلَ  الصَّ

ا: َسِعيد   أبو فقالَ  هُنالَِك، ما تُِركَ  قدْ   َرسولَ  َسِمْعتُ  عليه ما قََضى فقَدْ  هذا أمَّ

ُ  َصلهى َّللاِ   لَمْ  فإنْ  بيَِدِه، فَْليَُغيِّْرهُ  ُمْنَكًرا ِمنُكم َرأَى َمن: يقولُ  وسلهمَ  عليه َّللاه

 .اإليمانِ  أْضَعفُ  وذلكَ  فَبِقَْلبِِه، يَْستَِطعْ  لَمْ  فإنْ  فَبِلِسانِِه، يَْستَِطعْ 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  48: الرقم أو الصفحة

جِ  األمرُ : الحديثِ  وفي  كل   المنكرِ  عن والنَّهيِ  بالمعروفِ  األمرِ  في بالتَّدرُّ

 .وقُدراتِه استطاعتِه بحَسبِ 

ة   تحُدث لم إذا األُمورِ  ُوالةِ  على اإلنكارِ  َمشروعيَّةُ : وفيه  وكانوا َمضرَّ

 .العلنِ  في النَّصيحةَ  يَقبلونَ 

 واجب والسنان وبالسيف والبيان، بالحجة والمنافقين الكفار وجهاد --4

 إذا بعضهم قيام فيه يجزي المسلمين، جماعة على كفاية فرض وهو أيضا،

 وأموالهم سلمينالم بقية عن دفعه وتم العدو، وطرد المقصود، تحقق
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 من واحد كل على عين فرض كان ذلك يتحقق لم فإن وبالدهم، وأعراضهم

 في البشري العنصر على االعتماد كان حينما وهذا. القتال على القادرين

 فال القتال، وسائل تطورت حيث اليوم أما وأساسيا، ضروريا أمرا الحروب

 بغيرها أو واحدة بلةبقن لحصادهم مثال واحدة جبهة في المسلمين حشد يصح

 يحقق فيما الحاكم ينظر وإنما الحديثة، الفتاكة الحربية الوسائل من

 لما المكافئة الحديثة اإلعداد بوسائل األخذ بعد الحاجة، وتقتضيه المصلحة،

 .األعداء عند موجود هو

 حتى ، بالسَّيفِ  الساعةِ  يدي بين بُِعثتُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

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

لُّ  غارُ  و الذُّ  منهم فهو بقوم   تشبَّه من و ، أمري خالفَ  من على الصَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة

( 0854) حديث قبل التضعيف بصيغة معلقاً  البخاري أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 1663) أحمد موصوالً  وأخرجه مختصراً،

 واإلرشادُ  والِعصياِن، والفُسوقِ  الُكفرِ  بأهلِ  التَّشبُّهِ  من التَّحذيرُ : الحديثِ  وفي

 . والطَّاعةِ  اإليمانِ  بأهلِ  التَّشبُّهِ  إلى

 :أمور ثالثة السابقة بالتكاليف التكليف علة -1

 وهذا أمره، والتزام الدين عن للدفاع واالختيار االصطفاء أي االجتباء -أ

 .له اختاركم هللا ألن تجاهدوا أن عليكم وجب أي بالمجاهدة، لْلمر تأكيد

 الناس عن والعسر الضيق أي الحرج، هللا رفع والترغيب التأكيد في وزيادة

 هللا خص مما وهو األحكام، من كثير في عام وهذا الشرعية، المطالب في

 يقال كان: نبي إال يعطها لم ثالثا األمة هذه أعطيت: قتادة قال. األمة هذه به

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوما: األمة لهذه وقيل عليك، حرج فال اذهب :للنبي  ِمنْ  الدِّ

   َحَرج  



223 
 

، بنِ  أنَسِ  إلى فََذهَْبنَا البَْصَرةِ  أْهلِ  ِمن  إلَْيهِ  البُنَانِيِّ  بِت  بثَا معنَا وَذهَْبنَا َمالِك 

فَاَعِة، َحديثِ  عن لَنَا يَْسأَلُهُ  َحى، يَُصلِّي فََوافَْقنَاهُ  قَْصِرهِ  في هو فَإَِذا الشَّ  الضُّ

 شيء   عن تَْسأَْلهُ  ال: لِثَابِت   فَقُْلنَا فَِراِشِه، علَى قَاِعد   وهو لَنَا فأِذنَ  فَاْستَأَْذنَّا،

