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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

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

 الجزء التاسع عشر من التفسير التربوي للقرآن الكريم

 سورة الفرقان -01

 سورة الفرقان موضوع 

الى  5اآليات  ( :01) الفرقان سورةإنزال القرآن ووحدانية هللا تعالى ] -5

0]         

ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره  بِْسِم هللاه

َل اْلفُْرقاَن َعلى َعْبِدِه لِيَُكوَن لِْلعالَِميَن نَِذيراً ) ( الهِذي لَهُ ُمْلُك 5تَباَرَك الهِذي نَزه

السهماواِت َواْْلَْرِض َولَْم يَتهِخْذ َولَداً َولَْم يَُكْن لَهُ َشِريٌك فِي اْلُمْلِك َوَخلََق ُكله 

َرهُ تَْقِديراً ) ( َواتهَخُذوا ِمْن ُدونِِه آلَِهةً ال يَْخلُقُوَن َشْيئاً َوُهْم 0َشْيٍء فَقَده

ا َوال نَْفعاً َوال يَْملُِكوَن َمْوتاً َوال َحياةً َوال  يُْخلَقُوَن َوال يَْملُِكوَن ِْلَْنفُِسِهْم َضر ً

 (0نُُشوراً )

  التهْفِسيرُ  

 عبده على والباطل الحق بين فارقًا القرآن نّزل الَّذي خيرُ  وَكثُرَ  تعاظَم  - 1 

 اإلنس الثقلين إلى رسوًل  ليكون ؛- وسلم عليه هللا صلى - محمد ورسوله

 .هللا عذاب من لهم مخّوفًا والجّن،

 له يكن ولم ولًدا، يتخذ ولم األرض، وملك السماوات ملك وحده له الَّذي - 2

 علمه يقتضيه ما وفق خلقها فقّدر ء،األشيا جميع وخلق ملكه، في شريك

 .يناسبه بما كل تقديًرا، وحكمته

 أو صغيًرا شيئًا يَخلقون ل معبودات هللا دون من المشركون واتّخذ - 3

 عن ضرّ  دفع يستطيعون ول عدم، من هللا خلقهم فقد يُخلقون، وهم كبيًرا

 ول ميّت، ءإحيا ول حّي، إماتة يستطيعون ول لها، نفع جلب ول أنفسهم،

 .قبورهم من الموتى بعث يستطيعون
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 :فقال رسوله، ومن كتابه من موقفهم ذكر باهلل شركهم َذكَّرهم ولما

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما اآليات من يستنبط

 .شيء لكل المالك الخالق األحد، الواحد الموجود اإلله هو تعالى هللا -1

ُ  قالَ  بي هريرةوفي الصحيح عن أ  يَكن ولم ، آدمَ  ابنُ  كذَّبني:  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

بني أن لَهُ  ينبغي ا ، يشتَُمني أن لَهُ  ينبغي يَكن ولم ، آدمَ  ابنُ  وشتَمني ، يُكذِّ  أمَّ

 من عليَّ  بأعزَّ  الخلقِ  آِخرُ  وليسَ  ، بدأتُهُ  كما أعيُدهُ  ل إنِّي:  فقولُهُ  إيَّايَ  تَكذيبُهُ 

لِهِ  او ، أوَّ ُ  اتَّخذَ :  فقولُهُ  إيَّايَ  شتُمهُ  أمَّ ُ  وأنا ، ولًدا هللاَّ مدُ  األحدُ  هللاَّ  ألِد   لم ، الصَّ

 أحد   كفًُوا لي يَكن ولم ، أولَد   ولم

 النسائي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

  صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0022: الرقم أو الصفحة

 له، واللفظ( 0029) والنسائي ،(4824) البخاري أخرجه:  التخريج

 (8554) وأحمد

ُ  قالَ  أَُراهُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  هللاَّ

تُِمنِي: تََعالَى تَِمنِي، أن   له يَن بَِغي وما آَدَم، ابنُ  يَش  بُنِي يَش   له، يَن بَِغي وما ويَُكذِّ

ا لُهُ  ت ُمهُ شَ  أمَّ ا ولًَدا، لي إنَّ : فَقَو  ِذيبُهُ  وأَمَّ لُهُ  تَك   .بََدأَنِي كما يُِعيُدنِي ليسَ : فَقَو 

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

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

 لَِوحدانيَّتِه، وإنكار   َ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
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 إثبات   ذلك وفي يُعيُده، الذي وهو الَخلَق، بَدأ الذي هو هللاَ  أنَّ : وفيه --3

 يَومَ  يُعيُده الذي هو هللاَ  وأنَّ  َموتِه، دَ بع   اإلنسانِ  وإعادةِ  العالَِم، لُِحدوثِ 

 .أعمالِه على لُِمجازاتِه القيامِة؛

 فضائله أتمّ  ومن عباده، على الفياض الكثير الخير مصدر تعالى هللا -2

 هللا صلّى محمد ورسوله عبده على الكريم القرآن إنزاله ونعمه وخيراته

 .وسلم عليه

ِطيَ  إلَّ  نَبِي   ألن بِياءِ ا ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  آَمنَ  ِمث لهُ  ما أُع 

يًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما البََشُر، عليه حاهُ  وح  ُ  أو  ، هللاَّ ُجو إلَيَّ  أُكونَ  أن   فأر 

ثََرهُم    .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أك 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4895: قمالر 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

 اإلنذار في مهمته وتحديد وسلم، عليه هللا صلّى محمد نبوة إثبات -3

 .النار دخل عصاه ومن الجنة، دخل أطاعه فمن والتبشير،

ِ  َعب دَ  لَقِيتُ  وفي الصحيح عن عطاء بن يسار ِرو بنَ  هللاَّ  الَعاصِ  بنِ  َعم 

ُ  َرِضيَ  نِيأخ  : قُلتُ  عن هَما، هللاَّ ِ  َرسولِ  ِصفَةِ  عن بِر   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َراِة، في ؛: قالَ  التَّو  ِ  أَجل  ُصوف   إنَّه وهللاَّ َراةِ  في لََمو   في ِصفَتِهِ  ببَع ضِ  التَّو 

آنِ  َسل نَاكَ  إِنَّا النَّبِي   أَي هَا يَا: }القُر  ًرا َشاِهًدا أَر   ،[54: األحزاب{ ]َونَِذيًرا َوُمبَشِّ

ًزا يِّيَن، وِحر  ُمِّ ي تُكَ  وَرسولِي، َعب ِدي أن تَ  لِْل  َل، َسمَّ  َغلِيٍظ، وَل  بفَظ   ليسَ  المتََوكِّ

ابٍ  وَل  َواِق، في َسخَّ فَعُ  وَل  األس  يِّئَةِ  يَد  يِّئَةَ، بالسَّ فُو ولَِكن   السَّ فُِر، يَع   ولَن   ويَغ 

ُ  يَق بَِضهُ  َجاَء،ال الِملَّةَ  به يُقِيمَ  حتَّى هللاَّ ُ، إلَّ  إلَهَ  ل: يَقولوا بأَن   َعو   بهَا ويَف تَحُ  هللاَّ

يُنًا يًا، أع  ا، وآَذانًا ُعم   .ُغل فًا وقُلُوبًا ُصّمً
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

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

 الهدف، عالمية واإلنس، الجن: للثقلين شاملة رسالة ةاإلسالمي الرسالة -5

 تمثل التي ألنها ومغاربها، األرض مشارق في البشرية أبناء لكل موجهة

 كما اإللهية الرسالت وخاتمة الحق، الدين

 :جابر عن والنسائي الصحيحين في ورد فيما وسلم عليه هللا صل ى قال

ِطيتُ  ًسا أُع  طَهُنَّ  لَم   َخم  تُ : قَب لِي األن بِيَاءِ  ِمنَ  د  أحَ  يُع  بِ  نُِصر  ع   َمِسيَرةَ  بالر 

ضُ  لي وُجِعلَت   َشه ٍر، ِجًدا األر  َرَكت هُ  أُمَّتي ِمن َرُجلٍ  وأَي ما وطَهُوًرا، َمس   أد 

اَلةُ  ، الصَّ ةً، قَْوِمهِ  إلى يُْبَعثُ  النبي   وكانَ  الَغنَائُِم، لي وأُِحلَّت   فَل يَُصلِّ  َخاصه

ِطيتُ   َكافهةً، النهاسِ  إلى وبُِعْثتُ  فَاَعةَ  وأُع   .الشَّ

 «واْلسود اْلحمر إلى بعثت»وفي رواية 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  409: الرقم أو الصفحة البخاري

 (105) ومسلم له، واللفظ( 409) البخاري أخرجه:  التخريج

 مالك أنه وهي الكبرياء صفات من صفات بأربع نفسه تعالى هللا عظم -4

 أن من المشركون قاله عما نفسه فنّزه ولدا، يتخذ ولم واألرض، السموات

 قالت وعما هللا، ابن عزير: اليهود قالت وعما بناته، أي هللا أولد المالئكة

 قال كما ل الملك في له شريك ل وأنه هللا، تعالى هللا، ابن المسيح :النصارى

 الشيطان إن: والثّنوية المجوس قال كما ل األشياء كل وخلق األوثان عبدة

           .األشياء بعض يخلق الظلمة أو

 قالَ  أَُراهُ : وسلهمَ  عليه هللاُ  َصلهى النبي   قالَ   روي البخاري عن أبي هريرة

 ُ بُنِي يَْشتَِمنِي، أنْ  له بَِغييَنْ  وما آَدَم، ابنُ  يَْشتُِمنِي: تََعالَى هللاه  يَن بَِغي وما ويَُكذِّ

ا له، لُهُ  َشت ُمهُ  أمَّ ا ولًَدا، لي إنَّ : فَقَو  ِذيبُهُ  وأَمَّ لُهُ  تَك   .بََدأَنِي كما يُِعيُدنِي ليسَ : فَقَو 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0580: الرقم أو الصفحة
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ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  والعظمةُ  ، ردائي الكبرياءُ :  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 النَّارِ  في قذفتُهُ  ، منهُما واحًدا نازَعني فَمن ، إزاري

 داود أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  حدثالم حكم خالصة|  4080: الرقم أو الصفحة

 وابن لهما، واللفظ( 8018) وأحمد ،(4080) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 4524) ماجه

، هللاِ  حقِّ  في والَعظمةِ  الِكبرياءِ  ِصفاتَ  أنَّ : الحديثِ  هذا وفي  حقِّ  وفي كمال 

 .نَقص   المخلوقينَ 

ءٍ  ُكلَّ  َوَخلَقَ : سبحانه قوله دلّ  -6  .العباد ألعمال لقخا تعالى أنه على َشي 

 ل آلهة المشركون اتخذ وقدرته هللا وحدانية على األدلة هذه من بالرغم -7

 الذين البشر من أعجز إنها بل تعالى، هللا صفات من صفة بأي تتصف

 نفعا تجلب ول ضررا تدفع ول خالقة، غير مخلوقة فهي هللا، مع عبدوها

 شيء في التصرف على رتقد ول جمادات، ألنها يعبدها، ولمن لنفسها

 عاقل يقبل هذا بعد فهل الموت، بعد اإلحياء: والنشور واإلماتة، باإلحياء،

 أو وثن، أو لصنم يسجد إذ نفسه اإلنسان احتقر لقد! معبودة؟ آلهة اتخاذها

  .واألباطيل الخرافات هذه مثل يستوعب

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  نعتَهُ وص صانعٍ  كلَّ  خلقَ  هللاَّ

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

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

 [6الى  4اآليات  ( :01) الفرقان سورةمطاعن المشركين في القرآن ] -0

هُ َعلَْيِه قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد جاُؤ َوقاَل الهِذيَن َكفَُروا إِْن َهذا إاِله إِْفٌك اْفتَراهُ َوأَعانَ 

لِيَن اْكتَتَبَها فَِهَي تُْملى َعلَْيِه بُْكَرةً 4ظُْلماً َوُزوراً ) ( َوقالُوا أَساِطيُر اْْلَوه

ره فِي السهماواِت َواْْلَْرِض إِنههُ كاَن 1َوأَِصيالً ) ( قُْل أَْنَزلَهُ الهِذي يَْعلَُم السِّ

 (6َغفُوراً َرِحيماً )
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  التهْفِسيرُ 

 محمد اختلقه كذب إل القرآن هذا ما: وبرسوله باهلل كفروا الذين وقال - 5

،  هؤل افترى فقد آخرون، أناس اختالقه على وأعانه هللا، إلى بهتانًا فنسبه

 الجن ول البشر يأتي أن يمكن ل هللا، كالم فالقرآن باطاًل، قوًل  الكافرون

 .بمثله

 يسطّرونه وما األولين أحاديث القرآن: بالقرآن كذبونالم هؤلء وقال - 4

 .وآخره النهار أول عليه تُق رأ فهي محمد، استنسخها األباطيل، من

 شيء كل يعلم الَّذي هللاُ  القرآنَ  أنزل: المكذبين لهؤلء -الرسول أيها- قل - 6

تَلَقًا وليس واألرض، السماوات في  لهم مرغبًا قال ثم زعمتم، كما ُمخ 

  .بهم رحيم عباده، من تاب لمن غفور هللا إن: لتوبةبا

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 الشبهتان أما عنهما، وجوابين للمشركين شبهتين حكاية اآليات تضمنت

 :فهما

 عليه وأعانه وسلم عليه هللا صلّى محمد اختلقه مختلق كذب القرآن أن --1

 القول هذا افتروا الذين هم أنهم :اْلولى هةالشب على والرد اليهود من قوم

 .مفترى القرآن أن ل بطالنه، يعلمون وهم الباطل

 على تلقى فهي المتقدمين، وحكايات أكاذيب أي أساطير القرآن وأن --2

 .تحفظ حتى دائما، أي وآخره، النهار أول في وتقرأ محمد،

 والغيب السر يعلم يالذ هللا هو القرآن منزل أن الثانية الشبهة على والرد

 الكتاب أهل من مأخوذا القرآن كان ولو معلّم، إلى يحتاج فال والجهر،

 منها، مأخوذا فليس عنها، تخرج بفنون جاء وقد عليها، زاد لما وغيرهم

 تمكن كما أيضا، منه المشركون لتمّكن هؤلء، من مأخوذا كان لو وأيضا

 .وجه كل من اعتراضهم لفبط عارضوه؟ فهال وسلم، عليه هللا صلّى محمد

 ولو عنها عجزهم وظهر بالمعارضة، تحداهم هللا إن :الجواب هذا وبيان

 الستعانة عليهم لسهل بأحد، مستعينا بالقرآن أتى وسلم عليه هللا صلّى كان



7 
 

 هللا وحي أنه ثبت عنه، عجزوا فلما القرآن، هذا بمثل فيأتون بآخرين،

لَمُ  الَِّذي أَن َزلَهُ  قُل  : قال لهذا وكالمه،  ل القرآنية الفصاحة تلك أن أي السِّرَّ  يَع 

 عن اإلخبار على مشتمل القرآن وأن المعلومات، بكل العالم من إل تتأتى

 النقص عن مبرأ القرآن وأن العلم، كامل من إل يتأتى ل وذلك المغيبات،

: نهسبحا قال كما المعلومات، بكل العالم من إل يتأتى ل وذلك والتعارض،

ِ  َغي رِ  ِعن دِ  ِمن   كانَ  َولَو   تاِلفاً  فِيهِ  لََوَجُدوا هللاَّ  والقرآن[ 22/ 5 النساء] َكثِيراً  اخ 

 يكون ل وهو الناس، ونظام العالم مصالح مع منسجمة أحكام على مشتمل

 ل وهو العلوم، أنواع على مشتمل القرآن وكذلك العلم، الواسع العالم من إل

  .الخبير يمالعل من إل يتأتى

ِطيَ  إلَّ  نَبِي   األن بِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  آَمنَ  ِمث لهُ  ما أُع 

يًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما البََشُر، عليه حاهُ  وح  ُ  أو  ، هللاَّ ُجو إلَيَّ  أُكونَ  أن   فأر 

ثََرهُم    .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أك 

 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  هذا وفي --5

 .مانِ واألز الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

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

( 01) الفرقان سورةطعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن ] -0

 [50الى  2:اآليات 

َذا َمالِ  َوقَالُوا  ُسولِ  َهَٰ  إِلَْيهِ  أُنِزلَ  لَْواَل  اْْلَْسَواِق   فِي َويَْمِشي الطهَعامَ  يَأُْكلُ  الره

 ِمْنَها   يَأُْكلُ  َجنهةٌ  لَهُ  تَُكونُ  أَوْ  َكنزٌ  إِلَْيهِ  يُْلقَىَٰ  أَوْ ( 2) نَِذيًرا َمَعهُ  فَيَُكونَ  َملَكٌ 

ْسُحوًرا َرُجاًل  إاِله  تَتهبُِعونَ  إِن الظهالُِمونَ  َوقَالَ   لَكَ  َضَربُوا َكْيفَ  انظُرْ ( 9) مه

 َخْيًرا لَكَ  َجَعلَ  َشاءَ  إِن الهِذي تَبَاَركَ ( 8) َسبِياًل  يُعونَ يَْستَطِ  فاََل  فََضل وا اْْلَْمثَالَ 

ن لِكَ  مِّ
َٰ
 ( 50) قُُصوًرا لهكَ  َويَْجَعل اْْلَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َجنهاتٍ  َذ
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  التهْفِسيرُ 

 الَّذي لهذا ما: - وسلم عليه هللا صلى - بالنبي المكذبون المشركون وقال - 7

 ويسير الناس، من غيره يأكل كما الطعام يأكل هللا عند من ولرس أنَّه يزعم

 يصدقه رفيقه يكون ملًكا معه هللا أنزل هالَّ  المعاش، عن بحثًا األسواق في

 .ويساعده

 ثمرها، من يأكل حديقة له تكون أو السماء، من كنز عليه ينزل أو - 2

 تتبعون ما :الظالمون قال،  الرزق، وطلب األسواق في المشي عن فيستغني

 بسبب عقله على مغلوبًا رجاًل  تتبعون وإنما رسوًل، -المؤمنون أيها-

 .السحر

 باطلة، بأوصاف وصفوك كيف منهم لتتعجب -الرسول أيها- انظر - 9

 عن ذلك بسبب فضفوا مجنون،: وقالوا مسحور،: وقالوا ساحر،: فقالوا

 القدح إلى بياًل س يستطيعون ول للهداية، طريق سلوك يستطيعون فال الحق،

 .وأمانتك صدقك في

 لك يجعل بأن لك، اقترحوه مما خيًرا لك جعل شاء إن الَّذي هللا تبارك - 11

 من تأكل وأشجارها قصورها تحت من األنهار تجري حدائق الدنيا في

ًما فيها تسكن قصوًرا لك ويجعل ثمارها،  .ُمنَعَّ

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات تأرشد

 والتفكير الدنيا، يؤثر الذي المادي التفكير بين المثمرة البناءة المقارنة -1

 ليست الدنيا وأن اآلخرة، إلى وجسرا للحياة، وسيلة الدنيا يتخذ الذي الديني

 واإلعداد له، الستعداد عليه آخر، عالم فأمامه العاقل، اإلنسان هدف كل هي

 .الصالح والعمل يمانباإل بخيراته للظفر

ن يا وفي الصحيح عن أبي هريرة نُ  الد  ِمِن، ِسج   .الكافِرِ  وَجنَّةُ  الُمؤ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0816: الرقم أو الصفحة
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نيا أنَّ  موسله  عليه هللاُ  صلهى النهبي   يُبيِّن الحديثِ  َهذا وفي  المؤِمِن؛ ِسجنُ  الد 

نيا في َممنوعٍ  َمسجونٍ  ُمؤمنٍ  فُكل   مةِ  الشَّهواتِ  ِمنَ  الد   والَمكروهَةِ  الُمَحرَّ

دائِد، ويَأُخُذها الَمالذِّ  عنِ  نَفَسه يَسِجنُ  لِ  ُمكلَّف   بالشَّ اقَّةِ  الطَّاعاتِ  بفِع   الشَّ

 ذلكَ  في قَيَّده واإليمانُ  سالُم،اإلِ  له يُبيُحه ل شيءٍ  ُكلِّ  ِمن نَفَسه يَحبِسُ 

ائمِ  النَّعيمِ  منَ  لَه تَعالى هللاُ  أَعدَّ  ما إِلى انقَلَبَ  ماتَ  فإِذا الَحب ِس، احةِ  الدَّ  والرَّ

 .الن قصانِ  ِمنَ  الخالصةِ 

ا نيا منَ  ولَه اإليماِن، قُيودُ  َعليه فَليسَ  الكافرُ  وأمَّ  بالُمنَغِّصاِت، تَكديِرها َمع الد 

ائمِ  الَعذابِ  إلى صارَ  اتَ م فإذا  .األَبَدِ  وَشقاءِ  الدَّ

 عليه هللا صلّى وكان العيش، وطلب للتجارة مباح األسواق دخول إن -2

 فيها نفسه وعرض ودعوته، هللا بأمر الناس ولتذكير لحاجته، يدخلها وسلم

 .الحق إلى بهم يرجع أن هللا لعل القبائل، على

 البقاعِ  شر   و ، المساجدُ  البقاعِ  يرُ خ وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 األسواقُ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0025: الرقم أو الصفحة

 الباَِلدِ  َوأَب َغضُ  َمَساِجُدهَا، هللاِ  إلى الباَِلدِ  أََحب   وفي الصحيح عن أبي هريرة

َواقُهَا هللاِ  إلى  .أَس 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  625: الرقم أو الصفحة

 اْلسواق، في المهاجرون وبخاصة الصحابة تاجر وقد

ج كما  ثَرَ  يقولونَ  النَّاسَ  إنه : هريرة أبي عن البخاري خر   هَُري َرةَ، أبو أك 

َل  ِ  ِكتَابِ  في تَانِ آيَ  ولَو  ث تُ  ما هللاَّ تُُمونَ  الَِّذينَ  إنَّ } يَت لُو ثُمَّ  َحِديثًا، َحدَّ  أن َزل نَا ما يَك 

لِهِ  إلى[ 149: البقرة{ ]والهَُدى البَيِّنَاتِ  ِمنَ  ِحيمُ } قَو   إنَّ [ 161: البقرة{ ]الرَّ

َوانَنَا َغلُهُمُ  كانَ  الُمهَاِجِرينَ  ِمنَ  إخ  ف قُ  يَش  َواِق،باأل الصَّ َوانَنَا وإنَّ  س   ِمنَ  إخ 

َغلُهُمُ  كانَ  األن َصارِ  ، في الَعَملُ  يَش  َوالِِهم  ِ  َرسولَ  يَل َزمُ  كانَ  هَُري َرةَ  أبَا وإنَّ  أم   هللاَّ



11 
 

ُضرُ  بَط نِِه، بِشبَعِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُضُروَن، ل ما ويَح  فَظُ  يَح   ل ما ويَح 

فَظُونَ   .يَح 

 فِي لِلنهاسِ  بَيهنهاهُ  َما بَْعدِ  ِمن َواْلهَُدىَٰ  اْلبَيِّنَاتِ  ِمنَ  أَنَزْلنَا َما يَْكتُُمونَ  الهِذينَ  إِنه 

ئِكَ  اْلِكتَاِب   ُ  يَْلَعنُُهمُ  أُولََٰ ِعنُونَ  َويَْلَعنُُهمُ  هللاه  تَابُوا الهِذينَ  إاِله ( 518) الاله

ئِكَ  َوبَيهنُوا َوأَْصلَُحوا ابُ  َوأَنَا ْم  َعلَْيهِ  أَتُوبُ  فَأُولََٰ ِحيمُ  التهوه  (560) الره

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  559: الرقم أو الصفحة

 .عنه هللاُ  رِضي هَُريرةَ  أبي فضيلةُ  :الحديثِ  في --5

 .طلبِه على والمواظبةُ  العلِم، ِحفظُ : وفيه --2

نيا، ِمن التقل لِ  فضلُ : وفيه --3  .المالِ  طلَبِ  على العلمِ  طلَبِ  وإيثارُ  الد 

 وسلم عليه هللا صلّى النبي بأقوال طاهر وقلب مجرد بعقل يتأثر لم من -3

 تنفعه لم والتوحيد، والخير الحق إلى هداية من فيها لما لذاتها، وبرسالته

 .ابالعذ إل اإلنذار وراء فما المالئكة، إنذارات

، الَحاَللُ  الصحيح عن النعمان بن بشير وفي  ، والَحَرامُ  بَيِّن   وبي نَهُما بَيِّن 

لَُمهَا ل ُمَشبَّهَات   تَب َرأَ  الُمَشبَّهَاتِ  اتَّقَى فََمنِ  النَّاِس، ِمنَ  َكثِير   يَع   لِِدينِهِ  اس 

ِضِه، بُهَاتِ  في وقَعَ  وَمن وِعر  َعى َكَراعٍ : الش  لَ  يَر   أن   يُوِشكُ  ى،الِحمَ  َحو 

ِ  ِحَمى إنَّ  أَل  ِحًمى، َملِكٍ  لُِكلِّ  وإنَّ  أَل  يَُواقَِعهُ، ِضهِ  في هللاَّ  وإنَّ  أَل  َمَحاِرُمهُ، أر 

َغةً  الَجَسدِ  في  ُكل هُ، الَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدت   وإَذا ُكل هُ، الَجَسدُ  َصلَحَ  َصلََحت   إَذا: ُمض 

 .القَل بُ  وهي أَل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة البخاري

 يسير باختالف(5188) ومسلم ،( 10) البخاري أخرجه:  التخريج

 أهل عند باطلة زائفة المرذولة واألوصاف الرخيصة التهامات إن -5

 هللا صلّى هللا رسول أن يصّدق فمن. والعقل والحصافة والتزان، الحكمة
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 ساحر التفكير وسداد والعقل الرأي ورجاحة بالفطنة عرف الذي وسلم عليه

 على شاهد خير الواقع إن العقل؟ مختل ومجنون مأفون، وشاعر مسحور،

: تعالى قال كما إل جواب إلى تحتاج ول. والفتراءات المزاعم تلك تكذيب

ثالَ ا لَكَ  َضَربُوا َكي فَ  ان ظُر   َم   .أل 

َعَراءُ }  قال وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس {  ال َغاُوونَ  يَتَّبُِعهُمُ  َوالش 

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إِلَّ : } فقال واستثنُى ذلك من فنُسخ  َوَذَكُروا الصَّ

 َ  { َكثِيًرا هللاَّ

 أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1056: الرقم أو الصفحة داود

عراءَ  أنَّ  بيانُ : الحديثِ  وفي ، أنواع   الش  ِره قولِه في أساء فَمن   وأقسام   وِشع 

َسنَ  وَمن   واإلثُم، التَّحذيرُ  عليه َوقَعَ   .عليه إثمَ  فال واتَّقى أَح 

 شاعر  :  اثنانِ  فِريةً  الناسِ  أعظمُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 أبيه من انتفى رجل   و ، بأسِرها القبيلةَ  يهجو

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5066: الرقم أو الصفحة الجامع

 له واللفظ( 1291) حبان وابن ،(0265) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

كالِه بُكلِّ  الَكِذبِ  من التَّحذيرُ : الحديثِ  وفي --5  .أش 

راضِ  في الَخوضِ  عن والنَّهيُ  التَّحذيرُ : وفيه --2  نََسبِ  من والنتِفاءِ  األع 

 . الوالَِدينِ 

 لكل شاملة وقدرته تحصى، ول تعد ل كثيرة ونعمه وخيره هللا فضل إن -4

 وأوليائه ألنبيائه يريد ل تعالى كنهل فَيَُكونُ  ُكن  : له قال شيئا أراد إذا شيء،

 سمعتهم تنتهي والثروة الغنى فأهل ودنيا، وثروة غنى أهل يكونوا أن

 تخليد ألنبيائه تعالى هللا أراد وإنما شهرة، أو ذكر لهم يبقى ول بموتهم،

 آثارهم
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 قدموه وبما السامية، والمعاني الخالدة، بالقيم اإلنسانية الحياة في وذكراهم

 ويظل الحكماء، أصالته إلى ويحتكم األجيال، لهم تذكره عطاء من ةللبشري

 وحلم الحيارى، وأمل إنسان، لكل وقدوة األمثال، مضرب الخالد أثرهم

ثُِرونَ  بَل  : تعالى قال كما األرض، في المعذبين ن يا، ال َحياةَ  تُؤ  ِخَرةُ  الد   َواآل 

 [ .17 -16/ 27 األعلى] .َوأَب قى َخي ر  

 على العباد يعطي سبحانه أنه على.. شاءَ  إِن   الَِّذي تَباَركَ : تعالى لهقو دل -6

 وغيرهم العلم، نعمة وآخر المال، نعمة بعضهم فيرزق المصالح، حسب

 .يريد لما فعال وهو والفهم، العقل نعمة

 سورةإنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الجنة ] -4

 [56الى  55ت ( :اآليا01) الفرقان

اَعِة َسِعيراً ) اَعِة َوأَْعتَْدنا لَِمْن َكذهَب بِالسه بُوا بِالسه ( إِذا َرأَْتُهْم ِمْن 55بَْل َكذه

( َوإِذا أُْلقُوا ِمْنها َمكاناً َضيِّقاً 50َمكاٍن بَِعيٍد َسِمُعوا لَها تََغي ظاً َوَزفِيراً )

نِيَن َدَعْوا ُهنالَِك ثُبُوراً ) ال تَْدُعوا اْليَْوَم ثُبُوراً واِحداً َواْدُعوا ثُبُوراً  (50ُمقَره

( قُْل أَذلَِك َخْيٌر أَْم َجنهةُ اْلُخْلِد الهتِي ُوِعَد اْلُمتهقُوَن كانَْت لَُهْم َجزاًء 54َكثِيراً )

لَُهْم فِيها ما يَشاُؤَن خالِِديَن كاَن َعلى َربَِّك َوْعداً َمْسُؤالً  (51َوَمِصيراً )

(56) 

  التهْفِسيرُ 

 البرهان، عن وبحثًا للحق طلبًا األقوال من صدر ما منهم يصدر ولم - 11

 ناًرا القيامة بيوم كذب لمن وأعددنا القيامة، بيوم كذبوا أنهم الحاصل بل

 .الشتعال شديدة عظيمة

 لها سمعوا بعيد مكان من إليها يساقون وهم الكفارَ  النارُ  عاينَتِ  إذا - 12

 .عليهم غضبها شدة من مزعًجا وصوتًا ديًدا،ش غليانًا

 أيديهم مقرونة منها ضيق مكان في جهنم في الكفار هؤلء ُرِمي وإذا - 13

 .منها الخالص رجاء بالهالك؛ أنفسهم على دعوا بالسالسل أعناقهم إلى

 لكن كثيًرا، هالًكا وادعوا واحًدا، هالًكا اليوم -الكفار أيها- تدعوا ل - 15

 .خالدين األليم العذاب في ستبقون بل تطلبون، ما إلى اتجابو لن
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 لكم ُوِصف الَّذي العذاب من المذكور أذلك: -الرسول أيها- لهم قل - 14

 هللا وعد التي وهي أبًدا؟ ينقطع ول نعيمها، يدوم التي الخلد جنة أم خير

 ومي إليه يرجعون ومرجًعا ثوابًا، لهم تكون أن المؤمنين عباده من المتقين

 .القيامة

 وعًدا، هللا على ذلك كان النعيم، من يشاؤون ما الجنّة هذه في لهم - 16

 .الميعاد يخلف ل فهو متحقق، هللا ووعد المتقون، عباده إياه يسأله

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يفهم

 هللا صلّى النبي برسالة بهموتكذي هللا، لوحدانية المشركين إنكار منشأ إن -1

 اإليمان وعدم القيامة يوم إنكار هو وبالنبوة، بالقرآن وطعنهم وسلم، عليه

 سوء في متهورا يكن ولم وتدبر، تبصر به آمن من ألن :اآلخر باليوم

 .العتقاد

 لَهُ  ينبِغي وما ؛ آدمَ  ابنُ  شتََمنِي:  تعالى هللاُ  قال وفي الصحيح عن أبي هريرة

بَني أن له ينبِغي وما ؛ وكذَّبَني ، َمنِييشتُ  أَن    إِنَّ :  فقولُهُ  إيَّايَ  شت ُمهُ  أما ، يَُكذِّ

ا ، أَحد   ُكفًُوا لِي يَُكن   ولَم   أُولَدُ  ولَم   ألِدُ  لم الصمدُ  األحدُ  هللاُ  وأنا ، ولًدا لِي  وأمَّ

 علَيَّ  بأهونَ  الخلقِ  أولُ  وليسَ  ، بَدأَنِي كما يُِعيُدنِي ليس:  فقولُهُ  ، إيَّايَ  تكذيبُهُ 

 إعاَدتِهِ  ِمن  

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

 شرح انظر|   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4000: الرقم أو الصفحة

 50608 رقم الحديث

 يسير باختالف( 4824) البخاري أخرجه:  التخريج

ُ  قالَ  أَُراهُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  هللاَّ

تُِمنِي: تََعالَى تَِمنِي، أن   له يَن بَِغي وما آَدَم، ابنُ  يَش  بُنِي يَش   له، يَن بَِغي وما ويَُكذِّ

ا لُهُ  َشت ُمهُ  أمَّ ا ولًَدا، لي إنَّ : فَقَو  ِذيبُهُ  وأَمَّ لُهُ  تَك   .بََدأَنِي كما يُِعيُدنِي ليسَ : فَقَو 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0580: الرقم أو الصفحة

 لَِوحدانيَّتِه، وإنكار   َ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

دَ  اإلنسانِ  وإعادةِ  العالَِم، لُِحدوثِ   يَومَ  يُعيُده الذي هو هللاَ  وأنَّ  َموتِه، بع 

 .أعمالِه على لُِمجازاتِه القيامِة؛

ناوَ : تعالى قوله دل -2 تَد  اَعةِ  َكذَّبَ  لَِمن   أَع   مخلوقة النار أن على َسِعيراً  بِالسَّ

 لِل ُمتَّقِينَ  أُِعدَّت  : تعالى لقوله وموجودة مخلوقة الجنة أن كما وموجودة، اآلن

 .الستعار الشديدة النار: والسعير[ . 133/ 3 عمران آل]

 :بصفتين النار تعالى هللا وصف --1

 مكان من زفير لها ويسمع تغيظ، لها يرى ،وااللتهاب االستعار شدة -اْلولى

 . بعيد

 ألن المضايقة في وتشتد ،عليهم تضيق المعذ بون فيها ألقي إذا -والثانية

   .مضايق العذاب جو

 العذاب، شدة من للخالص والهالك، الموت جهنم في المعّذبون يتمنى -5

 أو النجاة في لهم أمل ل معّذبين، فيها ويبقون ذلك، لهم يتحقق ل ولكن

      .فيه هم مما الخالص

تُ أمية  بن يعلى روي البخاري عن   يَق َرأُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسِمع 

ا} الِمن بَرِ  علَى  عبدِ  قِراَءةِ  في: ُسف يانُ : قالَ [ 77: الزخرف{ ]مالِكُ  يا َوناَدو 

 ِ ا هللاَّ  .مالِ  يا وناَدو 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث | أمية بن يعلى:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0000: الرقم أو الصفحة

 (925) ومسلم له، واللفظ( 0000) البخاري أخرجه:  التخريج
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 النار، في خير فال الجنة، ونعيم النار عذاب بين للمقارنة أصال مجال ل -4

 بين التفاوت على للتنبيه ال ُخل دِ  َجنَّةُ  أَم   َخي ر   أَذلِكَ : للكفار يقال وإنما

 وهذا النار، إلى بهم يؤدي ما وتفادي لهم، والتحسير بهم وللتهكم المنزلتين،

 .أنذر من أعذر ولقد مسبق، وإنذار بهم، وجل عز هللا من رحمة

 في العقول تتصوره ل ما ففيها والمطالب، الرغبات كل تحقيق الجنة في -6

                                                                                         .الدنيا

تُ  الساعدي سعد بن روي البخاري عن   سهل  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِمن َشِهد 

 ُ لًِسا وسلَّمَ  عليه هللاَّ ُ  َصلَّى قالَ  ثُمَّ  ان تَهَى، حتَّى الَجنَّةَ  فيه َوَصفَ  َمج   عليه هللاَّ

، َعي ن   ل ما فِيهَا: َحديثِهِ  آِخرِ  يف وسلَّمَ  ، أُُذن   َوَل  َرأَت   علَى َخطَرَ  َوَل  َسِمَعت 

ُعونَ  الَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجنُوبُهُم   تَتََجافَى: }اآليَةَ  هِذه اق تََرأَ  ثُمَّ  بََشرٍ  قَل بِ   َربَّهُم   يَد 

فًا ا َوطََمًعا َخو  لَ  فال يُن فِقُوَن، َرَزق نَاهُم   َوِممَّ فِيَ  ما نَف س   مُ تَع  ةِ  ِمن لهم   أُخ  يُنٍ  قُرَّ  أَع 

َملُونَ  َكانُوا بما َجَزاءً   [.17 - 16: السجدة{]يَع 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0901: الرقم أو الصفحة مسلم

 ومنجز وصدق حق ووعده م،أعماله على جزاء الجنة المؤمنين هللا وعد -7

تَنا ما َوآتِنا َربَّنا: وقالوا الوعد، ذلك فسألوه محالة، ل  أن أو ُرُسلِكَ  َعلى َوَعد 

ِخل هُم   َربَّنا: تعالى قال كما الجنة، لهم تسأل المالئكة نٍ  َجنَّاتِ  َوأَد   الَّتِي َعد 

تَهُم    .َوَعد 

 فأجابهم بالدعاء، إليه ورغبوا الدنيا، في الجنة هللا سألوا :أسلم بن زيد قال 

  .طلبوا ما وأعطاهم سألوا ما إلى اآلخرة في

تَى وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري تِ  يُؤ  لََح، َكب شٍ  َكهَي ئَةِ  بالَمو   أم 

َرئِب ونَ  الَجنَِّة، أه لَ  يا: ُمنادٍ  فيُناِدي ِرفُونَ  هل  : فيَقولُ  ويَن ظُُروَن، فَيَش   هذا؟ تَع 

،نَ : فيَقولونَ  ُت، هذا َعم  َرئِب ونَ  النَّاِر، أه لَ  يا: يُناِدي ثُمَّ  َرآهُ، قد   وُكل هُم   الَمو   فَيَش 

ِرفُونَ  وهل  : فيَقولُ  ويَن ظُُروَن، ،: فيَقولونَ  هذا؟ تَع  ُت، هذا نََعم   قد   وُكل هُم   الَمو 

بَحُ  َرآهُ، َت، فال ُخلُود   الَجنَّةِ  أه لَ  يا: يقولُ  ثُمَّ  فيُذ   فال ُخلُود   النَّارِ  أه لَ  ويا َمو 

َت، هُم  : }قََرأَ  ثُمَّ  َمو  َرةِ  يَومَ  َوأَن ِذر  رُ  قُِضيَ  إذ   الَحس   ،{َغف لَةٍ  في وهُم   األم 

ن يا أه لُ  َغف لَةٍ  في وهَُؤلءِ  ِمنُونَ  ل َوهُم  } الد   {يُؤ 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4200: الرقم أو لصفحةالبخاري ا

 بال غايٍة، ول أَمدٍ  إلى ل فيها الكافِِرينَ  ِمن النَّارِ  أهلِ  خلودُ  :الحديثِ  وفي

 تَف نَى ل النارَ  وأنَّ  ِمنها، يَخُرجون ل وأنَّهم راحٍة، ول نافعةٍ  حياةٍ  ول موتٍ 

 . التَّوحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى ماإنَّ  وأنَّها خاليةً، تَبقَى ول تزولُ  ول

( :اآليات 01) الفرقان سورةأحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة ] -1

 [58الى  52

ِ فَيَقُوُل أَأَْنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعباِدي هُؤالِء  َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َوما يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاه

بِي ( قالُوا ُسْبحانََك ما كاَن يَْنبَِغي لَنا أَْن نَتهِخَذ ِمْن 52َل )أَْم ُهْم َضل وا السه

ْكَر َوكانُوا قَْوماً بُوراً  ُدونَِك ِمْن أَْولِياَء َولِكْن َمتهْعتَُهْم َوآباَءُهْم َحتهى نَُسوا الذِّ

بُوُكْم بِما تَقُولُوَن فَما تَْستَِطيعُوَن َصْرفاً َوال نَْصراً 59) َوَمْن يَْظلِْم  ( فَقَْد َكذه

 (58ِمْنُكْم نُِذْقهُ َعذاباً َكبِيراً )

  التهْفِسيرُ 

 هللا، دون من يعبدونه ما ويحشر المكذبين، المشركين هللا يحشر ويوم - 17

 أن لهم بأمركم عبادي أضللتم أأنتم: لعابديهم تقريًعا للمعبودين فيقول

 !أنفسهم؟ تلقاء من ضلوا هم أم يعبدوكم،

 نتخذ أن بنا يليق ما شريك، لك يكون أن ربنا تنزهت: معبودونال قال - 12

 ولكن! دونك؟ من يعبدونا أن عبادك ندعو فكيف نتولهم، أولياء دونك من

 استدراًجا قبلهم من آباءهم ومتعت الدنيا، بملذات المشركين هؤلء متعت

 .مشقائه بسبب هلكى قوًما وكانوا غيرك، معك فعبدوا ذكرك، نسوا حتَّى لهم

 تّدعونه فيما هللا دون من عبدتموهم من -المشركون أيها- كذبكم فقد - 19

 ومن لعجزكم، نصرها ول أنفسكم عن العذاب دفع تستطيعون فما عليهم،

 من أذقناه ما مثل عظيًما عذابًا نذقه باهلل بالشرك -المؤمنون أيها- منكم يظلم

 .ُذِكر

 الطعام يأكل - وسلم عليه هللا صلى - الرسول أن المشركون استنكر ولما

 :بقوله عليهم هللا ردّ  األسواق في ويمشي
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  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 بين والعبرة للعظة الدنيا، في معروضة الحوار، من مسبقة صورة هذه --5

 ضلوا الذين العابدين وبين منهم، رضا غير من آلهة اتخذوا الذين المعبودين

. الكافرين مصير سلفا فيها يبيّن العبادة، يستحق ل من وافعبد الحق، عن

 .لها القاضي بإعالن إل تعرف ل التي الدنيا أحكام في مألوف غير وهذا

 في الضالل عن المسؤولية حصر بيان والسؤال الجواب نتيجة وكانت --2

 واضحا سببا العابدين عن المعبودين تبرؤ وجعل المعبودين، دون العابدين

 .وحيرتهم سرتهمح في

 عنها، النَّاسُ  يسأَلُني ل هللاِ  كتابِ  في آية  : قال عبهاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح 

ري ول : قيل عنها؟ يسأَلوني فال َجِهلوها أَم   عنها، يسأَلوني فال أعَرفوها، أَد 

ا آية  : قال هي؟ وما بُُدونَ  َوَما إِنَُّكم  : }نَزلت لمَّ ِ  ُدونِ  ِمن   تَع   َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ

 شتَم: وقالوا مكَّةَ، أهلِ  على ذلك شقَّ  ،[92: األنبياء{ ]َواِرُدونَ  لَهَا أَن تُم  

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

بُُدونَ  َوَما إِنَُّكم  : }قال: قالوا قال؟ وما ِ  ُدونِ  ِمن   تَع   لَهَا أَن تُم   َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ

عوهُ : قال ،[92: األنبياء{ ]َواِرُدونَ  د   فُدِعيَ  لي، اد   وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

َرى ابنُ  فقال بَع  ُد، يا: الزِّ ةً  آللهَتِنا شيء   هذا محمَّ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  أَم   خاصَّ

، عزَّ  هللاِ  دونِ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  بل  : قال هللاِ؟ دونِ  ناهُ : فقال: قال وجلَّ  خَصم 

ُد، يا البَنيَِّة، هذه وَربِّ  تَ  محمَّ ، عبد   عيسى أنَّ  تزُعمُ  ألس   عبد   وُعَزي ًرا صالح 

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

 فضجَّ : قال. المالئكةَ  تعبُدُ  َمليحٍ  بَنو وهذه ُعَزي ًرا، تعبُدُ  اليهودُ  وهذه عيسى،

ةَ  أهلُ  نَى ِمنَّا لَهُم   َسبَقَت   الَِّذينَ  إِنَّ : }فنَزلت   مكَّ  ،[111: األنبياء{ ]ال ُحس 

يَر   عيسى : قال ،[111: األنبياء{ ]ُمب َعُدونَ  َعن هَا أُولَئِكَ } والمالئكةُ، وُعز 

ا: }ونَزلت   يَمَ  اب نُ  ُضِربَ  َولَمَّ ُمكَ  إَِذا َمثاًَل  َمر  ونَ  ِمن هُ  قَو  : الزخرف{ ]يَِصد 

47.] 

:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

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

 حسن إسناده
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بُوُكم   فَقَد  : المعبودين تبّري عند تعالى هللا ويقول --3  أي تَقُولُونَ  بِما َكذَّ

 ل وحينئذ آلهة، إنهم: قولكم في نظركم في المزعومة اآللهة تلك كذبتكم

 ول أنفسهم، عن العذاب صرف المعبودون كّذبهم لما الكفار هؤلء يستطيع

 .إياكم بتكذيبهم العذاب من بهم ينزل مما أنفسهم نصر

 َوَمن  : تعالى قال كما هو أمثالهم وعلى عليهم سيوقع الذي العذاب ونوع --5

 غير من عليه يموت ثم منكم يشرك ومن أي َكبِيراً  َعذاباً  نُِذق هُ  ِمن ُكم   يَظ لِم  

لُنَّ : تعالى قال كما شديدا، أي كبيرا عذابا اآلخرة في نذقه توبة، ا َولَتَع   ُعلُّوً

  .شديدا أي[ 5/ 17 اإلسراء] َكبِيراً 

        [00( : آية 01) الفرقان سورةبشرية الرسل ] -6

قَْبلََك ِمَن اْلُمْرَسلِيَن إاِله إِنههُْم لَيَأُْكلُوَن الطهعاَم َويَْمُشوَن فِي  َوما أَْرَسْلنا

 (00اْْلَْسواِق َوَجَعْلنا بَْعَضُكْم لِبَْعٍض فِْتنَةً أَتَْصبُِروَن َوكاَن َرب َك بَِصيراً )

  التهْفِسيرُ 

 يأكلون اكانو بشًرا إل المرسلين من -الرسول أيها- قبلك بعثنا وما - 21

ًعا فلست األسواق، في ويمشون الطعام،  وجعلنا ذلك، في الرسل من بِد 

 والمرض والصحة والفقر الغنى في اختباًرا لبعض -الناس أيها- بعضكم

 على هللا فيثيبكم به ابتليتم ما على أتصبرون الختالف، هذا بسبب

 منو يطيعه وبمن يصبر، ل ومن يصبر بمن بصيًرا ربك وكان! صبركم؟

 .يعصيه

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 إنزال عدا فيما البشر كباقي السالم عليهم الرسل أن على اآلية دلت --1

 بدرجة الطيبة باألعمال وقيامهم العالية، باألخالق وتخلقهم عليهم، الوحي

 .األسواق في ويتاجرون ويشربون يأكلون فهم غيرهم، تفوق

ِ  َعب دَ  لَقِيتُ  اء بن يساروفي الصحيح عن عط ِرو بنَ  هللاَّ  الَعاصِ  بنِ  َعم 

ُ  َرِضيَ  نِي: قُلتُ  عن هَما، هللاَّ بِر  ِ  َرسولِ  ِصفَةِ  عن أخ   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َراِة، في ؛: قالَ  التَّو  ِ  أَجل  ُصوف   إنَّه وهللاَّ َراةِ  في لََمو   في ِصفَتِهِ  ببَع ضِ  التَّو 

آنِ  َسل نَاكَ  إِنَّا النَّبِي   أَي هَا يَا: }القُر  ًرا َشاِهًدا أَر   ،[54: األحزاب{ ]َونَِذيًرا َوُمبَشِّ
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ًزا يِّيَن، وِحر  ُمِّ ي تُكَ  وَرسولِي، َعب ِدي أن تَ  لِْل  َل، َسمَّ  َغلِيٍظ، وَل  بفَظ   ليسَ  المتََوكِّ

ابٍ  وَل  َواِق، في َسخَّ فَعُ  وَل  األس  يِّئَةِ  يَد  فُو ولَِكن   يِّئَةَ،السَّ  بالسَّ فُِر، يَع   ولَن   ويَغ 

ُ  يَق بَِضهُ  َجاَء، الِملَّةَ  به يُقِيمَ  حتَّى هللاَّ ُ، إلَّ  إلَهَ  ل: يَقولوا بأَن   الَعو   بهَا ويَف تَحُ  هللاَّ

يُنًا يًا، أع  ا، وآَذانًا ُعم   .ُغل فًا وقُلُوبًا ُصّمً

 صحيح:  المصدر | البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

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

َواجِ  بُيُوتِ  إلى َره طٍ  ثاََلثَةُ  َجاءَ    وفي الصحيح عن أنس بن مالك  النبيِّ  أز 

أَلُونَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى ا وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  ِعبَاَدةِ  عن يَس   فَلَمَّ

بِرُ  نُ  وأَي نَ : فَقالوا تَقَال وهَا، َكأنَّهُم   واأُخ   قد   وسلََّم؟ عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  ِمنَ  نَح 

َر، وما َذن بِهِ  ِمن تَقَدَّمَ  ما له ُغفِرَ  ا: أَحُدهُم   قالَ  تَأَخَّ  أبًَدا، اللَّي لَ  أَُصلِّي فإنِّي أنَا أمَّ

تَِزلُ  أنَا: آَخرُ  وقالَ  ،أُف ِطرُ  وَل  الدَّه رَ  أُصومُ  أنَا: آَخرُ  وقالَ   فال النَِّساءَ  أع 

جُ  ِ  َرسولُ  فََجاءَ  أبًَدا، أتََزوَّ  قُلتُم   الَِّذينَ  أن تُمُ : فَقالَ  إليِهم، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  أما وَكَذا، َكَذا َشاُكم   إنِّي وهللاَّ ِ  أَلَخ   أَُصلِّيو وأُف ِطُر، أُصومُ  لَِكنِّي له، وأَت قَاُكم   هلِلَّ

قُُد، جُ  وأَر   .ِمنِّي فليسَ  ُسنَّتي عن َرِغبَ  فَمن النَِّساَء، وأَتََزوَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1060: الرقم أو الصفحة

 جارةبالت المعاش طلب وإباحة األسباب، اتخاذ وجوب في أصل واآلية --2

 .موضع غير في القرآن في المعنى هذا تكرر وقد. ذلك وغير والصناعة

َضُكم   َوَجَعل نا: تعالى قوله ودل --3  بالء دار الدنيا أن على فِت نَةً  لِبَع ضٍ  بَع 

 على لبعض واختبارا امتحانا الناس بعض يجعل أن سبحانه فأراد وامتحان،

 فتنة والغني للمريض، فتنة فالصحيح وكافر، مؤمن كل يشمل الذي العموم

 بصاحبه، مختبر واحد كل أن هذا ومعنى للغني، فتنة الصابر والفقير للفقير،

 ول الغني يحسد أل الفقير وعلى منه، يسخر وأل الفقير مواساة الغني فعلى

 .الحق على منهما واحد كل يصبر وأن أعطاه، ما إل منه يأخذ
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 فتنةِ  من عندي أخوفُ  بعِضكم لفتنةِ  ألنا وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان

الِ  ا أحد   ينجوَ  ولن الدَّجَّ  كانتِ  منذُ  فتنة   صنعت وما منها نجا إلَّ  قبلَها ممَّ

نيا الِ  لفتنةِ  إلَّ  كبيرةً  ول صغيرةً  الد   الدَّجَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  052: الرقم أو الصفحة المسند

امِ  أو الُعلماءِ  َضاللَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي --5  ِمن النَّاسِ  على ُخطورةً  أشد   الُحكَّ

 .َغيِرهم

 وأنَّ  لَِمكانتِه، ُسلطانٍ  أو جاٍه، ذي كلِّ  اتِّباعِ  ِمن الناسِ  تَحذيرُ : وفيه --2

يَ  عليهم  . الحقِّ  تَحرِّ

 أحد، إيمان يهتز ل حتى حال، كل لىع بالصبر يأمر سبحانه وهللا --5

 .تعالى هللا إلى شيء كل في األمر ويفوض

رِ  َعَجبًا وفي الصحيح عن صهيب بن سنان الرومي ِمِن، ألَم  َرهُ  إنَّ  الُمؤ   أم 

، ُكلَّهُ  ِمِن، إلَّ  ألََحدٍ  ذاكَ  وليسَ  َخي ر  اءُ  أصابَت هُ  إن   لِل ُمؤ   َخي ًرا فَكانَ  َشَكَر، َسرَّ

اُء، أصابَت هُ  وإن   له،  .له َخي ًرا فَكانَ  َصبَرَ  َضرَّ

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الرومي سنان بن صهيب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0888: الرقم أو الصفحة مسلم

 ل ومن يؤمن ومن يجزع، أو يصبر وبمن امرئ بكل بصير تعالى وهللا --4

 .يؤّدي ل ومن حقال من عليه ما أدى وبمن يؤمن،

 بإحباط واإلخبار هللا رؤية أو عليهم المالئكة إنزال المشركين طلب -2

 [04 الى 05 اآليات( : 01) الفرقان سورة] أعمالهم

َعلَْينَا اْلَمالئَِكةُ أَْو نَرى َربهنا لَقَِد   أُنِزلَ     لَْواَلا  َوقاَل الهِذيَن ال يَْرُجوَن لِقاَءنا

ا َكبِيراً ) اْستَْكبَُروا فِي ( يَْوَم يََرْوَن اْلَمالئَِكةَ ال 05أَْنفُِسِهْم َوَعتَْوا ُعتُو ً

( َوقَِدْمنا إِلى ما 00بُْشرى يَْوَمئٍِذ لِْلُمْجِرِميَن َويَقُولُوَن ِحْجراً َمْحُجوراً )

َخْيٌر  ( أَْصحاُب اْلَجنهِة يَْوَمئِذٍ 00َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعْلناهُ َهباًء َمْنثُوراً )

ا َوأَْحَسُن َمقِيالً )  (04ُمْستَقَر ً
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   التهْفِسيرُ 

لون ل الذين الكافرون وقال - 21  أنزل هالَّ : عذابنا يخشون ول لقاءنا، يؤمِّ

 فيخبرنا عيانًا، ربنا نشاهد أو محمد، صدق عن فتخبرنا المالئكة، علينا هللا

 وتجاوزوا اإليمان، نم منعهم حتَّى هؤلء نفوس في الِكب ر عظم لقد بذل؟

 .والطغيان الكفر في الحد هذا بقولهم

 بعثهم، وعند البرزخ، وفي موتهم، عند المالئكةَ  الكافرون يعاين يوم - 22

 تلك في لهم بشارة ل- النار في يدخلون وحين للحساب، يُساقون وحين

ًما حراًما: المالئكة لهم وتقول المؤمنين، بخالف المواقف،  عليكم محرَّ

 .هللا من بشرىال

 فصيرناه والخير البر عمل من الدنيا في الكفار عمله ما إلى وعمدنا - 23

 في الناظر يراه المفرق الغبار مثل كفرهم بسبب نفعه وعدم بطالنه في

 .النافذة من الداخل الشمس شعاع

 مكان وأحسن مقاًما، أفضل اليوم ذلك في الجنّة أصحاب المؤمنون - 25

 وعملهم باهلل إليمانهم ذلك الكفار؛ هؤلء من الدنيا في قائلتهم وقت راحة

  .الصالح

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما على اآليات دلت

 سبب هو بذلك اإليمان عدم أي هللا، ولقاء البعث من الخوف عدم إن --1

 على رواإلصرا والعناد عليه، المنزل والنبي القرآن صدق إنكار في التمادي

 .الكفر

َشُرونَ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس ًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُح  : قََرأَ  ثُمَّ  ُغر 

لَ  بََدأ نَا كما} ًدا نُِعيُدهُ  َخل قٍ  أَوَّ لُ [ 115: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إنَّا َعلَي نَا َوع   فأوَّ

َسى َمن َخذُ  ثُمَّ  إِب َراِهيُم، يُك  َحابِي نمِ  بِرَجالٍ  يُؤ  َماِل، َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَص   الشِّ

َحابِي،: فأقُولُ  ينَ  يََزالُوا لَم   إنَّهُم  : فيُقَالُ  أَص  تَدِّ قَابِِهم   علَى ُمر  ، ُمن ذُ  أَع   فَاَرق تَهُم 

الِحُ  الَعب دُ  قالَ  كما فأقُولُ  يَمَ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ تُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكن تُ : }َمر   ُدم 

ا م،فيه قِيبَ  أَن تَ  ُكن تَ  تََوفَّي تَنِي فَلَمَّ  إن   َشِهيد ، شيءٍ  ُكلِّ  علَى َوأَن تَ  عليهم، الرَّ
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ب هُم   فِر   وإن   ِعبَاُدَك، فإنَّهُم   تَُعذِّ : المائدة{ ]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَن تَ  فإنَّكَ  لهم   تَغ 

دُ : قالَ  ،[112 ، يُوُسفَ  بنُ  ُمَحمَّ ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرب ِري   قَبِيَصةَ، عن هللاَّ

تَد ونَ  هُمُ : قالَ  وا الَِّذينَ  الُمر  تَد  رٍ  أَبِي َعه دِ  علَى ار  ُ  َرِضيَ  بَكرٍ  أَبُو فَقَاتَلَهُم   بَك   هللاَّ

 .عن ه

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] لمحدثا حكم خالصة|  0442: الرقم أو البخاري الصفحة

 .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

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --5

يصةٍ  غيِرهم أو اءِ األنبي من أحًدا يَخص   قَد هللاَ  أنَّ : وفيه --4  بها يَتَميَّز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب ول غيِره، َعن

 تعجيز فيه بما يطالبون الكفرة يجعل عنه والدفاع الكفر على التستر إن ثم 

 عليهم المالئكة بإنزال المطالبة مثل المألوف، عن وخروج وشطط

 عيانا هللا رؤية أو صادق، وسلم عليه هللا صلّى محمدا أن إلخبارهم

: َوقالُوا: أخرى آيات في مطالبهم حاكيا تعالى قال كما برسالته، إلخبارهم

ِمنَ  لَن   ضِ  ِمنَ  لَنا تَف ُجرَ  َحتَّى لَكَ  نُؤ  َر  ِ  تَأ تِيَ  أَو  : قوله إلى يَن بُوعاً  األ   بِاهللَّ

 [ .92 -91/ 17 اإلسراء] قَبِياًل  َوال َمالئَِكةِ 

بَُروا لَقَدِ : هنا المفسرة اآليات في تعالى هللا قال لذا تَك  ا أَن فُِسِهم   فِي اس   َوَعتَو 

ا  وهللا الموت، عند إل ترى ل المالئكة ألن الشطط هللا سألوا حيث َكبِيراً  ُعتُّوً

 فال الخبير، اللطيف وهو األبصار، يدرك وهو األبصار، تدركه ل تعالى

 بالمالئكة؟ يكتفون فكيف القرآن وهذا بالمعجزات يكتفوا لم وإذا. تراه عين

  .الشياطين وبين بينهم يميزون ل وهم

نا عازب بن وفي صحيح أبي داود  عن البراء  -2 ِ  رسولِ  معَ  خَرج   هللاَّ

ا القبرِ  إلى فانتَهينا األنصاِر، منَ  رجلٍ  ِجنازةِ  في وسلَّمَ  علي هِ  هللاُ  صلَّى  ولمَّ
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، ِ  رسولُ  فجلسَ  يُلَحد   على كأنَّما حولَهُ  وَجلَسنا وسلَّمَ  علي هِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ

: فقالَ  رأَسهُ، فرفعَ  األرِض، في بِهِ  ين كتُ  عود   يِدهِ  وفي الطَّيُر، رءوِسنا

ِ  استَعيذوا تيِن، القبرِ  عذابِ  من باهللَّ  هاهنا جريرٍ  حديثِ  في زادَ  ثالثًا، أو مرَّ

 َمن هذا، يا: لَهُ  يقالُ  حينَ  ينَ مدبر ولَّوا إذا نعالِهم خفقَ  ليسَمعُ  وإنَّهُ : وقالَ 

 فيقولنِ  فيُجلِسانِهِ  ملَكانِ  ويأتيهِ : قالَ : هنَّاد   قالَ  ؟ نبي كَ  ومن دينُكَ  وما رب كَ 

ُ، ربِّيَ : فيقولُ  ؟ رب كَ  َمن: لَهُ   اإلسالُم، دينيَ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: فيقولنِ  هللاَّ

جلُ  هذا ما: لَهُ  فيقولنِ  ِ  رسولُ  هوَ : فيقولُ : قالَ  ؟ فيكم بُِعثَ  الَّذي الرَّ  هللاَّ

ِ  كتابَ  قرأتُ : فيقولُ  ؟ يُدريكَ  وما: فيقولنِ  وسلََّم، علي هِ  هللاُ  صلَّى  فآمنتُ  هللاَّ

ِ  قولُ  فذلِكَ  جريرٍ  حديثِ  في زادَ  وصدَّقتُ  بِهِ  ُ  يُثبِّتُ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  الَّذينَ  هللاَّ

 الجنَِّة، منَ  فأفِرشوهُ  َعبدي، صدقَ  قَد أن: السَّماءِ  منَ  منادٍ  فينادي آَمنُوا

 وطيبِها َروِحها من فيأتيهِ : قالَ  الجنَّةِ  منَ  وألبسوهُ  الجنَِّة، إلى بابًا لَهُ  وافتَحوا

 روُحهُ  وتعادُ : قالَ  موتَهُ  فَذكرَ  ال كافرَ  وإنَّ : قالَ  بصِرهِ  مدَّ  فيها لَهُ  ويُفتَحُ : قالَ 

 هاه ، هاه   هاه  : فيقولُ  ؟ رب كَ  من: فيقولنِ  نِهِ فيُجلسا ملَكانِ  وياتيهِ  جسِدِه، في

 هذا ما: فيقولنِ  أدري، ل هاه ، هاه  : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: لَهُ  فيقولنِ  أدري، ل

جلُ  : السَّماءِ  منَ  منادٍ  فُينادي أدري، ل هاه ، هاه  : فيقولُ  ؟ فيُكم بُِعثَ  الَّذي الرَّ

 النَّارِ  إلى بابًا لَهُ  وافتَحوا النَّاِر، منَ  بِسوهُ وأل النَّاِر، منَ  فأفرشوهُ  كَذَب، أن

ها من فيأتيهِ : قالَ   فيهِ  تختلِفَ  حتَّى قبُرهُ  علي هِ  ويضيَّقُ : قالَ  وسموِمها حرِّ

 من ِمرزبَة   مَعهُ  أب َكمُ  أعمى لَهُ  يقيَّضُ  ثمَّ : قالَ  جريرٍ  حديثِ  في زادَ  أضالُعهُ 

 ما يسَمُعها ضربةً  بِها فيضربُهُ : قالَ  اترابً  لصارَ  جبل   بِها ُضِربَ  لو حديدٍ 

وحُ  فيهِ  تعادُ  ثمَّ : قالَ  ترابًا فيَصيرُ  الثَّقلينِ  إلَّ  والمغربِ  المشرقِ  بينَ   الر 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4210: الرقم أو الصفحة داود

 ،(0005) والنسائي له، واللفظ( 4210) داود أبو هأخرج:  التخريج

 يسير باختالف( 59112) وأحمد مختصراً،( 5148) ماجه وابن

 وبَعدَ  القَبرِ  في الُكفرِ  وَمغبَّةِ  اإليمان فَضلِ  إلى التَّنبيهُ  :الحديثِ  وفي --5

 .الَموتِ 

 ) (.للكافِرِ  وَعذابًا للُمؤمِن، نَعيًما القَبر في أنَّ  بيانُ : وفيه --2
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 أنها وظنوا وخير، برّ  أنها اعتقدوا التي سيما ل الكفار أعمال جميع إن -3

 نفع ول فيها جدوى ل باطلة مهدرة القيامة يوم تكون تعالى هللا إلى تقربهم

 باهلل اإليمان وهو لها الشرعي الشرط يفقد قبولها وألن الكفر، بسبب منها

 على تنبيه َعَملٍ  ِمن   َعِملُوا ما إِلى ناَوقَِدم  : سبحانه وقوله. له العمل وإخالص

 يعمله كان ما إلى ذلك في قصدنا: بينا كما ومعناه القيامة، يوم قدر عظم

 .أنفسهم عند برّ  عمل من المجرمون

 أُل فِيَنَّ  ل وفي الصحيح عن ثوبان مولي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم

تي من أقواًما  ، بيضاءَ  تِهامةَ  جبالِ  أمثالِ  تٍ بحسنا القيامةِ  يومَ  يأتونَ  أُمَّ

 من ويأخذونَ  ، ِجل َدتِكم ومن ، إخوانُكم إنهم أََما ، منثوًرا هباءً  هللاُ  فيجعلُها

ا إذا قوم   ولكنهم ، تأخذونَ  كما الليلِ   انتَهكوها هللاِ  بمحارمِ  َخلَو 

 اْللباني:  المحدث|  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مولى ثوبان:  الراوي

 حكم خالصة|  2524: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  لمصدرا| 

 صحيح:  المحدث

 طيب مريح حسن ومنزل ثابت، ومأوى مستقر مكان في الجنة أصحاب -5

حابُ : تعالى فقوله. النار أهل حال من النقيض على اإلقامة، َمئِذٍ  ال َجنَّةِ  أَص   يَو 

ا، َخي ر   تَقَّرً َسنُ  ُمس   ُوِعدَ  الَّتِي ال ُخل دِ  َجنَّةُ  أَم   َخي ر   أَذلِكَ : قُل  : كقوله َمقِياًل  َوأَح 

: والعذاب النار في خير ول َخي ر  : قال وإنما والتوبيخ، التقريع ال ُمتَّقُونَ 

 من أما. المنازل من وهما والنار، الجنة منزلتي بين التفاوت إلى بالنظر

 التفضيل، أفعل صيغة من تفهم التي للمفاضلة ليس هنا َخي ر   فإن الواقع حيث

 أصال خير ول المطلق، والحسن المحض الخير هي الجنة أن لتقرير وإنما

       .النار وهي ضدها في

 أُُذن   ول ، رأَت   عين   ماَل  الجنةِ  في وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 بََشرٍ  قل بِ  على َخطَرَ  ول ، سِمَعت  

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

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4046: الرقم أو الصفحة الجامع
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تُ  وفي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِمن َشِهد   هللاَّ

لًِسا وسلَّمَ  عليه ُ  َصلَّى قالَ  ثُمَّ  ان تَهَى، حتَّى الَجنَّةَ  فيه َوَصفَ  َمج   وسلَّمَ  عليه هللاَّ

، َعي ن   ل ما فِيهَا: َحديثِهِ  آِخرِ  في ، أُُذن   َوَل  َرأَت   قَل بِ  علَى َخطَرَ  َوَل  َسِمَعت 

ُعونَ  الَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجنُوبُهُم   تَتََجافَى: }اآليَةَ  هِذه اق تََرأَ  ثُمَّ  بََشرٍ  فًا َربَّهُم   يَد   َخو 

ا َوطََمًعا لَمُ  فال يُن فِقُوَن، َرَزق نَاهُم   َوِممَّ فِيَ  ما نَف س   تَع  ةِ  ِمن لهم   أُخ  يُنٍ  قُرَّ  أَع 

َملُونَ  َكانُوا بما َجَزاءً   [.17 - 16: السجدة{]يَع 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0901: الرقم أو الصفحة مسلم

ُ  قالَ  وفي  الصحيح عن أبي هريرة تُ : وتَعالَى كَ تَبارَ  هللاَّ َدد   لِِعباِدي أع 

الِِحيَن، ، َعي ن   ل ما الصَّ ، أُُذن   ول َرأَت   قالَ  بََشرٍ  قَل بِ  علَى َخطَرَ  ول َسِمَعت 

لَمُ  فاَل: }ِشئ تُم   إن   اق َرُؤوا: هَُري َرةَ  أبو فِيَ  ما نَف س   تَع  ةِ  ِمن لهم   أُخ   قُرَّ

يُنٍ  ثَنا[. 17: السجدة{]أع  ثَنا: قالَ  ،َعلِي   وَحدَّ ثَنا ُسف ياُن، َحدَّ ناِد، أبو َحدَّ  َعنِ  الزِّ

َرِج، ُ  قالَ : »قالَ  هَُري َرةَ، أبِي عن األع  : قالَ  ِروايَةً؟: لُِسف يانَ  قيلَ  ِمث لَهُ، «هللاَّ

: هُريرةَ  أبو قَرأ: صالِحٍ  أبي عن األعَمِش، عن ُمعاويةَ، أبو قال. شيءٍ  فأي  

اتِ ) يُنٍ  قُرَّ  (.أع 

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

 قال: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4228: الرقم أو الصفحة

 [معلق... معاوية أبو

 (0904) ومسلم ،(4228) البخاري أخرجه:  التخريج

الى  01( :  اآليات 01) الفرقان سورةرهبة يوم القيامة وهوله  ] -9

08] 

َل اْلَمالئَِكةُ تَْنِزيالً ) َويَْومَ  ( اْلُمْلُك يَْوَمئٍِذ اْلَحق  01تََشقهُق السهماُء بِاْلَغماِم َونُزِّ

ْحمِن َوكاَن يَْوماً َعلَى اْلكافِِريَن َعِسيراً ) ( َويَْوَم يََعض  الظهالُِم َعلى 06لِلره

ُسوِل سَ  ( يا َوْيلَتى لَْيتَنِي لَْم أَتهِخْذ 02بِيالً )يََدْيِه يَقُوُل يا لَْيتَنِي اتهَخْذُت َمَع الره

ْيطاُن 09فاُلناً َخلِيالً ) ْكِر بَْعَد إِْذ جاَءنِي َوكاَن الشه ( لَقَْد أََضلهنِي َعِن الذِّ

ْنساِن َخُذوالً )  (08لِْْلِ
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  التهْفِسيرُ 

 رفيقة، بيضاء سحب عن السماء تتشقق يوم -الرسول أيها- واذكر - 24

ل  .لكثرتهم كثيًرا تنزياًل  المحشر أرض الى مالئكةال ونُزِّ

 وكان سبحانه، للرحمن القيامة يوم الثابت الحق الُمل ك هو الَّذي الُمل ك - 26

 .عليهم سهل فإنه المؤمنين بخالف صعبًا الكفار على اليوم ذلك

 - الرسول اتباع ترك بسبب الظالم يََعض   يوم -الرسول أيها- واذكر - 27

 الرسول اتبعت ليتني يا: قائاًل  الندم شدة من يديه على - وسلم عليه هللا صلى

 .النجاة إلى طريقًا معه واتخذت ربه، عند من به جاء فيما

 اتخذ لم ليتني ويلي يا: بالويل نفس على داعيًا األسف شدة من ويقول - 22

 .صديقًا فالنًا الكافر

 طريق عن بلغني أن بعد القرآن عن الكافر الصديق هذا أضلني لقد - 29

 .منه تبّرأ كرب به نزل إذا الخذلن، كثير لإلنسان الشيطان وكان الرسول،

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 له يوم في ذلك يحصل أنه سبحانه فأبان المالئكة، إنزال المشركون طلب

 :هي صفات أربع

 وعن الباء ألن مام،الغ عن أي بالغمام السماء تتشقق اليوم ذلك في إن -1

 عن تتشقق السماء أن روي القوس، وعن بالقوس رميت: تقول كما يتعاقبان

 تيههم، في إسرائيل لبني إل يكن ولم الضبابة، مثل رقيق أبيض سحاب

ُ  يَأ تِيَهُمُ  أَن   إِلَّ  يَن ظُُرونَ  هَل  : تعالى قال الذي وهو عنه، السماء فتنشق  فِي هللاَّ

 لمعنى جامع بِال َغمامِ  السَّماءُ  تََشقَّقُ : وقوله[ . 211/ 2 البقرة] مامِ ال غَ  ِمنَ  ظُلَلٍ 

 :اآليتين

 .المذكورة ال َغمامِ  ِمنَ  ظُلَلٍ  فِي وآية[ 1/ 22 النفطار] ان فَطََرت   السَّماءُ  إَِذا

 .الثقلين لحساب األرض إلى السموات من المالئكة تنزل اليوم ذلك وفي

 .فيه إسراعهم على ودللة لنزول،ل توكيد تَن ِزياًل  ومعنى
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 دليل وهذا الرحيم، الرحمن هلل اليوم ذلك في الدائم الثابت الملك يكون -2

 أمالك يومئذ فبطلت بملك، ليس وينقطع يزول الذي الملك ألن األلوهية

 هلل الحق الملك وبقي وملكه، ملك كل وزال دعاويهم، وانقطعت المالكين

 .وحده

ُ  يَق بِضُ   يرةوفي الصحيح عن أبي هر َض، هللاَّ  السََّمواتِ  ويَط ِوي األر 

ضِ  ُملُوكُ  أي نَ  الَملُِك، أنا: يقولُ  ثُمَّ  بيَِمينِِه،  .األر 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4950: الرقم أو الصفحة

 (0292) ومسلم ،(4950) البخاري أخرجه:  التخريج

 األهوال، من ينالهم لما الكافرين على صعبا شديدا اليوم هذا يكون -3

 عسيرا، الكافرين على كان إذا ألنه اآلية وهذه والهوان، الخزي من ويلحقهم

 .يسير المؤمنين على فهو

ثرُ  أي هم   يَتباهُونَ  األن بياءَ  إنَّ  وفي الصحيح عن سمرة بن جندب حابًا أك   أص 

تِهأُ  من ُجو ، مَّ ثَرهم   يَوَمئِذٍ  أكونَ  أن   فأَر   ِمن هم   رُجلٍ  ُكلَّ  إنَّ  و ، واِرَدةً  ُكلِِّهم   أك 

ضٍ  على قائِم   يَوَمئِذٍ  نَ  حو  تِه من عَرفَ  َمن   يَدُعو َعَصا َمعهُ  مْل   لِكلِّ  و ، أُمَّ

ةٍ   نبي هم   بِها يَعِرفُهم   ِسيَما أُمَّ

 الجامع صحيح:  المصدر|  اْللباني : المحدث|  جندب بن سمرة:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5196: الرقم أو الصفحة

 حسرة يديه، على وطاغ مكذب وكل الكافر الظالم فيه يعض يوم إنه -5

 عليه هللا صلّى محمد وبالرسول بربه يؤمن فلم دنياه، في فرط ما على وألما

 معيط أبي بن عقبة ويشمل مة،الظل جميع يعم للعموم، الظَّالِمُ  فكلمة وسلم،

 أبي: ويروى الجمحّي، خلف بن أمية صديقه منه فمنعه باإلسالم، همّ  الذي

 خليله، طاعته ألجل الحزين النادم فعل: يديه وعّضه. أمية أخ خلف بن

 والهالك بالويل نفسه على فيدعو الجنة، إلى طريقا الدنيا في اتخاذه وعدم

 أمية، عنى َخلِياًل  فاُلناً  أَتَِّخذ   لَم   لَي تَنِي: يقولو ومتابعته، الكافر محالفة على
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 ول به، مخصوصا الوعد هذا يكون لئال باسمه، يصرح ولم عنه وكنى

 .فعلهما مثل فعل من جميع يتناول بل عليه، مقصورا

 .عامة والشيطان وفالن، الظالم،: الثالث العبارات فهذه

 والقرآن به واإليمان هللا ذكر عن صاحبه يضل قد الصاحب والخليل

 .وسلم عليه هللا صلّى الرسول وموعظة

 أحُدكم فلينظر   خليلِه دينِ  على الرجلُ  وفي صحيح أبي داود عن أبي هريرة 

 .يُخالِلُ  من

 داود أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  4900: الرقم أو الصفحة

 ،وأحمد( 0029)والترمذي ،( 4900) داود أبو أخرجه:  جالتخري

(9089 ) 

 ل: أي ،"ُمؤمنًا إلَّ  تصاِحب   ل" :وسلهم عليهِ  هللاُ  صلهى قال آخرَ  حديثٍ  في و

 على صديقَه يدل   المؤمنَ  ألن المؤمنيَن؛ ِمن إلَّ  َصديقًا ول صاحبًا تتَِّخذ  

 .صاحبِهل عونًا ويكونُ  والخيِر، والهدى اإليمانِ 

 .المؤمنينَ  األتقياءِ  ِمن واألصدقاءِ  األصحابِ  انتِقاءِ  على الحث  : الحديثِ  وفي

 أتباعه، يخذل ثم والمعصية، والشرك بالكفر ويغري يوسوس والشيطان

 هللا سبيل عن صدّ  من وكل. فعله من والتبرؤ اإلعانة، من الترك: والخذل

 العذاب نزول عند ولخذ لإلنسان، شيطان فهو هللا، معصية في وأطيع

ي طانِ  َكَمثَلِ : تعالى قال كما والبالء، ن سانِ  قالَ  إِذ   الشَّ ِ ،: لإِل  فُر  ا اك  : قالَ  َكفَرَ  فَلَمَّ

َ  أَخافُ  إِنِّي ِمن َك، بَِريء   إِنِّي  [ .16/ 49 الحشر] ال عالَِمينَ  َربَّ  هللاَّ

 هللا صل ى النبي عن موسى أبي حديث من ومسلم البخاري صحيحي وفي

الِِح، الَجلِيسِ  َمثَلُ  إنَّما  قال وسلم عليه ِء، وال َجلِيسِ  الصَّ ِك، َكحاِملِ  السَّو   الِمس 

كِ  فَحاِملُ  الِكيِر، ونافِخِ  ا: الِمس  ِذيََك، أن   إمَّ ا يُح  ا منه، تَب تاعَ  أن   وإمَّ  تَِجدَ  أن   وإمَّ

ا: الِكيرِ  ونافِخُ  طَيِّبَةً، ِريًحا منه ِرقَ  أن   إمَّ ا ثِيابََك، يُح   .َخبِيثَةً  ِريًحا تَِجدَ  أن   وإمَّ
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 المصدر|  مسلم:  المحدث|  قيس بن عبدهللا اْلشعري موسى أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0609: الرقم أو مسلم الصفحة صحيح: 

   .صحيح ]

بِ  على الحث   :الحديث وفي الِح، الجليسِ  ِمنَ  القُر  دِ  الصَّ  جليسِ  عن والبُع 

 . .وءِ الس  

 الفرقان سورةهجر الكفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة ] -8

        [04الى  00( :اآليات 01)

ُسوُل يا َربِّ إِنه قَْوِمي اتهَخُذوا هَذا اْلقُْرآَن َمْهُجوراً ) ( َوَكذلَِك 00َوقاَل الره

ا ِمَن اْلُمْجِرِميَن َوَكف ( َوقاَل 05ى بَِربَِّك هاِدياً َونَِصيراً )َجَعْلنا لُِكلِّ نَبِيٍّ َعُدو ً

َل َعلَْيِه اْلقُْرآُن ُجْملَةً واِحَدةً َكذلَِك لِنُثَبَِّت بِِه فُؤاَدَك َوَرتهْلناهُ  الهِذيَن َكفَُروانُزِّ

يَن ( الهذِ 00( َوال يَأْتُونََك بَِمثٍَل إاِله ِجْئناَك بِاْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَْفِسيراً )00تَْرتِيالً )

 (04يُْحَشُروَن َعلى ُوُجوِهِهْم إِلى َجَهنهَم أُْولئَِك َشرٌّ َمكاناً َوأََضل  َسبِيالً )

  التهْفِسيرُ 

 الذين قومي إن رب، يا: قومه حال شاكيًا اليوم ذلك في الرسول وقال - 31

 .عنه وأعرضوا القرآن هذا تركوا إليهم بعثتني

 عن والصد اإليذاء من قومك نم -الرسول أيها- لقيت ما ومثل - 31

 وكفى قومه، مجرمي من عدوا قبلك من األنبياء من نبي لكل جعلنا سبيلك

 .عدوك على ينصرك نصيًرا به وكفى الحق، إلى يهدي هاديًا بربك

ل هالَّ : باهلل كفروا الذين وقال - 32  دفعة القرآن هذا الرسول على نُزِّ

ل ولم واحدة،  أيها- قلبك لتثبيت مفرقًا كذلك القرآن نانّزل مفرقًا، عليه يُنَزَّ

 فهمه لتسهيل شيء بعد شيئًا وأنزلناه مرة، بعد مرة بنزوله -الرسول

 .وحفظه

 جئناك إل يقترحونه مما بَمثَلٍ  المشركون -الرسول أيها- يأتيك ول - 33

 .بيانًا أحسن هو بما وجئناك عليه، الثابت الحق بالجواب
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 أولئك جهنم إلى وجوههم على مسحوبين القيامة يوم يَُساقون الذين - 35

 طريق طريقهم ألن الحق؛ عن طريقًا وأبعد جهنم، مكانهم ألن مكانًا؛ شر

 .والضالل الكفر

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 الستماع بعدم إما متعددة، أوضاع في القرآن والكفار المشركون ترك -1

 وعدم به اإليمان بترك وإما وتفهمه، تدبره بترك وإما إليه، اإلصغاءو

 بالعدول وإما نواهيه، واجتناب أوامره وامتثال به العمل بترك وإما تصديقه،

 .أمثالهم والكفار الجاهلية أنظمة من غيره إلى عنه

 :أنواع القرآن هجر: القيم ابن وقال

  .به واإليمان سماعه هجر -أحدها 

  .به وآمن قرأه وإن به العمل هجر -والثاني

 .إليه والتحاكم تحكيمه هجر -والثالث

  .معانيه وتفهم تدبره هجر -والرابع 

 وكل ،القلوب أمراض جميع في به والتداوي االستشفاء هجر -والخامس

ِمي إِنَّ : تعالى قوله في داخل هذا آنَ  هَذا اتََّخُذوا قَو   كان وإن َمه ُجوراً  ال قُر 

 .بعض من أهون جراله بعض

ِطيَ  إلَّ  نَبِي   األن بِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  آَمنَ  ِمث لهُ  ما أُع 

يًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما البََشُر، عليه حاهُ  وح  ُ  أو  ، هللاَّ ُجو إلَيَّ  أُكونَ  أن   فأر 

ثََرهُم    .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أك 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  ثالمحد|  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

 .األزمانِ و الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

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

 وكما أعداء، وله إل صادق مصلح من وما باطل، ويقابله إل حق من ما -2

 لكل جعل وأمثاله، جهل كأبي قومه مشركي من عدوا محمد لنبيه هللا جعل

 صبر كما الصبر إل صلحوالم المحق على فما قومه، مشركي من عدوا نبي

 من كل على وناصرهم والصالح، الحق أهل هاد وهللا المتقدمون، األنبياء

 .ناوأهم

ا نَبِي   لُِكلِّ  َجَعل نا َوَكذلِكَ  بآية السنة أهل استدل -3  تعالى أنه على...  َعُدّوً

 هللا، جعل من العداوة تلك أن على يدل القول ذلك ألن والشر الخير خالق

 .كفر عداوةال وتلك

َ  إنَّ   اليمان بن حذيفة وفي الصحيح عن  وصنعتَهُ  صانعٍ  كلَّ  خلقَ  هللاَّ

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

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

 على لينز أن مفرقا القرآن نزول رأوا حين اليهود أو قريش كفار طلب -5

 عيسى، على واإلنجيل موسى، على التوراة أنزلت كما واحدة، جملة محمد

 .وحكمة معنى له اإلنزال طريقة في والتغاير. داود على والزبور

رِ  لَي لَةِ  فِي أَن َزل نَاهُ  إِنَّا: }تعالى قولِه في عبهاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح  { ال قَد 

نيا، سماءِ  إلى واحدةً  ُجملةً  القَدرِ  ليلةِ  في القرآنُ  أُنِزلَ : قال  بَموقِعِ  وكان الد 

 إث رِ  في بعَضه وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى رسولِه على يُنِزلُه هللاُ  فكان النجوِم،

َل  َكفَُروا الَِّذينَ  َوقَالَ : }وجلَّ  عزَّ  قال بعٍض، لَ  لَو  آنُ  َعلَي هِ  نُزِّ لَةً  ال قُر   َواِحَدةً  ُجم 

تِياًل  َوَرتَّل نَاهُ  فَُؤاَدكَ  هِ بِ  لِنُثَبِّتَ  َكَذلِكَ   سورة الفرقان  (32) {.تَر 

 المعاد زاد تخريج:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  -:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/22: الرقم أو الصفحة



32 
 

 تحمله في وسلم عليه هللا صلّى النبي قلب لتقوية مفرقا القرآن نزول إن -4

 والقرآن ويقرءون، يكتبون أنبياء على أنزلت المتقدمة الكتب ألن ووعيه

 جواب هو ما ومنه والمنسوخ، الناسخ القرآن من وألن أمي، نبي على أنزل

 وأيسر وسلم، عليه هللا صلّى للنبي أوعى ليكون فتفريقه أمور، عن سأل لمن

  . قلب قوة زاده جديد وحي نزل كلما فكان به، العامل على

 فيوقف واإلنجيل، كالتوراة أي المشركين قول من إما َكذلِكَ : تعالى وقوله

لَةً : قوله على الوقف ويجوز فُؤاَدكَ  بِهِ  لِنُثَبِّتَ : بقوله يبتدأ ثم َكذلِكَ  على  ُجم 

 به لنثبت متفرقا كذلك عليك أنزلناه أي فُؤاَدكَ  بِهِ  لِنُثَبِّتَ  َكذلِكَ  يبتدأ ثم واِحَدةً 

 .فؤادك

 به جاء قد الثاني والقول وأحسن، أجود األول والوجه :نبارياْل ابن قال 

لَةً  التمام يكون أن واألولى: النحاس وقال. التفسير  وقف إذا ألنه واِحَدةً  ُجم 

. ذكر لها يتقدم ولم والزبور، واإلنجيل كالتوراة المعنى صار َكذلِكَ  على

 .القرآن لرسم موافق وهذا

 .شيء بعد يئاش أي مرسال، مرتال القرآن نزل -6

 جملة القرآن عليه نزل فلو وناصره، وهاديه رسوله مؤيد تعالى هللا إن -7

 سألوه ثم مفرقا كان فإذا به، يجيب ما عنده يكن لم أمر، عن سألوه ثم واحدة،

 ألنهم النبوة عالمات من ذلك وكان: النحاس قال. هللا عند من بوحي أجاب

 ذلك فكان نبي، من إل يكون ل اوهذ عنه، أجيبوا إل شيء عن يسألون ل

 ولو عليهم، لثقل الفرائض من فيه بما جملة نزل ولو. وأفئدتهم لفؤاده تثبيتا

 والحكمة الخير فيه ما إلى الناس تنبيه معنى لزال واحدة جملة نزل

 .والصواب

 تقدم، كما حقيقة إما وجوههم على إليها يحشرون الكفار وهم النار أهل -2

 طريق في الحيرة على الدللة وإما والهوان، والخزي الذل القصد أن وإما

  .وطريقا دينا وأضل جهنم، في ألنهم مكان شر في وهم. الذهاب

ُ  صلَّى النَّبيِّ  معَ  كنتُ   روي الترمذي عن معاذ بن جبل  في وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  فقلتُ  ، نَسيرُ  ونحنُ  منهُ  قريبًا يوًما فأصبَحتُ  ، سفَرٍ   أخبرني هللاَّ
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 وإنَّهُ  ، عظيمٍ  َعن سألتَني لقد:  قالَ  ، النَّارِ  من ويباِعُدني الجنَّةَ  يُدِخلُني بعَملٍ 

َرهُ  من على ليسير   ُ  يسَّ َ  تعبدُ  ، علَيهِ  هللاَّ الةَ  وتُقيمُ  ، شيئًا بِهِ  تشِرك   ول هللاَّ  ، الصَّ

كاةَ  وتُؤتي  على أدل كَ  أل:  قالَ  ثمَّ  ، البيتَ  وتحج   ، رمضانَ  وتصومُ  ، الزَّ

ومُ :  الخيرِ  أبوابِ  َدقةُ  ، ُجنَّة   الصَّ  النَّارَ  الماءُ  يُطفئُ  كما الخطيئةَ  تُطفي والصَّ

جلِ  وصالةُ  ،  ال َمَضاِجعِ  َعنِ  ُجنُوبُهُم   تَتََجافَى تال ثمَّ :  قالَ  اللَّيلِ  جوفِ  من الرَّ

ُعونَ  َملُونَ  بلغَ  حتَّى ، َربَّهُم   يَد   كلِّهِ  األَمرِ  بَِرأسِ  أخبُركَ  أل:  قالَ  ثمَّ  ، يَع 

ِ  رسولَ  يا بلى:  قلتُ  ؟ َسناِمهِ  وِذروةِ  ، وعموِدهِ   األمرِ  رأسُ :  قالَ  ، هللاَّ

الةُ  وعموُدهُ  ، اإلسالمُ   أخبُركَ  أل:  قالَ  ثمَّ  ، الِجهادُ  َسناِمهِ  وذروةُ  ، الصَّ

ِ  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   إلَّ  َمناخِرِهم على أو وجوِهِهم على النَّارِ  في النَّاسَ  يَُكب   َوهَل ، معاذُ  يا أم 

 . ألسنتِِهم َحصائدُ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  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  نمِ  وُمباَعدتِه الجنَّةَ  اإلنسانِ  ُدخولِ  في سبَبًا يَكونُ  -يُناقُِضها بما

 .تعالى هللاِ 

دِ  على وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِحرصُ : وفيه --2 تِه تَزو   أبوابِ  ِمن أمَّ

 .الجنَّةِ  في دَرجاتُهم تَزدادَ  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 --5

 .اللِّسانِ  آفات

( 01) الفرقان سورةقصص بعض اْلنبياء وعقوبات مكذبيهم ] -50

 [40الى  01:اآليات 

( فَقُْلنَا اْذَهبا 01َولَقَْد آتَْينا ُموَسى اْلِكتاَب َوَجَعْلنا َمَعهُ أَخاهُ هاُروَن َوِزيراً )

ْرناُهْم تَْدِميراً )إِلَى الْ  بُوا بِآياتِنا فََدمه بُوا 06قَْوِم الهِذيَن َكذه ا َكذه ( َوقَْوَم نُوحٍ لَمه
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ُسَل أَْغَرْقناُهْم َوَجَعْلناُهْم لِلنهاِس آيَةً َوأَْعتَْدنا لِلظهالِِميَن َعذاباً أَلِيماً ) ( 02الر 

سِّ َوقُُروناً  ( َوُكال ً َضَرْبنا لَهُ 09بَْيَن ذلَِك َكثِيراً ) َوعاداً َوثَُموَد َوأَْصحاَب الره

َولَقَْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَِة الهتِي أُْمِطَرْت َمطََر  (08اْْلَْمثاَل َوُكال ً تَبهْرنا تَْتبِيراً )

ْوِء أَفَلَْم يَُكونُوا يََرْونَها بَْل كانُوا ال يَْرُجوَن نُُشوراً )  (40السه

  التهْفِسيرُ 

 ليكون رسوًل  هارون أخاه معه وَصيَّرنا التوراة، موسى أعطينا ولقد - 34

 .معينًا له

 أمرنا، فامتَثاَل. بآياتنا كذبوا الذين وقومه فرعون إلى اذهبا: لهما فقلنا - 36

 .شديًدا إهالًكا فأهلكناهم فكذبوهما هللا، توحيد إلى فَدَعَواهم إليهم وذهبا

 أهلكناهم السالم عليه نوًحا بتكذيبهم الرسل كذبوا لما نوح وقوم - 37

 استئصال على قدرتنا على دللة إهالكهم وصيَّرنا البحر، في بالغرق

 .موجًعا عذابًا القيامة يوم للظالمين وأعددنا الظالمين،

 البئر، أصحاب وأهلكنا صالح، قوم وثمود هود، قوم عاًدا وأهلكنا - 32

 .الثالث هؤلء بين كثيرة أمًما وأهلكنا

 وأسبابه السابقة األمم إهالك له وصفنا الُمه لَكين هؤلء من وكل - 39

 .وعنادهم لكفرهم شديًدا إهالًكا أهلكناه وكاّلً  ليتعظوا،

 قوم قرية إلى -الشام إلى ذهابهم في- قومك من المكذبون أتى ولقد - 51

ِطرت التي لوط  فََعُمواأَ  ليعتبروا، الفاحشة فعل على لها عقابًا بالحجارة؛ أُم 

 بعثًا يتوقعون ل كانوا بل ل، يشاهدونها؟ يكونوا فلم القرية هذه عن

 .بعده يحاسبون

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 من المشركين تحذير وهو واضح، هنا القصص هذه إيراد من الغرض

 باألمم حلّ  كما العذاب، من بهم فيحل وسلم، عليه هللا صلّى النبي تكذيب

 .هللا رسل المكذبين الماضية
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 معهما كان ،السالم عليهما هارون وأخيه موسى قصة -اْلولى فالقصة

 إلى لدعوتهم مصر أقباط من وقومه فرعون إلى بالذهاب وأمرا التوراة،

 صدق على الدالة هللا بآيات فكذبوا بوحدانيته، واإلقرار هللا، بوجود اإليمان

 في باإلغراق شديدا إهالكا وأهلكهم ميرا،تد هللا فدمرهم والتوحيد، النبوة

 .البحر

 إلى يدعوهم مكث الذي قومه مع السالم عليه نوح قصة -الثانية والقصة

 يمكث لم مما خمسين، إل سنة ألف هو زمنا األصنام عبادة ونبذ هللا توحيد

 هللا أغرقهم إيمانهم، من ويئس كذبوه أن فبعد هذا، مثل قومه مع نبي فيه

 وأعدّ  قدرته، على ظاهرة عالمة أي آية للناس وجعلهم طوفان،بال جميعا

 اآلخرة، في األلم شديد عذابا ظالم ولكل نوح قوم من المشركين لهؤلء

  .السفينة في نوح مع آمنوا الذين هللا ونّجى

ا: وقوله  بُوا لَمه ُسلَ  َكذه  في يكن لم ألنه وحده نوحا به وأراد ،الجنس ذكر الر 

 «هللا إل إله ل» ب بعث إنما فنوح وحده، نوح إل إليهم ولرس الوقت ذلك

 بعث من لكل تكذيب ذلك في كان كذبوه فلما تعالى، هللا ينزل بما وباإليمان

 .الكلمة بهذه بعده

 ال مما آخرين وأقوام الرس وأصحاب وثمود عاد قصة -الثالثة والقصة

 جميعا، أنذروا س،الر وأصحاب وثمود وعاد نوح قوم بين هللا إل يعلمهم

 وكذبوا اإليمان، فأبوا الحجة، لهم وبيّنت الحقة، األمثال لهم وضربت

 البئر: العرب كالم في والرس. تدميرا ودمرهم بالعذاب هللا فأهلكهم الرسل،

 .مطوية غير تكون التي

 آبار أصحاب األصنام عبدة من قوما كانوا عرفنا كما الرسّ  وأصحاب

 اإلسالم، إلى فدعاهم السالم، عليه شعيبا إليهم تعالى هللا فبعث ومواش،

 بهم هللا خسف الرس، حول هم فبينما إيذائه، وفي طغيانهم في فتمادوا

 :وقيل. وبدارهم

 .ثمود بقية وهم فهلكوا، نبيهم، قتلوا باليمامة قرية: الرس
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ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َحابِ  رِ  ألص  ُخلُوا ل: الِحج  مِ  هَُؤَلءِ  علَى تَد   لَم   فإن   بَاِكيَن، تَُكونُوا أن   إلَّ  القَو 

ُخلُوا فال بَاِكينَ  تَُكونُوا  .أَصابَهُم   ما ِمث لُ  يُِصيبَُكم   أن   عليهم، تَد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4200: الرقم أو الصفحة البخاري

رُ : الحديثِ  وفي ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في التَّفك   وقَعوا ممَّ

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

 ُحلولُ  يُخَشى فإنَّه بهم؛ ويَعتبِر   م،حالِه في يتفكَّر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك يتنبه  

 اليقظةَ  وإهمالِهم التدب ِر، عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حلَّت   إنَّما فإنَّها به؛ العقوبة

ر  .والتذك 

 إحدى سدوم قرية في قومه مع السالم عليه لوط قصة -الرابعة والقصة

 نام،األص عبادة وترك باهلل اإليمان إلى دعاهم الخمس، لوط قوم قرى

 بالبعث، يصدقون ل ألنهم عليه هم ما على فأصروا الفاحشة، من والتطهر

 من بالحجارة أي السوء، بمطر هللا فأهلكهم اآلخرة، ثواب يرجون ل أو

 لم ذلك ومع المدائن، بتلك أسفارهم في يمرون مكة مشركو وكان السماء،

 .يعتبروا

 لوط، قوم بمدائن تمر الشام إلى تجارتها في قريش كانت: عباس ابن قال 

ونَ  َوإِنَُّكم  : تعالى هللا قال كما بِِحينَ  َعلَي ِهم   لَتَُمر   ُمص 

 [ .79/ 14 الحجر] ُمبِينٍ  لَبِإِمامٍ  َوإِنَّهُما: وقال[ 137/ 37 الصافات]

  .واحدة وبقيت بأهلها، لوط قوم قرى من أربعا تعالى هللا أهلك وقد

 َسبَّ  َمن   ملعون   ، أباهُ  سبَّ  َمن   عون  مل وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

هُ   َمن   ملعون   ، األرضِ  تُخومَ  َغيَّرَ  َمن   ملعون   ، هللاِ  لغيرِ  ذبَحَ  َمن   ملعون   ، أُمَّ

َمى َكَمهَ   بعَملِ  عِملَ  َمن   ملعون   ، بهيَمةٍ  على وقعَ  َمن   ملعون   ، طريقٍ  َعن   أَع 

 لوطٍ  قومِ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  اْللباني:  دثالمح|  عباس بن عبدهللا:  الراوي
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 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1985: الرقم أو الصفحة

 ِمن َكثيرٍ  بَيانِ  على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِحرصِ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي

 . الُمسلمُ  ليَتجنِبَها اللَّعنَ  توِجبُ  التي القَبائحِ 

 عليه وسلم وتسمية دعوته استهزاء المشركين بالنبي صل ى هللا -55

         [44الى  45( :اآليات 01) الفرقان سورةإضالال  ]

ُ َرُسوالً ) ( إِْن كاَد 45َوإِذا َرأَْوَك إِْن يَتهِخُذونََك إاِله ُهُزواً أَهَذا الهِذي بََعَث هللاه

ِحيَن يََرْوَن اْلَعذاَب َمْن لَيُِضل نا َعْن آلَِهتِناأَْن َصبَْرنا َعلَْيها َوَسْوَف يَْعلَُموَن 

( 40( أََرأَْيَت َمِن اتهَخَذ إِلَههُ َهواهُ أَفَأَْنَت تَُكوُن َعلَْيِه َوِكيالً )40أََضل  َسبِيالً )

أَْم تَْحَسُب أَنه أَْكثََرُهْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعقِلُوَن إِْن ُهْم إاِله َكاْْلَْنعاِم بَْل ُهْم أََضل  

 (44َسبِيالً )

  التهْفِسيرُ 

 على قائلين منك سخروا المكذبون هؤلء -الرسول أيها- قابلك وإذا - 51

 !إلينا؟ رسوًل  هللا بعثه الَّذي أهذا: واإلنكار الستهزاء سبيل

 عبادتها على صبرنا أن لول آلهتنا، عبادة عن يصرفنا أن أوشك لقد - 52

 في العذاب يعاينون حين يعلمون وسوف وبراهينه، بحججه عنها لََصَرفَنا

 .األضلّ  أيهم وسيعلمون هو؟ أم أَهُم   طريقًا أَضل   َمن القيامة ويوم قبورهم

 تكون أفأنت فأطاعه، إلهًا هواه ِمن   جعل من -الرسول أيها- أرأيت - 53

 !الكفر؟ من وتمنعه اإليمان، إلى ترده حفيظًا عليه

 هللا توحيد إلى وهمتدع الذين أكثر أن -الرسول أيها- أتحسب بل - 55

 مثل إل ليسوا! والبراهين؟ الحجج يعقلون أو قبول سماع يسمعون وطاعته

 .األنعام من طريقًا أضل هم بل والفهم، والتعقل السماع في األنعام

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت
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 وسخرية، استهزاء موضع موسل عليه هللا صلّى النبي المشركون اتّخذ -1

 وأشنع؟ منه أفظع جرم من هذا بعد فهل

ِ  َرسولُ  بي نَما  روي البخاري عن عبد هللا بن مسعود  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

بَةِ  ِعن دَ  يَُصلِّي قَائِم   عُ  الَكع  ، في قَُري شٍ  وَجم   أَل : منهم   قَائِل   قَالَ  إذ   َمَجالِِسِهم 

ِمدُ  فاَُلٍن، آلِ  َجُزورِ  إلى يَقُومُ  أي ُكم   الُمَرائِي هذا إلى تَن ظُُرونَ  ثِهَا إلى فَيَع   فَر 

ِهلُهُ  ثُمَّ  به، فَيَِجيءُ  وَساَلهَا، وَدِمهَا  فَان بََعثَ  َكتِفَي ِه، بي نَ  وَضَعهُ  َسَجدَ  إَذا حتَّى يُم 

، قَاهُم  ا أش  ِ  َرسولُ  َسَجدَ  فَلَمَّ  وثَبَتَ  َكتِفَي ِه؟ بي نَ  وَضَعهُ  مَ وسلَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُضهُم   َمالَ  حتَّى فََضِحُكوا َساِجًدا، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي    ِمنَ  بَع ضٍ  إلى بَع 

ِحِك،  فأق بَلَت   ،- ُجَوي ِريَة   وهي - السَّاَلمُ  َعلَي هَا فَاِطَمةَ  إلى ُمن َطلِق   فَان طَلَقَ  الضَّ

َعى  عليهم وأَق بَلَت   عن ه، أل قَت هُ  حتَّى َساِجًدا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   وثَبَتَ  تَس 

، ا تَُسب هُم  ِ  َرسولُ  قََضى فَلَمَّ اَلةَ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  َعلَي كَ  اللَّهُمَّ : قَالَ  الصَّ

ِرو َعلَي كَ  اللَّهُمَّ : َسمَّى ثُمَّ  بقَُري ٍش، َعلَي كَ  اللَّهُمَّ  بقَُري ٍش، َعلَي كَ  اللَّهُمَّ  بقَُري ٍش،  بَعم 

 بنِ  وأَُميَّةَ  ُعت بَةَ، بنِ  والَولِيدِ  َربِيَعةَ، بنِ  وشيبَةَ  َربِيَعةَ، بنِ  وُعت بَةَ  ِهَشاٍم، بنِ 

ِ  عبدُ  قَالَ  الَولِيدِ  بنِ  وُعَماَرةَ  ُمَعي طٍ  أبِي بنِ  وُعق بَةَ  َخلٍَف، ِ : هللاَّ  َرأَي تُهُم   لقَد   فََوهللاَّ

َعى ٍر، يَومَ  َصر  ٍر، قَلِيبِ  القَلِيِب، إلى ُسِحبُوا ثُمَّ  بَد  ِ  َرسولُ  قَالَ  ثُمَّ  بَد   َصلَّى هللاَّ

َحابُ  وأُت بِعَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  نَةً  القَلِيبِ  أص   .لَع 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم صةخال|  100: الرقم أو الصفحة البخاري

ةُ : الحديثِ  وفي --5  أَذى ِمن وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي   لقَى ما ِشدَّ

 .المشِركين

 وقُتِل له استُجيبَ  حيثُ  وسلَّم؛ عليه هللا صلَّى للنبيِّ  ظاهرة   ُمعجزة  : وفيه --2

 .َعليهم دعا َمن كل  

 سّموا أنهم هي: أمور على.. آلِهَتِنا َعن   لَيُِضل نا كادَ  إِن  : تعالى قوله دلّ  -2

 والجتهاد الجهد أقصى بلغ وسلم عليه هللا صلّى الرسول وأن إضالل، ذلك

 إل النبوة دلئل على يعترضوا لم وأنهم األوثان، عبادة عن صرفهم في

 وسلم عليه هللا صلّى حجته بقوة أقروا القوم وأن والتقليد، الجحود بمحض
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 الجاهل فعل وذلك به، فاستهزؤوا كالمجانين، طاشوا لكنهم عقله، وكمال