لَ  فَاَعِة، َحديثِ  ِمن أوَّ  البَْصَرةِ  أْهلِ  ِمن إْخَوانُكَ  هَُؤاَلءِ  َحْمَزةَ  أبَا يا: فَقالَ  الشَّ

فَاَعِة، َحديثِ  عن يَْسأَلُونَكَ  َجاُؤوكَ  ثَنَا: فَقالَ  الشَّ د   َحدَّ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

 َم،آدَ  فَيَأْتُونَ  بَْعض ، في بَْعُضهُمْ  النَّاسُ  َماجَ  القِيَاَمةِ  يَْومُ  كانَ  إَذا: قالَ  وسلَّمَ 

 فإنَّه بإْبَراِهيمَ  علَْيُكم ولَِكنْ  لَهَا، لَْستُ : فيَقولُ  َربَِّك، إلى لَنَا اْشفَعْ : فيَقولونَ 

ْحَمِن، َخلِيلُ   فإنَّه بُموَسى علَْيُكم ولَِكنْ  لَهَا، لَْستُ : فيَقولُ  إْبَراِهيَم، فَيَأْتُونَ  الرَّ

ِ، َكلِيمُ  ِ، ُروحُ  فإنَّه بِعيَسى علَْيُكم ولَِكنْ  لَهَا، لَْستُ : فيَقولُ  ُموَسى فَيَأْتُونَ  هللاَّ  هللاَّ

د   علَْيُكم ولَِكنْ  لَهَا، لَْستُ : فيَقولُ  ِعيَسى، فَيَأْتُونَ  وَكلَِمتُهُ،  عليه هللاُ  َصلَّى بُمَحمَّ

 ويُْلِهُمنِي لِي، فيُْؤَذنُ  َربِّي، علَى فأْستَأِْذنُ  لَهَا، أنَا: فأقُولُ  فَيَأْتُونِي، وسلََّم،

 َساِجًدا، له وأَِخرُّ  الَمَحاِمِد، بتِْلكَ  فأْحَمُدهُ  اآلَن، تَْحُضُرنِي ال بهَا أْحَمُدهُ  َحاِمدَ مَ 

دُ  يا: فيَقولُ   تَُشفَّْع، واْشفَعْ  تُْعطَ، وَسلْ  لََك، يُْسَمعْ  وقُلْ  َرْأَسَك، اْرفَعْ  ُمَحمَّ

، يا: فأقُولُ  تي َربِّ تِي، أُمَّ  قَْلبِهِ  في كانَ  َمن منها جْ فأْخرِ  اْنطَلِقْ : فيَقولُ  أُمَّ

، ِمن َشِعيَرة   ِمْثقَالُ   ثُمَّ  الَمَحاِمِد، بتِْلكَ  فأْحَمُدهُ  أُعوُد، ثُمَّ  فأْفَعُل، فأْنطَلِقُ  إيَمان 

دُ  يا: فيُقَالُ  َساِجًدا، له أِخرُّ   تُْعطَ، وَسلْ  لََك، يُْسَمعْ  وقُلْ  َرْأَسَك، اْرفَعْ  ُمَحمَّ

، يا: لُ فأقُو تَُشفَّْع، واْشفَعْ  تي َربِّ تِي، أُمَّ  َمن منها فأْخِرجْ  اْنطَلِقْ : فيَقولُ  أُمَّ

ة   ِمْثقَالُ  قَْلبِهِ  في كانَ   ثُمَّ  فأْفَعُل، فأْنطَلُِق، فأْخِرْجهُ، إيَمان   ِمن - َخْرَدلَة   أوْ  - َذرَّ

دُ ُمحَ  يا: فيَقولُ  َساِجًدا، له أِخرُّ  ثُمَّ  الَمَحاِمِد، بتِْلكَ  فأْحَمُدهُ  أُعودُ   َرْأَسَك، اْرفَعْ  مَّ

تي َربِّ  يا: فأقُولُ  تَُشفَّْع، واْشفَعْ  تُْعطَ، وَسلْ  لََك، يُْسَمعْ  وقُلْ  تِي، أُمَّ : فيَقولُ  أُمَّ

، ِمن َخْرَدل   َحبَّةِ  ِمْثقَالِ  أْدنَى أْدنَى أْدنَى قَْلبِهِ  في كانَ  َمن فأْخِرجْ  اْنطَلِقْ   إيَمان 