 .أمره في المتحير العاجز

 :ثالثة وجوه من هذه المشركين قبائح على هللا من الحاسم الرد كان -0

 :أولها

 محمد؟ أم أهم دينا أضل من يدركون العذاب مشاهدة حين أنهم

 :ثانيها

 على فأصروا آلهة، أهواءهم اتخذوا هللا آيات عن وإعراضهم لجهالتهم أنهم

 وعبدوا ورازقهم، خالقهم هللا بأن إقرارهم مع آباءهم، وقلدوا الشرك،

 .حجة غير من األحجار

 :ثالثها

 هللا صلّى النبي يقوله فيما يفكرون أو قبول سماع يسمعون ل أكثرهم أن

 إل هم وما يسمع، ول يعقل ل من بمنزلة هم أي فيعقلونه، وسلم عليه

 على عقاب ول حساب ل إذ أضل هم بل اآلخرة، في فكروني ل كاألنعام

 .األنعام

 ترده حتى وكفيال حفيظا أي َوِكياًل  َعلَي هِ  تَُكونُ  أَفَأَن تَ : سبحانه قوله دلّ  -5

 ليستا والضاللة الهداية أن على الفساد، هذا من وتخرجه اإليمان إلى

 واآلية. التبليغ عليه اوإنم وسلم، عليه هللا صلّى النبي مشيئة إلى موكولتين

 .دعوته عن وإعراضهم اإليمان تركهم عن له تسلية

 إلَّ  عليهِ  كانوا هًُدى بعدَ  قوم   َضلَّ  ما وفي الصحيح عن أبي أمامةالباهلي

ِ  رسولُ  تال ثمَّ  الجَدلَ  أوتوا ُ  صلَّى هللاَّ  لَكَ  َضَربُوهُ  َما اآليةَ  هذهِ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

م   هُم   بَل   َجَدًل  إِلَّ   َخِصُمونَ  قَو 

 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحةةالترمذي
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 وأحمد ،(49) ماجه وابن له، واللفظ( 0010) الترمذي أخرجه:  التخريج

(00564) 

كِ  على الحث  : الحديثِ  وفي  إليها يُؤدِّي التي المفاسدِ  يانُ وب الجداِل، تَر 

 .الباطلِ  في الِجدالُ 

( :اآليات 01) الفرقان سورةأدلة خمسة على وجود هللا وتوحيده  ] -50

 [14الى  41

أَلَْم تََر إِلى َربَِّك َكْيَف َمده الظِّله َولَْو شاَء لََجَعلَهُ ساِكناً ثُمه َجَعْلنَا الشهْمَس َعلَْيِه 

( َوُهَو الهِذي َجَعَل لَُكُم اللهْيَل 46ثُمه قَبَْضناهُ إِلَْينا قَْبضاً يَِسيراً )( 41َدلِيالً )

ياَح 42لِباساً َوالنهْوَم ُسباتاً َوَجَعَل النههاَر نُُشوراً ) ( َوُهَو الهِذي أَْرَسَل الرِّ

( لِنُْحيَِي بِِه بَْلَدةً 49) بُْشراً بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه َوأَْنَزْلنا ِمَن السهماِء ماًء طَُهوراً 

ا َخلَْقنا أَْنعاماً َوأَناِسيه َكثِيراً ) ْفناهُ بَْينَُهْم  (48َمْيتاً َونُْسقِيَهُ ِممه َولَقَْد َصره

كهُروا فَأَبى أَْكثَُر النهاِس إاِله ُكفُوراً ) ( َولَْو ِشْئنا لَبََعْثنا فِي ُكلِّ قَْريٍَة 10لِيَذه

( َوُهَو الهِذي 10ال تُِطِع اْلكافِِريَن َوجاِهْدُهْم بِِه ِجهاداً َكبِيراً )( فَ 15نَِذيراً )

َمَرَج اْلبَْحَرْيِن هذا َعْذٌب فُراٌت َوهذا ِمْلٌح أُجاٌج َوَجَعَل بَْينَُهما بَْرَزخاً َوِحْجراً 

َوِصْهراً َوكاَن ( َوُهَو الهِذي َخلََق ِمَن اْلماِء بََشراً فََجَعلَهُ نََسباً 10َمْحُجوراً )

 (14َرب َك قَِديراً )

  التهْفِسيرُ 

 وجه على الظل بسط حين هللا خلق آثار إلى -الرسول أيها- تر ألم - 54

 صيَّرنا ثم كذلك، لجعله يتحرك ل ساكنًا يجعله أن شاء ولو،  األرض

 .ويقصر بها يطول عليه، دللة الشمس

 ارتفاع حسب قلياًل  قبًضا يئًافش شيئًا يتدرج بالنقص الظل قبضنا ثم - 56

 .الشمس

 األشياء، ويستر يستركم، لباس بمنزلة الليل لكم صيَّر الَّذي هو وهللا - 57

 صيَّر الَّذي وهو أشغالكم، من به تستريحون راحة النوم لكم صيَّر الَّذي وهو

 .أعمالكم إلى فيه تنطلقون وقتًا النهار لكم
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 رحمته من هو الذي المطر زولبن مبشرة الرياح بعث الذي وهو - 52

 .به يتطهرون طاهًرا المطر ماء السماء من وأنزلنا بعباده،

 بأنواع بإنباتها فيها نبات ل قاحلة أرًضا النازل الماء بذلك لنحيي - 59

 .كثيًرا وبشًرا أنعاًما خلقنا مما الماء بذلك ولنسقي فيها، الخضرة وبث النبات

 فأبى بها، ليعتبروا والبراهين الحجج لقرآنا في ونّوعنا بيَّنا ولقد - 41

 .له وتنكًرا بالحق كفوًرا إل الناس معظم

 هللا، عقاب من ويخوفهم ينذرهم رسوًل  قرية كل في لبعثنا شئنا ولو - 41

 إلى رسوًل  - وسلم عليه هللا صلى - محمًدا بعثنا وإنما ذلك، نشأ لم لكنا

 .الناس جميع

 من يقدمونه وفيما مداهنتهم، من به يطالبونك فيما الكفار تطع فال - 42

ل القرآن بهذا وجاهدهم اقتراحات،  على بالصبر عظيًما جهاًدا عليك الُمنَزَّ

 .هللا إلى دعوتهم في المشاق وتحمل أذاهم

 بالمالح، منهما العذب خلط البحرين، ماء خلط الَّذي هو سبحانه وهللا - 43

 .التماُزج من يمنعهما ساتًرا وستًرا حاجًزا بينهما وصيّر

 أنشأ البشر خلَق وَمن بشًرا، والمرأة الرجل مني من خلق الَّذي وهو - 45

 يعجزه ل قديًرا -الرسول أيها- ربك وكان الُمَصاهرة، وعالقة القرابة عالقة

  .والمرأة الذكر مني من اإلنسان خلق قدرته ومن شيء،

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :وهي وقدرته ووحدانيته هللا وجود على خمسة أدلة اآليات هذه في

 عند وانعدامه النهار طوال وتمديده للشمس المقابل الظل خلق -أوال

 ما كل: رؤبة عن عبيدة أبو حكى والشجر، البيت سقف عدا ما الظهيرة

 فهو الشمس عليه تكن لم وما وظل، فيء فهو عنه فزالت الشمس عليه كانت

 .ظل

 البالد في سيما ل مكان، كل في والعقالء لْلحياء عظمي نعمة والظل

 الشمس ضربات من الوقاية أو الحر، وتوقي والهدوء، الراحة ففيه الحارة،
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ا أََولَم  : تعالى قال كما الحاّدة، ُ  َخلَقَ  ما إِلى يََرو  ٍء، ِمن   هللاَّ  ِظاللُهُ، يَتَفَيَُّؤا َشي 

داً  َوالشَّمائِِل، ال يَِمينِ  َعنِ  ِ، ُسجَّ   [ .52/ 16 النحل] داِخُرونَ  َوهُم   هلِلَّ

 ويجوز العين، رؤية من الرؤية هذه تكون أن يجوز َربِّكَ  إِلى تَرَ  أَلَم  : وقوله

 الظاهر في كان وإن والخطاب. القلب رؤية من أي العلم، من تكون أن

 .المعنى في عام فهو وسلم عليه هللا صلّى للرسول

 ما الشمس ولول بأضدادها، تعرف األشياء ألن ظلال على دليل والشمس

 حجة أي دليل، فالشمس الظلمة، عرفت ما النور ولول الظل، عرف

 .وبرهان

 فشيئا، شيئا يسيرا، سهال تفاوتا النهار أثناء وقصره الظل طول ويتفاوت

 .يسير عليه ربنا أمر وكل وسهولة، بيسر يقبضه الذي هو وهللا

 الظل   عنه فقلص الشمسِ  في أحُدكم كان إذا رةوفي الصحيح عن أبي هري

 .فليقم   الظلِّ  في وبعُضه الشمسِ  في بعُضه وصار

 داود أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4905: الرقم أو الصفحة

 (6500) والبيهقي ،(4905) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .والظِّلِّ  الشَّمسِ  بينَ  الجلوسِ  عنِ  النهيُ : الحديثِ  فيو

 راحة والنوم البدن، ستر في اللباس مقام يقوم للخلق ستر الليل -ثانيا

 فهو للمعاش، انتشار أي نشور، ذو والنهار األشغال، عن بالنقطاع لْلبدان

 البعث، هتشب نهارا واليقظة اإلماتة، يشبه ليال والنوم. لالنتشار اإلحياء سبب

 إَذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   كانَ  :قال روي البخاري عن حذيفة بن اليمان

ِمكَ : قالَ  يَنَامَ  أن   أَرادَ  يَا أُموتُ  اللَّهُمَّ  باس  تَي قَظَ  وإَذا وأَح  دُ : قالَ  َمنَاِمهِ  ِمن اس   الَحم 

 ِ يَانَا الذي هلِلَّ دَ  أح   .ورُ الن شُ  وإلَي هِ  أَماتَنَا ما بَع 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6004: الرقم أو البخاري الصفحة
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 فَصلَّى ِدينَُكم، يَُعلُِّمُكم جاَءُكم جبريلُ  هذا وفي الصحيح عن أبي هريرة

بحَ  ُر، طَلَع حتَّى الص   َصلَّى ثُمَّ  الشَّمُس، زاَغتِ  حينَ  الظ هرَ  وَصلَّى الفَج 

 وَحلَّ  الشَّمسُ  َغَربَتِ  حينَ  المغربَ  َصلَّى ثُمَّ  ِمث لَهُ، الظِّلَّ  رأى حينَ  العصرَ 

ائِِم، فِط رُ   به فَصلَّى الَغدُ  جاءَ  ثُمَّ  اللَّيِل، َشفَقُ  َذهَبَ  حينَ  الِعشاءَ  َصلَّى ثُمَّ  الصَّ

بحَ  فَرَ  حينَ  الص   َصلَّى ثُمَّ  ِمث لَهُ، الظِّل   كان حينَ  الظ هرَ  به َصلَّى ثُمَّ  قلياًل، أَس 

 َغَربَتِ  حينَ  واحدٍ  بوقتٍ  المغربَ  َصلَّى ثُمَّ  ِمث لَي ِه، الظِّل   كان حينَ  العصرَ 

ائِِم، فِط رُ  وَحلَّ  الشَّمسُ   ثُمَّ  اللَّيِل، ِمنَ  ساعة   َذهَب حينَ  الِعشاءَ  َصلَّى ثُمَّ  الصَّ

الةُ : قال  .اليومَ  وصالتِكَ  أمسِ  كَ صالتِ  بي ن ما الصَّ

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

  حسن:  المحدث حكم خالصة|  5001: الرقم أو الصفحة

( 820(( )المسند)) في والسراج ،(100) النسائي أخرجه:  التخريج

 .مختصراً ( 5/065) والدارقطني يسير، باختالف

ني هللا بن عباسوفي الصحيح عن عبد  تينِ  البيتِ  عندَ  جبريلُ  أمَّ  فصلَّى مرَّ

 حينَ  العصرَ  بيَ  وصلَّى الشِّراكِ  قدرَ  َوكانت الشَّمسُ  زالتِ  حينَ  الظ هرَ  بيَ 

ائمُ  أفطرَ  حينَ  المغربَ  يعني بيَ  وصلَّى مثلَهُ  ظل هُ  كانَ   بيَ  وصلَّى الصَّ

 على والشَّرابُ  الطَّعامُ  حرمَ  نَ حي الفجرَ  بيَ  وصلَّى الشَّفَقُ  غابَ  حينَ  العشاءَ 

ائمِ  ا الصَّ  العصرَ  بي وصلَّى مثلَهُ  ظل هُ  كانَ  حينَ  الظ هرَ  بيَ  صلَّى الغدُ  كانَ  فلمَّ

ائمُ  أفطرَ  حينَ  المغربَ  بيَ  وصلَّى مثليهِ  ظل هُ  كانَ  حينَ   بيَ  وصلَّى الصَّ

دُ  يا وقالَ  إليَّ  فتَ الت ثمَّ  فأسفَرَ  الفجرَ  بيَ  وصلَّى اللَّيلِ  ثلثِ  إلى العشاءَ   محمَّ

 الوقتينِ  هذينِ  بينَ  ما والوقتُ  قبلِكَ  من األنبياءِ  وقتُ  هذا

 أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  080: الرقم أو الصفحة داود

 باختالف( 548) ذيوالترم له، واللفظ( 080) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 000/ 5) وأحمد يسير،

 آخر، إلى مكان من السحب تقود ،المطر بهطول مبش رات الرياح -ثالثا

 أي طهور ماء وهي والحيوانات، والنباتات األبدان حياة الهاطلة واألمطار
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( طهور) وصف أن على األمة وأجمعت. مطهر أنه والمراد به، يتطهر ما

 .طاهرة وهي المائعات، سائر إلى يتعدى ول ،بالماء يختص

 على مطهرة، طاهرة األرض في والمودعة السماء من المنزلة والمياه

 . غيرها يخالطها حتى وأرياحها وطعومها ألوانها اختالف

يحَ  تُسب وا ل وفي الصحيح عن أبي هريرة  ، تعالَى هللاِ  ُروحِ  من فإنَّها ، الرِّ

حمةِ  تأتِي ُذوا ، خيِرها من هللاَ  سلُوا ولِكن   ، ابِ والعذ بالرَّ ها من باهللِ  وتعوَّ  شرِّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  2056: الرقم أو الصفحة

يحِ  سبِّ  عن النهيُ : الحديث وفي --5  .الرِّ

دائدِ  ِعندَ  ىتعال هللاِ  إلى واللجوءُ  العوذُ : وفيه --2  . يُكَرهُ  ما وُرؤيةِ  الشَّ

يشةِ  مثلُ  القلبِ  مثلُ  وفي الصحيح عن أبي موسي اْلشعري ياحُ  تقلِّبُها الرِّ  الرِّ

 بفالةٍ 

 ابن صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  اْلشعري موسى أبو:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  25: الرقم أو ماجه الصفحة

 (58212) وأحمد له، واللفظ( 99) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

فِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5  إلى الدَّاعي الهوى بين حائر   وأنَّه القل ِب، ضع 

الِل،  .والخيرِ  الحقِّ  طريقِ  إلى الدَّاعي الهُدى وبينَ  الضَّ

 أن المرءِ  على وأنَّه القل ِب؛ أحوالِ  تقل بِ  ِمن الخوفِ  إلى التنبيهُ : وفيه --2

 . قَل بِه تقل بِ  خشيةَ  الخيراِت؛ إلى يُساِرعَ 

ِ  َرسولَ  َرأَي تُ  ما وفي الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُم، كانَ  إنَّما لَهََواتِِه، منه أَرى حتَّى َضاِحًكا وسلَّمَ  عليه  إَذا وكانَ : قالَت   يَتَبَسَّ

هِ  في ُعِرفَ  ِريًحا أو   َغي ًما َرأَى ِ  َرسولَ  يا: قالَت   ِه،وج  ا إَذا النَّاسَ  إنَّ  هللاَّ  َرأَو 

ِهكَ  في ُعِرفَ  َرأَي تَهُ  إَذا وأََراكَ  الَمطَُر، فيه يَكونَ  أن   َرَجاءَ  فَِرُحوا الَغي مَ   وج 
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ِمنِّي ما َعائَِشةُ  يا: فَقالَ  الَكَراهيةُ، ؟ فيه يَكونَ  أن   يُؤ  م   ُعذِّبَ  َعَذاب  يِح، قَو   بالرِّ

م   أَىرَ  وقد   ِطُرنَا َعاِرض   هذا: فَقالوا الَعَذاَب، قَو   ُمم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4909: الرقم أو البخاري الصفحة

 التراب ووه جميعا صفتيه في يوافقه نوع: أنواع ثالثة للماء والمخالط

 خالطه فإذا الطهارة، وهي صفتيه إحدى في يوافقه ونوع مطهر، طاهر

 الطاهرات، المائعات وسائر الورد ماء وهو التطهير صالحية سلبه فغيّره

 .النجس وهو جميعا، الصفتين في يخالفه ونوع

 ما إل يفسده ل والكثير ،النجاسة قليل يفسده الماء قليل أن الجمهور ويرى

 وقعت إذا أنه حنيفة أبو ويرى. النجاسات من ريحه أو طعمه أو هلون غيّر

 فإن فيه، النجاسة تحققت إذا قليال أو كان كثيرا أفسدته، الماء في نجاسة

 أحدهما بتحرك طرفاها يتحرك البركة كانت فإن بركة، في بول نقطة وقعت

 .ينجس لم اآلخر تحرك ل الطرفين أحد حركة كانت وإن نجس، فالكل

 الماء بلغ فإذا( صفيحة 14) القلتين بمقدار والكثير القليل بين الشافعية زوميّ 

 طاهر فهو ريحه، أو لونه أو طعمه تغير ولم نجاسة، فيه فوقعت قلتين،

 فنجس يسيرا تغيرا ولو أوصافه، أحد غيرت وإذا مطهر،

 ابن عن اْلربعة السنن أصحاب رواه فيما وسلم عليه هللا صل ى لقوله

ِ  رسولُ  ئِلَ سُ   :عمر ُ  صلَّى هللاَّ  الدَّوابِّ  منَ  ينوبُهُ  وما الماءِ  عنِ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

باعِ  ُ  صلَّى فقالَ  والسِّ  الخبَثَ  يحملِ  لم قُلَّتَينِ  الماءُ  كانَ  إذا وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  60: رقمال أو الصفحة داود

 والنسائي ،(62) والترمذي له، واللفظ( 60) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (4865) وأحمد ،(152) ماجه وابن ،(10)

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  090: الرقم أو الصفحة
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ائِمِ  الَماءِ  في أَحُدُكم   يَبُولَنَّ  لصحيح البخاري عن  أبي هريرة  وفي  الذي الدَّ

ِري، ل تَِسلُ  ثُمَّ  يَج   .فِيهِ  يَغ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  008: الرقم أو الصفحة

 المرأة وضوء ماء بفضل الرجل يتوضأ أن الجمهور مذهب يف بأس ول

 باإلناء المرأة انفردت سواء الرجل، وضوء ماء فضل من المرأة وتتوضأ

  تنفرد لم أو

 أنا أغتسلُ  كنتُ  : قالت ميمونة حدثتني: قال عباس ابن عن الترمذي روى

ِ  ورسولُ  ُ  صلَّى- هللاَّ  .الَجنابةِ  منَ  واحدٍ  إناءٍ  ِمن -وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

:  المحدث|  وسلم عليه هللا صلى النبي زوج الحارث بنت ميمونة:  الراوي

 حكم خالصة|  60: الرقم أو الترمذي الصفحة صحيح:  المصدر|  اْللباني

 صحيح:  المحدث

 هللاِ  ورسولُ  أنا أغتسلُ  كنتُ   وفي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين

 ُجنبانِ  ونحنُ  واحدٍ  اءٍ إن من وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  22: الرقم أو داود الصفحة

 ،(60) والترمذي ،(005) ومسلم ،(060) البخاري أخرجه:  التخريج

( 22) داود وأبو يسير، باختالف( 04054) وأحمد ،(000) والنسائي

 مختصراً ( 026) ماجه وابن له، واللفظ

نُ  :ديثِ الح وفي --5  ولُطفِ  أهلِه مع وسلَّم عليه هللا صلَّى أخالقِه ُحس 

 .ُمعاَشَرتِه

ُجلِ  إناءٍ  ِمن أكثرَ  ِمن الُغسلِ  في التَّكل فِ  عدمُ : وفيه --2  .وَزوجتِه للرَّ

 متالصقين متجاورين وجعلهما والمالح، العذب: البحرين هللا أرسل -رابعا

 أحدهما يغلب ل قدرته من جزاحا بينهما وجعل يختلطان، ول يمتزجان ل
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: فالبرزخ باآلخر، الختالط من أحدهما يمنع مستورا وسترا صاحبه، على

 .المانع: والحجر الحاجز،

: صنفين اإلنسان من وجعل إنسانا، النطفة من تعالى هللا خلق -خامسا

 للمصاهرة، سببا واألنثى النسب، نسبة موضع الذكر وجعل واألنثى، الذكر

 بين قربى كل ويعمان قرابة والصهر النسب من فكل جديدة، باتقرا وإيجاد

 .آدميين

 النعم تعداد هللا قدرة على بها الستدلل إلى باإلضافة أيضا اآليات وتضمنت

 األمطار، وإنزال والنهار، الليل وتعاقب الظل، إيجاد من اإلنسان بني على

 المراكب لسير واألنهار البحار وتسخير والمالح، الحلو: الماءين وخلق

 .ذلك كل في العبرة على والتنبيه العدم، بعد اإلنسان وإيجاد الناس، وتنقل

 تفسير على القرآن إنزال في تعالى فضله بيان اآليات تضمنت كما

 بعثة وفي فيه، والبينات الحجج وترداد القرآن آيات بتصريف التصريف

 هما فهاتان لغرب،وا الشرق في العالم لجميع وسلم عليه هللا صلّى النبي

 .المسلمين التخصيص وعلى اإلنسان، بني على العظيمتان النعمتان

 قال وعليه المصاهرة، حرمة تثبت لم شرعا ثابتا النسب يكن لم وإذا

 أم بنت الزنى يحّرم فال شرعا، صهر فال شرعا، نسب يكن لم إذا :الجمهور

 الحرام من يحّرم ل الحالل من يحّرم وما الزنى، من بنتا ول بنت، أمّ  ول

 في األحكام وعلّق قدرهما، ورفع عباده، على والصهر بالنسب امتنّ  هللا ألن

 . يساويهما ول بهما الباطل يلحق فال عليهما، والحرمة الحل

 الزنى من البن بنت أو األخت أو الزنى من البنت تحرم :الحنفية وقال

 الرجل ماء من التولد بسبب

عبادة اْلوثان وتوجيه النبي وسبب جعل العبادة  جهل المشركين في -50

 [60الى  11( :اآليات 01) الفرقان سورةللرحمن   ]

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َويَْعبُُدونَ  ُهمْ  َوال يَْنفَُعُهمْ  ال ما هللاه  َربِّهِ  َعلى اْلكافِرُ  َوكانَ  يَُضر 

راً  إاِله  أَْرَسْلناكَ  َوما( 11) ظَِهيراً   ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْسئَلُُكمْ  ما قُلْ  (16) َونَِذيراً  ُمبَشِّ

 ال الهِذي اْلَحيِّ  َعلَى َوتََوكهلْ ( 12) َسبِيالً  َربِّهِ  إِلى يَتهِخذَ  أَنْ  شاءَ  َمنْ  إاِله  أَْجرٍ 
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 َخلَقَ  الهِذي( 19) َخبِيراً  ِعباِدهِ  بُِذنُوبِ  بِهِ  َوَكفى بَِحْمِدهِ  َوَسبِّحْ  يَُموتُ 

 اْلَعْرشِ  َعلَى اْستَوى ثُمه  أَيهامٍ  ِستهةِ  فِي بَْينَُهما اَوم َواْْلَْرضَ  السهماواتِ 

ْحمنُ  ْحمنِ  اْسُجُدوا لَُهمُ  قِيلَ  َوإِذا(18) َخبِيراً  بِهِ  فَْسئَلْ  الره  َوَما قالُوا لِلره

ْحمنُ   فِي َجَعلَ  الهِذي تَباَركَ ( 60) نُفُوراً  َوزاَدُهمْ  تَأُْمُرنا لِما أَنَْسُجدُ  الره

 اللهْيلَ  َجَعلَ  الهِذي َوُهوَ ( 65) ُمنِيراً  َوقََمراً  ِسراجاً  فِيها َوَجَعلَ  بُُروجاً  السهماءِ 

كهرَ  أَنْ  أَرادَ  لَِمنْ  ِخْلفَةً  َوالنههارَ   (60) ُشُكوراً  أَرادَ  أَوْ  يَذه

  التهْفِسيرُ 

 تضرهم ول أطاعوها، إن تنفعهم ل أصناًما هللا دون من الكفار ويعبد - 44

  .سبحانه هللا يسخط ما على للشيطان تابًعا الكافر وكان وها،عص إن

 والعمل باإليمان هللا أطاع من مبشًرا إل -الرسول أيها- أرسلناك وما - 46

 .والعصيان بالكفر عصاه من ومنذًرا الصالح،

 شاء من إل أجر من الرسالة تبليغ على أسألكم ل: -الرسول أيها- قل - 47

 .فليفعل باإلنفاق هللا مرضاة إلى اطريقً  يتخذ أن منكم

 ل الَّذي الباقي الحي هللا على أمورك جميع في -الرسول أيها- وتوكل - 42

 يخفى ل خبيًرا عباده بذنوب به وكفى سبحانه، عليه مثنيًا ونّزهه أبًدا، يموت

 .عليها وسيجازيهم شيء، منها عليه

 عال ثم أيام، ستة في ابينهم وما األرض وخلق السماوات خلق الَّذي - 49

ا العرش على وارتفع  -الرسول أيها- فاسأل الرحمن، وهو بجالله، يليق علّوً

 .شيء عليه يخفى ل شيء، كل يعلم الَّذي هللا وهو خبيًرا، به

 وما للرحمن، نسجد ل: قالوا للرحمن، اسجدوا: للكفار قيل وإذا - 61

 ل ونحن له بالسجود رناتأم لما أنسجد به، نقرّ  ول نعرفه ل الرحمن؟

ًدا له بالسجود لهم أمره وزادهم! نعرفه؟  .باهلل اإليمان عن بُع 

 وجعل السيارة، والنجوم للكواكب منازل السماء في جعل الَّذي تبارك - 61

 من يعكسه بما األرض ينير قمًرا فيها وجعل النور، تشعّ  شمًسا السماء في

 .الشمس ضوء
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 اآلخر أحدهما يعقب متعاقبين والنهار الليل رصيَّ  الَّذي هو وهللا - 62

 .نعمه على هللا شكر أراد أو فيهتدي، هللا بآيات يعتبر أن أراد لمن ويخلفه،

 وطاعته، باهلل اإليمان عن المعرضين الكفار السورة هذه في هللا ذكر ولما

 :فقال طاعته على المقبلين الصالحين عباده صفات ذكر

  حيحة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية ص 

 :يلي ما على اآليات دلت

 كمال وبيّن النعم عدد أن بعد تعالى هللا أن والدهشة العجب يثير مما إن -1

 ول نفع على يقدر ل من به إشراكهم على باقين المشركين وجد قدرته،

 على للشيطان معين أنه الكافر وشأن وعنادهم، جهلهم بسبب ضرر،

 .المعاصي

 على والطاعة اإليمان مجال في وسلم عليه هللا صلّى للرسول سلطان ل -2

 عصاه من وإنذار بالجنة، أطاعه من تبشير على مهمته تقتصر وإنما أحد،

 على يطلب أن دون للناس، الخير وحب اإلخالص بمحض ذلك يفعل بالنار،

                    .شكورا ول جزاء ول أجرا والقرآن الوحي أو واإلنذار التبليغ

 على مفتوح الخيرات إلى والمبادرة القربات في التنافس باب لكن* 

 وصدقات جهاد من هللا سبيل في ماله من ينفق أن أراد فمن مصراعيه،

 .فليفعل وغيرها

ِ  َعب دَ  لَقِيتُ  وفي الصحيح عن عطاء بن يسار ِرو بنَ  هللاَّ  الَعاصِ  بنِ  َعم 

ُ  َرِضيَ  نِ : قُلتُ  عن هَما، هللاَّ بِر  ِ  َرسولِ  ِصفَةِ  عن يأخ   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َراِة، في ؛: قالَ  التَّو  ِ  أَجل  ُصوف   إنَّه وهللاَّ َراةِ  في لََمو   في ِصفَتِهِ  ببَع ضِ  التَّو 

آنِ  َسل نَاكَ  إِنَّا النَّبِي   أَي هَا يَا: }القُر  ًرا َشاِهًدا أَر   ،[54: األحزاب{ ]َونَِذيًرا َوُمبَشِّ

ًزاوحِ  يِّيَن، ر  ُمِّ ي تُكَ  وَرسولِي، َعب ِدي أن تَ  لِْل  َل، َسمَّ  َغلِيٍظ، وَل  بفَظ   ليسَ  المتََوكِّ

ابٍ  وَل  َواِق، في َسخَّ فَعُ  وَل  األس  يِّئَةِ  يَد  يِّئَةَ، بالسَّ فُو ولَِكن   السَّ فُِر، يَع   ولَن   ويَغ 

ُ  يَق بَِضهُ  جَ  الِملَّةَ  به يُقِيمَ  حتَّى هللاَّ ُ، إلَّ  إلَهَ  ل: يَقولوا بأَن   اَء،الَعو   بهَا ويَف تَحُ  هللاَّ

يُنًا يًا، أع  ا، وآَذانًا ُعم   .ُغل فًا وقُلُوبًا ُصّمً
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

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

 األسباب اتخاذ بعد مؤمن وكل وسلم عليه هللا صلّى الرسول على -3

 القلب اعتماد: والتوكل. يموت ل الذي الحي هللا على يتوكل أن والوسائط

 اعتماد غير من بها أمر وسائط األسباب أنو األمور، كل في تعالى هللا على

 فيقول الشركاء، من به الكفار يصفه عما تعالى هللا تنزيه ويجب. عليها

 في ورد كما هللا، أستغفر العظيم هللا سبحان وبحمده، هللا سبحان: الواحد

 .التنزيه: والتسبيح. المأثور

 وباطنها، اظاهره أمورك من شيء بكل عليم هللا أن اإلنسان أيها وحسبك

 .شرا أو خيرا عليها فيجازيك

 في ثَقِيلَتانِ  اللِّساِن، علَى َخفِيفَتانِ  َكلَِمتانِ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

َمنِ  إلى َحبِيبَتانِ  الِميزاِن، ح  ِ  ُسب حانَ : الرَّ ِ  ُسب حانَ  الَعِظيِم، هللاَّ ِدهِ  هللاَّ  .وبَِحم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6406: الرقم أو الصفحة

 (0684) ومسلم ،(6406) البخاري أخرجه:  التخريج

 العملِ  على يَجزي حيثُ  بِعباِده، هللاِ  رحمةِ  َسعةِ  بيانُ : الحديثِ  هذا وفي

 .الجزيلِ  بِالثَّوابِ  القليلِ 

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  جلَس ما وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

آنًا، تال ول مجلًِسا، سلَّمو آلِه وعلى  ذلكَ  ختَم إلَّ  صالةً، صلَّى ول قُر 

آنًا، تتلو ول مجلًِسا تجلِسُ  ما أراك هللاِ، رسولَ  يا: فقُل تُ : قالَت   بكلِماٍت،  قُر 

تَ  إلَّ  صالةً، تُصلِّي ول  ُختِمَ  خيًرا قال َمن نَعم،: قال الكلِماِت، بهؤلءِ  ختَم 

ا، قال وَمن خيِر،ال ذلكَ  على طابَع   له  ل وبحمِدَك، ُسبحانَكَ : كفَّارةً  له ُكنَّ  شّرً

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ : عائشةَ  عن إليَك، وأتوبُ  أستغفُِركَ  أنَت، إلَّ  إلهَ 

 فسأَلَت ه بكلِماٍت، تكلَّم صلَّى أو مجلًِسا جلَس إذا كان وسلَّم آلِه وعلى عليه

 القيامِة، يومِ  إلى عليهنَّ  طابًَعا كان بخيرٍ  تكلَّم إن: فقال الكلِماِت، عنِ  عائشةُ 
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 أستغفُِركَ  أنَت، إلَّ  إلهَ  ل وبحمِدَك، ُسبحانَكَ : كفَّارةً  كان ذلكَ  بغيرِ  تكلَّم وإن

 .إليكَ  وأتوبُ 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث محك خالصة|  5658: الرقم أو الصفحة المسند

لِ  يانُ ب: الَحديثِ  وفي --1  . والستغفارِ  الذِّكرِ  فَض 

 وأتوبُ  أستغفُركَ  وبحمِدَك، اللَّهمَّ  سبحانَكَ  :تقولَ  أن الَمجلسِ  كفهارةُ  --2

 إلي كَ 

 عالم وهو يفنى، ول يموت ل الذي الباقي الدائم الحي هو تعالى هللا إن -5

 .الممكنات كل على قادر المعلومات، بجميع

 ارتفاعها في السموات جميع خلق شيء، كل خالق هو سبحانه هللا -4

 السماء خلق أتم وقد. وكثافتها سفولها في األرضين جميع وخلق واتساعها،

 العرش وخلق. والتؤدة والتروي التثبت الناس لتعليم أيام ستة في واألرض

 أن إل الجاهل على وما وعظمته، وكماله بجالله يليق استواء عليه واستوى

 .به ويقتدي يتبعه ثم عالم، أو رسول من باهلل خبيرا يسأل

تَوى ثُمَّ : قوله تفسير في الرازي قال شِ  َعلَى اس   جائز غير الستقرار: ال َعر 

 والبعضية، التركيب ويقتضي الحدوث، دليل هو الذي التغير يقتضي ألنه

 السموات، على ورفعه العرش خلق ثم: المراد بل محال، هللا على ذلك وكل

لَمَ  َحتَّى َولَنَب لَُونَُّكم  : تعالى كقوله مستول، وهو  المراد فإن[ 31/ 57 محمد] نَع 

 خلق بعد العرش خلق وليس. عالمون بهم ونحن المجاهدون يجاهد حتى

  السموات

ُشهُ  َوكانَ : تعالى لقوله  على دخلت ما ثُمَّ  وكلمة[ 7/ 11 هود] ال ماءِ  َعلَى َعر 

 .السموات على رفعه على بل العرش، خلق

 للرحمن، السجود منهم طلب إذا أنه بالمشركين والستكبار العناد استبد -6

 إل الرحمن نعرف ما أي الرحمن؟ وما: والتعجب اإلنكار جهة على قالوا

 محمد؟ يا أنت تأمرنا لما أنسجد الكذاب، مسيلمة: يعنون اليمامة، رحمن

. القبولو الفعل على حملهم شأنه ومن الدين، عن نفورا األمر هذا وزادهم
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 زاد ما خضوعا لك زادني إلهي: اآلية هذه في يقول الثوري سفيان كان

 .نفورا عداك

بَانَ  لَقِيتُ  : طَْلحةَ  أبي بنُ  َمْعدانُ  يقولُ    وفي الصحيح لَى ثَو   هللاِ  َرسولِ  َمو 

ُ  َصلَّى نِي: فَقُلتُ  وسلََّم، عليه هللاَّ بِر  َملُهُ  بَعَملٍ  أخ  ِخلُنِي أع  ُ  يُد   أو   الَجنَّةَ؟ هب هللاَّ

َمالِ  بأََحبِّ : قُلتُ  قالَ   الثَّالِثَةَ  َسأَل تُهُ  ثُمَّ . فََسَكتَ  َسأَل تُهُ  ثُمَّ . فََسَكتَ  هللاِ، إلى األع 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  ذلكَ  عن َسأَل تُ : فَقالَ   بَكث َرةِ  َعلَي كَ : فَقالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ُجودِ  ِ، الس  ِ  ُجدُ تَس   ل فإنَّكَ  هلِلَّ َدةً، هلِلَّ ُ  َرفََعكَ  إلَّ  َسج   بهَا َعن كَ  وَحطَّ  َدَرَجةً، بهَا هللاَّ

 .َخِطيئَةً 

|  مسلم:  المحدث|  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مولى ثوبان:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  499: الرقم أو الصفحة مسلم صحيح:  المصدر

 [صحيح]

حابةِ  ِصدقِ  على يُدل   وهذا  وسلَّم، عليه هللا صلَّى النَّبيِّ  عنِ  نَقلِهم في الصَّ

 عنِ  الخبرِ  نفسَ  فينقُلون الواحدِة، المسألةِ  عن واحدٍ  ِمن أكثرَ  ُسؤالِ  عند حتَّى

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ 

 بإطالةِ  وذلك فيه والتَّرغيبُ  الس جوِد، كثرةِ  على الحث  : الحديثِ  وفي --5

الةِ  وكثرةِ  الس جودِ   .الصَّ

حابةِ  ِحرصِ  بيانُ : وفيه --2 ؤالِ  على والتَّابعين الصَّ  األموِر، معالي عن الس 

 .الجنَّةَ  يُدِخلُ  وما

 منازل أي بروجا، السماء في جعله: ووحدانيته تعالى هللا قدرة أدلة من -7

 فيها وجعله ونحوها، والسماكين وزحل والمشتري هرةكالزّ  العظام للكواكب

 في والنهار الليل وجعله طلع، إذا األرض ينير نورا والقمر ضياء الشمس

 ليتذكر وإنما عبثا ل والنقصان، والزيادة والظالم الضياء في دائم تعاقب

 تعالى هللا ويشكر منه، بدر ما فيصلح إساءته، والمسيء تقصيره المقصر

  والفهم  والفكر العقل في عليه نعمه على

 الخير من شيء فاته من معناه :والحسن عباس وابن الخطاب بن عمر قال 

 .بالليل أدركه بالنهار فاته ومن بالنهار، أدركه بالليل
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 مثنى مثنى والنَّهارِ  اللَّيلِ  صالةَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 تحقيق تنقيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/482: الرقم أو الصفحة التعليق

 والنسائي ،(182) والترمذي ،(5081) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (4285) وأحمد ،(5000) ماجه وابن ،(5666)

 وأَطِعموا السَّالَم، أف شوا الناسُ  أي ها"   بن سالموفي الصحيح عن عبد هللا

، والناسُ  باللَّيلِ  وَصلوا الطَّعاَم، ُخلوا نيام   ".بَسالمٍ  الَجنَّةَ  تَد 

 تخريج:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  سالم بن عبدهللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5566: الرقم أو الصفحة الصالحين رياض

  حصحي

 وأحمد ،(5004) ماجه وابن ،(0491) الترمذي أخرجه:  التخريج

(00294) 

ا وفي الصحيح عن عبد هللا بن سالم ُ  صلَّى النَّبي   قدمَ  لمَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولُ  قدمَ  قد: وقيلَ  قبلَهُ، النَّاسُ  انَجفلَ  المدينةَ، ُ  صلَّى هللاَّ  قد وسلََّم، علَيهِ  هللاَّ

ِ، رسولُ  قدمَ  ِ  رسولُ  قدمَ  قد هللاَّ ا ألنظَر، النَّاِس، في فَِجئ تُ  ثالثًا، هللاَّ  تبيَّنتُ  فلمَّ

لُ  فَكانَ  كذَّاٍب، بَوجهِ  ليسَ  وجهَهُ  أنَّ  عرفتُ  وجهَهُ، تُهُ  شيءٍ  أوَّ  بِِه، تََكلَّمَ  َسِمع 

 َم،األرحا وِصلوا الطَّعاَم، وأطِعموا السَّالَم، أفشوا النَّاسُ  أي ها يا: قالَ  أن

، والنَّاسُ  باللَّيِل، وصل وا  بَسالمٍ  الجنَّةَ  تدخلوا نيام 

 ابن صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  سالم بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0649: الرقم أو الصفحة ماجه

رِ  على الحث  : الحديثِ  وفي --5  النَّاِس، بين وُسلوًكا تحيَّةً  مِ السَّال نَش 

 .الَحميدةِ  الِخصالِ  بفِعلِ  النَّاسِ  بين والتَّراُحمِ 

 .قطِعها وعدمِ  األرحامِ  بِصلَةِ  األمرُ : وفيه --2

يَّةِ  بيانُ : وفيه --3  .باللَّيلِ  النَّوافلِ  صالةِ  أهمِّ
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 [22الى  60( :اآليات 01) الفرقان سورةصفات عباد الرحمن ]   -54

ْحمِن الهِذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْْلَْرِض َهْوناً َوإِذا خاطَبَُهُم اْلجاِهلُوَن َوعِ  باُد الره

داً َوقِياماً )60قالُوا َسالماً ) ( َوالهِذيَن 64( َوالهِذيَن يَبِيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجه

( إِنهها 61راماً )يَقُولُوَن َربهنَا اْصِرْف َعنها َعذاَب َجَهنهَم إِنه َعذابَها كاَن غَ 

ا َوُمقاماً ) ( َوالهِذيَن إِذا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوكاَن 66ساَءْت ُمْستَقَر ً

ِ إِلهاً آَخَر َوال يَْقتُلُوَن النهْفَس  (62بَْيَن ذلَِك قَواماً ) َوالهِذيَن ال يَْدُعوَن َمَع هللاه

ُ إاِله  َم هللاه ( يُضاَعْف 69بِاْلَحقِّ َوال يَْزنُوَن َوَمْن يَْفَعْل ذلَِك يَْلَق أَثاماً ) الهتِي َحره

( إاِله َمْن تاَب َوآَمَن َوَعِمَل 68لَهُ اْلَعذاُب يَْوَم اْلقِياَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمهاناً )

 ُ ُ َسيِّئاتِِهْم َحَسناٍت َوكاَن هللاه ُل هللاه  َغفُوراً َرِحيماً َعَمالً صالِحاً فَأُْولئَِك يُبَدِّ

ِ َمتاباً )20) ( َوالهِذيَن ال 25( َوَمْن تاَب َوَعِمَل صالِحاً فَإِنههُ يَتُوُب إِلَى هللاه

وا ِكراماً ) وا بِاللهْغِو َمر  وَر َوإِذا َمر  ُروا بِآياِت  (20يَْشَهُدوَن الز  َوالهِذيَن إِذا ُذكِّ

وا َعلَْيها صُ  ا َوُعْمياناً )َربِِّهْم لَْم يَِخر  ( َوالهِذيَن يَقُولُوَن َربهنا َهْب لَنا ِمْن 20م ً

ةَ أَْعيٍُن َواْجَعْلنا لِْلُمتهقِيَن إِماماً ) يهاتِنا قُره ( أُْولئَِك يُْجَزْوَن 24أَْزواِجنا َوُذرِّ

يها َحُسنَْت ( خالِِديَن فِ 21اْلُغْرفَةَ بِما َصبَُروا َويُلَقهْوَن فِيها تَِحيهةً َوَسالماً )

ا َوُمقاماً ) ْبتُْم فََسْوَف يَُكوُن 26ُمْستَقَر ً ( قُْل ما يَْعبَُؤا بُِكْم َربِّيُدعاُؤُكْم فَقَْد َكذه

 (22لِزاماً )

  التهْفِسيرُ 

 بوقار األرض على يمشون الذين المؤمنون الرحمن وعباد - 63

 معروفًا لهم ولونيق بل بالمثل، يقابلوهم لم الجهال خاطبهم وإذا متواضعين،

 .عليهم فيه يجهلون ل

 يصل ون أقدامهم على وقياًما جباههم، على سجًدا لربهم يبيتون والذين - 65

 .هلل

 إن جهنم، عذاب عنا أبعد ربنا،: لربهم دعائهم في يقولون والذين - 64

 .كافًرا مات لمن مالزًما دائًما كان جهنم عذاب

 يقيم لمن مقاًما وساءت فيها، استقرّ  لمن استقرار مكان ساءت إنها - 66

 .فيها
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 ولم التبذير، حد إلى لها بذلهم في يَِصلُوا لم أموالهم بذلوا إذا والذين - 67

 وكان غيرها، أو أنفسهم من نفقته عليهم تجب من على بذلها في يضيقوا

 .وسطًا عدًل  والتقتير التبذير بين إنفاقهم

 التي النفس يقتلون ول آخر، معبوًدا هسبحان هللا مع يدعون ل والذين - 62

 المحصن، الزاني أو المرتد أو القاتل قتل من به هللا أذن بما إل قتلها هللا حرم

 من ارتكبه ما عقوبةَ  القيامة يوم يَل قَ  الكبائر هذه يفعل ومن يزنون، ول

 .اإلثم

 .حقيًرا ذلياًل  العذاب في ويخلد القيامة، يوم العذاب له يضاعف - 69

 صدق على يدل صالًحا عماًل  وعمل وآمن، هللا إلى تاب من لكن - 71

 غفوًرا هللا وكان حسنات، السيئات من عملوه ما هللا يبدل فأولئك توبته،

 .بهم رحيًما عباده، من تاب من لذنوب

هَن هللا، إلى تاب ومن - 71  وترك الطاعات بفعل توبته صدق على وبَر 

 .لةمقبو توبة توبته فإن المعاصي

 المحرمة، والمالهي المعاصي كمواطن الباطل؛ يحضرون ل والذين - 72

وا وإذا وا واألفعال األقوال ساقط من باللغو َمر  ِرمين عابًرا، مروًرا َمر   ُمك 

 .مخالطته عن بتنزيهها أنفسهم

 آذانهم يصموا لم والمشهودة المسموعة هللا بآيات ُذكروا إذا والذين - 73

 .المشهودة اآليات عن يعموا ولم موعة،المس اآليات عن

 ومن أزواجنا، من أعطنا ربنا،: لربهم دعائهم في يقولون والذين - 75

 للمتقين وَصيِّرنا الحق، على واستقامته لتقواه لنا عين قرة يكون من أولدنا

 .بنا يُق تَدى الحق في أئمة

 الفردوس في العالية الغرفات يجزون الصفات بتلك المتصفون أولئك - 74

 المالئكة من فيها ويُلَقَّون هللا، طاعة على صبرهم بسبب الجنّة من األعلى

لَُمون والسالم، بالتحية  .اآلفات من فيها ويَس 
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 مقام ومكان فيه، يستقرون استقرار مكان حسنت أبًدا، فيها ماكثين - 76

 .فيه يقيمون

ين للكفار -الرسول أيها- قل - 77  ربي بكم يبالي ام: كفرهم على الُمِصرِّ

 ودعاء عبادة دعاء يدعونه عباًدا له أنَّ  لول طاعتكم، من إليه يعود لنفع

 فسوف ربكم، من به جاءكم فيما الرسول كذبتم فقد بكم، بالى لما مسألة

 .لكم مالزًما التكذيب جزاء يكون

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أهلها بها يستحق صفة، عشرة ىإحد وهي الرحمن، عباد صفات هي هذه

 .الجنان في العالية المنازل

 :اْلولى الصفة

 والمعرفة منه، والخوف باهلل بالعلم ذلك ويكون: تعالى هلل والطاعة التواضع

 .وعقابه عذابه من والخشية بأحكامه،

ُ  زادَ  وما ماٍل، ِمن َصَدقَة   نَقََصت   ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  َعب ًدا هللاَّ

ا، إلَّ  ف ٍو،بعَ  ِ  أَحد   تَواَضعَ  وما ِعّزً ُ  َرفََعهُ  إلَّ  هلِلَّ  .هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0199: الرقم أو الصفحة

دقةَ  أنَّ : الحديثِ  في --1  َعن ه تدفَُعه لَِما تَزيُده؛ بَل الماَل، تَنقُصُ  ل الصَّ

دقةُ   .البركاتُ  بِسببِها وتَنزلُ  اآلفاِت، ِمنَ  الصَّ

فحِ  بِالعفوِ  ُعِرفَ  َمن أنَّ : وفيه --2  وأنَّ  نَّاِس،ال قلوبِ  في وَعظُمَ  سادَ  والصَّ

ن يَا في هللاُ  َرفََعه تعالى هللِ  تَواَضعَ  َمن  .واآلخرةِ  الد 

 :الثانية الصفة

 الحسن قال باإلحسان، اإلساءة قابلوا أوذوا فإذا: الطيب والكالم الحلم

 خلق نقيض على أي «يجهلوا لم عليهم جهل إن حلماء،: »البصري

 :الجاهلية
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 موصوفا كالما للجاهل المؤمن قولي وإنما «الجاهلين جهل فوق ونجهل»

 .واللين بالرفق

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قال  وفي رياض الصالحين  عن عبد هللا بن عباس 

 واألَناةُ، الِحلمُ : هللاُ  يُحب هُما َخصلتي نِ  فيك إنَّ : "القيسِ  عبدِ  ألَشجِّ  وسلَّم عليه

 َجبَلَك هللاُ  بلِ : قال عليهما؟ لَنيَجبَ  هللاُ  أمِ  بهما أتخلَّقُ  أنا: هللاِ  رسولَ  يا قال

 .ورسولُهُ  هللاُ  يُحب هُما َخلَّتي نِ  على َجبَلَني الذي هللِ  الحمدُ : قال عليهما،

:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 حكم خالصة|  5/052: الرقم أو الصفحة الصالحين رياض تخريج

 |   صحيح إسناده:  المحدث

 مختصراً ( 52) مسلم أخرجه:  التخريج

 .واألناةِ  الِحلمِ  ُخلُقَي فضلُ  :الحديثِ  وفي --5

 .الحميدةِ  األخالقِ  ِمن عليه َجبَلَه ما على تعالى هللِ  اإلنسانِ  حمدُ : وفيه --2

 :الثالثة الصفة

 أكثر فإنها الليل، جوف في تعالى هلل الخالصة العبادة أي: ليال التهّجد

  .الرياء عن وأبعد عنى،م وأضبط خشوعا،

دَ  أنَّ   المؤمنين عائشة أم  وفي صحيح مسلم عن  َعاِمٍر، بنِ  ِهَشامِ  بنَ  َسع 

ُزوَ  أَن   أََرادَ  َعلَهُ  بهَا له َعقَاًرا يَبِيعَ  أَن   فأَرادَ  الَمِدينَةَ، فَقَِدمَ  هللاِ، َسبيلِ  في يَغ   فَيَج 

اَلحِ  في ومَ  َويَُجاِهدَ  َوال ُكَراِع، السِّ ا يَُموتَ  حتَّى الر   أُنَاًسا لَقِيَ  الَمِدينَةَ  قَِدمَ  فَلَمَّ

هُ  الَمِدينَِة، أَه لِ  ِمن بَُروهُ  ذلَك، عن فَنَهَو   في ذلكَ  أََراُدوا ِستَّةً  َره طًا أنَّ  َوأَخ 

ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِيِّ  َحيَاةِ  ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِي   فَنَهَاهُم   وسلََّم، عليه هللاَّ  لََّم،وس عليه هللاَّ

َوة ؟ فِيَّ  لَُكم   أَليسَ : َوقالَ  ا أُس  ثُوهُ  فَلَمَّ َرأَتَهُ، َراَجعَ  بذلكَ  َحدَّ  طَلَّقَهَا كانَ  َوقَد   ام 

هَدَ  َعتِهَا علَى َوأَش  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِوت رِ  عن فََسأَلَهُ  َعبَّاٍس، اب نَ  فأتَى َرج   هللاَّ

لَمِ  علَى أَُدل كَ  أََل : َعبَّاسٍ  ابنُ  فَقالَ  وسلََّم، عليه ضِ  أَه لِ  أَع   َرسولِ  بِوت رِ  األر 

ُ  َصلَّى هللاِ  ؟: قالَ  وسلََّم؟ عليه هللاَّ أَل هَا، فَأ تِهَا، َعائَِشةُ،: قالَ  َمن   ائ تِنِي ثُمَّ  فَاس 

نِي بِر  هَا فأخ  تَ  أَف لََح، بنِ  َحِكيمِ  علَى فأتَي تُ  إلَي هَا، فَان طَلَق تُ  َعلَي َك، بَردِّ  ل َحق تُهُ فَاس 

يَعتَي نِ  هَاتَي نِ  في تَقُولَ  أَن   نَهَي تُهَا ألَنِّي بقَاِربِهَا، أَنَا ما: فَقالَ  إلَي هَا،  شيئًا، الشِّ
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تُ : قالَ  ُمِضيًّا، إلَّ  فِيِهما فأبَت    َعائَِشةَ، إلى فَان طَلَق نَا فََجاءَ  عليه، فأق َسم 

تَأ َذنَّا ؟: فَقالَت   َعلَي هَا، َدَخل نَافَ  لَنَا، فأِذنَت   َعلَي هَا، فَاس  ،: فَقالَ  فََعَرفَت هُ، أََحِكيم   نََعم 