ا فأْفَعلُ  لِقُ فأْنطَ  النَّاِر، ِمنَ  فأْخِرْجهُ   لِبَْعضِ  قُلتُ  أنَس   ِعندِ  ِمن َخَرْجنَا فَلَمَّ

ْثنَاهُ  َخلِيفَةَ  أبِي َمْنِزلِ  في ُمتََوار   وهو بالَحَسنِ  َمَرْرنَا لو: أْصَحابِنَا  بما فََحدَّ

ثَنَا ، بنُ  أنَسُ  َحدَّ  َسِعيد ، أبَا يا: له فَقُْلنَا لَنَا فأِذنَ  عليه، فََسلَّْمنَا فأتَْينَاهُ  َمالِك 

، بنِ  أنَسِ  أِخيكَ  ِعندِ  ِمن ِجْئنَاكَ  ثَنَا ما ِمْثلَ  نَرَ  فَلَمْ  َمالِك  فَاَعِة، في َحدَّ : فَقالَ  الشَّ

ْثنَاهُ  ِهيهْ   لَنَا يَِزدْ  لَمْ  فَقُْلنَا ِهيْه،: فَقالَ  الَمْوِضِع، هذا إلى فَاْنتَهَى بالَحديِث، فََحدَّ

ثَني لقَدْ : فَقالَ  هذا، علَى  أمْ  أنَِسيَ  أْدِري فال َسنَةً  ِعْشِرينَ  ُمْنذُ  َجِميع   وهو حدَّ

ْثنَا َسِعيد   أبَا يا: قُْلنَا تَتَِّكلُوا، أنْ  َكِرهَ   َعُجواًل  اإلْنَسانُ  ُخلِقَ : وقالَ  فََضِحَك، فََحدِّ

ثَُكمْ  أنْ  أُِريدُ  وأَنَا إالَّ  َذَكْرتُهُ  ما ثَُكمْ  كما حدَّثَني أَُحدِّ  أُعودُ  ثُمَّ : قالَ  به، َحدَّ
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ابَِعةَ  دُ  يا: فيُقَالُ  َساِجًدا، له أِخرُّ  ثُمَّ  الَمَحاِمِد، بتِْلكَ  فأْحَمُدهُ  الرَّ  اْرفَعْ  ُمَحمَّ

 فِيَمن لي اْئَذنْ  َربِّ  يا: فأقُولُ  تَُشفَّْع، واْشفَعْ  تُْعطَْه، وَسلْ  يُْسَمْع، وقُلْ  َرْأَسَك،

ُ، إالَّ  إلَهَ  ال: قالَ  تي: فيَقولُ  هللاَّ  أَلُْخِرَجنَّ  وَعظََمتي وِكْبِريَائِي َجاَللِي،و وِعزَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال قالَ  َمن منها  .هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3150: الرقم أو الصفحة

 (580) ومسلم له، واللفظ( 3150) البخاري أخرجه:  التخريج

 .َوَجلَّ  َعزَّ  هلل الَكالمِ  ِصفةِ  إِْثباتُ : الَحديثِ  في --1

 .بِِعباِده هللاِ  َرحمةُ : وفيه --2

 القيامةِ  يَْومَ  وسلَّم عليه هللا صلَّى نَّبيِّ لل الشَّفاعةِ  إْثباتُ : وفيه --3

  [ .61/ 41 غافر] لَُكمْ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِي  :األمة لهذه وقيل

عاءُ  وفي صحيح الترمذي عن النعمان بن بشير   َوقَالَ  قالَ  ثمَّ  العبادةُ  هوَ  الدُّ

 َجهَنَّمَ  َسيَْدُخلُونَ  ِعبَاَدتِي َعنْ  يَْستَْكبُِرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  لَُكمْ  أْستَِجبْ  اْدُعونِي َربُُّكمُ 

 َداِخِرينَ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0043: الرقم أو الصفحة الترمذي

 ماجة وابن ،( 0868) والترمذي ،( 5438) داود أبو أخرجه:  التخريج

(0909 ) 

عاءِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي ، كلِّ  في الدُّ  جزاءَ  الشَّديدُ  والوعيدُ  حال 

 .وُدعائِه هللاِ  ِعبادةِ  عن االستِْكبارِ 

 اإلسالمي التشريع عليها قام التي األسس من الحرج فرفع
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 واما الشرع، منهاج على استقام لمن هو إنما الحرج رفع  :العلماء قال