دُ : قالَ  معَك؟ َمن: فَقالَت   ؟ َمن: قالَت   ِهَشاٍم، بنُ  َسع   َعاِمٍر، ابنُ  قالَ  ِهَشام 

َمت    مَّ أُ  يا: فَقُلتُ  أُُحٍد، يَومَ  أُِصيبَ  َوكانَ : قَتَاَدةُ  قالَ  َخي ًرا، َوقالَت   عليه، فَتََرحَّ

ِمنِينَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ُخلُقِ  عن أَن بِئِينِي الُمؤ  تَ : قالَت   وسلََّم، عليه هللاَّ  تَق َرأُ  أَلَس 

آَن؟ ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِيِّ  ُخلُقَ  فإنَّ : قالَت   بَلَى،: قُلتُ  القُر  آنَ  كانَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  القُر 

تُ : قالَ  أَلَ  َوَل  أَقُومَ  أَن   فَهََمم  : فَقُلتُ  لِي، بََدا ثُمَّ  أَُموَت، حتَّى شيءٍ  عن أََحًدا أَس 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  قِيَامِ  عن أَن بِئِينِي تَ : فَقالَت   وسلََّم، عليه هللاَّ  أَي هَا يا تَق َرأُ  أَلَس 

ُل؟ مِّ َ  فإنَّ : قالَت   بَلَى،: قُلتُ  الُمزَّ لِ  في اللَّي لِ  قِيَامَ  اف تََرضَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ  هِذه أَوَّ

وَرِة، ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِي   فَقَامَ  الس  َحابُهُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ ًل، َوأَص  َسكَ  َحو  ُ  َوأَم   هللاَّ

َماِء، في َشه ًرا َعَشرَ  اث نَي   َخاتَِمتَهَا ُ  أَن َزلَ  حتَّى السَّ وَرةِ  هِذه آِخرِ  في هللاَّ  الس 

فِيَف، ًعا لِ اللَّي   قِيَامُ  فََصارَ  التَّخ  دَ  تَطَو  ِمنِينَ  أُمَّ  يا: قُلتُ : قالَ  فَِريَضةٍ  بَع   الُمؤ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِوت رِ  عن أَن بِئِينِي  ِسَواَكهُ  له نُِعد   ُكنَّا: فَقالَت   وسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  فَيَب َعثُهُ  َوطَهُوَرهُ، أُ، ُك،فَيَتََسوَّ  اللَّي ِل، ِمنَ  يَب َعثَهُ  أَن   َشاءَ  ما هللاَّ  َويَُصلِّي َويَتََوضَّ

عَ  لِسُ  ل َرَكَعاتٍ  تِس  ُكرُ  الثَّاِمنَِة، في إلَّ  فِيهَا يَج  َ  فَيَذ  َمُدهُ  هللاَّ ُعوهُ، َويَح   ثُمَّ  َويَد 

ُكرُ  يَق ُعدُ  ثُمَّ  التَّاِسَعةَ، فيَُصلِّ  يَقُومُ  ثُمَّ  يَُسلُِّم، َوَل  يَن هَضُ  َ  فَيَذ  َمُدهُ  هللاَّ  ُعوهُ،َويَد   َويَح 

لِيًما يَُسلِّمُ  ثُمَّ  ِمُعنَا، تَس  َعتَي نِ  يَُصلِّي ثُمَّ  يُس  دَ  َرك  َدى فَتِل كَ  قَاِعد ، َوهو يَُسلِّمُ  ما بَع   إح 

َرةَ  َعةً  َعش  ، يا َرك  ا بُنَيَّ ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِي   أََسنَّ  فَلَمَّ مُ  َوأََخَذهُ  وسلََّم، عليه هللاَّ  اللَّح 

تَرَ  َعتَي نِ  في َصنَعَ وَ  بَسب ٍع، أَو  ك  ِل، َصنِيِعهِ  ِمث لَ  الرَّ ع   فَتِل كَ  األوَّ ، يا تِس   َوكانَ  بُنَيَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِي    إَذا َوكانَ  َعلَي هَا، يَُداِومَ  أَن   أََحبَّ  َصاَلةً  َصلَّى إَذا وسلَّمَ  عليه هللاَّ

، َغلَبَهُ  م  َرةَ  ثِن تَي   النَّهَارِ  ِمنَ  َصلَّى اللَّي لِ  قِيَامِ  عن َوَجع   أَو   نَو  َعةً، َعش   َوَل  َرك 

لَمُ  ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِيَّ  أَع  آنَ  قََرأَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  إلى لَي لَةً  َصلَّى َوَل  لَي لٍَة، في ُكلَّهُ  القُر 

ب ِح،  َعبَّاسٍ  اب نِ  إلى فَان طَلَق تُ : قالَ . َرَمَضانَ  غيرَ  َكاِماًل  َشه ًرا َصامَ  َوَل  الص 

ث تُهُ  ُخلُ  أَو   أَق َربُهَا، ُكن تُ  لو َصَدقَت  : فَقالَ  بَحديثِهَا، فََحدَّ  حتَّى ألَتَي تُهَا َعلَي هَا أَد 

تُ  لو قُلتُ : قالَ  به، تَُشافِهَنِي ُخلُ  ل أنَّكَ  َعلِم  ث تُكَ  ما َعلَي هَا تَد   وفي.]َحِديثَهَا َحدَّ

َرأَتَهُ، طَلَّقَ  أنَّهُ [: رواية َوهُ  فََذَكرَ  َعقَاَرهُ، لِيَبِيعَ  الَمِدينَةِ  إلى طَلَقَ ان   ثُمَّ  ام   .نَح 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  246: الرقم أو الصفحة
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يِه ِمن أنَّ : الحديثِ  في --1  ِمن القيامِ  عند السِّواكَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هَد 

 .النَّومِ 

 هللا صلَّى النبيِّ  بأحوالِ  وِعلُمها عنها، هللاُ  رِضي عائشةَ  فضيلةُ : وفيه --2

 .موسلَّ  عليه

 .والتَّواضعُ  ألهلِه، بالفضلِ  والعترافُ  اإلنصافُ : وفيه --3

 .األورادِ  على الُمحافظةَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هديِه ِمن أنَّ : وفيه --5

مِ  أبيه، فضائلِ  بِذكرِ  الُمسلمِ  تكريمُ : وفيه --4  .عليه والتَّرح 

فقُ : وفيه --6  .فيها التَّعم ق وتركُ  الِعبادة، في والقتصادُ  بالنَّفِس، الرِّ

 الِوترِ  بصالةِ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى اهتماُمه: وفيه --7

 :الرابعة الصفة

 وجلون خائفون مشفقون طاعتهم مع أنهم أي: تعالى هللا عذاب من الخوف

 غير دائم لزم جهنم عذاب ألن وقيامهم سجودهم في سواء هللا، عذاب من

 قالوه وإذا علم، عن ذلك يقولون وهم ام،المق وبئس المستقر، وبئس مفارق،

 .النجاح إلى أقرب ذلك فيكون يطلبون، ما قدر بعظم أعرف كانوا علم، عن

ُ  يُِظل هُمُ  َسب َعة   وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة   ِظلَّ  ل يَومَ  ِظلِِّه، في هللاَّ

 في ُمَعلَّق   قَل بُهُ  وَرُجل   بِِّه،رَ  ِعبَاَدةِ  في نََشأَ  وَشاب   الَعاِدُل، اإلَمامُ : ِظل هُ  إلَّ 

ِ  في تََحابَّا وَرُجاَلنِ  الَمَساِجِد، تَمعا هللاَّ قَا عليه اج   طَلَبَت هُ  وَرُجل   عليه، وتَفَرَّ

َرأَة   َ، أَخافُ  إنِّي: فَقَالَ  وَجَماٍل، َمن ِصبٍ  َذاتُ  ام  فَى تََصدََّق، وَرُجل   هللاَّ  حتَّى أخ 

لَمَ  ل َ  َذَكرَ  وَرُجل   يَِمينُهُ، تُن فِقُ  ما ِشَمالُهُ  تَع   .َعي نَاهُ  فَفَاَضت   َخالِيًا هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  660: الرقم أو الصفحة

 (5005) ومسلم له، واللفظ( 660) البخاري أخرجه:  التخريج
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 كثيرا، أو كان قليال الشريعة حظرته محظور فهو هللا معصية في النفقة أما

 .أيضا حرام هو الغير، مال على التعدي وكذلك

 العقلِ  نصفُ  الناسِ  في والتوددُ  معيشةِ ال نصفُ  النفقةِ  في االقتصادُ :  وقيل

 العلمِ  نصفُ  السؤالِ  وحسنُ 

 :السادسة الصفة

 أكبر وهو هللا، غير عبادة أو هللا مع أحد عبادة وهو: الشرك عن البعد

َ  إِنَّ : تعالى قال لذا الجرائم، فِرُ  ل هللاَّ َركَ  أَن   يَغ  فِرُ  بِِه، يُش   لَِمن   ذلِكَ  ُدونَ  ما َويَغ 

 [ .52/ 5 النساء] يَشاءُ 

رابِي   جاءَ  روي البخاري عن عبد هللا بن عمرو  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى أع 

ِ، َرسولَ  يا: فقالَ  وسلََّم، راكُ : قالَ  الَكبائُِر؟ ما هللاَّ ِ  اإلش  : قالَ  ماذا؟ ثُمَّ : قالَ  باهللَّ

 اليَِمينُ  وما: قُلتُ  َغُموسُ ال اليَِمينُ : قالَ  ماذا؟ ثُمَّ : قالَ  الوالَِدي نِ  ُعقُوقُ  ثُمَّ 

ِرئٍ  مالَ  يَق تَِطعُ  الذي: قالَ  الَغُموُس؟ لٍِم، ام   .كاِذب   فيها هو ُمس 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6800: الرقم أو الصفحة البخاري

 .فيها الُوقوعِ  ِمنَ  لتَّخويفُ وا الَكبائرِ  ِمنَ  التَّحذيرُ  :الَحديثِ  وفي

 :السابعة الصفة

 وهو حق، دون عمدا اإلنسانية النفس إزهاق وهو: العمد القتل عن البتعاد

 .اإلنسان حقوق أقدس هو الذي الحياة لحق وإهدار هللا، صنع على اعتداء

 من فجائز القصاص أو المحصن زنى أو الردة بسبب كالقتل بحق القتل أما

 .الحاكم قبل

تَنِبُوا:روي البخاري عن أبي هريرة   ب عَ  اج  ِ  َرسولَ  يا: قالوا الُموبِقاِت، السَّ  هللاَّ

؟ وما كُ : قالَ  هُنَّ ِ، الشِّر  ُر، باهللَّ ح  مَ  الَّتي النَّف سِ  وقَت لُ  والسِّ ُ  َحرَّ ، إلَّ  هللاَّ  بالَحقِّ

لُ  با، وأَك  لُ  الرِّ ِف،الزَّ  يَومَ  والتََّولِّي اليَتِيِم، مالِ  وأَك  فُ  ح  َصناتِ  وقَذ   الُمح 

ِمناتِ   .الغافاِلتِ  الُمؤ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0266: الرقم أو الصفحة

 (98) ومسلم له، واللفظ( 0266) البخاري أخرجه:  التخريج

َمن َمن الساعدي سعد بن سهل روي البخاري عن يَي هِ  بي نَ  ما لي يَض   وما لَح 

لَي هِ  بي نَ  َمن ِرج   .الَجنَّةَ  له أض 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6424: الرقم أو البخاري الصفحة

 له يضاعف( والزنى والقتل، الشرك،) العظمى الجرائم هذه يرتكب ومن

 من مطرودا مبعدا خاسئا ذليال فيها مخلّدا ويكون جهنم، نار في العذاب

 .تعالى هللا رحمة

 إما حسنة سيئته هللا ويبدل توبته، تقبل والزاني والقاتل الكافر تاب إذا لكن

 محل واإلخالص الشرك، محل اإليمان يجعل بأن رأي، على الدنيا في

 فيمن آخر رأي على اآلخرة في وإما الفجور، مكان واإلحصان الشك،

 هللا يغفر أي الغفران، عن عبارة التبديل: وقيل. سيئاته على حسناته غلبت

 .حسنات يبدلها أن ل السيئات، تلك لهم

 .إنسان كل من النصوح الصادقة توبةال قبول هللا أّكد ثم

 :التاسعة الصفة

 اللغو مجالس المسلم يحضر فال الزور، وشهادة والباطل الكذب تجنب

 كانت مهما الزور شهادة يؤدي ول ونحوها، واللهو والغناء والكذب

 له تقبل ول: العلم أهل أكثر قال لذا. لذاتها محرمة ألنها واألسباب البواعث

 .تعالى هللا إلى فأمره حاله، وحسنت تاب إنو أبدا، شهادة

بَرِ  أُنَبِّئُُكم   أَل بكرة أبو الثقفي الحارث بن روي البخاري  عن نفيع  بأَك 

ِ، َرسولَ  يا بَلَى: قُل نا الَكبائِرِ  راكُ : قالَ  هللاَّ ِ، اإلش   وكانَ  الوالَِدي ِن، وُعقُوقُ  باهللَّ

لُ  أل: فقالَ  فََجلَسَ  ُمتَِّكئًا وِر،ا وقَو  وِر، وَشهاَدةُ  لز  لُ  أل الز  وِر، وقَو   الز 

ورِ  وَشهاَدةُ  ُكتُ  ل: قُلتُ  حتَّى يقولُها، زالَ  فَما الز   .يَس 
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 المصدر|  البخاري:  المحدث|  بكرة أبو الثقفي الحارث بن نفيع:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  1826: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح: 

 [صحيح]

 :العاشرة الصفة

 يتغافلوا ولم ومعادهم، آخرتهم ذكروا عليهم القرآن قرئ فإذا: المواعظ قبول

 .يسمع ل من بمنزلة يكونوا حتى

 فتال ، هللاِ  رسولِ  على القرآنُ  أُنزل  أخرج اْللباني عن سعد بن أبي وقاص

 تبارك هللاُ  فأنزل ، علينا قصصتَ  لو هللاِ  رسولَ  يا:  فقالوا ، زمانًا عليهم

نُ :  قولِه إلى ال ُمبِينِ  ال ِكتَابِ  آيَاتُ  تِل كَ  الر:  وتعالى َسنَ  َعلَي كَ  نَقُص   نَح   أَح 

 يا:  فقالوا ، ازمانً  وسلَّم عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  عليهم فتال ، ال قََصصِ 

ث تَنا لو!  هللاِ  رسولَ  ُ :  هللاُ  فأنزل ، حدَّ لَ  هللاَّ َسنَ  نَزَّ  ُمتََشابِهًا ِكتَابًا ال َحِديثِ  أَح 

:  قالوا آخرُ  فيه[  ني]  وزاد:  خالد   قال.  بالقرآنِ  يُؤَمُرونَ  ذلك كل   ، اآليةُ 

نا!  هللاِ  رسولَ  يا ر  ا لَِّذينَ لِ  يَأ نِ  أَلَم  :  هللاُ  فأنزل ، ذكِّ َشعَ  أَن   آَمنُو  رِ  قُلُوبُهُم   تَخ   لِِذك 

 ِ  هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5460: الرقم أو الصفحة الموارد

اَلِمنَا بي نَ  كانَ  ماروي مسلم عن عبد هللا بن مسعود  ُ  اَعاتَبَنَ  أَن   وبي نَ  إس   هللاَّ

َشعَ  أَن   آَمنُوا لِلَِّذينَ  يَأ نِ  أَلَم  : }اآليَةِ  بهِذه رِ  قُلُوبُهُم   تَخ  ِ  لِِذك  بَعُ  إلَّ { هللاَّ  .ِسنِينَ  أَر 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0002: الرقم أو الصفحة

 أَنزلَه ولِما تَعالى، هللِ  القَلبِ  ُخشوعِ  َعلى جتهادِ ال َعلى الحث   :الحديث وفي

 واألَحكامَ  اإِللهيَّةَ  المواعظَ  المؤمنونَ  يَتذكَّر وأن   والِحكمِة، الكتابِ  منَ 

 وبَين إِسالِمهم بَينَ  يَُكن   فلم ذلَك؛ َعلى أَنفَسهم ويُحاِسبوا وقٍت، ُكلَّ  الشَّرعيَّةَ 

 .ِسنينَ  أَربعُ  إِلَّ  لُِمعاتَبتِهم نُزولُها َوكانَ  اآليةِ  هَذه نُزولِ 

 :عشرة الحادية الصفة
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 مهديين هداة وذريات أزواج من اإلنسان توابع بجعل هللا إلى البتهال

 يكونوا وأن العطرة، بسيرتهم الصدور وتثلج بهم، النفوس تقرّ  هلل، مطيعين

 ياتق الداعي كان إذا إل ذلك يكون ول الخير، في بهم يقتدى وقدوة أئمة

 .صالحا

 من كبي ك، حذوَ  يدي كَ  ترفعَ  أن المسألَةُ  :قال عبهاٍس، ابنِ  عنِ أخرج أبو داود   

 يدي كَ  تمدَّ  أن واالبتِهالُ  واحدٍة، بأصبعٍ  تشيرَ  أن واالستغفارُ  نحَوهُما، أو

 جميًعا

 أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5498: رقمال أو الصفحة داود

 الجامع صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  لراويا

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6684: الرقم أو الصفحة

(( الكبير الدعوات)) في والبيهقي ،(5498) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 050)

حابي   يقولُ  الحديثِ  هذا وفي  :عبَّاسٍ  بنُ  هللاِ  عبدُ  الجليلُ  الصَّ

: أي ،"يَديك تَرفَعَ  أن" منه، والطَّلبُ  وجلَّ  عزَّ  هللاِ  سؤالُ : أي ،"المسألةُ " 

وَ " وترفََعهما، بيَديك وتَسألَ  تَدعوَ  أن  الَمنِكبَيِن، بُمستوى: أي ،"َمنِكبَيك َحذ 

 قريبًا أو: أي ،"نحَوهما أو" والَكتِف، الَعُضدِ  َعظمِ  َمجَمعُ  هو والَمنِكبُ 

حُ  عبَّاسٍ  ابنَ  أنَّ  والمقصودُ  ِمنهما، عاءِ  كيفيَّةَ  يوضِّ  عزَّ  هللاِ  سؤالِ  وكيفيَّةَ  الد 

ًعا اليَدينِ  بَرفعِ  وجلَّ    الطَّلِب، في تضر 

ا ؛ عزَّ  هللاِ  ِمن المغفرةِ  طلَبُ : أي ،"االستِْغفارُ " أمه  شيرَ تُ  أن" فهُو وجلَّ

بَّابةِ  بإصبَعِ  تُشيرَ : أي ،"واحدةٍ  بإصبَعٍ   الستِغفاِر، حالَ  السَّ

عاءُ  وهو "واالبتِهالُ "  عٍ  بُمبالَغةٍ  الد  ، الباَلءِ  لَرفعِ  وتَذل لٍ  وتَضر  رِّ  أو والض 

 يَديك تَرفَعَ  أن: أي ،"َجميًعا يَديك تَُمدَّ  أن" ربِّه، ِمن العبدُ  شاء ما لطَلَبِ 

 .اإِلب طِ  بَياضُ  يُرى حتَّى رفِعهما، في وتُبالِغَ 
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ؤالِ  وأدبَ  الطَّلبِ  آدابَ  النَّاسِ  تَعليمُ  :عبهاسٍ  ابنِ  شرحِ  ِمن والمقصودُ   ِمن الس 

؛ عزَّ  هللاِ  عُ  وجلَّ جى المسألةِ  في هللِ  والتَّذل لُ  فالتَّضر   .والستِجابةِ  للقَبولِ  أَر 

 وُحسنِ  وفِقِهه، عنهما هللاُ  ِضير عبَّاسٍ  ابنِ  فضلِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .للنَّاسِ  تَعليِمه

عَ  أنَّ : وفيه --2  .والستِجابةِ  للقَبولِ  أَرَجى المسألةِ  في والتَّذل لَ  التَّضر 

 نفع يكون وبأن وللزوجة، وللولد بالولد، الدعاء جواز على يدل وهذا

 .غيره شامال اإلنسان

 بالتحية والحترام، التوقير مع الجنان، غرفات في العليا الدرجات وجزاؤهم

 .والستقرار والمنظر المقام بحسن والتمتع الدائم، والخلود والسالم،

 وكثرة عبادتهم فلول عباده، عن غني فاهلل هلل، ل للعباد الطاعة ونفع

 فإن. بشأنهم اكترث ول بهم هللاالي ب لما ونحوها، الشدائد في إليه استغاثتهم

 وجزاء لهم، مالزما تكذيبهم كان هللا وعبادة اإليمان من إليه دعوا بما كذبوا

 .منه مفرّ  ل دائم التكذيب

 سورة الشعراء -06

 سورةتكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم وإثبات وحدانية هللا ] -5

                                       [8الى  5( :اآليات 06) الشعراء

ْحمِن الره  ِ الره  ِحيمِ بِْسِم هللاه

( لََعلهَك باِخٌع نَْفَسَك أاَله يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن 0( تِْلَك آياُت اْلِكتاِب اْلُمبِيِن )5طسم )

ْل َعلَْيِهْم ِمَن السهماِء آيَةً فَظَلهْت أَْعناقُُهْم لَها خاِضِعيَن )0)  (4( إِْن نََشأْ نُنَزِّ

ْحمِن ُمحْ  ( فَقَْد 1َدٍث إاِله كانُوا َعْنهُ ُمْعِرِضيَن )َوما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمَن الره

بُوا فََسيَأْتِيِهْم أَْنبُؤا ما كانُوا بِِه يَْستَْهِزُؤَن ) ( أََولَْم يََرْوا إِلَى اْْلَْرِض َكْم 6َكذه

نِيَن ( إِنه فِي ذلَِك آَليَةً َوما كاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤمِ 2أَْنبَْتنا فِيها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريٍم )

ِحيُم )9)  (8( َوإِنه َربهَك لَهَُو اْلَعِزيُز الره

  التهْفِسيرُ 
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 ومن منها كلماته ركبت للبشر المعجز القرآن أن لبيان الحروف هذه - 1 

 ولن بمثله، فليأت هللا عند من أنه فى ارتاب فمن طوقهم، فى وهى أخواتها،

 .يستطيع

 .لالباط من للحق المبين القرآن آيات تلك - 2

 وحرًصا حزنًا نفسك قاتل هدايتهم على لحرصك -الرسول أيها- لعلك - 3

 .هدايتهم على

 أعناقهم فتظل عليهم، أنزلناها السماء من عليهم آية إنزال نَشأ إن   - 5

 بالغيب؟ يؤمنون هل: لهم ابتالء ذلك نشأ لم لكنا ذليلة، لها خاضعة

َدث تذكير من المشركين هؤلء يجيء وما - 4  الرحمن من إنزاله ُمح 

 والتصديق سماعه عن أعرضوا إل نبيه وصدق توحيده على الدالة بحججه

 .به

 به كانوا ما أنباء تحقيق فسيأتيهم رسولهم، به جاءهم بما كذبوا فقد - 6

 .العذاب عليهم ويحل يسخرون،

ين هؤلء أبقي - 7  فيها أنبتنا كم األرض إلى ينظروا فلم كفرهم على ُمِصرِّ

 !المنافع؟ كثير المنظر حسن النبات أنواع من نوع كل من

 على واضحة لدللة النبات من مختلفة بأنواع األرض إنبات في إن - 2

 .مؤمنين معظمهم كان وما الموتى، إحياء على أنبتها من قدرة

 .بعباده الرحيم أحد، يغلبه ل الَّذي الغالب لهو -الرسول أيها- ربك وإن - 9

  وية صحيحة المتن والسندقرآن تفسره سنة نب 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 وزيّف الحق أبان الذي الجلي الواضح المعجز هللا كالم الكريم القرآن إن -1

 .والرشاد الهدى إلى ودعا األحكام، وقرر الباطل،



66 
 

ِطيَ  إلَّ  نَبِي   األن بِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  آَمنَ  ِمث لُهُ  ما أُع 

يًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما لبََشُر،ا عليه حاهُ  َوح  ُ  أو  ، هللاَّ ُجو إلَيَّ  أُكونَ  أن   فأر 

ثََرهُم    .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أك 

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

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

 (510) ومسلم ،(4895) خاريالب 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

 تكذيب على زنوالح األسى في اإلسراف إلى النبي أيها بك حاجة ل -2

 .اإلسالم ودعوة بالقرآن إيمانهم وعدم رسالتك، عن وإعراضهم القوم

 اإليمان، على تجبرهم ظاهرة معجزة إنزال على قادر قدرته جلت هللا إن -3

 فيه قسر ل اختياريا اإليمان جعل اقتضت وحكمته سنته ألن يفعل لم ولكنه

راهَ  ل: إكراه ول يِن، فِي إِك  دُ  يَّنَ تَبَ  قَد   الدِّ ش   [ .246/ 2 البقرة] ال َغيِّ  ِمنَ  الر 

 عن أعرضوا المشركين فإن والمذّكرات المواعظ تجدد من بالرغم -5

 والذي كذبوا، ما عاقبة يأتيهم فسوف األنبياء، على بالمنزل وكذبوا الهدى،

 .به استهزءوا

  الكفار وصف تعالى أنه ويالحظ

  المنزل القرآن عن باإلعراض  ،أوال

 وبالتكذيب  انياث

  االستهزاء درجة إلى واإلنكار .ثالثا

ِ  َرسولُ  بي نَما وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

بَةِ  ِعن دَ  يَُصلِّي قَائِم   عُ  الَكع  ، في قَُري شٍ  وَجم   أَل : منهم   قَائِل   قَالَ  إذ   َمَجالِِسِهم 
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ِمدُ  فاَُلٍن، آلِ  َجُزورِ  إلى يَقُومُ  أي ُكم   َرائِيالمُ  هذا إلى تَن ظُُرونَ  ثِهَا إلى فَيَع   فَر 

ِهلُهُ  ثُمَّ  به، فَيَِجيءُ  وَساَلهَا، وَدِمهَا  فَان بََعثَ  َكتِفَي ِه، بي نَ  وَضَعهُ  َسَجدَ  إَذا حتَّى يُم 

، قَاهُم  ا أش  ِ  َرسولُ  َسَجدَ  فَلَمَّ  وثَبَتَ  َكتِفَي ِه، بي نَ  هُ وَضعَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُضهُم   َمالَ  حتَّى فََضِحُكوا َساِجًدا، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي    ِمنَ  بَع ضٍ  إلى بَع 

ِحِك،  فأق بَلَت   ،- ُجَوي ِريَة   وهي - السَّاَلمُ  َعلَي هَا فَاِطَمةَ  إلى ُمن َطلِق   فَان طَلَقَ  الضَّ

َعى،  وأَق بَلَت   عن ه، أل قَت هُ  حتَّى َساِجًدا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   وثَبَتَ  تَس 

، عليهم ا تَُسب هُم  ِ  َرسولُ  قََضى فَلَمَّ اَلةَ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  اللَّهُمَّ : قَالَ  الصَّ

 َعلَي كَ  اللَّهُمَّ : َسمَّى ثُمَّ  بقَُري ٍش، َعلَي كَ  اللَّهُمَّ  بقَُري ٍش، َعلَي كَ  اللَّهُمَّ  بقَُري ٍش، َعلَي كَ 

ِرو  ُعت بَةَ، بنِ  والَولِيدِ  َربِيَعةَ، بنِ  وشيبَةَ  َربِيَعةَ، بنِ  وُعت بَةَ  ِهَشاٍم، بنِ  بَعم 

ِ  عبدُ  قَالَ . الَولِيدِ  بنِ  وُعَماَرةَ  ُمَعي ٍط، أبِي بنِ  وُعق بَةَ  َخلٍَف، بنِ  وأَُميَّةَ  ِ : هللاَّ  فََوهللاَّ

ٍر، يَومَ  َعىَصر   َرأَي تُهُم   لقَد   ٍر، قَلِيبِ  القَلِيِب، إلى ُسِحبُوا ثُمَّ  بَد   َرسولُ  قَالَ  ثُمَّ  بَد 

 ِ َحابُ  وأُت بِعَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ نَةً  القَلِيبِ  أص   .لَع 

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

 [صحيح: ] المحدث كمح خالصة|  100: الرقم أو الصفحة البخاري

رٍ  ِمن  : تعالى بقوله المعتزلة احتجت -4 منِ  ِمنَ  ِذك  ح  َدثٍ  الرَّ  خلق على ُمح 

ر   َوهذا: تعالى لقوله القرآن، هو الذكر: فقالوا القرآن  األنبياء] ُمباَرك   ِذك 

 محدث، القرآن أن منه فيلزم محدث، رالذك أن اآلية هذه في وبيّن[ 41/ 21

 أما الحاصل، بالوحي المتلوة األلفاظ لهذه هو إنما الحدوث أن :والجواب

 .تعالى هللا قدم قديم فهو هللا كالم هو الذي القرآن أصل

 غير هللا كالم الكريم القرآن أن على أدلة بعشرة االستدالل يمكن إنه

 : هي اْلدلة وهذه ، مخلوق

 : لاْلو الدليل

ُ  َربَُّكمُ  إِنَّ : )  تعالى هللا قال َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ ضَ  السَّ َر   ثُمَّ  أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َواأل 

تََوى شِ  َعلَى اس  ِشي ال َعر  لُبُهُ  النَّهَارَ  اللَّي لَ  يُغ  سَ  َحثِيثًا يَط   َوالن ُجومَ  َوال قََمرَ  َوالشَّم 

َراتٍ  ِرهِ  ُمَسخَّ رُ  ال َخل قُ  لَهُ  أََل  بِأَم  َم  ُ  تَبَاَركَ  َواأل  / األعراف( ال َعالَِمينَ  َرب   هللاَّ

45. 
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 : وجهين من اآلية بهذه واالحتجاج

ق تعالى أنه:  اْلول  ، صفاته من صفتان وهما ، واألمر الخلق بين فرَّ

 في واألصل ، فقوله األمر وأما ، ففعله الخلق أما ، نفسه إلى أضافهما

 قامت قد وهنا ، ذلك إرادة عدم على القرينة قامت إذا إل غايرالت المتعاطفين

 . اآلتي الوجه ومنها ، بينهما الفرق توكيد على القرائن

ُرهُ  إِنََّما: )  تعالى قال كما ، باألمر يكون إنما الخلق أن:  والثاني  أََرادَ  إَِذا أَم 

 . 22/ يس(  فَيَُكونُ  ُكن   لَهُ  يَقُولَ  أَن   َشي ئًا

 ، أمر إلى خلقه لحتاج مخلوقا كان فلو ، أمره هو(  كن: )  تعالى هفقول

 . باطل وهذا ، نهاية ل ما إلى ، أمر إلى واألمر

 . اآلية بهذه المعتزلة الجهمية على هللا رحمه أحمد اإلمام احتج وقد

 : هللا رحمه قال

 رواه"  واألمر الخلق بين ففرق(  واألمر الخلق له أل: )  هللا قال:  قلت" 

 (.10ص" ) المحنة"  في حنبل

 : لهم وقال

 ليس واستطاعته كالمه فأمره[ 1: النحل...( ] هللا أمر أتى: )  هللا قال" 

 المحنة"  في حنبل رواه"  ببعض بعضه هللا كتاب تضربوا فال ، بمخلوق

 (.14/ص" )

 : القرآن مسألة عن سأله حين للمتوكل كتبه فيما وقال

ِرِكينَ  ِمنَ  أََحد   َوإِن  : )  الىتع هللا قال وقد"  تََجاَركَ  ال ُمش  هُ  اس  َمعَ  َحتَّى فَأَِجر   يَس 

ِ  َكاَلمَ  هُ  ثُمَّ  هللاَّ م   بِأَنَّهُم   َذلِكَ  َمأ َمنَهُ  أَب لِغ  لَُمونَ  َل  قَو   له أل: )  وقال ، 6/ التوبة( يَع 

 األمر أن فأخبر ،(  واألمر: )  قال ثم ، بالخلق فأخبر ،(  واألمر الخلق

 500: ص روايته" ) المحنة"  في ابنه صالح رواه. انتهى"  مخلوق غير

– 505.) 
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 عيينة بن سفيان اإلمام شيخه الحتجاج هذا إلى أحمد اإلمام سبق وقد

 : هللا رحمه فقال ، الحجة الثقة الحافظ الهاللي

 وتعالى تبارك هللا خلق فالخلق(  واألمر الخلق له أل: )  وجل عز هللا قال" 

 جيد بسند( 90: ص" ) الشريعة"  في اآلجري رواه"  القرآن واألمر ،

  عنه

 : الثاني الدليل

َمنُ : )  تعالى قال ح  آنَ  َعلَّمَ .  الرَّ ن َسانَ  َخلَقَ .  ال قُر  ِ  . 3 – 1/ الرحمن( اإل 

ق  وعلمه ، خلقه واإلنسان ، علمه فالقرآن ، وخلقه علمه بين تعالى ففرَّ

 . لوقمخ غير تعالى

ِ  هَُدى إِنَّ  قُل  : )  تعالى قال تَ  َولَئِنِ  ال هَُدى هُوَ  هللاَّ دَ  أَه َواَءهُم   اتَّبَع   الَِّذي بَع 

ِ  ِمنَ  لَكَ  َما ال ِعل مِ  ِمنَ  َجاَءكَ   .121/ البقرة( نَِصيرٍ  َوَل  َولِي   ِمن   هللاَّ

 علمه ذيال وهو ؟ ربه من جاءه الذي هو إذ ، علًما القرآن تعالى هللا فسمى

 كان لو إذ ، مخلوق غير تعالى وعلمه ، وسلم عليه هللا صلى إياه تعالى هللا

 . وتقدس وتنزه ذلك عن هللا تعالى ، الخلق قبل بضده تعالى لتصف مخلوقا

 للجهمية مناظرته حكاية في قال حيث ، هللا رحمه أحمد اإلمام احتج وبهذا

 : المعتصم مجلس في

 ول هللا فكان:  له قلت.  قرآن ول هللا كان:  زازالق الرحمن عبد لي قال" 

"  في حنبل رواه".  باهلل لكفر علم ول كان هللا أن زعم ولو ، فأمسك!  علم

 (.41: ص" ) المحنة

 : هللا رحمه له وقيل

 إمامك من:  يقولون ، بمخلوق ليس هللا كالم:  الرجل قال إذا:  يقولون قوم

 ؟ مخلوقب ليس:  قلت أين ومن ؟ هذا في

 جاءك ما بعد من فيه حاجك فمن: )  وتعالى تبارك هللا قول الحجة: "  قال

 ". القرآن غير جاءه فما ،( العلم من



71 
 

 : هللا رحمه وقال

 رواه" كافر فهو مخلوق هللا علم أن زعم فمن ، هللا علم من علم القرآن" 

 (.514/0 ،510  " ) المسائل"  في هانئ ابن

 : الثالث الدليل

رُ  َكانَ  لَو   قُل  : )  تعالى قال رُ  لَنَفِدَ  َربِّي لَِكلَِماتِ  ِمَداًدا ال بَح   تَن فَدَ  أَن   قَب لَ  ال بَح 

 .119/ الكهف( َمَدًدا بِِمث لِهِ  ِجئ نَا َولَو   َربِّي َكلَِماتُ 

ضِ  فِي أَنََّما َولَو  : )  تعالى وقال َر  رُ  أَق اَلم   َشَجَرةٍ  ِمن   األ  ِدهِ  ِمن   هُ يَُمد   َوال بَح   بَع 

ِ  َكلَِماتُ  نَفَِدت   َما أَب ُحرٍ  َسب َعةُ  َ  إِنَّ  هللاَّ  .27/ لقمان( َحِكيم   َعِزيز   هللاَّ

 التي البحار أن فلو ، متناهية غير كلماته أن - الحق وقوله - تعالى فأخبر

 لنفد ، به تخط أقالما هللا خلق الذي والشجر ، به تكتب مدادا كانت هللا خلق

 . هللا كلمات تفن ولم ، األقالم ولفنيت ، لبحورا مداد

 ل وهذا ، وعلمه وصفه وأنه ، تعالى كالمه عظمة عن اإلبانة هذه في وإنما

 بحر يفنى أن قبل من لفني مخلوقا كان لو إذ ، الفاني المخلوق بالكالم يقاس

 نفسه على ل المخلوق على الفناء كتب إنما تعالى هللا ولكن ، البحور من

 . فتهوص

 : الرابع الدليل

 ، العليم ، السميع ، الرحيم ، الرحمن ، هللا)  كـ ، القرآن في تعالى هللا أسماء

 هو إذ ، كالمه من وهي ، الحسنى أسمائه من وغيرها...(  الكريم ، العفور

 . ومعانيها بألفاظها ، نفسه بها سمى الذي

 َسبِّحِ : )  تعالى فقال ، أسمائه وتسبيح نفسه تسبيح بين تعالى هللا ساوى وقد

مَ  لَى َربِّكَ  اس  َع   ودعائه بنفسه دعائه بين تعالى وساوى ،1/ األعلى(  األ 

ِ : )  فقال ، بأسمائه َماءُ  َوهلِلَّ َس  نَى األ  ُعوهُ  ال ُحس   وكذلك ،121/األعراف( بِهَا فَاد 

ُكرِ : )  فقال ، بأسمائه وذكره بنفسه ذكره بين تعالى ساوى مَ  َواذ   بِّكَ رَ  اس 

َرةً   . 24/اإلنسان( َوأَِصياًل  بُك 

 . باهلل كفرا كان لمخلوق يقع كان إن والذكر والدعاء التسبيح وهذا
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 . مخلوق تعالى كالمه إن:  قيل فإن

 وألن ؛ ذكرنا لما كفر فقد ذلك زعم ومن ، ذلك في داخلة أسماؤه كانت

 ولكان ، كالمه خلق قبل الحسنى األسماء له تكن لم تعالى هللا أن ذلك معنى

  الخالق غير والمخلوق ، بمخلوق حلف ألنه مشركا أسمائه من باسم الحالف

 مخلوق غير القرآن كون على واألئمة السلف من جماعة احتج الحجة وبهذه

 : منهم ،

ُ  هُوَ  قُل  )  إن:  قال من: "  قال.  الثوري سعيد بن سفيان الحجة اإلمام  هللاَّ

ُ .  أََحد   مَ  هللاَّ  رقم"  السنة"  في هللا عبد أخرجه"  كافر فهو ، مخلوق(  دُ الصَّ

 . جيد وسنده( 50: )

 : الشافعي اإلمام ويقول

 غير هللا اسم ألن ؛ الكفارة فعليه فحنث هللا أسماء من باسم حلف من" 

 ؛ الكفارة عليه فليس ، والمروة بالصفا أو ، بالكعبة حلف ومن ، مخلوق

 " قمخلو غير وذاك ، مخلوق ألنه

 . صحيح بإسناد( 580: ص" ) الشافعي آداب"  في حاتم أبي ابن أخرجه

 : حنبل بن أحمد ويقول

 مخلوق القرآن أن زعم فمن ، هللا علم من والقرآن ، القرآن في هللا أسماء" 

 في صالح ابنه رواه"  كفر فقد مخلوقة هللا أسماء أن زعم ومن ، كافر فهو

 (.62 – 66 ،10: ص" ) المحنة" 

 : الخامس لدليلا

 َري بَ  َل  ال ِكتَابِ  تَن ِزيلُ : )  قال كما ، إليه وإضافته منه تنزيله عن تعالى أخبر

لَُمونَ  ال ِكتَابَ  آتَي نَاهُمُ  َوالَِّذينَ : )  وقال ، 2/ السجدة( ال َعالَِمينَ  َربِّ  ِمن   فِيهِ   يَع 

ل   أَنَّهُ  لَهُ  قُل  : )  وقال ،115/األنعام(  بِال َحقِّ  َربِّكَ  ِمن   ُمنَزَّ  ِمن   ال قُُدسِ  ُروحُ  نَزَّ

 كالمه غير نفسه إلى أنزله مما شيئا يضف ولم ، 112/ النحل(  بِال َحقِّ  َربِّكَ 

 وغير والحديد المطر كإنزال هو فليس ، بمعنى الختصاص على دل مما ،

 بخالف ، نفسه إلى يضفها لم لكنه ، إنزالها عن أخبر األشياء هذه فإن ، ذلك
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 ل بها اتصف من إلى تضاف إنما والصفة ، صفة والكالم ، تعالى كالمه

 ألنه ؛ له وصفا تصلح ولم ، الخالق لفارقت مخلوقة كانت فلو ، غيره إلى

 . منه بشيء يتصف ل ، خلقه عن غني تعالى

 : السادس الدليل

لَةَ  عن لَِميَّةَ  َحِكيمٍ  بِن تَ  َخو  تُ :  قالت الس  ِ  َرُسولَ  َسِمع  ُ  َصلَّى هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  هللاَّ

ِ  بَِكلَِماتِ  أَُعوذُ  قَالَ  ثُمَّ  َمن ِزًل  نََزلَ  َمن  : )  يَقُولُ   لَم   َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمن   التَّامَّاتِ  هللاَّ

هُ  ء   يَُضرَّ تَِحلَ  َحتَّى َشي   (.0209) مسلم رواه(  َذلِكَ  َمن ِزلِهِ  ِمن   يَر 

 بمخلوق استعاذة ألنها ؛ شركا بها الستعاذة انتلك مخلوقة كلماته كانت ولو

 فكيف ، شرك وصفاته وأسمائه تعالى هللا بغير الستعاذة أن المعلوم ومن ،

 وهو ، ظاهر شرك هو ما أمته وسلم عليه هللا صلى النبي يعلم أن يصح

 ! الخالص بالتوحيد جاءهم الذي

 . مخلوقة غير تعالى هللا كلمات أن على هذا فدل

 واإلنس والجن العباد بكالم ول ، بالمخلوق يستعاذ ل: "  حماد بن نعيم قال

 ". والمالئكة

 سواه وأن ، مخلوق غير هللا كالم أن دليل هذا وفي: "  عقبه البخاري وقال

 (.540: ص" ) العباد أفعال خلق"  ينظر"  خلق

 : السابع الدليل

 : قال وسلم يهعل هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي هريرة أبي حديث

 حسن حديث(  خلقه سائر على هللا كفضل الكالم سائر على هللا كالم فضل) 

( 040 ،092: ) رقم"  الجهمية على الرد"  في الدارمي عثمان أخرجه ،

 (.112: ) رقم والاللكائي ،

(  مخلوق غير هللا كالم القرآن)  السلف عقيدة إثبات الحديث هذا تضمن

 : وجهين من وذلك
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 هللا كالم إما والكالم ، الكالم من سواه وما هللا كالم بين التفريق : اْلول

 كان ما فأضاف ، هللا خلق من هو الذي المخلوق الكالم أو ، صفته هو الذي

 ، هللا إلى أضافه ما سوى كالم كل ليشمل ، سواه ما وعمم ، هللا إلى هلل صفة

 . فريقالت إلى حاجة هناك كانت لما مخلوقا الجميع كان ولو

 وذات هللا ذات بين كالفرق ، غيره وكالم هللا كالم بين الفرق جعل:  والثاني

 كالم أن كما ، وصفتها ذاته شأن من ، وصفته كالمه شأن فجعل ، غيره

 . وصفتها المخلوق لذات ومالئم مناسب هو ، وصفته المخلوق

"  هميةالج على الرد"  في الدارمي سعيد بن عثمان اإلمام بهذا احتج وقد

 : المعنى هذا في اْلحاديث ذكر بعدما فقال ،( 560 – 560: ص)

 من شيء ليس ألنه ؛ مخلوق غير القرآن أن بيان األحاديث هذه ففي" 

 في خلقه وبين هللا بين كما ، بينهما ما فضل في التفاوت من المخلوقين

 ىعل هللا فضل يستدرك ول ، يستدرك المخلوقين بين ما فضل ألن ؛ الفضل

 ولو ، المخلوقين كالم على كالمه فضل وكذلك ، أحد يحصيه ول ، خلقه

 ، خلقه على هللا كفضل ، الكالم سائر وبين بينه ما فضل يكن لم مخلوقا كان

 ليس فإنه ، فافهموه قريبا ول ، جزء ألف ألف من جزء عشر كعشر ول

 .ىانته"  أبدا بمثله يؤتى ولن ، كالم ككالمه فليس،  شيء كمثله

 يخلو فال ، مخلوقا كان إن هللا كالم أن:  الصريح المعقول من: الثامن الدليل

 : حالين أحد من

 . هللا بذات قائًما مخلوقا يكون أن : اْلولى

 . عنه بائنا هللا عن منفصال يكون أن:  والثانية

 . شنيع كفر بل ، باطل الحالين وكال

 أهل قول في باطل وهو ، القبالخ المخلوق يقوم أن منها فيلزم اْلولى أما

  الوجوه جميع من خلقه عن مستغن تعالى هللا فإن ، البدع أهل وعامة ، السنة

 تقوم إنما الصفة أن إذ ، تعالى للباري الكالم صفة تعطيل فيلزم الثانية وأما

 الموصوف بغير قامت فإن ، بسواه تقوم ل - تقريره سبق كما - بالموصوف
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 وهو ، متكلم غير تعالى الرب أن معناه وهذا ، هب قامت لمن وصفا كانت

 . عليه الدللة بينا كما ، بيِّن كفر

 : التاسع الدليل

 وإن ، به قامت للخالق صفة كانت فإن ، بنفسها تقوم ل الصفة أن علمت

 ، والقيام ، والسكون ، فالحركة ، بد ول به قامت للمخلوق صفة كانت

 إن ، الصفات من وغيرها ، والحياة ، والعلم ، واإلرادة ، والقدرة ، والقعود

 صفات فهذه ، به قامت لمن تابعة وهي ، له وصفا كانت لشيء أضيفت

 إلى يضاف ما ومنها ، له أضيفت حيث له صفات فهي ، للمخلوق تضاف

 حيث له صفات فهي ، ذلك وغير والحياة والعلم واإلرادة كالقدرة ، الخالق

 للخالق أضيفت وحيث ، مخلوقة فهي لوقللمخ أضيفت وحيث ، له أضيفت

 . مخلوقة غير فهي

 بمحل قامت فإذا ، بمحل تقوم أن بد ل ، الصفات من كغيرها الكالم فصفة

 تعالى الخالق إلى أضيفت هي فإن ، لغيره صفة ل ، المحل لذلك صفة كانت

 الخالق وصفة ، الغير لذلك صفة فهي غيره إلى أضيفت وإن ، صفته فهي

 . كنفسه مخلوقة المخلوق وصفة ، كنفسه وقةمخل غير

 ؛ مخلوق غير كالمه كان ، به نفسه ووصف ، كالما لنفسه هللا أضاف فلما

 عن فرع الصفات في والكالم ، مخلوقة غير تعالى ونفسه ، لنفسه تابع ألنه

 . الذات في الكالم

 . مخلوق هو:  قيل فإن

 بزعمكم تعالى تنزهونه أنتمو ، بمخلوق التصاف عن هللا يتنزه إذا:  قلنا

 أن يلزمكم فإنه ، ذلك عن تعالى ربكم نزهتم فحيث ، به الحوادث قيام عن

 هلل أن على الشاهدين والعقل السمع تكذبون وبهذا ، كالما إليه تضيفوا ل

 . الكالم صفة تعالى

 من سبق مما بأدهى مخلوق غير تعالى هللا كالم بأن اإلقرار أبوا لكنهم

 تعالى هللا فكلم ، غيره في قائم بكالم متكلم هللا أن نثبت:  فقالوا،  الباطل
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 قيام عن نزهناه فنحن ، تعالى به ل ، بالشجرة قائم مخلوق بكالم موسى

 . به الحوادث

 أن ، قولكم على ، ويلزم ، به قام الذي للمحل صفة إذا الكالم جعلتم:  قلنا

 ُموَسى يَا: )  لموسى لقائلةا هي بهذا الشجرة فكانت ، الشجرة كالم يكون

ُ  أَنَا إِنِّي  وقول ، الشجرة قول بين الفرق حينئذ فانتفى ،( ال َعالَِمينَ  َرب   هللاَّ

 هللا صفة ل صفتها الشجرة كالم ألن ؛(  األعلى ربكم أنا: )  اللعين فرعون

 في محقا إذا موسى يكن فلم ، الربوبية ادعى وكل ، صفته فرعون وكالم ،

 !! الشجرة قول وقبوله ، فرعون قول إنكاره

 ، المشين البتداع فيه أهله أوقع الذي ، الصراح الكفر لهذا هللا رحمك فتأمل

 بزبالت الشريف الوحي واستبدال ، التنزيل لحقائق والتسليم الرضا وعدم

 . شاءت كيف األهواء تصرفها التي األذهان

 على هللا رحمه أحمد ماماإل به احتج مما العقلية الحجة هذه كانت ولقد

 : هللا رحمه قال ، المعتصم بحضرة ناظرهم حين المعتزلة الجهمية

(  موسى هللا وكلم: )  نفسه عن حكاه كتابه في هللا قال ، موسى قصة وهذه" 

(  تكليما)  له كالمه بعد قال ثم ، لموسى منه كرامة لموسى الكالم هللا فأثبت

 ،(  أنا إل إله ل هللا أنا إنني)  موسى يا:  لىتعا هللا قال ، للكالم تأكيدا ؛

 يدعي مخلوق ويكون ، هللا غير على تَِرد الياء هذه فتكون ، هذا وتنكرون

 (.10: ص" ) المحنة"  في حنبل رواه" وجل عز هللا هو أل! ؟ الربوبية

 : العاشر الدليل

 : العقيدة هذه إثبات في السلف أئمة كالم من

 :- التابعين أئمة خيار من - ينارد في بن عمرو يقول

 ، سنة سبعين منذ دونهم فمن وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب أدركت" 

 ، خرج منه ، هللا كالم والقرآن ، مخلوق سواه وما ، الخالق هللا:  يقولون

 " . يعود وإليه

 : يقول مالك كان:  نافع بن هللا عبد وقال
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 صالح رواه"  مخلوق القرآن:  يقول نم قول ويستفظع"  هللا كالم القرآن" 

 . عنه صحيح بسند( 66: ص" ) المحنة"  في أحمد بن

 التي المناظرة حاكيًا ، وتلميذه الشافعي صاحب سليمان بن الربيع وقال

 : القرآن في الفرد حفص وبين بينه جرت

 الشافعي فأقام ، المناظرة فيه وطالت ، الشافعي عليه فاحتج ، الشافعي فسأل

 قال.  الفرد حفصا وكفَّر ، مخلوق غير هللا كالم القرآن بأن عليه جةالح

.  قتلي الشافعي أراد:  فقال ، بعد المجلس في الفرد حفصا فلقيت:  الربيع

 – 584: ص" ) الشافعي آداب"  في حاتم أبي بن الرحمن عبد رواه

 . صحيح وسنده( 581

 : حاتم أبي ابن وقال

 أدركا وما ، الدين أصول في السنة أهل اهبمذ عن زرعة وأبا أبي سألت" 

 ؟ ذلك من يعتقدان وما ، األمصار جميع في العلماء عليه

 : فقال

 ، ويمنا ، وشاما ، وعراقا ، حجازا:  األمصار جميع في العلماء أدركنا" 

 غير هللا كالم والقرآن ، وينقص يزيد وعمل قول اإليمان:  مذهبهم من فكان

 ." جهاته بجميع مخلوق

 . صحيح بسند( 526/5  " ) السنة"  في الطبري ابن أخرجه

 كتابه في الاللكائي الطبري الحسن بن هللا هبة القاسم أبو اإلمام ساق وقد

 عن بذلك القول" :  والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح"  العظيم

 القرآن:  يقولون كلهم ، وسلفها األمة علماء من نفسا وخمسين مئة خمس

 . كافر فهو ، مخلوق:  قال ومن ، مخلوق غير هللا كالم

 : هللا رحمه قال

 التابعين وأتباع ، التابعين من ، أكثر أو نفسا وخمسون مئة خمس فهؤلء" 

 ، األعصار اختالف على ، الخيرين الصحابة سوى ، المرضيين واألئمة ،

 بقولهم الناس أخذ ممن ، إمام مئة من نحو وفيهم ، واألعوام السنين ومضي
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 ألوفا أسماؤهم لبلغت المحدثين قول بنقل اشتغلت ولو ، بمذاهبهم وتدينوا ،

 (.480" ) السنة"  من انتهى"  كثيرة

 البرية رب كالم في السلفية العقيدة"  كتاب من يسير، وتصرف باختصار،

 . (542-505: ص)"  الردية المبتدعة أباطيل وكشف

 شيخ فتاوى مجموع من عشر لثانيا المجلد:  أيضا ذلك في للتوسع وينظر

" المرسلة الصواعق مختصر"و ،" هللا كالم القرآن: " تيمية ابن اإلسالم

 . القيم البن

ا أََولَم   بقوله تعالى هللا نبّه -6 ضِ  إِلَى يََرو  َر   وأنهم وقدرته، عظمته على.. األ 

 يعبد، أن يستحق الذي هو هللا أن لعلموا ببصائرهم، ونظروا بقلوبهم رأوا لو

 من ذكر فيما إن أي آَليَةً  ذلِكَ  فِي إِنَّ : قال لذا شيء، كل على القادر هو إذ

 الناس أكثر وما ولكن، قادر، هللا أن على واضحا لدليال األرض في اإلنبات

 أعدائه، من المنتقم المنيع هو هللا وإن فيهم، علمي من سبق لما بمصدقين،

    .بأوليائه الرحيم

 الهَدى ِمنَ  بِهِ  هللاُ  بعثني ما مثلُ    بي موسي اْلشعريوفي الصحيح عن أ

 ، الماءَ  قبِلَتِ  نَقَيَّةً  منها فكانَ  ، أرًضا أصابَ  ، الكثيرِ  الَغي ثِ  كَمثَلِ  ، والِعل مِ 

 هللاُ  فنفَعَ  ، الماءَ  أمَسَكتِ  أجاِدبَ  منها وكانت   ، الكثيرَ  والعشبَ  الكْلَ  فأنبتَتِ 

ا وسقُوا ، منها شِربوا ، الناسَ  بها  إِنَّما ، أخرى منها طائفَةً  وأصاب ، وَرَعو 

ِسكُ  ل قيعان   هي  ، هللاِ  دينِ  في فَقُهَ  َمن   مثلُ  فذلِكَ  ، كْلً  تنبتُ  ول ، ماءً  تُم 

 يَقبل   ولم ، رأًسا بذلِكَ  يرفَع   لَم   َمن   ومثلُ  ، وعلَّمَ  فعلِمَ  ، بِهِ  هللاُ  بعثني ما ونفََعهُ 

ِسل تُ أُ  الذي هللاِ  هَُدى  بِهِ  ر 

 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  اْلشعري موسى أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1911: الرقم أو الصفحة الجامع

     يسير باختالف( 0090) ومسلم ،(28) البخاري أخرجه:  التخريج

القصة اْلولى قصة موسى وهارون عليهما السالم مع فرعون  -0

( 06) الشعراء سورةوقومه)امتنان فرعون على موسى بتربيته(  ]

 [00الى  50:اآليات 
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ْوَن أاَل يَتهقُوَن ( قَْوَم فِْرعَ 50َوإِْذ نادى َرب َك ُموسى أَِن اْئِت اْلقَْوَم الظهالِِميَن )

بُوِن )55) ( َويَِضيُق َصْدِري َوال يَْنطَلُِق 50( قاَل َربِّ إِنِّي أَخاُف أَْن يَُكذِّ

 (54( َولَُهْم َعلَيه َذْنٌب فَأَخاُف أَْن يَْقتُلُوِن )50لِسانِي فَأَْرِسْل إِلى هاُروَن )

( فَأْتِيا فِْرَعْوَن فَقُوال إِنها 51ُعوَن )قاَل َكاله فَاْذَهبا بِآياتِنا إِنها َمَعُكْم ُمْستَمِ 

( قاَل أَلَْم نَُربَِّك 52( أَْن أَْرِسْل َمَعنا بَنِي إِْسرائِيَل )56َرُسوُل َربِّ اْلعالَِميَن )

( َوفََعْلَت فَْعلَتََك الهتِي فََعْلَت 59فِينا َولِيداً َولَبِْثَت فِينا ِمْن ُعُمِرَك ِسنِيَن )

الِّيَن ) (58اْلكافِِريَن ) َوأَْنَت ِمنَ  ( فَفََرْرُت 00قاَل فََعْلتُها إِذاً َوأَنَا ِمَن الضه

ا ِخْفتُُكْم فََوَهَب لِي َربِّي ُحْكماً َوَجَعلَنِي ِمَن اْلُمْرَسلِيَن ) ( َوتِْلَك 05ِمْنُكْم لَمه

 (00نِْعَمةٌ تَُمن ها َعلَيه أَْن َعبهْدَت بَنِي إِْسرائِيَل )

  ِسيرُ التهفْ  

 القوم يأتي أن إياه آمًرا موسى ربك نادى حين -الرسول أيها- واذكر - 11

 .موسى قوم واستعباد باهلل بكفرهم الظالمين

 أوامره بامتثال هللا بتقوى ولين برفق فيأمرهم فرعون، قوم وهم - 11

 .نواهيه واجتناب

 .عنك به أبلغهم فيما يكذبوني أن أخاف إني: السالم عليه موسى قال - 12

 فأرسل الكالم، عن لساني وينحبس إياي، لتكذيبهم صدري ويضيق - 13

 .لي معينًا ليكون هارون أخي إلى السالم عليه جبريل

 .يقتلوني أن فأخاف القِب ِطي قتلي بسبب ذنب علي ولهم - 15

 وأخوك أنت فاذهب يقتلوك، لن كال،: السالم عليه لموسى هللا قال - 14

 لما مستمعون والتأييد بالنصو معكما فإنا صدقكما، على الةالد بآياتنا هارون

 .شيء ذلك من يفوتنا لكم، يقال ولما تقولون

 .كلها المخلوقات رب من إليك رسولن إنا: له فقول فرعون، فَأتِيَا - 16

 .إسرائيل بني معنا ابعث أن - 17
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 فينا كثتوم صغيًرا، لدينا نربّك ألم: السالم عليه لموسى فرعون قال - 12

 النبوة؟ ادعاء إلى دعاك الَّذي فما سنين، عمرك من

 قومك، من لرجل انتصاًرا القِب ِطي قتلت حين عظيًما أمًرا وفعلت - 19

 .عليك لنعمي الجاحدين من وأنت

 من وأنا الرجل ذلك قتلت: معترفًا لفرعون السالم عليه موسى قال - 21

 .الوحي يأتيني أن قبل الجاهلين

يَن قرية إلى قتله بعد منكم تفهرب - 21  به، إياي قتلكم من خفت لما َمد 

 .الناس إلى يرسلهم الذين رسله من وصيرني علًما، ربي فأعطاني

 نعمة إسرائيل بني استعبادك مع تستعبدني أن غير من إياي وتربيتك - 22

 .دعوتك من يمنعني ل ذلك لكن بحق، على بها تمنّ 

  المتن والسند قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة 

 ويستفاد وملئه، فرعون مع وهارون موسى قصة من األول الفصل هو هذا

 :يأتي ما منه

 الذي الجبار الطاغية فرعون إلى هارون وأخيه موسى إرسال كان -1

 إعذارا الضعفاء واستعباد بالشرك الظالمون قومه ومعه األلوهية، ادعى

 بحقيقة للجهل بها ذرعونيت حجة وألمثالهم لهم يبقى ل حتى وإنذارا،

 .والدين اإليمان

 ووعى وتأمل تدبر لمن التقوى على شديد حثّ  يَتَّقُونَ  أَل: قوله في -2

 .المنتظر المستقبل

 فرعون إلى بها كلف التي الرسالة وأداء المهمة خطورة موسى قّدر -3

 فأجابه نبيا، هارون معه يرسل وأن شرهم، عنه يدفع أن: أمرين ربّه فسأل

 تعالى هللا

 بنصره وأيّده تعالى، باهلل بالثقة وأمره وروعه، خوفه فهّدأ األمرين، إلى

َعل  : تعالى قال كما ويعاونه، ليؤازره مثله، رسول أخاه وجعل وعونه،  َواج 

ُدد   أَِخي، هاُرونَ  أَه لِي، ِمن   َوِزيراً  لِي ِري بِهِ  اش  هُ  أَز  ِرك  ِري فِي َوأَش   طه] أَم 
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ِسل هُ : سبحانه وقال ،[ 32 -29/ 21 ءاً  َمِعي فَأَر  قُنِي ِرد  / 22 القصص] يَُصدِّ

35. ] 

 استعفاء ذلك يكن ولم السؤال، هذا في له أذن موسى وكأن :القرطبي قال

 بأمر، يستقل ل من أن على دليل هذا ففي. يعينه من طلب بل الرسالة، من

 ذلك في يلحقه ول عليه، به يستعين من يأخذ أن تقصيرا، نفسه من ويخاف

 .(80/50تفسير القرطبي:  )  لوم

 مأمور فذلك خطيرة، غير أو خطيرة مهمة لكل األسباب اتخاذ من بدّ  ل -5

 الشرع يوجبه مما المخاطر وتقدير مطلوب، الحذر أن كما شرعا، به

 .والعقل

 إلى الذهاب من اإللهي التأييد هذا بعد هارون وأخوه موسى يتردد لم -4

 واجب وهذا العالمين، ربّ  من إليه رسولن أنهما له وأعلنا ،الظالم فرعون

 أن ذكر إنه حتى والصبر، والشجاعة الجرأة من فيه بدّ  ل الذي التبليغ

 عليه فدخال استهزاء، أذن ثم عليه، الدخول في سنة لهما يأذن لم فرعون

 .الرسالة وأّديا

 التوحيد لىإ والدعوة الرسالة إعالن بعد وهارون موسى مطلب كان -6

 مع يسيروا حتى إسرائيل بني سبيل إخالء وهو عدل، مطلبا الشرك ونبذ

 استعبدهم فرعون فإن الستعباد، عهد وإنهاء فلسطين، إلى الرسولين هذين

 .ألفا وثالثين مائة ست الوقت ذلك في وكانوا سنة، مائة أربع

 في لنبوةا قبل كانت السالم عليه موسى قبل من القبطي قتل حادثة إن -7

 ِمنَ  َوَجَعلَنِي ُحْكماً، َربِّي لِي فََوَهبَ  :بعدئذ قوله بدليل الشباب، عهد

َسلِيَن،  الوكزة بأن وجهال القتل، تعمد غير من خطأ الحادثة تلك وحدثت ال ُمر 

 .أول ذلك عن فرعون السالم عليه موسى أجاب وقد. القتل إلى تؤدي

َمة   َوتِل كَ : تعالى قوله -2 تَ  أَن   َعلَيَّ  ن هاتَمُ  نِع  رائِيلَ  بَنِي َعبَّد   في مختلف إِس 

 :وفائدته معناه
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 على السالم عليه موسى من الكالم هذا :والفراء والطبري السدي قال -

 عبّدت حيث من عليّ  نعمة وتربيتك نعم،: يقول كأنه بالنعمة، اإلقرار جهة

 .رسالتي ذلك يدفع ل ولكن وتركتني، غيري

 أي اإلنكار، جهة على السالم عليه موسى من هو: وغيره قتادة وقال -

 أي وقتلتهم؟ إسرائيل بني استعبدت قد وأنت وليدا، ربيتني بأن عليّ  أتمنّ 

 فكيف قومي، فإنهم تستعبدهم، ول تقتلهم أل كان الواجب ألن بنعمة، ليست

 ! الخصوص؟ على إليّ  إحسانك تذكر

 وقال -! نعمة؟ تلك أو أي ستفهام،ا تقدير فيه: أيضا والفراء اْلخفش وقال

 وبغير باستفهام يكون والتبكيت التبكيت، مخرج خرج الكالم إن: الضّحاك

 لك نعمة فأي أبواي، لربّاني إسرائيل بني تقتل لم لو: والمعنى استفهام،

 .به تمنّ  أن يجب ل بما عليّ  تمنّ  فأنت! علي

 الشعراء سورةالجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود هللا  ]- -0

                                           [05الى  00( :اآليات 06)

( قاَل َرب  السهماواِت َواْْلَْرِض َوما 00قاَل فِْرَعْوُن َوما َرب  اْلعالَِميَن )

َرب ُكْم ( قاَل 01( قاَل لَِمْن َحْولَهُ أاَل تَْستَِمُعوَن )04بَْينَُهَما إِْن ُكْنتُْم ُموقِنِيَن )

لِيَن )  (02( قاَل إِنه َرُسولَُكُم الهِذي أُْرِسَل إِلَْيُكْم لََمْجنُوٌن )06َوَرب  آبائُِكُم اْْلَوه

( قاَل لَئِِن 09قاَل َرب  اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوما بَْينَُهما إِْن ُكْنتُْم تَْعقِلُوَن )

( قاَل أََولَْو ِجْئتَُك بَِشْيٍء 08َن اْلَمْسُجونِيَن )اتهَخْذَت إِلَهاً َغْيِري َْلَْجَعلَنهَك مِ 

اِدقِيَن )00ُمبِيٍن )  (05( قاَل فَأِْت بِِه إِْن ُكْنَت ِمَن الصه

  التهْفِسيرُ 

 زعمت الَّذي المخلوقات رب وما: السالم عليه لموسى فرعون قال - 23

 !رسوله؟ أنك

 ورب السماوات بر هو المخلوقات رب: فرعون مجيبًا موسى قال - 25

 .وحده فاعبدوه ربهم أنَّه موقنين كنتم إن بينهما ما ورب األرض،



82 
 

 جواب إلى تستمعون أل: قومه سادة من حوله لمن فرعون قال - 24

 !كاذب زعم من فيه وما موسى،

 .السابقين آبائكم ورب ربكم هللا: موسى لهم قال - 26

 كيف يعي ل لمجنون يكمإل رسول أنَّه يزعم الَّذي إن: فرعون قال - 27

 .يعقل ل ما ويقول يجيب،

 المغرب، ورب المشرق، رب هو إليه أدعوكم الَّذي هللا: موسى قال - 22

 .بها تعقلون عقول لكم كانت إن بينهما ما ورب

ته عن عجزه بعد لموسى فرعون قال - 29  غيري معبوًدا عبدت لئن: ُمَحاجَّ

 .المسجونين من ألصيّرنك

 لو حتَّى المسجونين من أتصيرني: لفرعون السالم عليه ىموس قال - 31

 هللا؟ عند من به جئتك فيما صدقي يبين بما جئتك

 فيما الصادقين من كنت إن صدقك على يدل أنَّه ذكرت بما فأت: قال - 31

 .تّدعيه

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 السالم عليه موسى بين هللا وجود إثبات شأن في حاسمة مناظرة هذه --1

 .الجبار الطاغية وفرعون

 هللا رؤية يريدون الذين ،والملحدين الماديين عند المادية النزعة منها يتبين

 لذا المواد، بقية كشأن المجاور، بالحس لمسه أو المجردة بالعين تعالى

 السالم عليه موسى فأتى ،العالمين رب حقيقة عن فرعون استفهم

 ألن مخلوق فيها يشاركه ل التي مخلوقاته، من هللا على الدالة بالصفات

 خالقها هو تعالى وهللا محدثة، المجسدة المادة وألن أحد، يدركها ل هللا حقيقة

 .وموجدها

ُ  َرِضيَ  لَِعائَِشةَ  قُلتُ  وفي الصحيح عن مسروق بن اْلجدع تَاه   يا: َعن هَا هللاَّ  أُمَّ

د   َرأَى هل   ا َشَعِري قَفَّ  لقَد  : فَقالَت   َربَّهُ؟ وسلَّمَ  ليهع هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ  قُل َت، ممَّ

ثََكهُنَّ  َمن ثاََلٍث، ِمن أن تَ  أي نَ  ثَكَ  َمن:  َكَذبَ  فقَد   َحدَّ ًدا أنَّ  َحدَّ  هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ
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ِرُكهُ  َل : }قََرأَت   ثُمَّ  َكَذَب، فقَد   َربَّهُ  َرأَى وسلَّمَ  عليه ِركُ يُ  وهو األب َصارُ  تُد   د 

ُ  يَُكلَِّمهُ  أن   لِبََشرٍ  كانَ  َوما[ }113:األنعام]،{الَخبِيرُ  اللَِّطيفُ  وهو األب َصارَ   هللاَّ

يًا إلَّ  لَمُ  أنَّه َحدَّثَكَ  وَمن ،[41:الش ورى{. ]ِحَجابٍ  وَراءِ  ِمن أو   وح   في ما يَع 

ِري َوما: }قََرأَت   ثُمَّ  َكَذَب، فقَد   َغدٍ  ِسبُ تَ  َماَذا نَف س   تَد  {.  َغًدا ك 

ثَكَ  وَمن[35:لُقمان] ُسولُ  أي ها يَا: }قََرأَت   ثُمَّ  َكَذَب، فقَد   َكتَمَ  أنَّه َحدَّ  ما بَلِّغ   الرَّ

 السَّاَلمُ  عليه ِجب ِريلَ  َرأَى ولَِكنَّهُ   ،[67: المائِدة]اآليَةَ { َربِّكَ  ِمن إلَي كَ  أُن ِزلَ 

تَي نِ  ُصوَرتِهِ  في  .َمرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4911: الرقم أو البخاري الصفحة

 بينهما، وما واألرض السموات خالق هو هللا أن اْلول موسى جواب وكان

 من فيه وما العلوي العالم كلها، األشياء وخالق والمتصرف المالك فهو

 بحار من فيه وما السفلي والعالم النيّرات، والسيارات الثوابت اكبالكو

 الهواء من ذلك بين وما وثمار، ونبات وحيوانات وأشجار وجبال وقفار

 .وغيرهما والطير

لُقُ  أَفََمن  : هللا وجود على القاطع الدليل هو األشياء وخلق لُُق، ل َكَمن   يَخ   يَخ 

 [ .17/ 16 النحل] تََذكَُّرونَ  أَفاَل

 تَْستَِمُعوَن؟ أاَل: قال والخلق، اإليجاد عن عجزه فرعون أدرك فلما

 المقرر تصادم التي المقالة غرابة من والتعجب اإلغراء أسلوب مستخدما

 .المتقدمين كالفراعنة ومعبودهم، ربهم فرعون أن القوم عقيدة في

 سالح من عنه يفهمونه بدليل  ثانيا  السالم عليه موسى أتى ثم --2

لِينَ  آبائُِكمُ  َوَرب   َرب ُكم  : فقال ،التي  يطلبونها والمشاهدة َوَّ  هللا أن أي األ 

 لم أن بعد ووجودهم فنوا، آباء من فانحدارهم األوائل، آبائهم وخالق خالقهم

 من لهم بد ول محدثون، فهم مغيّر، من لهم بدّ  ل أنه على دليل يكونوا،

 .مخلوقون وهم مكّون

 بالجنون موسى واتهم والستخفاف التهكم إلى فلجأ ،جوابا نفرعو يجد لم

 .تماما سأله عما يجيب ل ألنه
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ِرقِ  َرب  : بقوله ثالثا موسى فأجابه ِربِ  ال َمش   نظام مسيّر هو هللا إن أي َوال َمغ 

 الخلل يعرف ل بديع نظام في بأجمعه العالم هذا ومحرك كله، الكون

 ل واحدا، بلدا فيملك فرعون أما األرض، أنحاء جميع ومالك والضطراب،

 بهم يؤدي إدراك من وهل هذا، يدرك عقل من فهل غيره، على له سلطان

 عبث الجزئي المالك وأن المطلق، الملك بصاحب اإليمان ضرورة إلى

 العالم؟ بقية إله فمن إلها، يكون أن وجنون وسفه

 السلطة ماستخدا من بدا يجد لم ،موسى حجة أمام فرعون هزم ولما

 يروى كما أنه مع الضعف، عين وذلك بالسجن، موسى فتوعد اإلرهابية،

 حتى سجنه من يخرجه لم أحدا، سجن إذا وكان القتل، من أشد سجنه كان

 .مخوفا فكان يموت،

 توعد معه يجدي وال وإقناعا، وإرهابا نفاذا أشد اإللهي التأييد ولكن

 السالم عليه موسى طلب نئذفحي الدنيا، مخاوف كل أمامه ويهون فرعون،

 يد على إل تحدث ل التي للعادة الخارقة بالمعجزة النبوة دعواه صدق إثبات

 تلك إظهار فرعون فقبل وإيجاده، تعالى هللا بإحداث رسول أو نبي

  .يعارضها بما ويأتي سيبطلها، أنه منه ظنا المعجزة،

 ورةسمعجزة موسى عليه السالم ووصف فرعون لها بالسحر ] -4

 [02الى  00آليات ا( :06) الشعراء

( َونََزَع يََدهُ فَإِذا ِهَي بَْيضاُء 00فَأَْلقى َعصاهُ فَإِذا ِهَي ثُْعباٌن ُمبِيٌن )

( يُِريُد أَْن 04( قاَل لِْلَمَْلِ َحْولَهُ إِنه هذا لَساِحٌر َعلِيٌم )00لِلنهاِظِريَن )

( قالُوا أَْرِجْه َوأَخاهُ َواْبَعْث 01اذا تَأُْمُروَن )يُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرِه فَم

اٍر َعلِيٍم ) (06فِي اْلَمدائِِن حاِشِريَن )  (02يَأْتُوَك بُِكلِّ َسحه

  التهْفِسيرُ 

 فرمى موسى عصاه في األرض فانقلبت فجأة ثعبانًا واضًحا للعيان. - 32

اًضا نورانيًّا ل وأدخل يده في جيبه غير بيضاء، فأخرجها بيضاء بي - 33

 بياض بََرص، يشاهده الناظرون كذلك.



85 
 

قال فرعون لسادة قومه من حوله: إن هذا الرجل لساحر عليم  - 35

 بالسحر.

 يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم، فما رأيكم فيما نتخذه فيه؟ - 34

ر  أخاه، ول تبادر بعقوبتهما، وأرسل في مدائن  - 36 ه وأخِّ ر  قالوا له: أَخِّ

 صر من يجمعون السحرة.م

ار عليم بالسحر. - 37  يأتوك بكل سحَّ

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

كانت معجزة موسى عليه السالم العصا واليد، فألقى عصاه من يده،  --5

فانقلبت ثعبانا وهو أعظم ما يكون من الحيّات، وأدخل يده في جيبه ثم 

قطعة من الشمس، لكن كان بياضها نورانيا أخرجها، فإذا هي تْلأل، كأنها 

 كالقمر.

فوصف فرعون تلك المعجزة لقومه بأنها من قبيل السحر، ل من قبيل  --2

المعجزة، وحرضهم على اتخاذ خطة للغلبة على موسى وأخيه، حتى ل 

 يأخذ البالد من أيديهم.

 اقتبسَ  الن جوم، منَ  ِعلًما اقتبسَ  منِ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 زادَ  ما زادَ  السِّحرِ  منَ  شعبةً 

 أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0801: الرقم أو الصفحة داود

 لهما، واللفظ( 0206) ماجه وابن ،(0801) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0940) وأحمد

 .الغيبِ  ِعلمِ  بَزعمِ  المرتبِطةِ  الن جومِ  ُعلومِ  تَعل مِ  ِمن التَّحذيرُ : الحديثِ  وفي --1

 .السِّحرِ  تَعل مِ  ِمن التَّحذيرُ : وفيه --2

تَنِبُوا وفي الصحيح عن أبي هريرة ِ  َرسولَ  يا: قالوا الُموبِقاِت، السَّب عَ  اج   هللاَّ

؟ وما كُ : قالَ  هُنَّ ِ،ب الشِّر  ُر، اهللَّ ح  مَ  الَّتي النَّف سِ  وقَت لُ  والسِّ ُ  َحرَّ ، إلَّ  هللاَّ  بالَحقِّ
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لُ  با، وأَك  لُ  الرِّ ِف، يَومَ  والتََّولِّي اليَتِيِم، مالِ  وأَك  ح  فُ  الزَّ َصناتِ  وقَذ   الُمح 

ِمناتِ   .الغافاِلتِ  الُمؤ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0266: الرقم أو الصفحة

 (98) ومسلم ،(0266) البخاري أخرجه:  التخريج

 هذا غيرِ  في ُذِكرِ  فقد   هذه؛ إلَّ  َكبيرة   تكونَ  ألَّ  يُنافي ل السَّبعِ  هذه وِذكرُ 

وِر، قَولُ : الموضعِ  جلِ  وِزنا الز   واليمينُ  الوالديِن، قوقُ وعُ  جاِره، بَحليلةِ  الرَّ

ا وغيُرها هللاِ، بَيتِ  واستحاللُ  الَغموُس، نَّةِ  في وَردَ  ممَّ  أنَّ : والتَّحقيقُ . الس 

ا ذلك، ِمن أكثَرَ  يُنافي ل عَددٍ  على التَّنصيصَ  بعِ  تَعيينُ  وأمَّ  فالحتمالِ  هنا السَّ

 إليه أُوِحيَ  ثمَّ  الوقِت، ذلك في بها أُعلِمَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   يكونَ  أن  

دَ   .الوقتِ  ذلك في الحاجةُ  إليها َدَعت التي هي السَّبعُ  يكونَ  أو غيُرها، ذلك بع 

وهنا جاء دور المزايدة كما يفعل أتباع الرؤساء اليوم، فأشاروا على  --3

فرعون بجمع مهرة السحرة من أرجاء البالد، ليقابلوه بنظير ما جاء به 

 فرعون الغلبة والنصرة عليه.موسى، وتتحقق ل

ولكن كان في هذا الجمع مفاجأة إلهية أدت إلى إيمان السحرة جميعا  --5

 بإله موسى وهارون.

 سورةإيمان السحرة باهلل في المبارزة الحاسمة في مشهد عظيم ] -1

 [15الى  09اآليات  ( :06) الشعراء

َحَرةُ  فَُجِمعَ   ُمْجتَِمُعونَ  أَْنتُمْ  َهلْ  لِلنهاسِ  َوقِيلَ ( 09) َمْعلُومٍ  يَْومٍ  لِِميقاتِ  السه

َحَرةَ  نَتهبِعُ  لََعلهنا( 08) ا( 40) اْلغالِبِينَ  ُهمُ  كانُوا إِنْ  السه َحَرةُ  جاءَ  فَلَمه  السه

 إِذاً  َوإِنهُكمْ  نََعمْ  قالَ ( 45) اْلغالِبِينَ  نَْحنُ  ُكنها إِنْ  َْلَْجراً  لَنا أَإِنه  لِفِْرَعْونَ  قالُوا

بِينَ  لَِمنَ   فَأَْلقَْوا( 40) ُمْلقُونَ  أَْنتُمْ  ما أَْلقُوا ُموسى لَُهمْ  قالَ  (40) اْلُمقَره

ةِ  َوقالُوا َوِعِصيهُهمْ  ِحبالَُهمْ   فَأَْلقى( 44) اْلغالِبُونَ  لَنَْحنُ  إِنها فِْرَعْونَ  بِِعزه

َحَرةُ  فَأُْلقِيَ ( 41) يَأْفُِكونَ  ما تَْلقَفُ  ِهيَ  فَإِذا َعصاهُ  ُموسى  ساِجِدينَ  السه

 آَمْنتُمْ  قالَ ( 49) َوهاُرونَ  ُموسى َربِّ  (42) اْلعالَِمينَ  بَِربِّ  آَمنها قالُوا( 46)

ْحرَ  َعلهَمُكمُ  الهِذي لََكبِيُرُكمُ  إِنههُ  لَُكمْ  آَذنَ  أَنْ  قَْبلَ  لَهُ   َْلُقَطَِّعنه  تَْعلَُمونَ  فَلََسْوفَ  السِّ
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 إِلى إِنها َضْيرَ  ال قالُوا( 48) أَْجَمِعينَ  َوَْلَُصلِّبَنهُكمْ  ِخالفٍ  ِمنْ  مْ َوأَْرُجلَكُ  أَْيِديَُكمْ 

لَ  ُكنها أَنْ  َخطايانا َرب نا لَنا يَْغفِرَ  أَنْ  نَْطَمعُ  إِنها( 10) ُمْنقَلِبُونَ  َربِّنا  أَوه

 (15) اْلُمْؤِمنِينَ 

  التهْفِسيرُ 

 .محددين وزمان نمكا في موسى لمباراة سحرته فرعون فجمع - 32

 السحرة؟ أم موسى أهو الغالب لتروا مجتمعون أنتم هل: للناس وقيل - 39

 

 .موسى على لهم الغلبة كانت إن دينهم في السحرة نتبع أن رجاء - 51

 جزاء لنا هل: له قالوا موسى ليغالبوا فرعون إلى السحرة جاء فلما - 51

 موسى؟ على لنا الغلبة كانت إن معنوي أو مادي

 لمن عليه فوزكم حال في وإنكم جزاء، لكم نعم: فرعون لهم قال - 52

 .الرفيعة المناصب بإعطائكم عندي المقربين

 ما ألقوا: سحًرا ليس عنده ما أن ومبينًا هللا بنصر واثقًا موسى لهم قال - 53

 .وعصيكم حبالكم من ُمل قُوه أنتم

 لنحن إنا فرعون عظمةب: إلقائها عند وقالوا وعصيهم، حبالهم فألقوا - 55

 .المغلوب هو وموسى الغالبون،

هون ما تبتلع هي فإذا حية، فانقلبت عصاه موسى فألقى - 54  على به يَُموِّ

 .السحر من الناس

 سقطوا سحرهم من ألقوه ما تبتلع موسى عصا السحرة أبصر فلما - 56

 .ساجدين

 .كلها المخلوقات برب آمنا: قالوا - 57

 .السالم عليه هارون ورب موسى رب - 52
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 آذن أن قبل بموسى أآمنتم: إيمانهم السحرة على منكًرا فرعون قال - 59

 جميًعا تآمرتم وقد السحر، علمكم الَّذي كبيركم لهو موسى إن! بذلك؟ لكم

 عقاب، من بكم أوقعه ما تعلمون فلسوف منها، مصر أهل إخراج على

ل فْلقطعنّ   اليد مع اليمنى الرجل طعبق بينهما مخالفًا ويده واحد كل رج 

 منكم أستبقي ل النخل، جذوع على أجمعين وألصلبنكم العكس، أو اليسرى

 .أحًدا

 في والصلب القطع من به تهددنا فيما ضرر ل: لفرعون السحرة قال - 41

 .الدائمة رحمته في وسيدخلنا منقلبون، ربنا إلى ونحن يزول، فعذابك الدنيا،

 كنا أن ألجل ارتكبناها التي السابقة خطايانا عنا هللا يمحو أن نرجو إنا - 41

 .به وصدَّق بموسى آمن من أول

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 فرعون أمام للمبارزة السالم عليه موسى مع السحرة اجتماع كان --1

 واإليمان الحق أهل موقف فيه تبين التاريخ، خلده عظيم مشهد في وملئه

 .والمبطلين األفاكين وقفوم باهلل،

 عليه موسى حدد كما الزينة، يوم هو للقبط عيد يوم الناس جتمعا --2

 :السالم

ِعُدُكم  : قالَ  مُ  َمو  ينَِة، يَو  َشرَ  َوأَن   الزِّ  وحرض[ 49/ 21 طه] ُضًحى النَّاسُ  يُح 

 موسى على السحرة غلبة تأملوا أو ورجوا الحضور، على بعضا بعضهم

 .هارون وأخيه

 لهدف والغلبة التفوق أرادوا فالسحرة قائمة، كانت الهزيمة وبوادر --3

 موسى وأما معا، باألمرين فرعون ووعدهم الجاه، وإما المال إما دنيوي

 والرسالة، النبوة صدق وإثبات الحق، نصرة فأرادوا السالم عليهما وأخوه

 عادة،لل خارق أمر المعجزة ألن بنصره هللا فأيدهما هللا، كلمة وإعالء

 ! البشر وقدرة هللا قدرة بين وشتان اإللهية، اإلرادة مصدرها

 لتكون وعصيهم حبالهم بإلقاء السحرة ابتداء: الهزيمة عالئم ومن --5

 بها، وانبهارهم الناس انشداه من بالرغم السالم، عليه موسى لعصا طعمة
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 الحبال كانت وقد وعصيهم، حبالهم ألقوا لما أنهم :عباس ابن عن روي

 اشتدت حميت فلما بالزئبق، مملوءة مجوفة والعصي  بالزئبق، مطلية

 موسى فهاب األرض، من جانب كل من تدب حيات كأنها فصارت حركتها،

بان   ِهيَ  فَإِذا َعصاهُ  فَأَل قى يمينك في ما ألق: له فقيل ذلك، السالم عليه  ثُع 

 أكلت حتى هم،وعصي حبالهم من رموه ما كل فابتلعت فاها، فتحت ثم ُمبِين  

 قالوا ذلك السحرة رأى فلما كانت، كما هي فإذا عصاه، موسى أخذ ثم الكل،

 إن وكذلك والعصي، الحبال بقيت غلبناهم فإذا الناس، نساحر كنا: لفرعون

 .العالمين برب وآمنوا فسجدوا حق، هذا ولكن غلبونا،

 يدل لذيوا ثابتة، رواية فيها فليس والعصي والحبال السحرة عدد أما --4

 فرعون وألن بلد، كل من حشروا حيث من كثيرة، كانت أنها القرآن عليه

 .الغفير الجمع بهذا الغلبة إلى اطمأن

ةِ : اإللقاء حين قالوا السحرة أن :الهزيمة أمارات ومن --6 َن، بِِعزَّ َعو   إِنَّا فِر 

نُ   .عزتهو هللا باسم فألقى موسى أما بالغلبة، قطعوا أي ال غالِبُونَ  لَنَح 

 السالم عليه لموسى المعجزة نصر غير اْلخرى العظمى والمفاجأة --7

 كانوا ألنهم تعالى هلل ساجدين فخروا وجل، عز باهلل السحرة إيمان هي

 من صنعوا ما كل تبتلع موسى عصا أن رأوا فلما السحر، بمنتهى عالمين

 يسل أنه علموا السحر، حدّ  عن خارج ذلك أن وشاهدوا وتمويه، تخييل

 .بسحر

 فرعون بتهديدات عائبين غير وجل عز باهلل الجازم إيمانهم أعلنوا وقد --2

 تقطيع مع اإليمان، هذا سبيل في استشهادا الموت وفضلوا العاتي، الجبار

 السحر، وضالل الكفر مستنقع إلى العودة على والصلب، واألرجل األيدي

 :بأمرين عنهم، هللا رضي الثابت الصلب موقفهم الكريم القرآن وخلد

 ثواب في رغبة آمنوا ما وأنهم ،مرضاته وابتغاء هللا حب في التفاني -اْلول

 درجات أعلى وهذا ُمن قَلِبُونَ  َربِّنا إِلى إِنَّا َضي رَ  ل: قالُوا: عقاب من رهبة أو

 .الصديقين
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 إِنَّا: والسحر الكفر على القائم الذميم الماضي تبعات من التخلص -الثاني

فِرَ  أَن   عُ نَط مَ   بيئة في اإليمان إلى السباقين بذلك فكانوا َخطايانا َرب نا لَنا يَغ 

لَ  ُكنَّا أَن   بالكفر تغصّ  ِمنِينَ  أَوَّ  .ال ُمؤ 

( 06) الشعراء سورةنجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده  ] -6

                                              [69الى  10:اآليات 

 فِي فِْرَعْونُ  فَأَْرَسلَ ( 10) ُمتهبَُعونَ  إِنهُكمْ  بِِعباِدي أَْسرِ  أَنْ  ُموسى إِلى َحْيناَوأَوْ 

 لَنا َوإِنهُهمْ ( 14) قَلِيلُونَ  لَِشْرِذَمةٌ  هُؤالءِ  إِنه ( 10) حاِشِرينَ  اْلَمدائِنِ 

 َوُعيُونٍ  نهاتٍ جَ  ِمنْ  فَأَْخَرْجناُهمْ  (16) حاِذُرونَ  لََجِميعٌ  َوإِنها( 11) لَغائِظُونَ 

( 18) إِْسرائِيلَ  بَنِي َوأَْوَرْثناها َكذلِكَ ( 19) َكِريمٍ  َوَمقامٍ  َوُكنُوزٍ ( 12)

ا( 60) ُمْشِرقِينَ  فَأَْتبَُعوُهمْ   إِنها ُموسى أَْصحابُ  قالَ  اْلَجْمعانِ  تَراَءا فَلَمه

 ُموسى إِلى فَأَْوَحْينا( 60) َسيَْهِدينِ  َربِّي َمِعي إِنه  َكاله  قالَ  (65) لَُمْدَرُكونَ 

( 60) اْلَعِظيمِ  َكالطهْودِ  فِْرقٍ  ُكل   فَكانَ  فَاْنفَلَقَ  اْلبَْحرَ  بَِعصاكَ  اْضِربْ  أَنِ 

 ثُمه ( 61) أَْجَمِعينَ  َمَعهُ  َوَمنْ  ُموسى َوأَْنَجْينا( 64) اآْلَخِرينَ  ثَمه  َوأَْزلَْفنا

 َوإِنه ( 62) ُمْؤِمنِينَ  أَْكثَُرُهمْ  كانَ  َوما يَةً آَل  ذلِكَ  فِي إِنه  (66) اآْلَخِرينَ  أَْغَرْقنَا

ِحيمُ  اْلَعِزيزُ  لَُهوَ  َربهكَ   (69) الره

  التهْفِسيرُ 

 فإن لياًل، إسرائيل ببني يسري أن إياه آمرين موسى إلى وأوحينا - 42

 .ليردوهم متبعوهم معه ومن فرعون

 الجيوش يجمعون جامعين المدائن في جنوده بعض فرعون فبعث - 43

 .مصر من بمسيرهم علم لما إسرائيل بني ليردوا

 .قليلة لطائفة هؤلء إن: إسرائيل بني شأن من مقلاًل  فرعون قال - 45

 .عليهم يغيظنا ما لفاعلون وإنهم - 44

 .متيقظون لهم لمستعدون وإنا - 46

 الغناء، الحدائق ذات مصر أرض من وقومه فرعون فأخرجنا - 47

 .الماءب الجارية والعيون
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 .الحسنة والمساكن المال، خزائن وذات - 42

 من النعم هذه جنس صيرنا النعم هذه من وقومه فرعون أخرجنا وكما - 49

 .الشام بالد في إسرائيل لبني بعدهم

 .الشمس شروق وقت في إسرائيل بني إثر في وقومه فرعون فسار - 61

 كل يرى صار بحيث وقومه موسى مع وقومه فرعون تقابل فلما - 61

 ول سيلحقوننا، وقومه فرعون إن: موسى أصحاب قال اآلخر، الفريق فريق

 .بهم لنا قِبَل

 بالتأييد ربي معي فإن تصورتم، كما األمر ليس: لقومه موسى قال - 62

 .النجاة طريق إلى ويدلني سيرشدني والنصر،

 بها، فضربه بعصاه، البحر يضرب أن إياه آمرين موسى إلى فأوحينا - 63

لًكا عشر اثني إلى وتحّول البحر فانشقّ   فكانت إسرائيل، بني قبائل بعدد َمس 

 ل بحيث والثبات الِعظَم في العظيم الجبل مثل البحر من منشقة قطعة كل

 .ماء منها يسيل

 .سالك الطريق أن ظانين البحر دخلوا حتَّى وقومه فرعون وقربنا - 65

 .أحد منهم يهلك فلم ئيل،إسرا بني من معه ومن موسى وأنقذنا - 64

 .البحر في بالغرق وقومه فرعون أهلكنا ثم - 66

 دالة آلية وقومه فرعون وهالك ونجاته لموسى البحر انفالق في إن - 67

 .بمؤمنين فرعون َمعَ  َمن   أكثرُ  كان وما موسى، صدق على

 الرحيم أعدائه، من ينتقم الَّذي العزيز لهو -الرسول أيها- ربك وإن - 62

  .منهم تاب منب

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 حسم وفرعون موسى قصة من واألخير الخامس الفصل هذا في --1

 األزمات، وأشد الساعات أحلك في تعالى هللا قدرة يظهر حسما الموقف

 هللا قدرة مواجهة في الظالمة البشرية القوة على العتماد ضعف مدى ويبين
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 بما إل للبحر بفارق ليس ضربها فمجرد موسى عصا أما ه،واختراع تعالى

 بالنسبة به التبصر يجب ما وهذا اإللهية، القدرة إظهار من به اقترن

 عشر اثني البحر فلق في العصا بتأثير الهازئين المؤمنين غير للكافرين

 .يبسا طريقا

 غرقهمفي والهالك، الهاوية إلى الظالمين يستدرج أن تعالى حكمته ومن --2

 ساحل إلى نبيهم بقيادة اإليمان جيش يقود وأن للمعتبر، عبرة ليكون جميعا

 يهلك أن تعالى هللا بإمكان وكان عليهم، نعمته وتمام فضله، ليظهر النجاة،

 .دولته أرض وفي مملكته قلب في وجنوده فرعون

 المؤمنين إلنجاء عباده في تعالى وسنته الحكمة لتلك وإظهارا --3

 الكافرين وإهالك وأنبيائه، رسله برسالة المعترفين أوليائه، من المصدقين

 إسرائيل ببني يخرج أن السالم عليه موسى أمر أعدائه، من لهم المكذبين

 وجنوده فرعون أن إليه وأوحى بموسى، آمنوا ألنهم عباده وسماهم ليال

 .أرقاء عبيدا إلبقائهم مصر، بالد إلى ليردوهم سيتبعونهم

 موسى لمسيرة التالي اليوم في جيشه وأعد عساكره، رعونف فجّمع --5

 حقيرة، قليلة طائفة هؤلء بأن العسكرية القوى مستنفرا ليال، إسرائيل ببني

 تقدم كما استعاروها التي بأموالنا وذهابهم ديننا لمخالفتهم لنا أعداء وأنهم

 .وأسلحتنا حذرنا أخذنا مجتمع وأننا بيانه،

 أشجار من فيها وما مصر أرض من لهم تجريدا ارالستنف هذا وكان --4

 الذين إسرائيل لبني مشروعا إرثا ممتلكاتهم وجعل عالية، ومنازل وأنهار

                                         .مصر في مستضعفين أذلء عبيدا كانوا

. وقومه فرعون هالك بعد مصر إلى إسرائيل بنو رجع :وغيره الحسن قال

. تعالى هللا بأمر فرعون آل حليّ  من استعاروه ما هنا بالوراثة ادأر: قيلو

 مصر إلى عادوا فقد أي هلل، والحمد لهم، حصل األمرين وكال: القرطبي قال

 .ومالكها وسادتها قادتها وأصبحوا

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  قَِدمَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  لهم   فَقالَ  َعاُشوَراَء، يَومَ  ِصيَاًما، اليَهُودَ  فََوَجدَ  نَةَ الَمِدي  هللاَّ

مُ  هذا ما: َوَسلَّمَ  عليه م   هذا: فَقالوا تَُصوُمونَهُ؟ الذي اليَو  ، يَو  ُ  أَن َجى َعِظيم   هللاَّ
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َمهُ، ُموَسى فيه قَ  َوقَو  نَ  َوَغرَّ َعو  َمهُ، فِر  ًرا، ُموَسى فََصاَمهُ  َوقَو  نُ  ُشك   فَنَح 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَقالَ  نَُصوُمهُ، نُ : َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ لَى أََحق   فَنَح   بُموَسى َوأَو 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فََصاَمهُ  ِمنُكم  .بِصيَاِمهِ  َوأََمرَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة

 الَمِدينَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبي   قَِدمَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

م   هذا: قالوا هذا؟ ما: فَقالَ  عاُشوراَء، يَومَ  تَُصومُ  اليَهُودَ  فََرأَى ؛ يَو   هذا َصالِح 

م   ى يَو  ُ  نَجَّ َرائِيلَ  بَنِي هللاَّ ، ِمن إس  ِهم   بُموَسى أَحق   فأنَا: قالَ . ُموَسى فََصاَمهُ  َعُدوِّ

،  .بِصيَاِمهِ  وأََمرَ  فََصاَمهُ، ِمنُكم 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0004: الرقم أو الصفحة البخاري

ومِ  تعالَى هللاِ  ُشكرِ  َمشروعيَّةُ  :الحديثِ  وفي  ِمن َخير   له َحَصلَ  لَمن بالصَّ

رٍ  تَيسيرِ  أو ُكَرٍب، تَفريجِ   .أم 

 . الشمس أشرقت حين إسرائيل بني وقومه فرعون وتبع --6

 أصحاب خاف صاحبه، فريق كل يرى بحيث الجمعان تقابل فلما --7

 والبحر وراءنا فالعدو به، لنا طاقة ول العدو منا قرب لقد: وقالوا موسى،

 إِنَّا: والجفاء التوبيخ جهة على لموسى وقالوا ظنونهم، وساءت أمامنا،

َرُكونَ   بالهداية سبحانه هللا وعد وذّكرهم وزجرهم قولهم عليهم فردّ  لَُمد 

 بالنصر معي أي َسيَه ِدينِ  َربِّي َمِعي إِنَّ  يدركوكم لم َكالَّ  :لهم قائال والظفر،

 .النجاة طريق على وسيدلني العدو، على

 ل ما الجيوش من ورأوا إسرائيل، بني خوف واشتدّ  البالء عظم فلما --2

 تعالى ألنه بعصاه البحر يضرب أن موسى تعالى هللا أمر بها، لهم طاقة

 وإل يفعله، بفعل الظاهر في ومتعلقة بموسى متصلة اآلية تكون أن أراد

 به اقترن بما إل بذاته ذلك على معين ول للبحر، بفارق ليس العصا فضرب

 .السالم عليه موسى معجزات من هذا وجعل واختراعه، تعالى هللا قدرة من
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 إسرائيل، بني أسباط عدد على طريقا عشر اثنا فيه صار انفلق ولما --9

 يبسا طريقا البحر فصار جّمد، وكأنه العظيم، كالجبل بينها الماء ووقف

: تعالى قال كما األرض، كوجه وجعلتها وجففتها لفحتها رياح بتأثير

ِرب   رِ ا فِي طَِريقاً  لَهُم   فَاض  شى َول َدَركاً  تَخافُ  ل يَبَساً، ل بَح  / 21 طه] تَخ 

77. ] 

 يَنَاَم، أَن   أََحُدنَا أََرادَ  إَذا يَأ ُمُرنَا، َصالِحٍ  أَبُو كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

طَِجعَ  أَن   َمَواتِ  َربَّ  اللَّهُمَّ : يقولُ  ثُمَّ  األي َمِن، ِشقِّهِ  علَى يَض  ضِ  َوَربَّ  السَّ  األر 

شِ  َربَّ وَ   َوُمن ِزلَ  َوالنََّوى، الَحبِّ  فَالِقَ  شيٍء، ُكلِّ  َوَربَّ  َربَّنَا الَعِظيِم، الَعر 

َراةِ  قَاِن، َواإِلن ِجيلِ  التَّو   بنَاِصيَتِِه، آِخذ   أَن تَ  شيءٍ  ُكلِّ  َشرِّ  ِمن بكَ  أَُعوذُ  َوال فُر 

لُ  أَن تَ  اللَّهُمَّ  ، قَب لَكَ  فليسَ  األوَّ َدكَ  فليسَ  ِخرُ اآل َوأَن تَ  شيء  ، بَع   َوأَن تَ  شيء 

قَكَ  فليسَ  الظَّاِهرُ  ، فَو  ، ُدونَكَ  فليسَ  البَاِطنُ  َوأَن تَ  شيء  ي َن، َعنَّا اق ضِ  شيء   الدَّ

نِنَا ِوي َوكانَ . الفَق رِ  ِمنَ  َوأَغ  ُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  هَُري َرةَ، أَبِي عن ذلكَ  يَر   عليه هللاَّ

 .َوَسلَّمَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0250: الرقم أو الصفحة

فاتِ  بعضِ  إثباتُ : الَحديثِ  وفي --5  وجاللِه، هللاِ  بذاتِ  تليقُ  التي الصِّ

 .الدعاءِ  في تعالى هللا بصفات والتوسل

يِن، َخطرِ  َعظيمُ : وفيه --2  يَقضيَه أن   تعالى هللا ُدعاءِ  على والحث   الدَّ

 الحقد ونار نفوسهم، يمْل والغيظ البحر، إلى وقومه فرعون هللا قّربو --11

 صار لما ثم أجمعين، معه ومن موسى وأنجى كالمراجل، قلوبهم في تغلي

 .جميعا وأغرقهم عليهم أطبقه البحر وسط في اآلخرون

 خطايايَ  اغسل اللَّهمَّ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها

 منَ  األبيضَ  الثَّوبَ  نقَّيتَ  كما ، الخطايا منَ  قلبي ونقِّ  ، والبَردِ  جِ الثَّل بماءِ 

 الدَّنسِ 

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

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  65: الرقم أو الصفحة النسائي
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 سلموم يسير، باختالف( 6021) البخاري مطوالً  أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 198)

 الَكَسلِ  ِمنَ  بكَ  أُعوذُ  إنِّي اللَّهُمَّ  وفي الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها

َرمِ  والهََرِم،  النَّاِر، وفِت نَةِ  النَّارِ  َعذابِ  ِمن بكَ  أُعوذُ  إنِّي اللَّهُمَّ  والَمأ ثَِم، والَمغ 

 فِت نَةِ  َشرِّ  وِمن   الفَق ِر، فِت نَةِ  وَشرِّ  نَى،الغِ  فِت نَةِ  وَشرِّ  القَب ِر، وَعذابِ  القَب رِ  وفِت نَةِ 

اِل، الَمِسيحِ  ِسل   اللَّهُمَّ  الدَّجَّ  ِمنَ  قَل بِي ونَقِّ  والبََرِد، الثَّل جِ  بماءِ  َخطايايَ  اغ 

بُ  يُنَقَّى كما الَخطايا  كما َخطايايَ  وبي نَ  بَي نِي وباِعد   الدَّنَِس، ِمنَ  األب يَضُ  الثَّو 

تَ  ِرقِ  نَ بي   باَعد  ِربِ  الَمش   .والَمغ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6021: الرقم أو الصفحة البخاري

 بنحوه( 198) ومسلم ،(6021) البخاري أخرجه:  التخريج

ُ  صلَّى النَّبيَّ  أتيتُ  وفي الصحيح عن شكل بن حميد العبسي  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا: تُ فقُل ًذا علِّمني هللاَّ ذُ  تَعو   اللَّهمَّ : قُل: فقالَ  بكفي فأخذَ : قالَ . بِهِ  أتعوَّ

 شرِّ  وِمن لِساني، شرِّ  وِمن بَصري، شرِّ  وِمن سمعي، شرِّ  ِمن بِكَ  أعوذُ  إنِّي

 فرَجهُ  يَعني َمنيِّي شرِّ  ومن قلبي،

 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  العبسي حميد بن شكل:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0480: الرقم أو الصفحة الترمذي

 والنسائي ،(0480) والترمذي ،(5115) داود أبو أخرجه:  التخريج

(1444) 

 الذي إن حقا، المتأمل، للمعتبر وعبرة للمتعظ عظة! آية وأي آية إنها --11

 وعلى قدرته، على الدالة العظام هللا آيات من عجيبة آية البحر في حدث

 المعتبرين اعتبار وعلى له، معجزة كان حيث من السالم عليه موسى صدق

 .أبدا به

ُعودٍ  بنَ  هللاِ  َعب دَ  َسِمعَ  أنَّهُ  ر بن واثله بن الطفيلوفي الصحيح عن عام  َمس 

قِي  : يقولُ  هِ  بَط نِ  في َشقِيَ  َمن الشَّ  ِمن َرُجاًل  فأتَى بَغي ِرِه، ُوِعظَ  َمن َوالسَِّعيدُ  أُمِّ

َحابِ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  أَص  ،الِغفَ  أَِسيدٍ  بنُ  ُحَذي فَةُ : له يُقَالُ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  اِري 



96 
 

ثَهُ  لِ  ِمن بذلكَ  فََحدَّ ُعودٍ  اب نِ  قَو  قَى َوكيفَ : فَقالَ  َمس   فَقالَ  َعَمٍل؟ بغيرِ  َرُجل   يَش 

ُجلُ  له َجبُ : الرَّ تُ  فإنِّي ذلَك؟ ِمن أَتَع  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َسِمع   َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

بَُعونَ  ثِن تَانِ  بالن ط فَةِ  َمرَّ  إَذا: يقولُ  ُ  بََعثَ  ي لَةً،لَ  َوأَر  َرهَا َملًَكا، إلَي هَا هللاَّ  فََصوَّ

َعهَا َوَخلَقَ  َمهَا َوِجل َدهَا َوبََصَرهَا َسم   أَم   أََذَكر   َربِّ  يا: قالَ  ثُمَّ  َوِعظَاَمهَا، َولَح 