 على جاعلوه وهم الحرج، فعليهم الحدود، وأصحاب والّسّراق السالبة

 .الدين بمفارقتهم أنفسهم

 .قاطبة العرب أبو وهو السالم، عليه إبراهيم أبينا كملة ملتنا كون -ب

 .القرآن وفي المتقدمة الكتب في بالمسلمين الن هللا تسمية -ج

 أحكام إياهم بتبليغه األمة على وسلم عليه هللا صلّى الرسول شهادة تقبل -6

 وكذلك بالمسلمين، التسمية وهو الحكم لعدالة علة شهادته وقبول هللا، شرع

 تسميتها في علة بلغتهم قد رسلهم ان األخرى األمم على أمته شهادة قبول

 .وألمته وسلم عليه هللا صلّى للنبي تشريف الشهادتين وقبول ذلك،ك مسلمة

تُهُ، نُوح   يَِجيءُ روي البخاري   عن أبي سعيد الخدري  ُ  فيَقولُ  وأُمَّ  تَعالَى، هللاَّ

، أيْ  نََعمْ  فيَقولُ  بَلَّْغَت؟ هلْ  تِهِ  فيَقولُ  َربِّ  جاَءنا ما ال فيَقولونَ  بَلََّغُكْم؟ هلْ : أِلُمَّ

د  : فيَقولُ  لََك؟ يَْشهَدُ  َمن: لِنُوح   فيَقولُ  ،نَبِيٍّ  ِمن  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

تُهُ، ةً  َجَعْلناُكمْ  َوَكذلكَ : }ِذْكُرهُ  َجلَّ  قَْولُهُ  وهو بَلََّغ، قدْ  أنَّه فَنَْشهَدُ  وأُمَّ  وَسطًا أُمَّ

 .لَعْدلُ ا والَوَسطُ [ 143:  البقرة{ ]النَّاسِ  علَى ُشهَداءَ  لِتَُكونُوا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو البخاري الصفحة

 تستوجب عظمي نعمة األخرى األمم على المسلمة األمة شهادة قبول إن -7

 امةإق ذلك أهم ومن المحظورات، النواهي واجتناب الفرائض بأداء الشكر

 الجبارة بقوته واالستعانة به، الثقة أي باهلل، واالعتصام الزكاة وإيتاء الصالة

 على وناصرنا وحامينا، وحافظنا وخالقنا، مالكنا ألنه السوء دفع على

 .أعدائنا

 يَْوًما بَاِرًزا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  كانَ وفي الصحيح عن أبي هريرة 

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِريلُ ِجبْ  فأتَاهُ  لِلنَّاِس،  وَماَلئَِكتِِه، باهللَّ

 أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه،

َ، تَْعبُدَ  اَلةَ، وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللاَّ َكاةَ ا وتَُؤدِّيَ  الصَّ  الَمْفُروَضةَ، لزَّ

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ   تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ
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ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  السَّاَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإنَّه تََراهُ   السَّ

 البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َربَّهَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: هَاأْشَراطِ  عن وَسأُْخبُِركَ 

ُ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال َخْمس   في البُْنيَاِن، في : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  تاََل  ثُمَّ  هللاَّ

َ  إنَّ } وهُ : فَقالَ  رَ أْدبَ  ثُمَّ  اآليَةَ،[ 34: لقمان{ ]السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ  يََرْوا فَلَمْ  ُردُّ

 .ِدينَهُمْ  النَّاسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ  شيئًا،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة

 لكلٍّ  كان بْينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أنَّ  على َداللة  : الحديثِ  وفي --1

 .اآلَخرِ  في يَدُخلُ  ما فيه دَخلَ  هماأحدُ  أُفِرد فإذا معنًى، منهما

: تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تَشكُّلِ  على َداللة  : أيًضا وفيه --2

 [.17: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا لَهَا فَتََمثَّلَ }

 .والُمراقَبةِ  اإلخالصِ  ِعظَمِ  بَيانُ : وفيه --3

ا ُسئِلَ  إذا العالِمَ  أنَّ : وفيه --4  ذلك يَنقُصُ  وال أْدري، ال: لُ يقو يَعلَُمه ال عمَّ

 .ِعلِمه وُوفورِ  وتَقواهُ  َوَرِعه على يُدلُّ  بلْ  َجاللتِه، ِمن

 عشر السابع الجزء انتهى باَّلل آمنت