تُبُ  َشاَء، ما َرب كَ  فَيَق ِضي أُن ثَى؟  فيَقولُ  أََجلُهُ، َربِّ  يا: يقولُ  ثُمَّ  الَملَُك، َويَك 

تُبُ  َشاَء، ما َرب كَ  قُهُ، َربِّ  يا: يقولُ  ثُمَّ  الَملَُك، َويَك   َشاَء، ما َرب كَ  فَيَق ِضي ِرز 

تُبُ  ُرجُ  ثُمَّ  الَملَُك، َويَك  ِحيفَةِ  الَملَكُ  يَخ   َوَل  أُِمرَ  ما علَى يَِزيدُ  فال يَِدِه، في بالصَّ

 .يَن قُصُ 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الطفيل أبو واثلة بن عامر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0641: الرقم أو الصفحة مسلم

ه، بَطنِ  في وتَكوينِه الَجنينِ  نُموِّ  مراحلِ  بيانُ  :الحديث وفي --5  ِمن وهذا أُمِّ

 .الغيبِ  عن إخبار   ألنَّه وسلَّم؛ هعلي هللا صلَّى النَّبيِّ  ُمعجزاتِ 

 منها ويتَّقيَ  اآلِخرين، تَجاِربِ  ِمن يَتعلَّمَ  أن   المرءِ  على أنَّ : وفيه --2

 .بَخيِرها ويَمتثِلَ  ُشروَرها،

 وأمر تعالى، هللا أمر مخالفة على اإلقدام من شديد تحذير هذا وفي --12

 كان الذي وسلم عليه هللا صلّى لمحمد وتسلية اعتبار فيه ويكون رسوله،

 تكذيب من محمد يا تعجب فال المعجزات، ظهور مع قومه بتكذيب يغتم

 تعالى قال لذا يصلحوا، أن فلعلهم إيذائهم، على واصبر لك، قومك أكثر

 :ذلك عقيب

ثَُرهُم   كانَ  َوما --13 ِمنِينَ  أَك   موسى، قوم من أو فرعون قوم من سواء ُمؤ 

 امرأة آسية وابنته ،  فرعون آل مؤمن لإ فرعون قوم من يؤمن لم فإنه

 الصديق يوسف قبر على دلت التي العجوز موسى ذا بنت ومريم فرعون،

ِمنَ  لَن  : وقالوا العجل، عبدوا نجوا، أن فبعد موسى قوم وأما. السالم عليه  نُؤ 

َ  نََرى َحتَّى لَكَ    [ .44/ 2 البقرة!! ]َجه َرةً  هللاَّ
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 حتى ، بالسَّيفِ  الساعةِ  يدي بين بُِعثتُ  عمروفي الصحيح عن عبد هللا بن 

قي ُجِعلَ  و ، له شريكَ  ل وحده تعالى هللاُ  يُعبَدَ  حي ِظلِّ  تحت ِرز   وُجِعلَ  ، ُرم 

ل   غارُ  و الذ   منهم فهو بقومٍ  تشبَّه من و ، أمري خالفَ  من على الصَّ

 جامعال صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة

( 0854) حديث قبل التضعيف بصيغة معلقاً  البخاري أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 1662) أحمد موصوالً  وأخرجه مختصراً،

 واإلرشادُ  والِعصياِن، والفُسوقِ  الُكفرِ  بأهلِ  التَّشب هِ  من التَّحذيرُ : الحديثِ  وفي

 . ةِ والطَّاع اإليمانِ  بأهلِ  التَّشب هِ  إلى

القصة الثانية قصة إبراهيم عليه السالم * التنديد بعبادة اْلصنام وبيان  -2

ب المستحق للعبادة  ] الى  68( :اآليات 06) الشعراء سورةصفات الر 

90] 

َ إِْبراِهيَم ) ( قالُوا 20( إِْذ قاَل ِْلَبِيِه َوقَْوِمِه ما تَْعبُُدوَن )68َواْتُل َعلَْيِهْم نَبَأ

( 20( قاَل َهْل يَْسَمُعونَُكْم إِْذ تَْدُعوَن )25ناماً فَنَظَل  لَها عاِكفِيَن )نَْعبُُد أَصْ 

وَن )أَْو يَْنفَ  ( 24قالُوا بَْل َوَجْدنا آباَءنا َكذلَِك يَْفَعلُوَن ) (20ُعونَُكْم أَْو يَُضر 

( فَإِنهُهْم َعُدوٌّ 26َدُموَن )( أَْنتُْم َوآباُؤُكُم اْْلَقْ 21قاَل أَفََرأَْيتُْم ما ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن )

َوالهِذي ُهَو  (29َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِديِن )( الهِذي 22لِي إاِله َربه اْلعالَِميَن )

( َوالهِذي يُِميتُنِي ثُمه 90( َوإِذا َمِرْضُت فَُهَو يَْشفِيِن )28يُْطِعُمنِي َويَْسقِيِن )

يِن )( َوالهِذي أَْطَمُع أَْن 95يُْحيِيِن )  (90يَْغفَِر لِي َخِطيئَتِي يَْوَم الدِّ

  التهْفِسيرُ 

 .إبراهيم قصة -الرسول أيها- عليهم واتلُ  - 69

 هللا؟ دون من تعبدونه الَّذي ما: وقومه آزر ألبيه قال حين - 71

 .لها مالزمين عبادتها على مقيمين فنظلّ  أصناًما نعبد: قومه له قال - 71

 تدعونهم؟ حين دعاءكم األصنام تسمع له: إبراهيم لهم قال - 72



98 
 

 عصيتموهم؟ إن يضرونكم أو أطعتموهم، إن ينفعونكم أو - 73

 ول أطعناهم، إن ينفعوننا ول دعوناهم، إذا يسمعوننا ل: قالوا - 75

 فنحن ذلك، يفعلون آباءنا وجدنا أنا الحاصل بل عصيناهم، إن يضروننا

 .نقلدهم

 .هللا دون من األصنام من تعبدون كنتم ما يتمفرأ أتأملتم: إبراهيم قال - 74

 .األولون آباؤكم يعبده كان وما - 76

 .كلها المخلوقات رب هللا إل باطل ألنهم لي؛ أعداء كلهم فإنهم - 77

 .واآلخرة الدنيا خيري إلى يرشدني فهو خلقني، الَّذي - 72

 .عطشت إذا ويسقيني جعت، إذا يطعمني وحده هو والذي - 79

 .غيره لي شافي ل المرض من يشفيني الَّذي وحده فهو مرضت وإذا - 21

 .موتي بعد ويحييني أجلي، انقضى إذا يتوفاني وحده هو والذي - 21

 .الجزاء يوم خطيئتي لي يغفر أن وحده أرجوه والذي - 22

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 فرط على المشركين لتنبيه انك هنا السالم عليه إبراهيم قصة إيراد إن --1

ينكشف  » وليسّرى أبوهم، وهو ودينه، إبراهيم اعتقاد عن رغبوا إذا جهلهم

 إلعراض وحزن وغم همّ  من فيه وقع مما وسلم عليه هللا صلّى النبي عن« 

 .برسالته اإليمان عن قومه

 وبين السالم عليه الخليل إبراهيم سيدنا بين حادا نقاشا القصة وتتضمن --2

 جهودهم إضاعة عدم على حرصا األصنام، عبادة فائدة في وقومه أبيه

 األصنام هذه أن عاقل كل ويدرك لفائدة، عادة تكون العبادة فإن سدى،

 عنه تدفع ل كما خيرا، ألحد تملك ول رزق، أو بخير تأتي ل الجمادات

 معنى فما يضروا، ولم الوثنيون أيها ينفعوكم لم فإذا عصيت، إن ضرا

 لها؟ ادتكمعب



99 
 

 عبَد و ، السَّوائبَ  سيَّبَ  من أولَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

 فيها أمعاَءه يُجر   النارِ  في رأيتُه إني و ، عامرٍ  بنُ  َعمرو خزاعةَ  أبو األصنامَ 

 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة | 0004: الرقم أو الصفحة الجامع

نَعُ  الَّتي: البَِحيَرةُ : قالَ  ،الُمَسيِّبِ  بنِ  َسِعيدِ  َعنْ وفي الصحيح   ها يُم   َدر 

لُبُها فال لِلطَّواِغيِت، ، يَُسيِّبُونَها كانُوا: والسَّائِبَةُ  النَّاِس، ِمنَ  أَحد   يَح   ل آِللِهَتِِهم 

َملُ  ِ  َرسولُ  قالَ : هَُري َرةَ  أبو وقالَ : قالَ . َشيء   عليها يُح   عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

َرو َرأَي تُ : وسلَّم بَهُ  يَُجر   الُخزاِعيَّ  عاِمرٍ  بنَ  َعم  لَ  كانَ  النَّاِر، في قُص   َمن أوَّ

ُر، النَّاقَةُ : والَوِصيلَةُ . السَّوائِبَ  َسيَّبَ  رُ  البِك  لِ  في تُبَكِّ  تُثَنِّي ثُمَّ  اإلبِِل، نِتاجِ  أوَّ

دُ  ، يَُسيِّبُونَها وكانُوا بأُن ثَى، بَع  داهُما وَصلَت   إن   لِطَواِغيتِِهم  َرى إح   ليسَ  باألُخ 

لُ : والحامِ . َذَكر   بي نَهُما ِربُ  اإلبِلِ  فَح  رابَ  يَض  ُدوَد، الضِّ  قََضى فإذا الَمع 

هُ  لِلطَّواِغيِت، وَدُعوهُ  ِضرابَهُ  فَو  ِل، ِمنَ  وأَع  َمل   فَلَم   الَحم  ،شَ  عليه يُح   يء 

هُ  و   .الحاِميَ  وَسمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4600: الرقم أو الصفحة

 (0916) ومسلم ،(4600) البخاري أخرجه:  التخريج

 .النَّار في وأنَّه باهلل الشِّرك إلى دعا َمن جزاءِ  سوءُ  :الحديث وفي --5

مةِ  بيانُ : وفيه --2 ائبةِ  ُحر  كها وغيرها السَّ  للطَّواغيت نَذًرا أو قُربانًا وتر 

 .واألصنام

 لجؤوا المراد، وإثبات اإلفهام في وقاطعة مقنعة الحجة هذه وجدوا ولما --3

 دللة هذا وفي. دليل ول حجة غير من واألجداد لْلباء بالتقليد التمسك إلى

 وإثباته تكوينه في بد ل وأنه العقائد، شأن في وفساده التقليد ذم على كافية

 .المنطقي المقنع الدليل على العتماد من

 عبادة بأن الجهلة القوم هؤلء وأفهم السابق، قوله الخليل إبراهيم فأكد --5

 ربّ  هلل إل العبادة تنبغي ل وأنه لعابديها، محض ضرر األصنام هذه
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 عن الضرر ودفع انتفع عبده فمن والمالئكة، والجن اإلنس من العالمين

 .يعصى ول يطاع أن وجب أنعم ومن واآلخرة، الدنيا في نفسه

 فهو إليه، والتقرب عبادته تستوجب بحق المعبود هذا صفات إن ثم --4

 والشراب الطعام يرزق الذي وهو الحق، الدين إلى المرشد الهادي الخالق

 المميت وهو المعافي، الشافي وهو غيره، ل المنافع، من وغيرهما

 غافر وهو البعث، الباعث ثم المفني، ثم العدم، من الموجد أي والمحيي،

  .يشاء لما الفعال العقاب، شديد التوب وقابل الذنب

ُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  فِيما وسلََّم، عليه هللاَّ

تُ  إنِّي ِعبَاِدي يا: قالَ  أنَّهُ  َوتََعالَى تَبَاَركَ  هللاِ  َعنِ  َرَوى م   علَى الظ ل مَ  َحرَّ

مً  بي نَُكم   َوَجَعل تُهُ  نَف ِسي،  َمن إلَّ  َضال   ُكل ُكم   ِعبَاِدي يا تَظَالَُموا، فال ا،ُمَحرَّ

تَه ُدونِي هََدي تُهُ، ، فَاس  ، ُكل ُكم   ِعبَاِدي يا أَه ِدُكم  تُهُ، َمن إلَّ  َجائِع   أَط َعم 

تَط ِعُمونِي ، فَاس  ُكم  تُهُ، َمن إلَّ  َعاٍر، ُكل ُكم   ِعبَاِدي يا أُط ِعم  ُسونِي َكَسو  تَك   فَاس 

،أَك   ِطئُونَ  إنَُّكم   ِعبَاِدي يا ُسُكم  فِرُ  َوأَنَا َوالنَّهَاِر، باللَّي لِ  تُخ  نُوبَ  أَغ   َجِميًعا، الذ 

فُِرونِي تَغ  فِر   فَاس  ، أَغ  ي تَب لُُغوا لَن   إنَُّكم   ِعبَاِدي يا لَُكم  ونِي َضرِّ  َولَن   فَتَُضر 

لَُكم   أنَّ  لو ِعبَاِدي يا فَتَن فَُعونِي، نَف ِعي، تَب لُُغوا  َكانُوا َوِجنَُّكم   وإن َسُكم   َوآِخَرُكم   أَوَّ

، َواِحدٍ  َرُجلٍ  قَل بِ  أَت قَى علَى  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمل ِكي في ذلكَ  َزادَ  ما ِمنُكم 

لَُكم    نَقَصَ  ما َواِحٍد، َرُجلٍ  قَل بِ  أَف َجرِ  علَى َكانُوا َوِجنَُّكم   وإن َسُكم   َوآِخَرُكم   أَوَّ

لَُكم   أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمل ِكي ِمن ذلكَ   في قَاُموا َوِجنَُّكم   وإن َسُكم   َوآِخَرُكم   أَوَّ

طَي تُ  فََسأَلُونِي َواِحدٍ  َصِعيدٍ  أَلَتَهُ، إن َسانٍ  ُكلَّ  فأع  ا ذلكَ  نَقَصَ  ما َمس   ِعنِدي ممَّ

يَطُ  يَن قُصُ  كما إلَّ  ِخلَ  إَذا الِمخ  َر، أُد  َمالُُكم   هي إنَّما ِعبَاِدي اي البَح  ِصيهَا أَع   أُح 

، َمدِ  َخي ًرا، َوَجدَ  فَمن إيَّاهَا، أَُوفِّيُكم   ثُمَّ  لَُكم  َ  فَل يَح   فال ذلَك، غيرَ  َوَجدَ  َوَمن هللاَّ

تُ  إنِّي: روايةٍ  وفي.نَف َسهُ  إلَّ  يَلُوَمنَّ  م   فال ِعبَاِدي، وعلَى الظ ل مَ  نَف ِسي علَى َحرَّ

 .ُمواتَظَالَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0122: الرقم أو الصفحة

 في تعالى هللاِ  إلى ُمفتقُِرون الخلقِ  جميعَ  وأنَّ  الظ لمِ  قُبحُ  :الحديثِ  في --5

عِ  مصالِِحهم، جل بِ 
هم ودف   .وُدنياهم ِدينِهم أمورِ  في مضارِّ
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 .ويَستغفُِروه العبادُ  يسألَه أن   يُحب   تعالى هللاَ  أنَّ : وفيه --2

 .بِمعصيَتِهم يَنقصُ  ول الخل قِ  بِطاعةِ  يَزيدُ  ل وجلَّ  عزَّ  ُملَكه أنَّ : وفيه --3

 .تنقصُ  ول تنفذُ  ل َخزائنَه أنَّ : وفيه --5

لِ  فَِمن خيرٍ  ِمن العبدَ  أصابَ  ما أنَّ : وفيه --4  ِمن أصابَه وما ،تعالى هللاِ  فض 

 .وهََواه نفِسه فَمن   شر  

 .به حوائِجهم وإنزالِ  سؤالِه على الخلقِ  حث  : وفيه --6

رُ : وفيه --7  ُملِكه وكمالِ  تعالى قُدرتِه كمالِ  ذك 

ابين    ]  -9  سورةدعاء إبراهيم عليه السالم دعاء المخلصين اْلو 

 [98الى  90( :اآليات 06) الشعراء

الِِحيَن )َربِّ َهْب لِي  ( َواْجَعْل لِي لِساَن ِصْدٍق فِي 90ُحْكماً َوأَْلِحْقنِي بِالصه

( َواْغفِْر ِْلَبِي إِنههُ كاَن 91( َواْجَعْلنِي ِمْن َوَرثَِة َجنهِة النهِعيِم )94اآْلِخِريَن )

الِّيَن ) اٌل َوال بَنُوَن يَْوَم ال يَْنفَُع م (92( َوال تُْخِزنِي يَْوَم يُْبَعثُوَن )96ِمَن الضه

َ بِقَْلٍب َسلِيٍم )99)  (98( إاِله َمْن أَتَى هللاه

  التهْفِسيرُ 

قال إبراهيم داعيًا ربه: رب أعطني فقهًا في الدين، وألحقني  - 23

 بالصالحين من األنبياء قبلي بأن تدخلني الجنّة معهم.

 .بعدي القرون من يجيء فيمن حسنًا وثناء جمياًل  ذكًرا لي واجعل - 25

 المؤمنون، عبادك فيها يتنعم التي الجنّة منازل يرث ممن واجعلني - 24

 .فيها وأسكنِّي

 دعا الشرك، بسبب الحق عن الضالين من كان إنه ألبي؛ واغفر - 26

 تبرأ ذلك له تبين فلما الجحيم، أصحاب من أنَّه له يتبين أن قبل ألبيه إبراهيم

عُ  ولم منه  .له يَد 

 .للحساب الناس يبعث يوم بالعذاب تفضحني ول - 27
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 ينتصر كان بنون ول دنياه، في اإلنسان جمعه قد مال فيه ينفع ل يوم - 22

 .بهم

 عجب، ول رياء ول نفاق ول فيه شرك ل سليم؛ بقلب هللا جاء من إل - 29

 .له يدعون الذين وبأبنائه هللا، سبيل في أنفقه الَّذي بماله ينتفع فإنه

  ه سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن تفسر 

 واآلخرة، الدنيا خيري هذا دعائه في السالم عليه الخليل إبراهيم جمع --1

   . وأحكامه وبحدوده وجل عز باهلل ومعرفة وفهما علما هللا يؤتيه أن فطلب

 بالتوفيق الحسن الثناء ويمنح الدنيا، في الجميل ذكره يخلد أن طلب ثم --2

 العمل، لصالح

 أهل من يكون أن هللا سأل ثم عليه، األمم اجتماع هو: عباس ابن قالو 

 .بنعيمها يتمتعون الذين الجنة

َعل   وجل عز هللا قال :قال مالك عن أشهب روى قٍ  لِسانَ  لِي َواج   فِي ِصد 

ِخِرينَ   عمل في ويرى صالحا، عليه يثنى أن الرجل يحبّ  أن بأس ل: اآل 

 َعلَي كَ  َوأَل قَي تُ : تعالى هللا قال وقد تعالى، هللا وجه به قصد إذا الصالحين

الِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ : وقال[ 39/ 21 طه] ِمنِّي َمَحبَّةً  َعلُ  الصَّ  َسيَج 

منُ  لَهُمُ  ح  ا الرَّ  فنبه. حسنا وثناء عباده، قلوب في حبا أي[ 96/ 19 مريم] ُوّدً

َعل  : بقوله تعالى قٍ  لِسانَ  لِي َواج  ِخِرينَ  فِي ِصد   على[ 25/ 26 الشعراء] اآل 

 .الثانية الحياة فهو الجميل، الذكر يورث ما اكتساب استحباب

 الحسن، الثناء يكسب الذي الصالح العمل في الترغيب على دليل هذا وفي

 اْلدب في والبخاري مسلم يرويه فيما -وسلم عليه هللا صل ى النبي قال

 ان قَطَعَ  اإلن َسانُ  َماتَ  إَِذا : -هريرة أبي عن ماجه ابن إال السنن وأصحاب

 َصالِحٍ  َولَدٍ  أَو   بِِه، يُن تَفَعُ  ِعل مٍ  أَو   َجاِريٍَة، َصَدقَةٍ  ِمن إِلَّ : ثاََلثَةٍ  ِمن إِلَّ  َعَملُهُ  عن ه

ُعو  .له يَد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5605: الرقم أو الصفحة
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دَ  الوالَدي نِ  إلى اإلحسانِ  علي الحث  : الحديثِ  في --5  .َموتِهما بع 

 .النَّاسِ  في وبَثِّه النَّافِع الِعل مِ  تَعل مِ  على الحث  : وفيه --2

دقاتِ  التَّصد قِ  على الحث  : وفيه --3  .الجاريةِ  بالصَّ

 ويخرجه واإليمان، لإلسالم ويهديه أباه، وفقي أن تعالى هللا سأل ثم . --3

 فلما لهذا، له فاستغفر به، يؤمن أن الظاهر في وعده أباه ألن الشرك، من

 .منه تبرأ قال، بما يفي ل أنه بأن

ِزنِي َول: فقال والنجاة والسالمة التام بالستر دعاءه إبراهيم وختم مَ  تُخ   يَو 

 .القيامة يوم تعذبني ل أو ألشهاد،ا رؤوس على تفضحني ل أي يُب َعثُونَ 

 يَل قَى: قال وسلم عليه هللا صل ى النبي عن هريرة أبي عن البخاري في ثبت

هِ  وعلَى القِياَمِة، يَومَ  آَزرَ  أباهُ  إب راِهيمُ   له فيَقولُ  وَغبََرة ، قَتََرة   آَزرَ  وج 

ِصنِي، ل لكَ  أقُل   ألَم  : إب راِهيمُ  ِصيَك، ل ومَ فالي: أبُوهُ  فيَقولُ  تَع   فيَقولُ  أع 

تَنِي إنَّكَ  َربِّ  يا: إب راِهيمُ  ِزيَنِي ل أن   وَعد  يٍ  فأي   يُب َعثُوَن، يَومَ  تُخ  َزى ِخز   أخ 

ُ  فيَقولُ  األب َعِد؟ أبِي ِمن تُ  إنِّي: تَعالَى هللاَّ م  : يُقالُ  ثُمَّ  الكافِِريَن، علَى الَجنَّةَ  َحرَّ

تَ  ما إب راِهيُم، يا لَ  تَح  َخذُ  ُمل تَِطٍخ، بِذيخٍ  هو فإذا فَيَن ظُُر، ي َك؟ِرج   بقَوائِِمهِ  فيُؤ 

   .(القترة هي والغبرة )            .النَّارِ  في فيُل قَى

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة

 إبراهيمَ  لخليلِه تعالى هللاِ  إكرامُ : الحديثِ  وفي

 أحدا، بنون ول مال فيه ينفع ل يوم بأنه القيامة يوم إبراهيم ووصف --5

 فال الذنوب أما. والشرك الشك من الخالص وهو السليم القلب ينفع ولكن

 .المفسرين أكثر رأي وهذا أحد، منها يسلم

 فسد وإذا الجوارح، سلمت سلم إذا الذي ألنه بالذكر القلب وخص --4

 .الجوارح فسدت
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، الَحاَللُ  روي مسلم عن النعمان بن بشر ، والَحَرامُ  بَيِّن   وبي نَهُما بَيِّن 

لَُمهَا ل ُمَشبَّهَات   تَب َرأَ  الُمَشبَّهَاتِ  اتَّقَى َمنِ فَ  النَّاِس، ِمنَ  َكثِير   يَع   لِِدينِهِ  اس 

ِضِه، بُهَاتِ  في وقَعَ  وَمن وِعر  َعى َكَراعٍ : الش  لَ  يَر   أن   يُوِشكُ  الِحَمى، َحو 

ِ  ِحَمى إنَّ  أَل  ِحًمى، َملِكٍ  لُِكلِّ  وإنَّ  أَل  يَُواقَِعهُ، ِضهِ  في هللاَّ  وإنَّ  أَل  َمَحاِرُمهُ، أر 

غَ  الَجَسدِ  في  ُكل هُ، الَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدت   وإَذا ُكل هُ، الَجَسدُ  َصلَحَ  َصلََحت   إَذا: ةً ُمض 

 .القَل بُ  وهي أَل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو البخاري الصفحة

 يسير باختالف(5188) ومسلم ،( 10) البخاري أخرجه:  التخريج

يَ  إنَّما وفي الصحيح عن أبي موسي اْلشعري  إِنَّما ، تَقَل بِه من القلبَ  ُسمِّ

لِ  في تََعلَّقَت   ، بالفالةِ  ِريَشةٍ  َمثَلُ  القلبِ  َمثلُ   ظَه ًرا الّريحُ  يُقَلِّبُها ، شجرةٍ  أص 

 لِبَط نٍ 

 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  اْلشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0061: الرقم أو الجامع الصفحة

 نعم : قلتُ .  ؟ الفقرَ  هو المالِ  قِلَّةَ  أَفَتَرىوفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري 

 القلبِ  فقرُ  الفقرُ  و ، القلبِ  غنى الغنى إنما:  قال!  هللاِ  رسولَ  يا

 الترغيب صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  902: الرقم أو الصفحة

 (2808) والحاكم ،(691) حبان ابن أخرجه:  التخريج

 واط َمأنَّ  ، النَّف سُ  إليهِ  َسَكنَت   ما البِر   - بة الخشنيوفي الصحيح عن أبي ثعل

ُكن   لم   ما واإِلث مُ  ، القلبُ  إليهِ   وإن   ، القلبُ  إليهِ  يَط َمئِنَّ  ولم   ، النَّف سُ  إليهِ  تَس 

 . الُمف تُون أَف تَاكَ 

 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  الخشني ثعلبة أبو:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5201: الرقم أو الترغيب الصفحة
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 ،(191( )00/058) والطبراني ،(52222) أحمد أخرجه:  التخريج

 (0/00(( )اْلولياء حلية)) في نعيم وأبو

 ؟ واإلثمِ  البرِّ  عن تسألُ  جئتَ  عن وابصة بن معبد اْلسديوفي الصحيح 

 إليه واطمأنَّ  ، النَّفسُ  إليه أنَّت  اطم ما البِر  :  قلبَك استَف تِ :  فقال ، نعم:  قال

دَ  النَّفسِ  في حاك ما واإلثمُ  ، القلبُ  درِ  في وتردَّ  الناسُ  أفتاك وإن ، الصَّ

ك  وأَف تَو 

:  المصدر|  النووي:  المحدث|  اْلسدي معبد بن وابصة:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  8/510: الرقم أو الصفحة المجموع

 البخاري إسناد

 في والطحاوي ،(0100) والدارمي ،(59009) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0508(( )اآلثار مشكل شرح))

عُ  :الحديثِ  وفي بهاتِ  في الُوقوعِ  عن التَّور  زُ  الش   .للنَّفسِ  والتَّحر 

 وأسباب حالت أهم من الدوام على تعالى هللا ذكر أن المعلوم ومن --6

 والتصاف الذميمة، األوصاف من والخلوص السالمة على القلوب ترويض

 الجميلة، باألوصاف

ا : قال ثوبان عن ماجه وابن والترمذي أحمد وأخرج  َوالَِّذينَ  نزلت لمَّ

ةَ  الذَّهَبَ  نُِزونَ يَك   ُ  صلَّى هللاَّ  رسول معَ  كنَّا قالَ  َوال فِضَّ  في وسلَّمَ  علي هِ  هللاَّ

ةِ  الذَّهبِ  في أنزلَ  أصحابِهِ  بعضُ  فقالَ  أسفاِرهِ  بعضِ   أي   علمنا لو والفضَّ

 تعينُهُ  مؤمنة   وزوجة   شاكر   وقلب   ذاكر   لسان   أفضلُهُ  فقالَ  فنتَّخَذهُ  خير   المالِ 

 انِهإيم على

 اْللباني:  المحدث|  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مولى ثوبان:  الراوي

 حكم خالصة|  0084: الرقم أو الترمذي الصفحة صحيح:  المصدر| 

 صحيح:  المحدث

 التوجيه تستهدف الحنفاء وإمام األنبياء أبي من األدعية هذه أن :والخالصة

  .بها والعمل تردادها إل علينا فما واللتزام، والتباع والتعليم
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  كانَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة : يقولُ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

لِح   اللَّهُمَّ  َمةُ  هو الذي ِدينِي لي أَص  ِري، ِعص  لِح   أَم   فِيهَا الَّتي ُدن يَايَ  لي َوأَص 

لِح   معاِشي، َعلِ  معاِدي، فِيهَا الَّتي آِخَرتي لي َوأَص   في لي ِزيَاَدةً  الَحيَاةَ  َواج 

َعلِ  َخي ٍر، ُكلِّ  تَ  َواج   .َشر   ُكلِّ  ِمن لي َراَحةً  الَمو 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0200: الرقم أو الصفحة

أوصاف يوم القيامة وثواب هللا وعقابه وندم المشركين على ضاللهم  -8

 [504الى  80( :اآليات 06) شعراءال سورة]

َزِت اْلَجِحيُم لِْلغاِويَن )80َوأُْزلِفَِت اْلَجنهةُ لِْلُمتهقِيَن ) ( َوقِيَل لَُهْم أَْيَن 85( َوبُرِّ

ِ َهْل يَْنُصُرونَُكْم أَْو يَْنتَِصُروَن )80ما ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن ) ( 80( ِمْن ُدوِن هللاه

( قالُوا َوُهْم 81َوُجنُوُد إِْبلِيَس أَْجَمُعوَن ) (84اْلغاُووَن )فَُكْبِكبُوا فِيها ُهْم وَ 

ِ إِْن ُكنها لَفِي َضالٍل ُمبِيٍن )86فِيها يَْختَِصُموَن ) يُكْم بَِربِّ 82( تَاهلله ( إِْذ نَُسوِّ

 (500فَما لَنا ِمْن شافِِعيَن ) (88( َوما أََضلهنا إاِله اْلُمْجِرُموَن )89اْلعالَِميَن )

ةً فَنَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن )505َوال َصِديٍق َحِميٍم ) ( إِنه 500( فَلَْو أَنه لَنا َكره

ِحيُم 500فِي ذلَِك آَليَةً َوما كاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن ) ( َوإِنه َربهَك لَُهَو اْلَعِزيُز الره

(504) 

  التهْفِسيرُ 

 .نواهيه واجتناب أوامره، ثالبامت لربهم للمتقين الجنّة وقربت - 91

 .الحق دين عن ضلوا الذين للضالين المحشر في النار وأظهرت - 91

 األصنام؟ من تعبدونه كنتم ما أين: لهم تقريًعا لهم وقيل - 92

 أو هللا، عذاب من بمنعكم ينصرونكم هل هللا؟ دون من تعبدونهم - 93

 ألنفسهم؟ هم ينتصرون

 .أضلوهم ومن هم بعض فوق يمالجح في بعضهم فَُرِمي - 95

تَث نى ل كلهم، الشياطين من إبليس وأعوان - 94  .أحد منهم يُس 
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 من شركاء ويتخذونهم هللا، غير يعبدون كانوا الذين المشركون قال - 96

 :دونه من يعبدونهم كانوا من مع يتخاصمون وهم دونه،

 .الحق عن واضح ضالل في كنا لقد تاهلل - 97

 .نعبده كما فنعبدكم كلها، المخلوقات برب نعدلكم إذ - 92

 عبادتهم إلى دعونا الذين المجرمون إل الحق طريق عن أضلنا وما - 99

 .هللا دون من

 .عذابه من لينجينا هللا عند لنا يشفعون شافعون لنا فليس - 111

 .لنا ويشفع عنا يدافع المودة خالص صديق لنا وليس - 111

 .باهلل المؤمنين من فنكون الدنيا الحياة الى رجعة لنا أن فلو - 112

 ومصير السالم، عليه إبراهيم قصة من المذكور ذلك في إن - 113

 .مؤمنين معظمهم كان وما للمعتبرين، لعبرة المكذبين

 الرحيم أعدائه، من ينتقم الَّذي العزيز لهو -الرسول أيها- ربك وإن - 115

 .منهم تاب بمن

  حة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحي 

 ليوم موجز ووصف اآلخر، لليوم شامل تام تصوير الكريمة اآليات هذه--1

 المشركين وندم الكافرين، العصاة وعقاب المتقين ثواب من فيه بما القيامة

 بمجامع يأخذ جذاب ووصف محبّب، تصوير وهو .الدنيا في ضاللهم على

  القلوب،

 الفرح ويأخذهم نفوسهم بها لقفتتع للمتقين وتدنى تقّرب فالجنة --3

 أنهم لعلمهم الفرح، الجنة أهل يستشعر كما ، الغبطة، وتعمهم والحبور،

 .وكذا كذا مسيرة من ليوجد ريحها وإن الجنة، يدخلون

ةِ  أهل من قتياًل  قتل من وفي صحيح الترغيب عن عبد هللا بن عمرو  مَّ  لم الذِّ

 عاًما أربعين مسيرةِ  من يوجدُ  ريَحها وإنَّ  ، الجنةِ  رائحةَ  يََرح  
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 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0410: الرقم أو الترغيب الصفحة

 بنحوه،( 0696) ماجه وابن ،(0566) البخاري أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 6241) وأحمد ،(4210) والنسائي

روعيَّةُ  :الحديثِ  وفي ةِ  وَعق دِ  الُكفاِر، ُمعاهََدةِ  َمش  مَّ  . لهم الذِّ

 ألهلها وتظهر الهدى، عن ضلوا الذين للكافرين وتكشف تبرز وجهنم --5

 فإذا عنق، منها فيبدو والحزن، الروع يستشعروا حتى يدخلوها أن قبل

: وتوبيخا تقريعا جهنم ألهل الحناجرويقال منها القلوب بلغت زفرة زفرت

 هل هللا، دون من تعبدونها كنتم التي واألنداد األصنام من آلهتكم أين

 يقلبون إنهم! ألنفسهم؟ ينتصرون وهل هللا، عذاب من وينجونكم ينصرونكم

 اآللهة بعض، على بعضهم ويلقى النار، في ويدهورون رؤوسهم، على

 وكل ذريته، من كان من وهم أجمعون، إبليس وجنود وعابدوها بودةالمع

 .فاتّبعه ونحوها األصنام عبادة إلى دعاه من

 ثمَّ  واحٍد، َصعيدٍ  في القيامةِ  يومَ  الناسُ  يُجَمعُ   وفي المسندعن أبي هريرة

ةٍ  كل   تَتَّبِعُ  أَل : يقالُ  ثمَّ  العالميَن، رب   عليهم يَطَّلِعُ   فيَتَمثَّلُ  يَعبُدون، كانوا ما أُمَّ

َورِ  ولصاِحبِ  َصليبُه، الصليبِ  لصاِحبِ   ناُره، النَّارِ  ولصاِحبِ  ُصَوُره، الص 

 العالمين، رب   عليهم فيطَّلِعُ  المسلموَن، ويَبقَى يَعبُدون، كانوا ما فيتَّبِعون

 رب نا، هللاُ  نَك،م باهللِ  نَعوذُ  منَك، باهللِ  نَعوذُ : فيقولون الناَس؟ تتَّبِعون أَل : فيقولُ 

 يَطَّلُِع، ثمَّ  يَتَوارى، ثمَّ  ويُثبِّتُهم، يَأُمُرهم وهو ربَّنا، نَرى حتى مكانُنا وهذا

 رب نا، هللاُ  منَك، باهللِ  نعوذُ  منَك، باهللِ  نعوذُ : فيقولون الناَس؟ تتَّبِعون أَل : فيقول

 رسولَ  يا نراه وهل: قالوا ويُثَبِّتُهم، يَأُمُرهم وهو ربَّنا، نَرى حتى مكانُنا وهذا

ون وهل: قال هللاِ؟  ل فإنَّكم: قال ل،: قالوا البدِر؟ ليلةَ  القمرِ  رؤيةِ  في تُضار 

ون فُهم يَطَّلِعُ  ثمَّ  يَتوارى، ثم الساعةَ، تلك رؤيَتِه في تُضار  : فيقولُ  نف َسه، فيَُعرِّ

 عليه فهم الصراطُ، عُ ويوضَ  المسلمون، فيقومُ  اتَّبِعوني، رب كم، أنا رب كم، أنا

كاِب، الخيلِ  ِجيادِ  ِمثلُ  لُهم والرِّ ، َسلِّم  : عليه وقَو   فيُطَرحُ  النَّاِر، أهلُ  ويَبقَى َسلِّم 

، فيها منهم ج  ؟ هلِ : فيقالُ  فَو   فيها يُطَرحُ  ثمَّ  َمزيٍد؟ ِمن   هل: وتقولُ  امتَْلت 

، ج  ؟ هلِ : فيقالُ  فَو   وَضعَ  فيها، أُوِعبوا إذا حتى َمزيٍد؟ ِمن هل: وتقولُ  امتَْلت 
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 قَط ، قَط  : قالت ثمَّ  بعٍض، إلى بعُضها وُزِويَ  فيها، قَدَمه وَجلَّ  عزَّ  الرحمنُ 

 ُملَبَّبًا، بالموتِ  أُتِيَ  النَّاِر؛ في النَّارِ  وأهلُ  الجنَِّة، في الجنَّةِ  أهلُ  ُصيِّرَ  فإذا

 الجنَِّة، أهلَ  يا: يقالُ  ثمَّ  نَِّة،الج وأهلِ  النَّارِ  أهلِ  بينَ  الذي الس ورِ  على فيُوقَفُ 

 يَرجون ُمستَب ِشرين، فيَطِّلِعون النَّاِر، أهلَ  يا: يقالُ  ثمَّ  خائفين، فيَطَّلِعون

 هؤلء فيقولون هذا؟ تَعرفون: النَّارِ  وألهلِ  الجنَّةِ  ألهلِ  فيقالُ  الشفاعةَ،

 على ذبًحا ذبَحُ فيُ  فيُضَجعُ  بنا، ُوِكلَ  الذي الموتُ  هو َعَرف ناه قد: وهؤلء

وِر، َت، ل ُخلود   الجنَّة أهلَ  يا: يقالُ  ثمَّ  الس  تَ  ل ُخلود   النَّارِ  أهلَ  ويا َمو  . َمو 

ِويَ : َحديثِه في قُتَي بَةُ  وقال  قَط ،: قالت قَط ،: قال ثم بعٍض، إلى بعُضها وأُز 

 .قَط  

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  9952: الرقم أو الصفحة المسند

 في والنسائي يسير، باختالف( 0112) الترمذي أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 9952) وأحمد مختصراً،( 55168(( )الكبرى السنن))

  القِيامةِ  يَومَ  وجلَّ  عزَّ  هللاِ  ُرؤيةِ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي

 اإلنس ويقول بكفرهم، اإلقرار من مناصا الكفرة هؤلء يجد ل حينئذ --4

 في كنا إننا وهللا: جهنم في المتخاصمون والمعبودون والغاوون والشياطين

 هللا مع اتخذنا إذ بينة، حقال عن وحيرة وتبار خسار في أي مبين، ضالل

 لرب العبادة في مساوية ونجعلها الحق، اإلله يعبد كما فعبدناها آلهة،

 ولقد أنفسهم، نصر ول نصرنا اآلن يستطيعون ل اآللهة وهذه العالمين،

 قلدناهم الذين أسالفنا أو األصنام، عبادة لنا زينوا الذين الشياطين أضلنا

 :وعكرمة العالية أبو قال 

ِرُمونَ ا  وأنواع والقتل الكفر سنّ  من أّول هما: القاتل آدم وابن إبليس: ل ُمج 

 .المعاصي

 ول والمؤمنين، والنبيين المالئكة من لنا يشفعون شفعاء لنا فليس --6

 . علينا مشفق صديق
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 الصديق ووّحد الشافعين، لكثرة الشافع وجمع :هللا رحمه الزمخشري قال

 سبق هناك يكن لم وإن المحنة، عند عادة رونيكث الشفعاء أن أي لقلته،

 .نادر فقليل وداده في المخلص الصديق وأما معرفة،

َواَن، بنَ  الَملِكِ  َعب دَ  أنَّ  روي مسلم عن زيد بن أسلم  َداءِ  أُمِّ  إلى بََعثَ  َمر   الدَّر 

ا ِعنِدِه، ِمن بأَن َجادٍ   فََدَعا اللَّي ِل، ِمنَ  الَملِكِ  عبدُ  قَامَ  لَي لٍَة، َذاتَ  كانَ  أَن   فَلَمَّ

ا فَلََعنَهُ، عليه، أَب طَأَ  فََكأنَّهُ  َخاِدَمهُ، بَحَ  فَلَمَّ َداءِ  أُم   له قالَت   أَص  تُكَ : الدَّر   َسِمع 

تَهُ، ِحينَ  َخاِدَمكَ  لََعن تَ  اللَّي لَةَ، تُ : فَقالَت   َدَعو  َداءِ  أَبَا َسِمع   قالَ : يقولُ  الدَّر 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  انُونَ  يَكونُ  ل: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  يَومَ  ُشهََداَء، َوَل  ُشفََعاءَ  اللَّعَّ

 .القِيَاَمةِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0189: الرقم أو الصفحة

 .الُمعيَّنِ  لَعنِ  عن   النَّهيُ  :الحديثِ  في --5

الحِ  أَهلِ  َدرجةِ  عن   اللِّعانِ  َشأنِ  حط  : وفيهِ  --2  ُمتَّصفًا كانَ  َولو والتَّقوى الصَّ

 .بِهما

 رجوع لنا حدث ولو: ويقولون التمني، ينفعهم ل حين األماني ويتمنون --7

 المالئكة تشفع حين ذلك يقولون. شفعاء لنا يكون حتى آلمنا الدنيا، إلى

 .والمؤمنون

 وهناك أمنية للشهداء في سبيل هللا 

ا وي عن عبد هللا بن عباسر  ُ  جعلَ  بأُُحدٍ  إخوانُكم أُصيبَ  لمَّ  أرواَحهم هللاَّ

 إلى وتأوي ثماِرها من وتأكلُ  الجنَّةِ  أنهارِ  من تِردُ  ُخضرٍ  طَيرٍ  أجوافِ  في

ا العرشِ  ظلِّ  في معلقةٍ  ذهبٍ  من قناديلَ   ومشربِهم مأكلِهم طيبَ  وجدوا فلمَّ

 يزهَدوا لئال نُرَزُق؟ الجنَّةِ  في أحياء   أنَّا عنَّا ناإخوانَ  يبلِّغُ  من فقالوا ومقيلِهم

ُ  فقال الحربِ  عن وينكلوا الجهادِ  في ُ  فأنزلَ  عنكم أُبلُِغهم أنا وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  هللاَّ

َسبَنَّ  َوَل } ِ  َسبِيلِ  فِي قُتِلُوا الَِّذينَ  تَح  َواتًا هللاَّ  اآليةَ { أَم 
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:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0/90: الرقم أو الصفحة المعاد زاد تخريج

 [صحيح]

 كانَ  َوما آَليَةً، ذلِكَ  فِي إِنَّ : تعالى فقال ،والعظة العبرة ببيان اآليات وختمت

ثَُرهُم   ِمنِيَن، أَك  ِحيمُ  ال َعِزيزُ  لَهُوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ  ُمؤ   قصة من المذكور في إن أي الرَّ

 مؤثرة، وعظة لعبرة ضاللهم على وحسرتهم النار أهل واختصام إبراهيم

 ولكن ورسله، باهلل بمؤمنين الناس أكثر ول بل إبراهيم، قوم أكثر يكن ولم

 لم إذ بالناس الرحيم الكفرة، المعاندين من ينتقم الذي الجبار المنتقم هو هللا

 واإليمان الحق دائرة إلى يعودون لعلهم أمهلهم وإنما تقام،الن لهم يعجل

 .والتوبة

ُعودٍ  بنَ  هللاِ  َعب دَ  َسِمعَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن عامر بن واثلة أبي الطفيل  َمس 

قِي  : يقولُ  هِ  بَط نِ  في َشقِيَ  َمن الشَّ  ِمن َرُجاًل  فأتَى بَغي ِرِه، ُوِعظَ  َمن َوالسَِّعيدُ  أُمِّ

َحابِ  ُ  َصلَّى هللاِ  ُسولِ رَ  أَص  ، أَِسيدٍ  بنُ  ُحَذي فَةُ : له يُقَالُ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  الِغفَاِري 

ثَهُ  لِ  ِمن بذلكَ  فََحدَّ ُعودٍ  اب نِ  قَو  قَى َوكيفَ : فَقالَ  َمس   فَقالَ  َعَمٍل؟ بغيرِ  َرُجل   يَش 

ُجلُ  له َجبُ : الرَّ تُ  فإنِّي ذلَك؟ ِمن أَتَع  ُ  ىَصلَّ  هللاِ  َرُسولَ  َسِمع   َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

بَُعونَ  ثِن تَانِ  بالن ط فَةِ  َمرَّ  إَذا: يقولُ  ُ  بََعثَ  لَي لَةً، َوأَر  َرهَا َملًَكا، إلَي هَا هللاَّ  فََصوَّ

َعهَا َوَخلَقَ  َمهَا َوِجل َدهَا َوبََصَرهَا َسم   أَم   أََذَكر   َربِّ  يا: قالَ  ثُمَّ  َوِعظَاَمهَا، َولَح 

تُبُ  َشاَء، ما َرب كَ  ِضيفَيَق   أُن ثَى؟  فيَقولُ  أََجلُهُ، َربِّ  يا: يقولُ  ثُمَّ  الَملَُك، َويَك 

تُبُ  َشاَء، ما َرب كَ  قُهُ، َربِّ  يا: يقولُ  ثُمَّ  الَملَُك، َويَك   َشاَء، ما َرب كَ  فَيَق ِضي ِرز 

تُبُ  ُرجُ  ثُمَّ  الَملَُك، َويَك  ِحيفَةِ  الَملَكُ  يَخ   َوَل  أُِمرَ  ما علَى يَِزيدُ  فال يَِدِه، في بالصَّ

 .يَن قُصُ 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الطفيل أبو واثلة بن عامر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0641: الرقم أو الصفحة مسلم

ه، بَطنِ  في وتَكوينِه الَجنينِ  موِّ نُ  مراحلِ  بيانُ  :الحديث وفي --5  ِمن وهذا أُمِّ

 .الغيبِ  عن إخبار   ألنَّه وسلَّم؛ عليه هللا صلَّى النَّبيِّ  ُمعجزاتِ 

 منها ويتَّقيَ  اآلِخرين، تَجاِربِ  ِمن يَتعلَّمَ  أن   المرءِ  على أنَّ : وفيه --2

 .بَخيِرها ويَمتثِلَ  ُشروَرها،
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 الشعراء سورةالسالم مع قومه  ]  القصة الثالثة قصة نوح عليه  -50

     [500الى  501( :اآليات 06)

بَْت قَْوُم نُوٍح اْلُمْرَسلِيَن ) ( إِْذ قاَل لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أاَل تَتهقُوَن 501َكذه

َ َوأَِطيُعوِن )502( إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن )506) ( َوما 509( فَاتهقُوا هللاه

َ  (508ْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِله َعلى َربِّ اْلعالَِميَن )أَْسئَلُُكْم َعلَ  فَاتهقُوا هللاه

( قاَل َوما ِعْلِمي 555( قالُوا أَنُْؤِمُن لََك َواتهبََعَك اْْلَْرَذلُوَن )550َوأَِطيُعوِن )

( 550ُعُروَن )( إِْن ِحسابُُهْم إاِله َعلى َربِّي لَْو تَشْ 550بِما كانُوا يَْعَملُوَن )

( قالُوا لَئِْن لَْم 551إِْن أَنَا إاِله نَِذيٌر ُمبِيٌن ) (554َوما أَنَا بِطاِرِد اْلُمْؤِمنِيَن )

بُوِن 556تَْنتَِه يا نُوُح لَتَُكونَنه ِمَن اْلَمْرُجوِميَن ) ( قاَل َربِّ إِنه قَْوِمي َكذه

نِي َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن )( فَاْفتَْح بَْينِي َوبَْينَُهْم فَْتحاً َونَ 552) ( 559جِّ

ثُمه أَْغَرْقنا بَْعُد اْلباقِيَن  (558فَأَْنَجْيناهُ َوَمْن َمَعهُ فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن )

( َوإِنه َربهَك لَُهَو 505( إِنه فِي ذلَِك آَليَةً َوما كاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )500)

حِ   (500يُم )اْلَعِزيُز الره

  التهْفِسيرُ 

 .السالم عليه نوًحا كذبوا حين المرسلين نوح قوم كذبت - 114

 !منه؟ خوفًا غيره عبادة بترك هللا تتقون أل: نوح لهم قال إذ - 116

 إلى هللا أوحاه ما على أزيد ل أمين إليكم، هللا أرسلني رسول لكم إني - 117

 .أنقص ول

 آمركم فيما وأطيعوني نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال هللا فاتقوا - 112

 .عنه أنهاكم وفيما به،

 على إل ثوابي ليس ربي، من أبلغكم ما على ثوابًا منكم أطلب وما - 119

 .غيره على ل المخلوقات رب هللا

 آمركم فيما وأطيعوني نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال هللا فاتقوا - 111

 .عنه أنهاكم وفيما به،
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 والحال ونعمل به جئت ما ونتبع -نوح يا- بك أنؤمن: قومه له قال - 111

 !واألشراف؟ السادة فيهم يوجد فال الناس، من السفلة هم إنما أتباعك أن

 المؤمنون هؤلء كان بما علمي وما: السالم عليه نوح لهم قال - 112

 .أعمالهم أحصي عليهم وكياًل  فلست يعملون؟

 إلي، وليس وعالنياتهم سرائرهم يعلم الَّذي هللا ىعل إل حسابهم ما - 113

 .قلتم ما قلتم لما تشعرون لو

 .تؤمنوا كي لطلبكم استجابة مجلسي عن المؤمنين بطارد ولست - 115

 .هللا عذاب أحذركم النذارة واضح نذير إل أنا ما - 114

ا تَُكفَّ  لم لئن: قومه له قال - 116  شتومينالم من لتكونن إليه تدعونا َعمَّ

 .بالحجارة بالرمي والمقتولين

 جئت فيما يصدقوني ولم كذبوني، قومي إن رب: ربه داعيًا نوح قال - 117

 .عندك من به

 وأنقذني الباطل، على إلصرارهم يهلكهم حكًما وبينهم بيني فاحكم - 112

 .قومي من الكفار به تهلك مما المؤمنين من معي ومن

 السفينة في المؤمنين من معه ومن يناهوأنج دعاءه، له فاستجبنا - 119

 .والحيوان الناس من المملوءة

 .نوح قوم وهم الباقين، بعدهم أغرقنا ثم - 121

 من معه ومن نوح ونجاة وقومه، نوح قصة من المذكور ذلك في إن - 121

 معظمهم كان وما للمعتبرين، لعبرة قومه من الكافرين وهالك المؤمنين،

 .مؤمنين

 الرحيم أعدائه، من ينتقم الَّذي العزيز هو -الرسول أيها- كرب وإن - 122

 .منهم تاب بمن

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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 في فهي البدائية، الشعوب وجود عادة تقارن األصنام وعبادة الوثنية --1

 هذه ظهور بعد للناس رسول أول السالم عليه نوح كان لذا عقيدتهم، الغالب

 لذا متالزمة، أمور التفكير وسطحية العقل وسخف والمادية والبدائية .العقيدة

 وكانت الشائعة، الظاهرة هو هللا دون من شيء عبادة على اإلصرار كان

 .وصعبة عسيرة المتقدمين األنبياء مهمة

 إلى يدعوهم خمسين إل سنة ألف قومه في مكث السالم عليه نوح فهذا --2

 لهم أكد أنه من بالرغم وآذوه، فكذبوه األصنام، دةعبا عن والتخلي هللا توحيد

 وصدقه أمانته عرفوا وقد تعالى، هللا عن بلغهم فيما صادق أمين رسول أنه

 من تخويفهم من وبالرغم قريش، في وسلم عليه هللا صلّى كمحمد قبل، من

 هللا فاتقوا: ومرة األصنام؟ عبادة في هللا تتقون أل: مرة لهم قائال هللا عقاب

 آمركم فيما وأطيعوني عقابه، من تعالى هللا بطاعة استتروا أي وأطيعوني

 .العالمين رب على إل جزائي وما مالكم، في لي طمع ول اإليمان، من به

ُ  َرِضيَ  َعبهاسٍ  اْبنِ  َعنِ  وفي الصحيح  ثَانُ  َصاَرتِ  ،عْنهَما هللاه  الَّتي األو 

مِ  في َكانَت   ا دُ بَع   الَعَربِ  في نُوحٍ  قَو  َمةِ  لَِكل بٍ  َكانَت   ود   أمَّ ا الَجن َدِل، بَدو   وأَمَّ

ا لِهَُذي ٍل، َكانَت   ُسَواع   ِف، ُغطَي فٍ  لِبَنِي ثُمَّ  لُِمَراٍد، فََكانَت   يَُغوثُ  وأَمَّ  ِعن دَ  بالَجو 

ا َسبَإٍ، َداَن، فََكانَت   يَُعوقُ  وأَمَّ ا لِهَم  ر   وأَمَّ يَرَ  فََكانَت   نَس   الَكاَلِع، ِذي آِللِ  لِِحم 

َماءُ  مِ  ِمن َصالِِحينَ  ِرَجالٍ  أس  ا نُوٍح، قَو  َحى هَلَُكوا فَلَمَّ ي طَانُ  أو  ، إلى الشَّ ِمِهم   قَو 

لُِسونَ  َكانُوا الَّتي َمَجالِِسِهمُ  إلى ان ِصبُوا أنِ  وهَا أن َصابًا يَج  ، وَسم  َمائِِهم   بأَس 

، فَلَم   فَفََعلُوا، بَد   .ُعبَِدت   الِعل مُ  وتَنَسَّخَ  أُولَئِكَ  كَ هَلَ  إَذا حتَّى تُع 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  رباح أبي بن عطاء:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4800: الرقم أو الصفحة البخاري

 الغرور ودفعهم وكفرهم، عنادهم على للبقاء واهية بشبهة تذرعوا ولكن --3

 نوح، برسالة ضعيفة فئة تصديق بسبب اإليمان عن الترفع إلى والستكبار

. والحرفيين المهنيين طبقة من وإنما األثرياء، من ول الوجهاء من ليسوا

 الحرفة وليست الدين، به رغب مما الصناعات تعلم فإن الكفرة، قول وهذا

 يفهمن فال اآلخرين، عن اإلنسان بها يستغني وعزة، شرف هي وإنما عيبا،
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 األغنياء هم انتقصهم الذي وإنما هؤلء، قدر من ينتقص الدين أن خطأ حدأ

 .المترفون

بََرنِي :َعبهاسٍ  ابنُ  َوقالَ وفي الصحيح    : َسأَل تُكَ  قَي َصرُ  لي قالَ  ُسف يَاَن، أَبُو أَخ 

َرافُ  ، أَم   اتَّبَُعوهُ  النَّاسِ  أَش  تَ  ُضَعفَاُؤهُم  ُسلِ  بَاعُ أَت   وهُم   ُضَعفَاَءهُم   فََزَعم   الر 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حرب بن سفيان أبو:  الراوي

  [ | صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0986: الرقم أو الصفحة البخاري

 كانُوا بِما ِعل ِمي َوما: قالَ : وهو لهم السالم عليه نوح جواب ذلك ويؤكد --5

َملُونَ   اإليمان، إلى أدعوهم أن كلفت إنما ،بأعمالهم العلم أكلف لم إنني أي يَع 

 تأثير الصنعة أو للحرفة وليس والصنائع، بالحرف ل باإليمان، والعتبار

 إلى ل الظاهر، إلى هللا إلى الدعوة في النظر وكذلك الدين، ميزان في

 .الباطن

ُعُرونَ  لَو   َربِّي َعلى إِلَّ  ِحسابُهُم   إِن   :آخر بجواب أجابهم ثم  شعرتم لو أي تَش 

 .بصنائعهم عبتموهم لما ربهم، على حسابهم أن

ِمنِينَ  بِطاِردِ  أَنَا َوما :ثالث وجواب  كما وأشغالهم أحوالهم لخساسة أي ال ُمؤ 

 إِلَّ  أَنَا إِن  . قريش طلبته كما الضعفاء، طرد منه طلبوا وكأنهم تتصورون،

 رسول أنا نماإ الفقراء، دون الغنى ذوي أخص أرسلني ما هللا إن أي نَِذير  

 وإن هللا، عند السعيد فذلك أطاعني فمن به، أرسلت ما أبلغكم جميعا، للناس

 .فقيرا كان

ُعونَ  الَِّذينَ  تَط ُردِ  َوَل  تعالى قولِهِ  في وفي الصحيح عن خباب بن اْلرت  يَد 

 بنُ  األقرعُ  جاءَ  قالَ  الظَّالِِمينَ  ِمنَ  فَتَُكونَ  قولِهِ  إلى... َوال َعِشيِّ  بِال َغَداةِ  َربَّهُم  

ِ  رسولَ  فوَجدوا الفزاري   حصنٍ  بنُ  وعيينةُ  التَّميمي   حابسٍ  ُ  صلَّى هللاَّ  علي هِ  هللاَّ

ارٍ  وباللٍ  ُصهيبٍ  معَ  وسلَّمَ  عفاءِ  منَ  ناسٍ  في قاعًدا وخبَّابٍ  وعمَّ  منَ  الض 

ا المؤمنينَ  هم فلمَّ ُ  صلَّى النَّبيِّ  حولَ  رأو  هُ  همحقرو وسلَّمَ  علي هِ  هللاَّ  فخلوا فأتو 

 فإنَّ  فضلَنا العربُ  بِهِ  لنا تعرفُ  مجلًسا من كَ  لنا تجعلَ  أن نريدُ  إنَّا وقالوا بِهِ 

 جئناكَ  نحنُ  فإذا األعبُدِ  هِذهِ  معَ  العربُ  ترانا أن فنستَحيِ  تأتيكَ  العربِ  وفودَ 

هم  لنا فاكتُب قالوا نَعم قالَ  شئتَ  إن مَعهم فاقعد فرغنا نحنُ  فإذا عن كَ  فأقم 
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 فنزلَ  ناحيةٍ  في قعود   ونحنُ  ليَكتبَ  عليًّا ودعا بصحيفةٍ  فدعا قالَ  كتابًا علي كَ 

ُعونَ  الَِّذينَ  تَط ُردِ  َوَل  فقالَ  السَّالمُ  علي هِ  جبرائيلُ   َوال َعِشيِّ  بِال َغَداةِ  َربَّهُم   يَد 

هَهُ  يُِريُدونَ  ءٍ  ِمن   ِحَسابِِهم   ِمن   َعلَي كَ  َما َوج   ِمن   َعلَي ِهم   ِحَسابِكَ  ن  مِ  َوَما َشي 

ءٍ   بنَ  وعيينةَ  حابسٍ  بنَ  األقرعَ  َذكرَ  ثمَّ  الظَّالِِمينَ  ِمنَ  فَتَُكونَ  فَتَط ُرَدهُم   َشي 

َضهُم   فَتَنَّا َوَكَذلِكَ  فقالَ  حصنٍ  ُ  َمنَّ  أَهَُؤَلءِ  لِيَقُولُوا بِبَع ضٍ  بَع   بَي نِنَا ِمن   َعلَي ِهم   هللاَّ

ُ  أَلَي سَ  لَمَ بِ  هللاَّ اِكِرينَ  أَع  ِمنُونَ  الَِّذينَ  َجاَءكَ  َوإَِذا قالَ  ثمَّ  بِالشَّ  َساَلم   فَقُل   بِآيَاتِنَا يُؤ 

َمةَ  نَف ِسهِ  َعلَى َرب ُكم   َكتَبَ  َعلَي ُكم   ح   على ُركبنا وضعنا حتَّى من هُ  فدنَونا قالَ  الرَّ

ِ  رسولُ  َوكانَ  ُركبتِهِ  ُ  صلَّى هللاَّ  قامَ  يقومَ  أن أرادَ  فإذا مَعنا يجلسُ  وسلَّمَ  علي هِ  هللاَّ

ُ  فأنزلَ  وتَركنا بِر   هللاَّ ُعونَ  الَِّذينَ  َمعَ  نَف َسكَ  َواص   َوال َعِشيِّ  بِال َغَداةِ  َربَّهُم   يَد 

هَهُ  يُِريُدونَ  دُ  َوَل  َوج   ال َحيَاةِ  ِزينَةَ  تُِريدُ  األشرافَ  تجالسِ  ول َعن هُم   َعي نَاكَ  تَع 

ن يَا فَل نَا َمن   تُِطع   َوَل  الد  ِرنَا َعن   قَل بَهُ  أَغ   هََواهُ  َواتَّبَعَ  واألقرعَ  عيينةَ  يعني ِذك 

ُرهُ  َوَكانَ   مثلَ  لَهم ضربَ  ثمَّ  واألقرعِ  عيينةَ  أمرُ  قالَ  هالًكا قالَ  فُُرطًا أَم 

جلينِ  نيا الحياةِ  ومثلَ  الرَّ  السَّاعةَ  بلغنا فإذا النَّبيِّ  معَ  نقعدُ  فَكنَّا خبَّاب   قالَ  الد 

 يقومَ  حتَّى وتَركناهُ  قُمنا فيها يقومُ  الَّتي

 ابن صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  اْلرت بن خباب:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0046: الرقم أو الصفحة ماجه

 وأن   ومكانتِه، وِغناه لجاِهه أحد   يَُعظَّمَ  أن   عن النَّهي   :الحديثِ  وفي --5

تَقَرَ   .فَقِره أو لَضعفِه أحد   يُح 

الحينَ  ُمجالسةِ  على الحث  : وفيه --2  ولو حتى غيِرهم، على وتَقديِمهم الصَّ

 .أغنياءَ  كانوا

 والمنطق العقلية بالحجة قومه على السالم عليه نوح تغلب ولما --4

 نُوحُ  يا تَن تَهِ  لَم   لَئِن  : قالُوا: فقالوا العتاة، كل شأن التهديد إلى لجؤوا الصريح،

ُجوِمينَ  ِمنَ  لَتَُكونَنَّ   لنقتلنك ديننا وعيب آلهتنا سب عن تنته لم لئن أي ال َمر 

 . ونشتمنك لنسبنك أو بالحجارة،

 تَن تَهِ  لَم   لَئِن  : مريم في إل القتل فهو القرآن في «مرجومين» كل: الث مالي   قال

ُجَمنَّكَ   [ .56/ 19] أَلَر 
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 العدل هللا حكم طالبا بالعذاب، عليهم دعا إيمانهم، من يئس أن وبعد --6

 والدواب بالناس المملوءة السفينة في المؤمنين من معه ومن فأنجاه هم،في

 .أجمعين هللا أغرقهم ثم ذلك، وغير

 هللاُ  صلَّى عنه وفيه ،طُولٌ  فيه حديثًا عمٍرو بنِ  هللاِ  عبدِ  عنوفي الصحيح 

 عليكم قاص   إني: فقال بَنيه، دعا الوفاةُ  حضرت ه لما نوًحا أنَّ : وسلَّمَ  عليه

 والِكب ِر، الشِّركِ  عن أنهاكم اثنتيِن، عن وأنهاكم باثنتيِن، آُمُركم ،الوصيةَ 

 ِكفَّةِ  في ُوِضعت   لو فيها وما واألرضَ  السَّمواتِ  فإنَّ  هللاُ، إلَّ  إلهَ  بال وآُمُركم

 ولو منها، أرَجحَ  كانت األخرى، الِكفَّةِ  في هللاُ  إلَّ  إلهَ  ل وُوِضعت   الميزاِن،

 عليها[ هللاُ  إلَّ  إلهَ  ل] فُوِضعت   حل قَةً، كانت فيها وما واألرضَ  السَّمواتِ  أنَّ 

 يُرَزقُ  وبها شيٍء، ُكلِّ  صالةُ  فإنَّها وبَحمِده، هللاِ  بُسبحانَ  وآُمُركم لقََصمت هما،

 .َشيءٍ  ُكل  

:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 حكم خالصة|  514/ 8: الرقم أو حةالصف والقواصم العواصم تخريج

 صحيح إسناده:  المحدث

(( المفرد اْلدب)) في والبخاري ،(2505) أحمد أخرجه:  التخريج

 باختالف( 006(( )والخمول التواضع)) في الدنيا أبي وابن ،(149)

 يسير

 وهللا كافرين، أكثرهم وكان وعظة، وعبرة آية، وأي آلية ذلك في إن --7

  .وأطاع آمن بمن رحيم ورسله، باهلل مكّذب كل من تقمالمن القادر هو

ُعودٍ  بنَ  هللاِ  َعب دَ  َسِمعَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن عامر بن واثلة أبو الطفيل  َمس 

قِي  : يقولُ  هِ  بَط نِ  في َشقِيَ  َمن الشَّ  ِمن َرُجاًل  فأتَى بَغي ِرِه، ُوِعظَ  َمن َوالسَِّعيدُ  أُمِّ

َحابِ  ُ  لَّىصَ  هللاِ  َرُسولِ  أَص  ، أَِسيدٍ  بنُ  ُحَذي فَةُ : له يُقَالُ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  الِغفَاِري 

ثَهُ  لِ  ِمن بذلكَ  فََحدَّ ُعودٍ  اب نِ  قَو  قَى َوكيفَ : فَقالَ  َمس   فَقالَ  َعَمٍل؟ بغيرِ  َرُجل   يَش 

ُجلُ  له َجبُ : الرَّ تُ  فإنِّي ذلَك؟ ِمن أَتَع  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َسِمع   َوَسلَّمَ  هعلي هللاَّ

بَُعونَ  ثِن تَانِ  بالن ط فَةِ  َمرَّ  إَذا: يقولُ  ُ  بََعثَ  لَي لَةً، َوأَر  َرهَا َملًَكا، إلَي هَا هللاَّ  فََصوَّ

َعهَا َوَخلَقَ  َمهَا َوِجل َدهَا َوبََصَرهَا َسم   أَم   أََذَكر   َربِّ  يا: قالَ  ثُمَّ  َوِعظَاَمهَا، َولَح 

تُبُ  َشاَء، ما َرب كَ  فَيَق ِضي أُن ثَى؟  فيَقولُ  أََجلُهُ، َربِّ  يا: يقولُ  ثُمَّ  الَملَُك، َويَك 
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تُبُ  َشاَء، ما َرب كَ  قُهُ، َربِّ  يا: يقولُ  ثُمَّ  الَملَُك، َويَك   َشاَء، ما َرب كَ  فَيَق ِضي ِرز 

تُبُ  ُرجُ  ثُمَّ  الَملَُك، َويَك  ِحيفَةِ  الَملَكُ  يَخ   َوَل  أُِمرَ  ام علَى يَِزيدُ  فال يَِدِه، في بالصَّ

 .يَن قُصُ 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الطفيل أبو واثلة بن عامر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0641: الرقم أو الصفحة مسلم

ه، بَطنِ  في تَكوينِهو الَجنينِ  نُموِّ  مراحلِ  بيانُ : الحديث وفي --5  ِمن وهذا أُمِّ

 .الغيبِ  عن إخبار   ألنَّه وسلَّم؛ عليه هللا صلَّى النَّبيِّ  ُمعجزاتِ 

 منها ويتَّقيَ  اآلِخرين، تَجاِربِ  ِمن يَتعلَّمَ  أن   المرءِ  على أنَّ : وفيه --2

 .بَخيِرها ويَمتثِلَ  ُشروَرها،

 قصة بهما ختمت اللتان هما والعظة للعبرة الواردتان اآليتان وهاتان --2

  .القصة من القصيد بيت ألنهما السالم عليه إبراهيم

 الشعراء سورةالقصة الرابعة قصة هود عليه السالم مع قومه   ] -55

 [540الى  500( :اآليات 06)

بَْت عاٌد اْلُمْرَسلِيَن )  ( إِنِّي504( إِْذ قاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاَل تَتهقُوَن )500َكذه

َ َوأَِطيُعوِن )501لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن ) ( َوما أَْسئَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن 506( فَاتهقُوا هللاه

أَتَْبنُوَن بُِكلِّ ِريٍع آيَةً تَْعبَثُوَن  (502أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِله َعلى َربِّ اْلعالَِميَن )

( َوإِذا بَطَْشتُْم بَطَْشتُْم 508)( َوتَتهِخُذوَن َمصانَِع لََعلهُكْم تَْخلُُدوَن 509)

َ َوأَِطيُعوِن )500َجبهاِريَن ) ُكْم بِما 505( فَاتهقُوا هللاه ( َواتهقُوا الهِذي أََمده

ُكْم بِأَْنعاٍم َوبَنِيَن ) (500تَْعلَُموَن ) ( إِنِّي 504( َوَجنهاٍت َوُعيُوٍن )500أََمده

( قالُوا َسواٌء َعلَْينا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَُكْن 501) أَخاُف َعلَْيُكْم َعذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ 

لِيَن )506ِمَن اْلواِعِظيَن ) بِيَن  (502( إِْن هذا إاِله ُخلُُق اْْلَوه َوما نَْحُن بُِمَعذه

بُوهُ فَأَْهلَْكناُهْم إِنه فِي ذلَِك آَليَةً َوما كاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن 509) ( فََكذه

ِحيُم )( وَ 508)  (540إِنه َربهَك لَُهَو اْلَعِزيُز الره

  التهْفِسيرُ 

 .السالم عليه هوًدا رسولهم كذبوا حين المرسلين عاد كذبت - 123
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 خوفًا غيره عبادة بترك هللا تتقون أل: هود نبيهم لهم قال حين اذكر - 125

 !منه؟

 هللا أمرني ام على أزيد ل أمين إليكم، هللا أرسلني رسول لكم إني - 124

 .أنقصه ول بتبليغه

 أمرتكم فيما وأطيعوني نواهيه، واجتناب أوامره، بامتثال هللا؛ فاتقوا - 126

 .عنه نهيتكم وفيما به،

 على إل ثوابي ليس ربي، من أبلغكم ما على ثوابًا منكم أطلب وما - 127

 .غيره على ل المخلوقات، رب هللا

 تعود فائدة دون عبثًا َعلًَما بنيانًا عمرتف مشرف مكان بكل أتبنون - 122

 !آخرتكم؟ أو دنياكم في عليكم

 ول الدنيا، هذه في تخلدون كانكم وقصوًرا حصونًا وتتخذون - 129

 !عنها؟ تنتقلون

 ول رأفة غير من جبارين سطوتم الضرب أو بالقتل سطوتم وإذا - 131

 .رحمة

 آمركم فيما وأطيعوني هيه،نوا واجتناب أوامره، بامتثال هللا فاتقوا - 131

 .عنه أنهاكم وفيما به،

 .تعلمون ما نعمه من أعطاكم الَّذي هللا سخط من وخافوا - 132

 .أولًدا وأعطاكم أنعاًما، أعطاكم - 133

 .جارية وعيونًا بساتين أعطاكم - 135

 .القيامة يوم هو عظيم يوم عذاب -قومي يا- عليكم أخاف إني - 134

 نؤمن فلن تذكيرك، وعدم لنا تذكيرك عندنا يستوي: هقوم له قال - 136

 .عليه نحن عما نرجع ولن بك،

لين دين إل هذا ليس - 137  .وأخالقهم وعاداتهم األوَّ
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 .بُمَعذبين ولسنا - 132

 بسبب فأهلكناهم السالم، عليه هود نبيهم تكذيب على فاستمروا - 139

 كان وما للمعتبرين، رةلعب اإلهالك ذلك في إن العقيم، بالريح تكذيبهم

 .مؤمنين معظمهم

 الرحيم أعدائه، من ينتقم الَّذي العزيز لهو -الرسول أيها- ربك وإن - 151

 .عباده من تاب بمن

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما القصة هذه من تبين

 لطفالمت الحليم الحكيم موقف قومه من السالم عليه هود موقف كان لقد -1

 واكتفى اتهامهم، عن ترفّع والجنون، بالسفاهة وصفوه أنهم من فبالرغم بهم،

ِم، يا: قالَ : بالقول  ال عالَِمينَ  َربِّ  ِمن   َرُسول   َولِكنِّي َسفاهَة ، بِي لَي سَ  قَو 

 [ .67/ 7 األعراف]

 عليه هود سلك فقد تنفير، دون لطيفا يكون أن يجب الداعية أسلوب إن -2

 على وحثهم عليهم، بها هللا أنعم التي بالنعم قومه فذّكر األسلوب، هذا السالم

 ويشكر يعبد أن يجب الذي فهو أنعم، ما كفاء المنعم باهلل واإليمان شكرها،

 .يكفر ول

 جبروته أن ظن من وكل بخير، يأتي ل الطغيان أو العتو أو التجبر إن -3

 لهم توافرت األولى عاد قبيلة فهؤلء جاهل، غرّ  فهو يريد ما كل له يحقق

 والبساتين األموال من السابغة، والنعمة المديد، والطول الفائقة، البدنية القوة

 ولكنهم والثمار، والزروع الضخمة والمباني المشيدة والحصون واألنهار،

 كفرهم على وأصروا الجبابرة، معاملة الناس وعاملوا وبغوا، طغوا لما

 باردة ريحا عليهم وأرسل جبروتهم، من أشد هو بما هللا عاقبهم وعنادهم،

 !وقدرته؟ هللا قوة من البشر قوة أين إذ لهم شيء كل فدمرت عاتية،

 في أمل يبق لم اإلنسان، قلب على والكبرياء والعناد الكفر استولى إذا -5 

 :طاعته وجوب يقّدر ول هللا، بتقوى فيه يحسّ  يعد ولم إليه، هللا هداية نفوذ
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 .ال واِعِظينَ  ِمنَ  تَُكن   لَم   أَم   أََوَعظ تَ  َعلَي نا اء  َسو: قالُوا

 وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيَّ  أتى رجاًل  أنَّ   أخرج اْللباني عن أبي هريرة

 ، الجمالُ  إليَّ  ُحبِّب رجل   إني هللاِ  رسولَ  يا:  فقال ، جمياًل  رجاًل  وكان

لي بِشراك:  قال إما ، حد  أ يفوقني أن أُحب   ما حتى ترى ما منه وأُعطيتُ   نع 

ع:  قال وإما ،  بطَر من الكبرَ  ولكنَّ  ، ل:  قال ؟ ذلك الِكبرِ  أفمنَ  ، نَعلي بِشس 

 الناسَ  وغمطَ  ، الحقَّ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4/569: الرقم أو الصفحة

 .الناسِ  على والتعاظُمِ  التكب رِ  عنِ  النهيُ : الحديثِ  وفي

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  عند كنَّا  وفي صحيح المسند عن عبد هللا بن عمرو

 ِسيجاٍن، ُجبَّةُ  عليه الباديَِة، أهلِ  ِمن رُجل   فجاءه وسلَّم آلِه وعلى عليه

ُرورة   يباِج، َمز   فارٍس، ابنِ  فارسٍ  كلَّ  وَضع قد هذا صاحبَكم إنَّ  أَل : فقال بالدِّ

: قال راٍع، ابنِ  راعٍ  كلَّ  ويرفَعَ  فارٍس، ابنِ  فارسٍ  كلَّ  يَضعَ  أن يُريدُ : قال

 أرى أَل : )وقال ُجبَّتِه بمجامعِ  وسلَّم آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فأَخذ

 وعلى عليه هللاُ  صلَّى نوًحا هللاِ  نبيَّ  إنَّ : )قال ثمَّ  ،(يعقُِل؟ ل َمن لباسَ  عليكَ 

ا وسلَّم آلِه  آُمُركَ : الوصيَّةَ  عليكَ  قاص   إنِّي: لبنِه قال الوفاةُ  َرت هحضَ  لَمَّ

 السَّبعَ  السَّمواتِ  فإنَّ  هللاُ؛ إلَّ  إلهَ  بال آُمُركَ  اثنتيِن؛ عن وأنهاكَ  باثنتينِ 

 ِكفٍَّة، في هللاُ  إلَّ  إلهَ  ل وُوِضَعت   ِكفَّةٍ  في ُوِضَعت   لو السَّبَع، واألَرضينَ 

بعَ  السَّمواتِ  أنَّ  ولو هللاُ، إلَّ  إلهَ  ل بهنَّ  رَجَحت    ُكنَّ  السَّبعَ  واألَرضينَ  السَّ

 كلِّ  صالةُ  فإنَّها وبحمِده؛ هللاِ  وُسبحانَ  هللاُ  إلَّ  إلهُ  ل قََصَمت هُنَّ  ُمب هَمةً، َحلقةً 

: - قيل أو - قُل تُ : قال والِكب ِر، الشِّركِ  عنِ  وأنهاكَ  الَخل ُق، يُرَزقُ  وبها شيٍء،

 نعالنِ  ألحِدنا يكونَ  أن: قال ؟ الِكب رُ  فما عَرف نا، قد الشِّركُ  هذا هللاِ، رسولَ  يا

 ؟ يلبَُسها ُحلَّة   ألحِدنا يكونَ  أن: قال ل،: قال ؟ حَسنانِ  ِشراكانِ  لهما حسنتاِن،

 أن أفهو: قال ل،: قال ؟ يرَكبُها دابَّة   ألحِدنا يكونَ  أن هو: الِكب رُ : قال ل،: قال

 الِكب رُ  فما هللاِ، رسولَ  يا: قيل ل،: قال ؟ إليه يجلِسون أصحاب   ناألحدِ  يكونَ 

، َسفَهُ : )قال ؟  (.النَّاسِ  وَغم صُ  الحقِّ



122 
 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  908: الرقم أو الصفحة المسند

 .فيها هللِ  التَّواُضعِ  مع الطَّاعاتِ  عَملِ  إلى إرشاد   :الحديثِ  وفي --5

 . وَمظهَِره بَمالبِسه وليس وطاعتِه بَعملِه نٍ إنسا كلِّ  قِيمةَ  أنَّ : وفيه --2

 عن توارثوه ما على وعبادتهم اعتقادهم في األوثان عبدة يعتمد -4

 نظرة الحياة إلى فينظرون أذهانهم، على المادي الفكر ويسيطر األسالف،

وهذا ما    .بعث ول موت، ثم حياة: عنها يرتحل ثم فيها، المترفه المتمتع

لب حيث احتج في أخر ما نطق به بأنه علي ملة عبد عاش عليه أبوطا

    المطلب أبيه ومات كافرا 

ا طَالِبٍ  أبَا أنَّ   روي البخاري عن المسيب بن حزن  َدَخلَ  الَوفَاةُ، َحَضَرت هُ  لَمَّ

، أي  : فَقَالَ  َجه ٍل، أبو وِعن َدهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   عليه  إلَّ  إلَهَ  ل قُل   َعمِّ

،ُ ِ  ِعن دَ  بهَا لكَ  أَُحاج   َكلَِمةً  هللاَّ ِ  وَعب دُ  َجه لٍ  أبو فَقَالَ  هللاَّ  أبَا يا: أَُميَّةَ  أبِي بنُ  هللاَّ

َغبُ  طَالٍِب،  شيءٍ  آِخرَ  قَالَ  حتَّى يَُكلَِّمانِِه، يََزاَل  فَلَم   الُمطَّلِِب، عبدِ  ِملَّةِ  عن تَر 

فَِرنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   فَقَالَ  طَّلِِب،المُ  عبدِ  ِملَّةِ  علَى: بهِ  َكلََّمهُم   تَغ   أَلَس 

فُِروا أن   آَمنُوا والذينَ  للنبيِّ  كانَ  ما: }فَنََزلَت   عن ه أُن هَ  لَم   ما لََك، تَغ   يَس 

ِرِكينَ  بَى أُولِي َكانُوا ولو لِل ُمش  دِ  ِمن قُر  َحابُ  أنَّهُم   لهم   تَبَيَّنَ  ما بَع  { يمِ الَجحِ  أص 

بَب تَ  َمن تَه ِدي ل إنَّكَ : }ونََزلَت  [. 113: التوبة]  [46: القصص{ ]أح 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حزن بن المسيب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0994: الرقم أو الصفحة البخاري

 كل في الناس فليحذر رسوله، كّذب من هللا أهلك كيف المتأمل يرى -6

 أكثر يتعظ ل األسف مع ولكن وتكذيبهم، الرسل عصيان من ومكان زمان

 هللا قدرة إلى النظر ويهملون إيمانهم، وعدم كفرهم في ويبقون بهذا، الناس

 .أحد كل من النتقام على القادر

 الشعراء سورةالقصة الخامسة قصة صالح عليه السالم مع قومه  ] -50

 [518الى  545( :اآليات 06)
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بَْت ثَُموُد اْلمُ  ( 540( إِْذ قاَل لَُهْم أَُخوُهْم صالٌِح أاَل تَتهقُوَن )545ْرَسلِيَن )َكذه

َ َوأَِطيُعوِن )540إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن ) ( َوما أَْسئَلُُكْم َعلَْيِه 544( فَاتهقُوا هللاه

هاُهنا  أَتُْتَرُكوَن فِي ما (541ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِله َعلى َربِّ اْلعالَِميَن )

( َوُزُروٍع َونَْخٍل طَْلُعها َهِضيٌم 542( فِي َجنهاٍت َوُعيُوٍن )546آِمنِيَن )

َ َوأَِطيُعوِن 548( َوتَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجباِل بُيُوتاً فاِرِهيَن )549) ( فَاتهقُوا هللاه

ْْلَْرِض َوال ( الهِذيَن يُْفِسُدوَن فِي ا515َوال تُِطيُعوا أَْمَر اْلُمْسِرفِيَن ) (510)

ِريَن )510يُْصلُِحوَن ) ( ما أَْنَت إاِله بََشٌر 510( قالُوا إِنهما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحه

اِدقِيَن ) ( قاَل هِذِه ناقَةٌ لَها ِشْرٌب َولَُكْم 514ِمْثلُنا فَأِْت بِآيٍَة إِْن ُكْنَت ِمَن الصه

وها بُِسو (511ِشْرُب يَْوٍم َمْعلُوٍم ) ٍء فَيَأُْخَذُكْم َعذاُب يَْوٍم َعِظيٍم َوال تََمس 

( فَأََخَذُهُم اْلَعذاُب إِنه فِي ذلَِك آَليَةً 512( فََعقَُروها فَأَْصبَُحوا ناِدِميَن )516)

ِحيُم )519َوما كاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )  (518( َوإِنه َربهَك لَُهَو اْلَعِزيُز الره

  التهْفِسيرُ 

 .السالم عليه صالًحا نبيهم بتكذيبهم الرسل ثمود كذبت - 151

 غيره عبادة بترك هللا تتقون أل: صالح النسب في أخوهم لهم قال إذ - 152

 !منه؟ خوفًا

 عليه أزيد ل عنه أبلغه فيما أمين إليكم، هللا أرسلني رسول لكم إني - 153

 .منه أنقص ول

 أمرتكم فيما وأطيعوني نواهيه، واجتناب أوامره، بامتثال هللا فاتقوا - 155

 .عنه ونهيتكم به،

 على إل ثوابي ليس ربي، من أبلغكم ما على ثوابًا منكم أطلب وما - 154

 .غيره على ل المخلوقات، رب هللا

 ل آمنين والنعم الخيرات من فيه أنتم فيما تُت ركوا أن أتطمعون - 156

 !تخافون؟

 .جارية وعيون بساتين في - 157

 .نضيج لين ثمرها نخلو وزروع - 152
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 .بنحتها ماهرون وأنتم تسكنونها بيوتًا لتصنعوا الجبال وتقطعون - 159

 أمرتكم فيما وأطيعوني نواهيه، واجتناب أوامره، بامتثال هللا فاتقوا - 141

 .عنه نهيتكم وفيما به،

 .المعاصي بارتكاب أنفسهم على المسرفين ألمر تنقادوا ول - 141

 يصلحون ول المعاصي، من ينشرونه بما األرض في نيفسدو الذين - 142

 .هللا طاعة بالتزام أنفسهم

 على السحر غلب حتَّى مراًرا ُسِحروا ممن أنت إنما: قومه له قال - 143

 .فأذهبها عقولهم

 فأت رسوًل، تكون حتَّى علينا لك مزية فال مثلنا بشًرا إل لستَ  - 145

 .رسول أنك من تّدعيه فيما دقًاصا كنت إن رسول أنك على تدل بعالمة

 من هللا أخرجها ناقة وهي عالمة، هللا أعطاه وقد- صالح لهم قال - 144

 معلوم، نصيب ولكم الماء، من نصيب لها وتُلمس، تُرى ناقة هذه: -الصخرة

 هو الَّذي اليوم في أنتم تشربون ول نصيبكم، هو الَّذي اليوم في تشرب ل

 .نصيبها

 ذلك بسبب فَيَنَالَُكم ضرٍب، أو َعق ر من يسوؤها بما اتمسوه ول - 146

 .عليكم النازل البالء من فيه لما عظيم يوم في به يهلككم هللا من عذاب

 ما على نادمين فأصبحوا أشقاهم، فََعقَرها َعق رها، على فاتفقوا - 147

ا عليه أقدموا  اينةمع عند الندم لكن محالة، ل بهم نازل العذاب أن علموا لمَّ

 .ينفع ل العذاب

 ذلك في إن والصيحة، الزلزلة وهو به ُوِعدوا الَّذي العذاب فأخذهم - 142

 معظمهم كان وما للمعتبرين، لعبرة وقومه صالح قصة من المذكور

 .مؤمنين

 الرحيم أعدائه، من ينتقم الَّذي العزيز لهو -الرسول أيها- ربك وإن - 149

 .عباده من تاب بمن
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  سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن تفسره  

 «  .والشام المدينة بين واد   » الحجر في تسكن ثمود قبيلة كانت --1

 معّمرين وكانوا فخمة، شاهقة جبلية ومبان ومياه، وزروع نخل ذوات وهي

 فكذبوا وجاههم، بمالهم اغتروا أنهم إل أعمارهم، مع البنيان يبقى ل

 :وقال ووبخهم، همفقرع السالم، عليه صالحا رسولهم

 وهي وجل عز هللا بتقوى وأمرهم.موت؟ بال الدنيا في باقون أنكم أتظنون

 ورؤسائهم كبرائهم أمر إطاعة من وحذرهم نهيه، واجتناب أمره امتثال

 .يصلحون ول األرض في يفسدون الذين

 مثلهم بشر ألنه الرسالة عنه ونفوا له، عقل ل مسحور بأنه فاتهموه --2

 بمعجزة باإلتيان طالبوه ثم غيرهم؟ نبيا ويكون دونهم، إليه يوحى فكيف

 فكانت لها، مثيل ل التي العظيمة بالناقة هللا فأيده صدقه، على تدل حسية

 ما منها فيحلبون الحليب، لهم تدرّ  ثم يوم، في كله صغير نهير ماء تشرب

 .التالي اليوم في شاؤوا

 عقرها، على وتواطؤوا فسهم،أن إلى وأساؤوا النعمة، أبطرتهم ولكن --3

 عقرها على ندموا ثم «قدار» اسمه منهم رجل فعقرها ذاتها، اإلساءة في حبّا

: تعالى قال كما العذاب، معاينة عند الندم ينفعهم لم ولكن بالعذاب، أيقنوا لما

بَةُ  َولَي َستِ  َملُونَ  لِلَِّذينَ  التَّو  يِّئاتِ  يَع  تُ  مُ أََحَدهُ  َحَضرَ  إِذا َحتَّى السَّ  إِنِّي: قالَ  ال َمو 

نَ  تُب تُ   فعلهم بسوء والصيحة بالزلزلة هللا فأهلكهم[ 12/ 5 النساء... ] اآل 

 .كفرهم وقبح

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

َحابِ  رِ  ألص  ُخلُوا ل: الِحج  مِ  هَُؤَلءِ  علَى تَد   لَم   فإن   بَاِكيَن، تَُكونُوا أن   إلَّ  القَو 

ُخلُوا فال بَاِكينَ  تَُكونُوا  .أَصابَهُم   ما ِمث لُ  يُِصيبَُكم   أن   عليهم، تَد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4200: الرقم أو الصفحة البخاري

ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في رُ التَّفك  : الحديثِ  وفي  وقَعوا ممَّ

 ولم بالُعصاةِ  حلَّ  ما رأَى َمن ألنَّ  اآلياِت؛ تدب رِ  عن الَغفلةِ  ِمن والحذرُ  فيه؛
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 ُحلولُ  يُخَشى فإنَّه بهم؛ ويَعتبِر   حالِهم، في يتفكَّر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك يتنبه  

 اليقظةَ  وإهمالِهم التدب ِر، عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حلَّت   إنَّما فإنَّها به؛ العقوبة

ر  .والتذك 

 الشعراء سورةالقصة السادسة قصة لوط عليه السالم مع قومه  ] -50

 [521الى  560( :اآليات 06)

بَْت قَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسلِيَن )  (565( إِْذ قاَل لَهُْم أَُخوُهْم لُوطٌ أاَل تَتهقُوَن )560َكذه

َ َوأَِطيُعوِن )560إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن ) ( َوما أَْسئَلُُكْم َعلَْيِه 560( فَاتهقُوا هللاه

ْكراَن ِمَن  (564ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِله َعلى َربِّ اْلعالَِميَن ) أَتَأْتُوَن الذ 

أَْزواِجُكْم بَْل أَْنتُْم قَْوٌم  ( َوتََذُروَن ما َخلََق لَُكْم َرب ُكْم ِمنْ 561اْلعالَِميَن )

( 562( قالُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِه يا لُوطُ لَتَُكونَنه ِمَن اْلُمْخَرِجيَن )566عاُدوَن )

ا يَْعَملُوَن )569قاَل إِنِّي لَِعَملُِكْم ِمَن اْلقالِيَن ) نِي َوأَْهلِي ِممه  (568( َربِّ نَجِّ

ْيناهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعي ْرنَا 525( إاِله َعُجوزاً فِي اْلغابِِريَن )520َن )فَنَجه ( ثُمه َدمه

( إِنه فِي 520( َوأَْمطَْرنا َعلَْيِهْم َمطَراً فَساَء َمطَُر اْلُمْنَذِريَن )520اآْلَخِريَن )

حِ  (524ذلَِك آَليَةً َوما كاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن ) يُم َوإِنه َربهَك لَُهَو اْلَعِزيُز الره

(521) 

  التهْفِسيرُ 

 .السالم عليه لوطًا نبيهم لتكذيبهم المرسلين لوط قوم كذبت - 161

 به الشرك بترك هللا تتقون أل: لوط النسب في أخوهم لهم قال إذ - 161

 !منه؟ خوفًا

 عليه أزيد ل عنه، أبلغه فيما أمين إليكم، هللا أرسلني رسول لكم إني - 162

 .أنقص ول

 آمركم فيما وأطيعوني نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال هللا وافاتق - 163

 .عنه أنهاكم وفيما به،

 على إل ثوابي ليس ربي، من أبلغكم ما على ثوابًا منكم أطلب وما - 165

 .غيره على ل المخلوقات، رب هللا
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 !أدبارهم؟ في الناس من الذكور أتأتون - 164

 فروج من منه شهواتكم تقضوال هللا خلقه ما إتيان وتتركون - 166

 .المنكر الشذوذ بهذا هللا لحدود متجاوزون أنتم بل! زوجاتكم؟

 وإنكاره الفعل هذا عن نهينا عن لوط يا تكفّ  لم لئن: قومه له قال - 167

َرجين من معك ومن أنت لتكونن علينا  .قريتنا من الُمخ 

 الكارهين لمن تعملونه الَّذي هذا لعملكم إني: لوط لهم قال - 162

 .المبغضين

 العذاب من هؤلء سيصيب مما أهلي ونجّ  نجني رب: ربه داعيًا قال - 169

 .المنكر من يفعلونه ما بسبب

 .كلهم وأهله فنجيناه دعاءه فأجبنا - 171

 .الهالكين الذاهبين من فكانت كافرة، كانت فقد زوجته إل - 171
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 بها العربية أهل يتعامل التي الشائعة، العامة صورته فى «الزنا: »فأوال--

 الرجل بين تقع التي الجريمة تلك هو الشريعة، لسان وفى اللغة، لسان فى

 ..الزوجية فراش غير على والمرأة

 :تعالى فقال الجريمة، هذه حكم فى صريحة «النور» آية جاءت وقد --

انِيَةُ » انِي الزَّ لُِدوا َوالزَّ ُكم   َول َجل َدةٍ  ِمائَةَ  ِمن هُما واِحدٍ  ُكلَّ  فَاج   َرأ فَة   بِِهما تَأ ُخذ 

ِ  ِدينِ  فِي ِمنُونَ  ُكن تُم   إِن   هللاَّ ِ  تُؤ  مِ  بِاهللَّ ِخرِ  َوال يَو  هَد  َول يَ  اآل   ِمنَ  طائِفَة   َعذابَهُما ش 

ِمنِينَ   ( النور: 2) «ال ُمؤ 

 بالزنا ليستا ولكنهما «الزنا» قبيل من هما جريمتان هناك( : وثانيا)

 اسم منهما لكل كان فقد ولهذا.. الشرع لسان أو اللغة، لسان فى المعروف

 ..والّلواط الّسحاق،: وهما أيضا، الشرع وفى اللغة فى به، خاص

 .والمرأة المرأة بين جنسية، عملية «لسحاقا» و

 .والرجل الرجل بين جنسية، عملية «اللواط» و

 .والمرأة الرجل بين جنسية، عملية «والزنا» و

 يتفرع وفيما أصلها، فى «الجنسية» العملية تكتمل الثالث الصور هذه وفى

 .عنها

 اْلصلى «زناال» بأحكام متعلقان السابقتين اآليتين إن قيل إذا( : وثالثا)

 بآية نسختا ثم اإلسالم، بدء فى كان ذلك وأن والرجل، المرأة بين يكون الذي

   الكريم القرآن فى ورد ما كل أن معناه كان ذلك، قيل إذا - «النور»

 شىء فيه يكون أن دون الصريح، الزنا بهذا خاّصا جاء بالزنا متعلقا --1

 أن للقرآن كان ما أمر هذاو! والسحاق اللواط، :األخريين الجريمتين عن

 الشريعة ْلن.. الفطرة مألوف على خارج شاذ، عمل أنه بحجة يتركه،

 وإل السليمة، الفطرة عن اإلنسانى الشذوذ لعالج إال جاءت ما اإلسالمية

 ..عنها وانحرافه شروده عن به لتحيد

 لهاتين القرآن يشّرع أن من -التشريع لكمال -بد ل أنه يعنى وهذا  --2

 .لهما مناسبة عقوبة ويفرض لجريمتين،ا



129 
 

 شأن فى منهما اْلولى أن فى ،صريحتان السابقتين اآليتين أن( : ورابعا)

 .خاصة الرجال، شأن فى الثانية اآلية وأن النساء،

 إّل  الرجال بين ليس أنه كما ، «السحاق» إل والنساء النساء بين وليس

 . «اللواط»

 -والمفسرين الفقهاء إجماع ينعقد كاد ما اخالفن إذ -فإننا هذا، وعلى --2

لََحا تَابَا فَإِنۖ   فَآُذوهَُما ِمنُكم   يَأ تِيَانِهَا َواللََّذانِ  . : »تعالى قوله أن نرى  َوأَص 

ِرُضوا َ  إِنَّ ۖ   َعن هَُما فَأَع  ابًا َكانَ  هللاَّ ِحيًما تَوَّ  هو «. سورة النساء اآلية (16) رَّ

 هذا وأن.. والمرأة المرأة بين تكون التي «سحاقال» جريمة فى الحكم لبيان

ِسُكوهُنَّ : »قوله فى وتعالى سبحانه هللا بينه ما هو الحكم  َحتَّى ال بُيُوتِ  فِي فَأَم 

ُت، يَتََوفَّاهُنَّ  َعلَ  أَو   ال َمو  ُ  يَج   البيوت، فى بالحبس يؤذين أي «َسبِياًل  لَهُنَّ  هللاَّ

 كما النساء، دون الرجال، من أربعة بشهادة الجريمة عليهن تثبت أن بعد

ِهُدوا: »تعالى قوله فى ذلك يتبيّن تَش  بََعةً  َعلَي ِهنَّ  فَاس   منكم أربعة أي «ِمن ُكم   أَر 

 .الرجال أيها

 َوأَْصلََحا تَابَا فَإِن فَآُذوُهَما   ِمنُكمْ  يَأْتِيَانَِها َواللهَذانِ  : »تعالى قوله وأما--0

َ  إِنه  َعْنُهَما   فَأَْعِرُضوا ابًا َكانَ  هللاه ِحيًما تَوه  فهو «سورة النساء اآلية.  (56) ره

 باألذى، أخذهما هو هنا والحكم.. والرجل الرجل بين اللواط، بجريمة خاص

 ما نحو على شهود، أربع عليهما يشهد أن بعد وذلك النفسي، أو الجسدى،

 «السحاق» فى

 ..فيه خافية وجوه بعض نع نكشف أن علينا فإن الرأى، بهذا أخذنا وإذ

 لم لماذا.. «اللواط» و «السحاق» بين العقوبة فى التفرقة هذه: فأوال --4

 جميعا أخذوا أنهما مع.. حكم وللرجال حكم، للنساء يكون ولماذا بينهما؟ يسوّ 

 الزنا؟ فى واحد بحكم

 باب من كانا وإن واللواط السحاق من كاّل  أن هو.. هذا على والجواب--1

 وقد -الحكمة من فكان صاحبه، مورد غير موردا منهما لكل أن إل الزنا،

 .الحكم يختلف أن -المورد اختلف
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 فيحملها المنكر هذا تستطيب قد النسل، ومنبت ،الرجل مغرس وهى فالمرأة

 تتحمل وأن بيت، فى إليه تسكن أل وعلى الرجل، فى تزهد أن على ذلك

 شاع إذا -شأنه من وهذا التربية،و الرضاع وتبعة والولدة، الحمل، أثقال

 أو بيت، يعمر وأل النسل، ينقطع وأن رجال، إلى النساء يحّول أن -وكثر

 ..أسرة تقوم

 الذي ،البيت فى تحبس أن الجريمة هذه على المرأة عقوبة كانت ولهذا

 اتصلت أنها لو أسرة، دعائم فيه تقيم وأن بها، يعمر أن شأنه من كان

 .بالزواج شرعيا اتصال بالرجل

 وقوع يمنع البيت فى المرأة حبس هل: وهو.. سؤال هنا يعترضنا وقد--6

 منها؟ الجريمة هذه

 لها تتيح ل تعرفها التي الوجوه مع البيت، فى فرصتها فإن نعم،: والجواب 

 النساء من تلقى حيث البيت، خارج هناك وإلى هنا إلى النطالق يتيحه ما

 الذي األمر معها، المنكر هذا ترتكب أن من استحياء ول حرجا، ترى ل من

 زوج، زوجات أو أخوات، من أهلها، مع فيه تعيش الذي البيت فى تجده ل

 المنكر، هذا لمرتكبة البيت فى فالحبس.. أخ أو أب، أو

  .إليها وسائلها بقطع العادة، هذه عن يصرفها عالج أنجح هو

 من فيها لما لتهما،فع جنس من عقوبتهما فإن والرجل، الرجل أما--2

 المادي، باألذى بأخذهما وذلك ومروءتهما، لرجولتهما، وإذلل لهما تحقير

 .النفسي أو

تِي» .. «الجمع» بصيغة النساء عن القرآن حديث كان( وثانيا)--2  َوالالَّ

.. المثنى بصيغة الرجال عن حديثه وكان «نِسائُِكم   ِمن   ال فاِحَشةَ  يَأ تِينَ 

  «ِمن ُكم   تِيانِهايَأ   َوالَّذانِ »

 فى التثنية وكانت النساء، فى الجمع كان ولم التفرقة؟ هذه وراء فما -9

 هذا؟ عكس على اْلمر يكن لم ولم الرجال؟

 ل متساو، وضع فى «السحاق» جريمة فى والمرأة المرأة أن :والجواب

 ذاله فساغ المنكر، هذا على المرأتان تلتقى حين وامرأة، امرأة بين فيه فرق
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 المنكر، هذا مرتكبات لجميع شامال حديثا الجريمة هذه عن الحديث يكون أن

 هذه فى بها تلتقى امرأة أية مع واحدة حال على فالمرأة.. بينهن تفرقة بال

 .الفعلة

 ..والرجل الرجل بين «اللواط» فى الوجه هذا على اْلمر وليس -50

.. به مفعول خرواآل فاعل، الرجلين أحد.. وضع فى وآخر وضع فى فرجل

 ثمّ  ومن المنكرة، الفعلة هذه تتم بالرجلين ولكن.. والمفعول الفاعل بين وفرق

 كان كما بينهما، مشتركا قسما اإلثم هذا على العقاب وكان اإلثم، كان

 تصور يمكن ل إذ الجريمة، هذه تصّور يمكن كى لزما رجلين استحضار

 .وذكر ذكر.. رجلين وجود مع إل الجريمة هذه

ُ  يَْجَعلَ  أَوْ  اْلَمْوتُ  يَتََوفهاُهنه  َحتهى: »تعالى قوله فى( وثالثا)--55  لَهُنه  هللاه

 .. «َسبِياًل 

 قضى الالتي المذنبات ألولئك يجعله أو هللا جعله الذي السبيل عن يسأل

 فيها لهن هللا جعل وهل السبيل؟ تلك هى ما.. البيوت فى بالحبس عليهن

 مخرجا؟

 -والمفسرين الفقهاء جمهور وهم اآليتين، فى بالنسخ الواق الذين--12

 هى لهن هللا جعلها التي السبيل إن يقولون -قبل من ذلك إلى أشرنا كما

 وذلك البيوت، فى باإلمساك عليهن قضى الذي الحكم هذا من بهن الخروج

 قوله وهو «النور» آية تضمنته الذي الحكم إلى وإحالته الحكم هذا بنسخ

انِيَةُ »: تعالى انِي الزَّ لُِدوا َوالزَّ ..  «اآلية...  َجل َدةٍ  ِمائَةَ  ِمن هُما واِحدٍ  ُكلَّ  فَاج 

 هللا صلوات -أنه وهو وسلّم، عليه هللا صلّى النبىّ  عن حديثا لهذا ويروون

 الوحى، من غشيه ما وزايله ربه، من «النور» آية تلقى حين -عليه وسالمه

 لهنّ  هللا جعل قد.. عنى خذوا عنى، ذواخ »  :أصحابه من حضره لمن قال

  والرجم مائة جلد بالثيب والثيب عام، وتغريب مائة جلد بالبكر البكر.. سبيال

 (5680 مسلم أخرجه:  التخريج.) « 

 بابا المكروبات هؤالء منها تنتظر التي السبيل من هل: هنا والسؤال--13

 الجلد؟ أو الرجم لىإ الحبس من ينقلن أن هللا رحمة فى الطمع أبواب من
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َعلَ  أَو  : »تعالى قوله فى إنالجواب : ُ  يَج   رحيمة علوية يدا «َسبِياًل  لَهُنَّ  هللاَّ

 ويثلج الصدور، يدفىء أمل فى الشقيّات، البائسات أولئك أيدى إليها تمتدّ 

 يخلف أن هلل وحاش كريم؟ ربّ  من الكريم الوعد هذا يخلفهن فكيف! العيون

 .هذا من أكثر المروي الحديث فى نقول ول  .وعده

: فيقولون -منهم ونحن -اآليتين لهاتين بالنسخ يقولون ال الذين وأما--15

 للخروج بابا لهن هللا يفتح أن هى المذنبات، لهؤلء هللا جعلها التي السبيل إن

 بيت إلى بهن ينتقل هنا فالزواج.. بهن يتزوج من يد على السجن، هذا من

 عنهنّ  يسقط حيث المتزوجات، من غيرهن عيشة يهف يعشن الذي الزوجية

 .عليهن وقع الذي الحكم هذا

 بها ويردّ  عباده، من المذنبات هؤلء دموع بها هللا يمسح التي الرحمة وهذه

 الرحمة هذه -ونفسى جسدى، عذاب من نالهن الذي بعد اعتبارهن، إليهن

 الذين الرجال، من قرنائهنّ  على هللا أفاضها التي الرحمة تلك مقابل فى هى

بَةُ  إِنََّما   اقترفوا ِ  َعلَى التَّو  َملُونَ  لِلَِّذينَ  هللاَّ وءَ  يَع   ِمن   يَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجهَالَةٍ  الس 

ُ  يَتُوبُ  فَأُولَئِكَ  قَِريبٍ  ُ  َوَكانَ  َعلَي ِهم   هللاَّ بَةُ  َولَي َستِ ( 17) َحِكيًما َعلِيًما هللاَّ  التَّو 

َملُ  لِلَِّذينَ  يِّئَاتِ  ونَ يَع  تُ  أََحَدهُمُ  َحَضرَ  إَِذا َحتَّى السَّ نَ  تُب تُ  إِنِّي قَالَ  ال َمو   َوَل  اآل 

نَا أُولَئِكَ  ُكفَّار   َوهُم   يَُموتُونَ  الَِّذينَ  تَد   ( 12) أَلِيًما َعَذابًا لَهُم   أَع 

 ُكم  ِمن   يَأ تِيانِها َوالَّذانِ : »تعالى قوله بعد جاء فقد ..اللواط جريمة- --51

لَحا تابا فَإِن  : »سبحانه قوله جاء - «فَآُذوهُما ِرُضوا َوأَص  َ  إِنَّ  َعن هُما فَأَع   هللاَّ

اباً  كانَ   يتوبا أن بعد «اللواط» أهل عن باإلعراض اْلمر فهذا «َرِحيماً  تَوَّ

 صلح إن «السحاق» لمرتكبات هللا جعلها التي السبيل وهذه ويصلحا،

 ولطف هللا، رحمة من رحمة هما وتلك، هذا -فيهن األزواج ورغب حالهن

فِرُ  َوَمن  .. »ويهّونه البالء، ويخفف المقدور، يصحب ألطافه، من نُوبَ  يَغ   الذ 

ُ؟ إِلَّ   ويحكم ويأسو، يجرح وعلما، رحمة شىء كل وسع فسبحانه «هللاَّ

 .سواه ربّ  ول غيره، إله ل به آمنت.. ويعفو

 هذا على وحملهما اآليتين، هاتين همف فى إليه ذهبنا ما يؤيد ومما--16

بَةُ  إِنََّما: »تعالى قوله من بعدهما جاء ما عليه، فهمناهما الذي الوجه  َعلَى التَّو 

 ِ َملُونَ  لِلَِّذينَ  هللاَّ وءَ  يَع   هنا، التوبة فذكر «قَِريبٍ  ِمن   يَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجهالَةٍ  الس 
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لَحا تابا فَإِن  : »الىتع لقوله توكيد هو السيئات، محو فى وأثرها  َوأَص 

ِرُضوا  لهما الرجال من «اللواط» الفاحشة يأتيان اللذين إن أي «َعن هُما فَأَع 

 اإلثم  هذا من يتطهران بها التي التوبة إلى مدخل

 (201/0-259الخطيب  يونس الكريم للقرآن :عبد القرآني )التفسير

 الرجل وموافق عليواما من استحل اللواط وينادي بزواج الرجل ب --52

 ذلك  حاولنا معه التوبة ويرفض ذلك فعقوبته في السنه بحديث 

 )من : قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم عباس انه قال بن عن عبدهللا 

 بِِه( والمفعولَ  الفاعلَ  فاقتلوا لوطٍ  قومِ  عملَ  يعملُ  رأيتُموه

 عمدة:  درالمص|  شاكر أحمد:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  )الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/424: الرقم أو التفسيرالصفحة

 صحيح(

تِثاثُ : الحديثِ  وفي  ..فيها والواقِعينَ  إليها والدَّاعينَ  الفاحشةِ  أُصولِ  اج 

 األمر هذا عالج في جدا صعبة كانت السالم عليه لوط النبي ومهمة --12

 أشد ووبّخهم اإليمان، أشد عليهم فأنكر قومه، في المستعصي المتأصل

 وأعلن هللا، حدود وتجاوز العدوان في موغلون قوم بأنهم فهمووص التوبيخ،

 .بلدهم من واإلبعاد بالطرد له تهديدهم من بالرغم لعملهم، الشديد بغضه

 بنُ  يوُسفُ  الكريمِ  ابنِ  الكريمِ  ابنَ  الَكريمَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

سولَ  أتاني ثمَّ  بثَ لَ  ما السِّجنِ  في كنتُ  ولَو ، إبراهيمَ  بنِ  إسحقَ  بنِ  يعقوبَ   الرَّ

 لِي أَنَّ  لَو  :  قال َشديدٍ  ُركنٍ  إلى لَيأ وي كانَ  إن لوطٍ  على هللاِ  وَرحمةُ  ، ألجبتُ 

ةً  بُِكم   نٍ  إِلَى آِوي أَو   قُوَّ َوةٍ  في إلَّ  نبيًّا بعَده هللاُ  بعثَ  فما َشِديدٍ  ُرك   قوِمهِ  من ِذر 

 الجامع صحيح:  لمصدرا|  اْللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5696: الرقم أو الصفحة

 َسبَّ  َمن   ملعون   ، أباهُ  سبَّ  َمن   ملعون   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

هُ   َمن   ملعون   ، األرضِ  تُخومَ  َغيَّرَ  َمن   ملعون   ، هللاِ  لغيرِ  ذبَحَ  ن  مَ  ملعون   ، أُمَّ
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َمى َكَمهَ   بعَملِ  عِملَ  َمن   ملعون   ، بهيَمةٍ  على وقعَ  َمن   ملعون   ، طريقٍ  َعن   أَع 

 لوطٍ  قومِ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة | 1985: الرقم أو الصفحة

 ِمن َكثيرٍ  بَيانِ  على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِحرصِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي

 . الُمسلمُ  هاليَتجنِبَ  اللَّعنَ  توِجبُ  التي القَبائحِ 

 فاقتلوا لوطٍ  قومِ  عملَ  يعملُ  وجدتموه من وفي الصحيح عن ابن عباس

 به والمفعولَ  الفاعلَ 

 أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  4460: الرقم أو الصفحة داود

 ماجه وابن ،(5416) لترمذيوا ،(4460) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (0200) وأحمد ،(0165)

تِثاثُ  :الحديثِ  وفي  ..فيها والواقِعينَ  إليها والدَّاعينَ  الفاحشةِ  أُصولِ  اج 

 من والتطهر باهلل، القوم هؤلء إيمان من السالم عليه لوط يئس ولما --19

 وأل عملهم، عذاب من وأهله ينجيه بأن ربه دعا الشنيعة، الفاحشة فعل

 قومه على النبي يدعو ول عليهم، الدعاء يتضمن وهذا عذابهم، من يصيبه

  .ربه من بإذن إل

 األليم العقاب من أجمعين معه آمن ومن بيته وأهل ونجاه دعاءه، هللا فأجاب

 .تعالى هللا عذاب في بقيت العجوز امرأته إل بهم، أنزله الذي

 بالزلزال أي والحصب، بالخسف اإلهالك هو الدنيوي العقاب وكان --21

 السالم عليه جبريل خسف بأن الحجارة، عليهم هللا رفأمط والبركان،

 .بالحجارة هللا أتبعها ثم سافلها، عاليها وجعل بقريتهم
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ةِ  هِذهِ  آِخرِ  في يَكونُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  َخسف   األمَّ

ِ  رسولَ  يا: قُلتُ : قالَت ، وقَذف   وَمسخ   الحونَ  وفينا أنَه لِكُ  ، هللاَّ : قالَ  ؟ الصَّ

 الخبَثُ  ظَهَرَ  إذا َعمن

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0591: الرقم أو الصفحة الترمذي

 (4680) يعلى وأبو له، واللفظ( 0591) الترمذي أخرجه:  التخريج

نوبِ  ِعظَمُ  :الحديثِ  وفي ماِن، آخرِ  في الذ   .ُعقوبتِها وِعظَمُ  الزَّ

 قوم من يكن ولم بغيره، اتعظ من والعاقل آية، وأي آلية ذلك في إن --21

 يف وهو أعدائه، من النتقام على قادر وهللا وابنتاه، لوط بيت إل مؤمن لوط

  .المؤمنين بأوليائه رحيم نفسه الوقت

 قومِ  عملُ  أمتي على أخافُ  ما أخَوفَ  إنَّ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

 لوطٍ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5412: الرقم أو الصفحة

 الشعراء سورةالقصة السابعة قصة شعيب عليه السالم مع قومه   ]  -54

 [585الى  526( :اآليات 06)

( 522( إِْذ قاَل لَُهْم ُشَعْيٌب أاَل تَتهقُوَن )526لِيَن )َكذهَب أَْصحاُب اْْلَْيَكِة اْلُمْرسَ 

َ َوأَِطيُعوِن )529إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن ) ( َوما أَْسئَلُُكْم َعلَْيِه 528( فَاتهقُوا هللاه

وا ِمَن أَْوفُوا اْلَكْيَل َوال تَُكونُ  (590ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِله َعلى َربِّ اْلعالَِميَن )

( َوال تَْبَخُسوا النهاَس 590( َوِزنُوا بِاْلقِْسطاِس اْلُمْستَقِيِم )595اْلُمْخِسِريَن )

( َواتهقُوا الهِذي َخلَقَُكْم 590أَْشياَءُهْم َوال تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن )

لِيَن ) ِريَن )( قالُوا إِنهما أَْنَت ِمَن اْلُمسَ 594َواْلِجبِلهةَ اْْلَوه َوما أَْنَت إاِله  (591حه

( فَأَْسقِْط َعلَْينا ِكَسفاً ِمَن السهماِء 596بََشٌر ِمْثلُنا َوإِْن نَظُن َك لَِمَن اْلكاِذبِيَن )

اِدقِيَن ) بُوهُ 599( قاَل َربِّي أَْعلَُم بِما تَْعَملُوَن )592إِْن ُكْنَت ِمَن الصه ( فََكذه
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( إِنه فِي ذلَِك آَليَةً 598الظ لهِة إِنههُ كاَن َعذاَب يَْوٍم َعِظيٍم ) فَأََخَذُهْم َعذاُب يَْومِ 

ِحيُم ) (580َوما كاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن )  (585َوإِنه َربهَك لَُهَو اْلَعِزيُز الره

  التهْفِسيرُ 

 حين المرسلين مدين قرب الملتف الشجر ذات القرية أصحاب كذب - 176

 .السالم عليه شعيبًا منبيه كذبوا

 !منه؟ خوفًا به الشرك بترك هللا تتقون أل: شعيب نبيهم لهم قال إذ - 177

 على أزيد ل عنه، أبلغه فيما أمين إليكم، هللا أرسلني رسول لكم إني - 172

 .أنقص ول بتبليغه أمرني ما

 تكمأمر فيما وأطيعوني نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال هللا فاتقوا - 179

 .عنه نهيتكم وفيما به،

 على إل ثوابي ليس ربي، من أبلغكم ما على ثوابًا منكم أطلب وما - 121

 .غيره على ل المخلوقات، رب هللا

 إذا الكيل ينقص ممن تكونوا ول تبيعونهم، عندما الكيل للناس أتموا - 121

 .الناس باع

 .المستقيم بالميزان لغيركم وزنتم إذا وزنوا - 122

 بارتكاب الفساد األرض في تكثروا ول حقوقهم، الناس تنقصوا ول - 125

 .المعاصي

 بكم ينزل أن منه بالخوف السابقة األمم وخلق خلقكم، الَّذي واتقوا - 125

 .عقابه

 مراًرا السحر أصابهم الذين من أنت إنما: لشعيب شعيب قوم قال - 124

 .فََغيَّبه عقلك، على السحر غلب حتَّى

 ول رسوًل؟ تكون فكيف علينا، لك مزية فال مثلنا بشًرا إل ولست - 126

 .رسول أنك من تّدعيه فيما كاذبًا إل نظنك
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 .تّدعيه فيما صادقًا كنت إن السماء من قطًعا علينا فأسقط - 127

 ل والمعاصي الشرك من تعملون بما أعلم ربي: شعيب لهم قال - 122

 .شيء أعمالكم من عليه يخفى

 يوم بعد سحابة أظلتهم حيث عذاب فأصابهم تكذيبه، على فاستمّروا - 129

 عظيم يوًما كان إهالكهم يوم إن فأحرقتهم، ناًرا عليهم فأمطرت الحر، شديد

 .الهول

 وما للمعتبرين، لعبرة شعيب قوم إهالك من المذكور ذلك في إن - 191

 .مؤمنين معظمهم كان

 الرحيم أعدائه، من ينتقم الَّذي يزالعز لهو -الرسول أيها- ربك وإن - 191

  .عباده من تاب بمن

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 وغيرها القصة هذه من العام الهدف بيان والتفسير المناسبة في تكرر --1

 تعالى هللا فإن سبعا، السورة هذه في مجموعها وكان السابقة، القصص من

 وسلم، عليه هللا صلّى محمد لرسوله ةتسلي القصص هذه قرآنه في أنزل

 دائمة تسرية وهي دعوته، عن الناس صدود بسبب قلبه، عن للحزن وإزالة

 السير عن يقف ول يلين ول يعجز، ول ييأس ل حتى مخلص، داعية لكل

 يقوم بما معتزا الرأس رافع العزم، ماضي الخطا، ثابت فيستمر دعوته، في

 .به

 التأكيد هو: وآخرها القصص هذه بداية تشابه في السبب أن :والخالصة

 .الصدور في وتثبيتها النفوس في المعاني وتقرير

 المكذبين على العذاب أنزل الذي هو هللا أن القصص هذه من وفهم --2

 ول تشفيا ول ظلما ل كفرهم، على وفاقا جزاء عليهم أنزله إنما وأنه لرسله،

 .الخالئق بين العدل صرح طيدوتو الحق، معالم إلرساء وإنما ثارا،
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 الدعوة من الرسالت أصول على متفقون األنبياء جميع أن ويالحظ --3

 منهم واحد كل يقوم ثم الرذائل، ومحاربة الفضائل واحترام هللا، توحيد إلى

 قومه، عند الشاذة واألوضاع المرضية، الظواهر بمعالجة

لَى أَنَا روي مسلم عن أبي هريرة يََم، اب نِ  بِعيَسى النَّاسِ  أَو   األُولَى في َمر 

َوة   األن بِيَاءُ : قالَ  هللاِ، َرُسولَ  يا كيَف؟: قالوا َواآلِخَرةِ  ٍت، ِمن إِخ  هَاتُهُم   َعالَّ  َوأُمَّ

 .نَبِي   بي نَنَا فليسَ  َواِحد ، َوِدينُهُم   َشتَّى،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0061: الرقم أو الصفحة

 الدنيا في والطمع بالبناء، العبث قومه على ينكر السالم عليه هود فهذا --5

 المعنوية النزعات من ذلك وغير الجبارين بطش والبطش مخلدون، كأنهم

 الجبال في البيوت إقامة قومه على ينكر السالم عليه صالح وهذا المغالية

 المادية الحسية الملذات على حريصين مستكبرين، أشرين بطرين

 في الذكور إتيان وهي الشنيعة الفاحشة يستنكر السالم عليه لوط وهذا  --4

 أقبالهن في األزواج النساء إتيان وترك أدبارهم،

 الناس أموال بسرقة لجتماعيا الظلم قومه على ينكر شعيب وهذا  --6

 كامال والوزن الكيل بإيفاء فيأمرهم والميزان، الكيل بتطفيف حقوقهم وإهدار

 األرض في يعثوا وأل أشياءهم، الناس يبخسوا وبأل ناقص، ول زائد غير

 أنعم ومن. األولين العظام آباءهم وخلق خلقهم الذي هللا يتقوا وأن فسادا،

 بالقيم كافرون ظالمون قوم لكنهم للعبادة، ستحقالم هو كان النعم بهذه

 بنصحهم مستخفون الرسل، وعيد مستصغرون الجتماعية، واألخالق

 .ووعظهم

 الَكيلِ  و السَّحورِ  في البركةَ  جعل تعالى هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5201: الرقم أو الصفحة

ي تَ  إذاوفي الصحيح عن عثمان بن عفان   فَُكل هُ  الَكي لَ  َسمَّ
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 الجامع صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عفان بن عثمان:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  605: الرقم أو الصفحة

وِق، في مرَ التَّ  أبيعُ  كنتُ  وفي الصحيح عن عثمان بن عفان  ِكلتُ : فأقولُ  الس 

 ذلِكَ  من فدخلَني ِشفِّي وآخذُ  بَِكيلِِه، التَّمرِ  أوساقَ  فأدفعُ  كذا، هذا وسقي في

، ِ  رسولَ  فَسألتُ  شيء  ُ  صلَّى هللاَّ يتَ  إذا: فقالَ  وسلََّم، علَيهِ  هللاَّ  فَِكل هُ  الكيلَ  سمَّ

 ابن صحيح:  رالمصد|  اْللباني:  المحدث|  عفان بن عثمان:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5909: الرقم أو الصفحة ماجه

زِ  إلى إرشاد   :الحديثِ  وفي --5  ولو والمكاييلِ  الموازينِ  إنقاصِ  ِمن التَّحر 

 .قلياًل  شيئًا

 .والشِّراءِ  البيعِ  أمورِ  في تعالى هللاِ  مراقبةِ  على لحث  ا: وفيه --2

لى أنَّ : وفيه --3 ةٍ  كلِّ  عندَ  ال َمبيعِ  كيلُ  هو والشِّراءِ  البيعِ  في األَو   حتَّى مرَّ

يبةُ  الشَّك   يَزولَ   .النِّزاعُ  ويَنقِطعَ  والرِّ

َ  فَاتَّقُوا: واحدة صيغة على واحدا الرسل هؤلء جواب كان وإنما --7  هللاَّ

 في واإلخالص والطاعة بالتقوى، األمر على متفقون ألنهم َوأَِطيُعونِ 

 .الرسالة تبليغ على األجر أخذ عن والمتناع العبادة،

 إذ   وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيِّ  ِعن دَ  أنَا بي نَا وفي الصحيح عن عدي بن حاتم

بِيِل، قَط عَ  إلَي هِ  فََشَكا آَخرُ  أتَاهُ  ثُمَّ  الفَاقَةَ، إلَي هِ  فََشَكا َرُجل   أتَاهُ  ، يا: فَقَالَ  السَّ  َعِدي 

 َحيَاة ، بكَ  طَالَت   فإن  : قَالَ  َعن هَا، أُن بِئ تُ  وقد   أَرهَا، لَم  : قُلتُ  الِحيَرةَ؟ َرأَي تَ  هل  

تَِحلُ  الظَِّعينَةَ  لَتََريَنَّ  بَِة، تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرةِ  ِمنَ  تَر  َ  إلَّ  أَحًدا افُ تَخَ  ل بالَكع   هللاَّ

ارُ  فأي نَ : نَف ِسي وبي نَ  بَي نِي فِيما قُلتُ - ُروا قد   الَِّذينَ  طَيِّئٍ  ُدعَّ  ولَئِن   -!الباَِلَد؟ َسعَّ

َرى، ُكنُوزُ  لَتُف تََحنَّ  َحيَاة   بكَ  طَالَت   َرى: قُلتُ  ِكس  ُمَز؟ بنِ  ِكس  َرى: قَالَ  هُر   ِكس 

ُمَز، بنِ  ُجلَ  لَتََريَنَّ  َحيَاة ، بكَ  طَالَت   ولَئِن   هُر  ِرجُ  الرَّ ءَ  يُخ   أو   َذهَبٍ  ِمن َكفِّهِ  ِمل 

ٍة، َ  ولَيَل قَيَنَّ  منه، يَق بَلُهُ  أَحًدا يَِجدُ  فال منه، يَق بَلُهُ  َمن يَط لُبُ  فِضَّ  يَومَ  أَحُدُكم   هللاَّ

ُجَمان   وبي نَهُ  بي نَهُ  وليسَ  يَل قَاهُ، ِجمُ  تَر   َرسوًل  إلَي كَ  أب َعث   ألَم  : له لَنَّ فَلَيَقُو له، يُتَر 

ِطكَ  ألَم  : فيَقولُ  بَلَى،: فيَقولُ  فيُبَلَِّغَك؟  بَلَى،: فيَقولُ  َعلَي َك؟ وأُف ِضل   َماًل  أُع 

. َجهَنَّمَ  إلَّ  يََرى فال يََساِرهِ  عن ويَن ظُرُ  َجهَنََّم، إلَّ  يََرى فال يَِمينِهِ  عن فَيَن ظُرُ 
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تُ َسمِ : َعِدي   قَالَ   بِشقَّةِ  ولو النَّارَ  اتَّقُوا: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  ع 

َرٍة، َرةٍ  ِشقَّةَ  يَِجد   لَم   فَمن تَم  تَِحلُ  الظَِّعينَةَ  فََرأَي تُ : َعِدي   قَالَ . طَيِّبَةٍ  فَبَِكلَِمةٍ  تَم   تَر 

بَِة، تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرةِ  ِمنَ  َ  إلَّ  تََخافُ  ل بالَكع   ُكنُوزَ  اف تَتَحَ  فِيَمنِ  وُكن تُ  ،هللاَّ

َرى ُمَز، بنِ  ِكس   القَاِسمِ  أبو النَّبي   قَالَ  ما لَتََرُونَّ  َحيَاة ، بُكم   طَالَت   ولَئِن   هُر 

ِرجُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ءَ  يُخ   ...َكفِّهِ  ِمل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0181: الرقم أو الصفحة البخاري

 (5056) ومسلم ،(0181) البخاري أخرجه:  التخريج

غيبُ : الَحديثِ  وفي --5 راجِ  إلى الُمباَدرةِ  في التَّر  كاِة، إخ   التَّباطؤِ  دمِ وعَ  الزَّ

ذيرُ  بها، ويفِ  منَ  والتَّح  راِجها؛ في التَّس   َعدمِ  في َسببًا التَّأخيرُ  يكونُ  قد ألنَّه إخ 

 .يَقبَلُها َمن ُوجودِ 

باِره وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى ُمعِجزاتِه ِمن ظاِهرة   ُمعجزة  : وفيه --2  عن بإخ 

 .َغي بيَّةٍ  أُمورٍ 

َدقةِ  قَبولُ : وفيه --3  .قلَّت   وول الصَّ

َدقةِ  ِمن القَليلِ  احتِقارِ  تَركُ : وفيه --5  َشيئًا المسلمُ  يَحقِرَ  وألَّ  وغيِرها، الصَّ

 .قلَّ  وإن   وفِعاًل، قَوًل  الَمعروِف؛ منَ 

ُكونَ  كانوا أنَّهم: وفيه --4  في يُواِجهُهم ما وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى يَش 

 .الفََرجِ  ِمن عنَده يَرُجونَ  لِما َمصاِعَب؛ ِمن َحياتِهم

 .الَموقِفِ  أهلِ  ِمن النَّارِ  قُربِ  على َدليل  : وفيه --6

 لهم أقوامهم إساءة مقابلة عن الترفع على الرسل هؤلء واتفق --2

 الحاسم الحازم األمر وتفويض الدعوة، على والصبر الباطلة، واتهاماتهم

 ظنها التي البشرية مرتبة في ليبقوا وجل، عز هللا إلى وغيره العذاب بإنزال

 .وجل عز هلل العبودية عنوان الحقيقة في وهي نقصا، الكفرة

 مواطن، ثالثة في أبانها هللا فإن وإهالكهم، شعيب قوم عذاب صفة وأما --9

 أخذتهم أنهم ذكر األعراف ففي السياق، ذلك تناسب بصفة موطن كل
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ِرَجنَّكَ : قالوا ألنهم جاثمين دارهم في فأصبحوا الرجفة،  َوالَِّذينَ  ُشَعي بُ  يا لَنُخ 

يَتِنا، ِمن   َمَعكَ  آَمنُوا  ومن هللا نبي فأرجفوا[ 22] ِملَّتِنا فِي لَتَُعوُدنَّ  أَو   قَر 

 .الرجفة فأخذتهم اتبعه،

ي َحةُ  ظَلَُموا الَِّذينَ  َوأََخذَ : قال هود سورة وفي --11  وألنهم[ 67] الصَّ

بُدُ  ما نَت ُركَ  أَن   تَأ ُمُركَ  أََصالتُكَ  :قولهم في هللا بنبي استهزءوا  أَن   أَو   آباُؤنا، يَع 

والِنا فِي نَف َعلَ  ِشيدُ  ال َحلِيمُ  أَلَن تَ  إِنَّكَ  نَشُؤا، ما أَم   على ذلك قالوا[ 27] الرَّ

 فَأََخَذت هُمُ : فقال تسكتهم، صيحة تأتيهم أن فناسب والزدراء، التهكم سبيل

ي َحةُ   .اآلية الصَّ

قِط  : قالوا وهاهنا --11  التعنت وجه على اآلية السَّماءِ  ِمنَ  ِكَسفاً  َعلَي نا فَأَس 

مِ  َعذابُ  فَأََخَذهُم  : وقوعه استبعدوا ما عليهم يحقق أن فناسب والعناد،  يَو 

مٍ  َعذابَ  كانَ  إِنَّهُ  الظ لَِّة،  َعِظيمٍ  يَو 

 الَحقَّ  هو هذا كانَ  إن   اللَّهُمَّ : َجه لٍ  أبو قالَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ِطر   ِعنِدكَ  ِمن َماءِ  ِمنَ  ِحَجاَرةً  َعلَي نَا فأم   َوما: }فَنََزلَت   ألِيٍم، بَعَذابٍ  ائ تِنَا أوِ  السَّ

ُ  كانَ  بَهُم   هللاَّ ُ  كانَ  وما فيهم، وأَن تَ  لِيَُعذِّ بَهُم   هللاَّ فُِرونَ  وهُم   ُمَعذِّ تَغ   ألَّ  لهم   وما. يَس 

بَهُمُ  ُ  يَُعذِّ ِجدِ  َعنِ  يَُصد ونَ  وهُم   هللاَّ  .اآليَةَ { الَحَرامِ  الَمس 

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

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

 (0286) ومسلم ،(4649) البخاري أخرجه:  التخريج

 سورةند هللا إلنذار المشركين وبشارة المؤمنين  ]إنزال القرآن من ع -51

 [050الى  580( :اآليات 06) الشعراء

وُح اْْلَِميُن )580َوإِنههُ لَتَْنِزيُل َربِّ اْلعالَِميَن ) ( َعلى قَْلبَِك 580( نََزَل بِِه الر 

هُ لَفِي ُزبُِر ( َوإِنه 581( بِلِساٍن َعَربِيٍّ ُمبِيٍن )584لِتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن )

لِيَن ) ( 582أََولَْم يَُكْن لَُهْم آيَةً أَْن يَْعلََمهُ ُعلَماُء بَنِي إِْسرائِيَل ) (586اْْلَوه

ْلناهُ َعلى بَْعِض اْْلَْعَجِميَن ) ( فَقََرأَهُ َعلَْيِهْم ما كانُوا بِِه ُمْؤِمنِيَن 589َولَْو نَزه

( ال يُْؤِمنُوَن بِِه َحتهى يََرُوا 000ْجِرِميَن )( َكذلَِك َسلَْكناهُ فِي قُلُوِب اْلمُ 588)

( فَيَقُولُوا َهْل 000فَيَأْتِيَُهْم بَْغتَةً َوُهْم ال يَْشُعُروَن ) (005اْلَعذاَب اْْلَلِيَم )
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( أَفََرأَْيَت إِْن َمتهْعناُهْم 004( أَفَبَِعذابِنا يَْستَْعِجلُوَن )000نَْحُن ُمْنظَُروَن )

ما أَْغنى َعْنهُْم ما كانُوا  (006ثُمه جاَءُهْم ما كانُوا يُوَعُدوَن )( 001ِسنِيَن )

( ِذْكرى َوما 009( َوما أَْهلَْكنا ِمْن قَْريٍَة إاِله لَها ُمْنِذُروَن )002يَُمتهُعوَن )

ياِطيُن )008ُكنها ظالِِميَن ) لَْت بِِه الشه ( َوما يَْنبَِغي لَُهْم َوما 050( َوما تَنَزه

ْمِع لََمْعُزولُوَن ) (055تَِطيُعوَن )يَسْ   (050إِنهُهْم َعِن السه

  التهْفِسيرُ 

 منزل - وسلم عليه هللا صلى - محمد على المنزل القرآن هذا وإن - 192

 .المخلوقات رب من

 .السالم عليه األمين جبريل به نزل - 193

 ينذرون الذين الرسل في لتكون -الرسول أيها- قلبك على به نزل - 195

 .هللا عذاب من ويخوفونهم الناس،

 .واضح عربي لسان به نزل - 194

 الكتب به بشرت فقد األولين، كتب في لمذكور القرآن هذا وإن - 196

 .السابقة السماوية

 ما حقيقة يعلم أن صدقك على عالمة بك المكذبين لهؤلء يكن لم أو - 197

 .سالم نب هللا عبد مثل إسرائيل، بني علماء عليك نزل

 باللسان يتكلمون ل الذين األعاجم بعض على القرآن هذا نزلنا ولو - 192

 .العربي

 نفهمه، ل: سيقولون ألنهم مؤمنين؛ به صاروا ما عليهم فقرأه - 199

 .بلغتهم نزل أن هللا فليحمدوا

 .المجرمين قلوب في والكفر التكذيب أدخلنا كذلك - 211

 العذاب يروا حتَّى يؤمنون ول الكفر من عليه هم عما يتغيرون ل - 211

 .الموجع

 .يباغتهم حتَّى بمجيئه يعلمون ل وهم فجاة، العذاب هذا فيأتيهم - 212
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 نحن هل: الحسرة شدة من بغتة العذاب بهم ينزل حين فيقولون - 213

هَلون  !هللا؟ إلى فنتوب ُمم 

قِط حتَّى لك نؤمن لن: قائلين الكفار هؤلء يستعجل أفبعذابنا - 215  تُس 

 !كسفًا؟ علينا زعمت كما السماء

 عن المعرضين الكافرين هؤلء متعنا إن -الرسول أيها- فأخبرني - 214

 .ممتّدًا زمنًا بالنعم به، جئت بما اإليمان

 يوعدون كانوا ما النعم تلك فيه نالوا الَّذي الزمن ذلك بعد جاءهم ثم - 216

 .العذاب من به

 النعم، تلك انقطعت فقد! الدنيا؟ في نعم من عليه كانوا ما ينفعهم ماذا - 217

د ولم  .شيئًا تُج 

 الرسل بإرسال إليها اإلعذار بعد إل األمم من أمة من أهلكنا وما - 212

 .الكتب وإنزال

 إليهم اإلعذار بعد بتعذيبهم ظالمين كنا وما لهم، وتذكيًرا عظة - 219

 .الكتب وإنزال الرسل بإرسال

 عليه هللا صلى - الرسول قلب على القرآن بهذا الشياطين نزلتت وما - 211

 .- وسلم

 .ذلك يستطيعون وما قلبه، على يتنزلوا أن يصح وما - 211

 يصلون فكيف السماء، من مكانه عن معزولون ألنهم يستطيعونه ما - 212

 !به؟ ويتنزلون إليه،

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 لى ما يلي:دلت اآليات ع

القرآن الكريم: كالم هللا القديم المنزل بواسطة جبريل األمين على قلب  -1

النبي صلّى هللا عليه وسلم باللسان العربي المبين، والذي أعلنت عن نزوله 

كتب األنبياء المتقدمين. نزل به جبريل عليه السالم إلى النبي صلّى هللا عليه 
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ه، ورسخ في عقله رسوخا كالنقش في وسلم، فتاله عليه، ووعاه قلبه من

لَهُ َعلى قَل بَِك.. ]البقرة  ا لِِجب ِريَل، فَإِنَّهُ نَزَّ : َمن  كاَن َعُدّوً الحجر، قال تعالى: قُل 

 [ ، وقال سبحانه:97/ 2

آنَهُ، فَإِذا قََرأ ناهُ فَا َعهُ َوقُر  َجَل بِِه، إِنَّ َعلَي نا َجم  ك  بِِه لِسانََك لِتَع  تَّبِع  ل تَُحرِّ

آنَهُ، ثُمَّ إِنَّ َعلَي نا بَيانَهُ   لئال العرب بلغة ونزوله [ .19 -16/ 74]القيامة   قُر 

 كما المتقدمين، األنبياء كتب بنزوله وبّشرت. تقول ما نفهم لسنا: يقولوا

 .وسلم عليه هللا صلّى محمد ببعثة بّشرت

ك   ل}  :تَعالَى قَْولِهِ  في عبهاسٍ  اْبنِ  َعنِ روي البخاري     لِسانَكَ  به تَُحرِّ

َجلَ  ِ  َرسولُ  كانَ : قالَ [ 16: القيامة{ ]بهِ  لِتَع   يُعالِجُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ةً، التَّن ِزيلِ  ِمنَ  ا وكانَ  ِشدَّ كُ  ممَّ ُكهُما فأنا: عبَّاسٍ  ابنُ  فقالَ  - َشفَتَي هِ  يَُحرِّ  أَُحرِّ

ِ  َرسولُ  كانَ  كما لَُكم   ُكهُما، وسلَّمَ  عليه هللاُ  ىَصلَّ  هللاَّ  أنا: َسِعيد   وقالَ  يَُحرِّ

ُكهُما ُكهُما، عبَّاسٍ  اب نَ  َرأَي تُ  كما أَُحرِّ كَ  يَُحرِّ ُ  فأن َزلَ  - َشفَتَي هِ  فََحرَّ : تَعالَى هللاَّ

ك   ل} َجلَ  لِسانَكَ  به تَُحرِّ َعهُ  علي نا إنَّ  به لِتَع  آنَهُ  َجم  : قالَ [ 17: القيامة{ ]وقُر 

ِركَ  في لكَ  ُعهُ َجم   آنَهُ  فاتَّبِع   قََرأ ناهُ  فَإذا: }وتَق َرأَهُ  َصد  : قالَ [ 12: القيامة{ ]قُر 

تَِمع    تَق َرأَهُ، أن   علي نا إنَّ  ثُمَّ [ 19: القيامة{ ]بَيانَهُ  علي نا إنَّ  ثُمَّ : }وأَن ِصت   له فاس 

ِ  َرسولُ  فَكانَ  دَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ تَمع ِجب ِريلُ  أتاهُ  إذا ذلكَ  بَع   فإذا اس 

 .قََرأَهُ  كما وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   قََرأَهُ  ِجب ِريلُ  ان طَلَقَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1: الرقم أو الصفحة البخاري

ُكهما فأنا: َعبَّاسٍ  ابنُ  فقال: »وقولُه  هللا صلَّى هللاِ  رسولُ  كان كما لكم أُحرِّ

كهما، وسلَّم عليه ُكهما أنا: َسِعيد   وقال يُحرِّ  َعبَّاسٍ  ابنَ  رأيتُ  كما أُحرِّ

ُكهما، ك يحرِّ فِ  القوِل، على بيانٍ  زيادةُ  هو «َشفَتَي ه فَحرَّ  .بالَوص 

 .تََسل ُسلُه يَتَِّصل   لم لكنه الشَّفَِة، بتحريكِ  الُمَسل َسلَ  :يُسمهى الحديثُ  وهذا

 أميّا كونه مع ألنه وسلم، عليه هللا صلّى محمد النبي نبوة اآليات تتأثب -2

 الحياة وإثرائه المغيبات، عن وإخباره وفصاحته، القرآن ببالغة العالم بهر

 دليل اإللهي العطاء وهذا النقد، ول الطعن تقبل ل رصينة سديدة بأنظمة
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 بأوصاف الكتاب أهل علم النبوة على األدلة من أن كما. النبوة على قاطع

 .يسلموا لم أو أسلموا من سواء ونعوته، وسلم عليه هللا صلّى النبي

 كانوا ألنهم المشركين على حجة وصارت الكتاب أهل شهادة صحت وإنما

 ما مع القرآن تطابق مدى عن يسألونهم الدين، شؤون في إليهم يرجعون

 .الدينية كتبهم به أخبرت

ِطيَ  إلَّ  نَبِي   األن بِياءِ  نَ مِ  ما  وفي الصحيح عن أبي هريرة  آَمنَ  ِمث لُهُ  ما أُع 

يًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما البََشُر، عليه حاهُ  َوح  ُ  أو  ، هللاَّ ُجو إلَيَّ  أُكونَ  أن   فأر 

ثََرهُم    .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أك 

 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  هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

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

 اإلنذار هي األنبياء من وغيره وسلم عليه هللا صلّى النبي مهمة إن -3

 علم من واجب كل إلى الدعوة اإلنذار في ويدخل ال ُمن ِذِرينَ  ِمنَ  لِتَُكونَ 

 .قبيح كل من والمنع وعمل،

ِ  َعب دَ  لَقِيتُ  وفي الصحيح عن عطاء بن يسار ِرو بنَ  هللاَّ  الَعاصِ  بنِ  َعم 

ُ  َرِضيَ  نِي: قُلتُ  عن هَما، هللاَّ بِر  ِ  َرسولِ  ِصفَةِ  عن أخ   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َراِة، في ؛: قالَ  التَّو  ِ  أَجل  ُصوف   إنَّه وهللاَّ َراةِ  في لََمو   في ِصفَتِهِ  ببَع ضِ  التَّو 

آنِ  َسل نَاكَ  إِنَّا النَّبِي   أَي هَا يَا: }القُر   ،[54: األحزاب{ ]َونَِذيًرا ًراَوُمبَشِّ  َشاِهًدا أَر 

ًزا يِّيَن، وِحر  ُمِّ ي تُكَ  وَرسولِي، َعب ِدي أن تَ  لِْل  َل، َسمَّ  َغلِيٍظ، وَل  بفَظ   ليسَ  المتََوكِّ

ابٍ  وَل  َواِق، في َسخَّ فَعُ  وَل  األس  يِّئَةِ  يَد  يِّئَةَ، بالسَّ فُو ولَِكن   السَّ فُِر، يَع   ولَن   ويَغ 

ُ  يَق بَِضهُ  َجاَء، الِملَّةَ  به يُقِيمَ  حتَّى هللاَّ ُ، إلَّ  إلَهَ  ل: يَقولوا بأَن   الَعو   بهَا ويَف تَحُ  هللاَّ

يُنًا يًا، أع  ا، وآَذانًا ُعم   .ُغل فًا وقُلُوبًا ُصّمً
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

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

 دليل دون واستكبار، عناد مجرد بالقرآن مكة أهل من المشركين كفر إن -5

 تحدي وكان جحدوه، ثم الحق بأنه علموا العكس على وإنما برهان، ول

 فسمعوه بلغتهم، منزل فهو عليهم، حجة منه سورة بمثل باإلتيان لهم القرآن

 إلى وانضم مثله، بكالم يعارض ل معجز وأنه فصاحته، وعرفوا وفهموه

 ومكابرة، وأنفة عنادا وجحدوه به يؤمنوا فلم به، السالفة هللا كتب بشارة ذلك

 .أخرى وسحرا تارة، شعرا -وبهتانا زورا -وسموه

 فقرأه( أعجمي) اللسان بعربي ليس رجل على القرآن هذا نزل ولو --4

 فهذا. نسمع ما نفقه ل: ولقالوا آمنوا لما العرب، لغة بغير قريش كفار على

 أولى فهم بلغتهم نزل القرآن ألن ألحوالهم وفضح عليهم، وإنكار لهم،  إلزام

 .به باإليمان الناس

 َكذلِكَ : تعالى بقوله المتعنت الموقف هذا عن الكريم القرآن عبّر وقد  --6

ناهُ  ِرِمينَ  قُلُوبِ  فِي َسلَك   الكفر وإعالن اإليمان، من منعهم الذي إن أي ال ُمج 

 رياساتهم على والحفاظ عليه هم ما على اإلصرار هو به والتكذيب بالقرآن

 قابل غير خلقا قلوبهم، في سالكا مدخال ذلك أصبح حتى المادية، ومصالحهم

 مجبول فالن: يقال كما وفطروا، عليه جبلوا أمر بمنزلة والتبديل، يرللتغي

 .فيه الّشح تمكن والمراد الّشح، على

 حين إل وسلم عليه هللا صلّى والنبي بالقرآن إيمانهم يتصور ول --7

 إما وهو به، يشعروا أن دون فجأة ومجيئه ومعاينته، المؤلم العذاب مشاهدة

 نحن هل: يقولون وحينئذ( القيامة) الساعة عذاب وإما الدنيا، عذاب

 .إليها يجابون فال الدنيا إلى الرجعة يطلبون إنهم وممهلون، مؤخرون

تَةً، فَيَأ تِيَهُم  : تعالى قوله في التعقيب ومعنى --2  ذكر كما فَيَقُولُوا...  بَغ 

 في فيه التأخير وسؤال ومفاجأته العذاب رؤية ترادف ليس: الزمخشري

 حتى بالقرآن يؤمنون ل: قيل كأنه الشدة، في ترتبها المعنى إنماو الوجود،

 أشد هو فما فجأة، بهم لحوقه وهو منها أشد هو فما للعذاب، رؤيتهم تكون

 مقتك أسأت إن: تعظه لمن تقول أن: ذلك ومثال. التأخير سؤالهم وهو منه،
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 عقيب يوجد هللا مقت أن: الترتيب بهذا تقصد ل فإنك هللا، فمقتك الصالحون،

 وأنه المسيء، على األمر شدة ترتيب إلى قصدك إنما الصالحين، مقت

 مقت وهو مقتهم، من أشد هو فما الصالحين، مقت اإلساءة بسبب له يحصل

 (402/0: الكشاف )  هللا

 عليهم باإلنكار تبكيتهم قريش لكفار المتعنت الموقف هذا جزاء كان -4

 ثم للعذاب؟ المعّرضون العذاب عجليست كيف: وهو آخر، أمر على والتهكم

 فذلك بالدنيا، الستمتاع إطالة حبهم على ويوبخهم عليهم القرآن يشنع

 كانوا الذي الزمان عنهم يغني ول محالة، ل كائن والهالك المنتظر العذاب

 .يمتعونه

 بعد إل قرية أهل يعذب أو قوما يهلك أل ورحمته هللا عدالة اقتضت -6

 لم العقاب، أو العذاب جاء فإذا وعذابه، هللا بأس لهم منذرينال الرسل إرسال

 .إليهم وأعذر عليهم الحجة قدم حيث تعذيبهم، في ظالما هللا يكن

 به تنزل ولم تعالى، هللا عند من األمين الروح به نزل -تقدم كما -القرآن -7

 ول وتأديته، تحمله يستطيعون ول إنزاله، لهم يتيسر ل فإنه الشياطين،

 السماء مالئكة سمع عن معزولون ألنهم واستراقه اختالسه من يتمكنون

 .فتحرقهم عليهم الشهب برمي

 هللا صلّى النبي قلب على منزل القرآن أن اآلية في ورد: العقل محل -2

 من األيسر الجانب في المعروف العضو بالقلب المراد فهل وسلم عليه

 والتشريح الطب علماء لدى معروفال الدماغ؟ في الكائن العقل أم اإلنسان

 .الدماغ العقل محل أن المعاصر

 ،القلب العقل محل أن يرى فريق: فريقين فانقسموا القدماء العلماء أما

 .(562/04 : الرازي تفسير)  الدماغ العقل محل أن يرى آخر وفريق

 :التالية باْلدلة اْلول الفريق واستدل

 بِها؟ يَْعقِلُونَ  قُلُوبٌ  لَُهمْ  فَتَُكونَ  اْْلَْرِض، فِي وايَِسيرُ  أَفَلَمْ : تعالى قوله -اْلول

 ،[ 179/ 7 األعراف] بِها يَف قَهُونَ  ل قُلُوب   لَهُم  : وقوله ،[ 56/ 22 الحج]
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رى ذلِكَ  فِي إِنَّ : وقوله َع، أَل قَى أَو   قَل ب   لَهُ  كانَ  لَِمن   لَِذك   ق] َشِهيد   َوهُوَ  السَّم 

 .محله ألنه القلب اسم عليه قأطل عقل، أي[ 37/ 41

 َمَرض   قُلُوبِِهم   فِي: وقال ،القلب إلى العلم أضداد أضاف تعالى أنه -الثاني

ُ  َختَمَ [ 11/ 2 البقرة] ، قُلُوبُنا[ 7/ 2 البقرة] قُلُوبِِهم   َعلى هللاَّ ُ  طَبَعَ  بَل   ُغل ف   هللاَّ

َذرُ [ 144/ 5 النساء] بُِكف ِرِهم   َعلَي ها لَ  أَن   فِقُونَ ال ُمنا يَح   ُسوَرة   َعلَي ِهم   تُنَزَّ

 قُلُوبِِهم   فِي لَي سَ  ما بِأَل ِسنَتِِهم   يَقُولُونَ [ 65/ 9 التوبة] قُلُوبِِهم   فِي بِما تُنَبِّئُهُم  

،[ 11/ 52 الفتح]  أَفاَل[ 15/ 23 المطففين] قُلُوبِِهم   َعلى رانَ  بَل   َكالَّ

آنَ  يَتََدبَُّرونَ  َمى ل فَإِنَّها ،[ 25/ 57 محمد] أَق فالُها قُلُوبٍ  َعلى أَم   ال قُر   تَع 

َب صاُر، َمى َولِكن   األ  ُدورِ  فِي الَّتِي ال قُلُوبُ  تَع   هذه دلت[ 56/ 22 الحج] الص 

 موضع يكون أن فوجب القلب، هو والغفلة الجهل موضع أن على اآليات

 .القلب هو أيضا والفهم العقل

 وضجرا ضيقا قلبه من أحس وغيره الفكر في اإلنسان أمعن إذا -الثالث

 أن فوجب القلب، هو العقل موضع أن على يدل مما بذلك، يتألم كأنه حتى

 .والفهم بالعقل مشروط التكليف ألن القلب هو المكلف يكون

 .موتا وآخرها تكونا، اْلعضاء أول القلب أن -الرابع

 :يأتي بما الدماغ في العقل بأن القائل الثاني الفريق واحتج

 أي ،القلب دون الدماغ إلى نافذة اإلدراك آلت هي التي الحواس أن -اْلول

 .اإلحساس محل الدماغ إن

 دون الدماغ من نافذة الختيارية الحركات آلت األعصاب أن -الثاني

 .العصبي التنبيه مركز الدماغ إن أي القلب،

جنون والنزف أن اآلفة إذا حلت في الدماغ اختل العقل، مثل ال -الثالث

 الدماغي.

جرى العرف على أن من أريد وصفه بقلة العقل، قيل: إنه خفيف  -الرابع

 الدماغ، خفيف الرأس.
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أن العقل أشرف أجزاء اإلنسان، فيكون مكانه أشرف، واألعلى  -الخامس

 هو األشرف، وذلك في الدماغ، ل القلب.

ي ْلن العلم هو ترجيح الرأي الثان وهبة بن مصطفى الزحيلي/د   ورأي

على الدماغ وما فيه من مخ ومخيخ، فوجد أنه  الحديث أجري مئات التجارب

محل العقل واإلحساس والتنبيه والذاكرة وغير ذلك من وظائف الدماغ، فدل 

على أنه هو محل العقل. أما اآليات القرآنية المتقدمة التي يفهم منها كون 

في السائد في الكالم، والذي العقل في القلب، فذلك من قبيل اإلطالق العر

 يراد به العقل، فيقال: ل قلب عنده، أي ل عقل.

أما القيم األدبية أو األخالقية: فمحلها القلب باعتباره المعبر عن النفس 

 اإلنسانية التي ل حياة فيها إل بالقلب.

ثم إن المعاني المتقدمة التي تختص بالقلوب، ويراد بها المعاني العقلية 

ة والمعلومات والمعارف، قد تنسب إلى الصدر تارة، وإلى الفؤاد كالني

دُ  َل ما فِي الص  / 111وِر ]العاديات أخرى. أما الصدر: فلقوله تعالى: َوُحصِّ

11، ] 

ُ ما فِي ُصُدوِرُكم  ]آل عمران  وقوله:  [ ، وقوله: إِنَّهُ 145/ 3َولِيَب تَلَِي هللاَّ

ُدوِر ]الملك فُوا ما فِي ُصُدوِرُكم  أَ 13/ 67 َعلِيم  بِذاِت الص  و  تُب ُدوهُ [ ، إِن  تُخ 

وأما الفؤاد فقوله تعالى: َونُقَلُِّب أَف ئَِدتَهُم  َوأَب صاَرهُم  [ .29/ 3]آل عمران 

 [ .111/ 6]األنعام 

نُ  أن رسول هللا قال : وفي الصحيح عن وابصة بن معبد اْلسدي  يا اد 

!  وابصةُ  يا:  لي فقال ، ركبتَه ُركبتي ت  مسَّ  حتى منه فدنوتُ  ،! .  وابصةُ 

 جئتَ :  قال.  أَخبِرني!  هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ  ؟ عنه تسألُ  جئتَ  ما أُخبُرك

 بها ينُكتُ  فجعل ، الثَّالثَ  أصابَعه فجمع.  نعم:  قلتُ .  واإلثمِ  البِرِّ  عن تسألُ 

 ، النفسُ  إليه طمأنَّتا ما البِر   ، قلبَك استَف تِ !  وابصةُ  يا:  ويقولُ  صدري في

 أفتاك وإن الصدرِ  في وتردَّد ، القلبِ  في حاك ما واإلثمُ  ، القلبُ  إليه واطمأنَّ 

ك الناسُ   . وأفتَو 
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 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  اْلسدي معبد بن وابصة:  الراوي

 | لغيره حسن:  المحدث حكم خالصة|  5204: الرقم أو الصفحة الترغيب

 ؟ واإلثمِ  البرِّ  عن تسألُ  جئتَ  يح عن وابصة بن معبد اْلسديوفي الصح 

 إليه واطمأنَّ  ، النَّفسُ  إليه اطمأنَّت   ما البِر  :  قلبَك استَف تِ :  فقال ، نعم:  قال

دَ  النَّفسِ  في حاك ما واإلثمُ  ، القلبُ  درِ  في وتردَّ  الناسُ  أفتاك وإن ، الصَّ

ك  وأَف تَو 

:  المصدر|  النووي:  المحدث|  ْلسديا معبد بن وابصة:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  8/510: الرقم أو الصفحة المجموع

 البخاري إسناد

 في والطحاوي ،(0100) والدارمي ،(59009) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0508(( )اآلثار مشكل شرح))

عُ  :الحديثِ  وفي بهاتِ  في الُوقوعِ  عن التَّور  زُ  الش   .للنَّفسِ  والتَّحر 

، الَحاَللُ  وفي الصحيح عن النعمان بن بشير ، والَحَرامُ  بَيِّن   وبي نَهُما بَيِّن 

لَُمهَا ل ُمَشبَّهَات   تَب َرأَ  الُمَشبَّهَاتِ  اتَّقَى فََمنِ  النَّاِس، ِمنَ  ثِير  كَ  يَع   لِِدينِهِ  اس 

ِضِه، بُهَاتِ  في وقَعَ  وَمن وِعر  َعى َكَراعٍ : الش  لَ  يَر   أن   يُوِشكُ  الِحَمى، َحو 

ِ  ِحَمى إنَّ  أَل  ِحًمى، َملِكٍ  لُِكلِّ  وإنَّ  أَل  يَُواقَِعهُ، ِضهِ  في هللاَّ  وإنَّ  أَل  َمَحاِرُمهُ، أر 

َغةً  الَجَسدِ  في  ُكل هُ، الَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدت   وإَذا ُكل هُ، الَجَسدُ  َصلَحَ  َصلََحت   إَذا: ُمض 

 .القَل بُ  وهي أَل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة البخاري

 يسير باختالف(5188) ومسلم ،( 10) البخاري هأخرج:  التخريج

الى  050( :اآليات 06) الشعراء سورةآداب الداعية وواجباته   ] -56

000] 

بِيَن ) ِ إِلهاً آَخَر فَتَُكوَن ِمَن اْلُمَعذه ْنِذْر َعِشيَرتََك ( َوأَ 050فاَل تَْدُع َمَع هللاه

( فَإِْن 051( َواْخفِْض َجناَحَك لَِمِن اتهبََعَك ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن )054اْْلَْقَربِيَن )
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ا تَْعَملُوَن ) ِحيِم 056َعَصْوَك فَقُْل إِنِّي بَِريٌء ِممه ( َوتََوكهْل َعلَى اْلَعِزيِز الره

اِجِديَن )( َوتَقَل  059الهِذي يَراَك ِحيَن تَقُوُم ) (052) ( إِنههُ 058بََك فِي السه

ِميُع اْلَعلِيُم )  (000ُهَو السه

  التهْفِسيرُ 

 من ذلك بسبب فتكون معه، تشركه آخر معبوًدا هللا مع تعبد فال - 213

 .المعذبين

 يصيبهم ل حتَّى قومك من فاألقرب األقرب -الرسول أيها- وأنذر - 215

 .الشرك على بقوا إن هللا عذاب

 .ورفقًا بهم رحمة المؤمنين من اتبعك لمن وقوًل  فعاًل  جانبك وأَلِن   - 214

 وطاعته، هللا توحيد من به أمرتهم لما يستجيبوا ولم عصوك، فإن - 216

 .والمعاصي الشرك من تعملون مما بريء إني: لهم فقل

 الرحيم أعدائه، من ينتقم الَّذي العزيز على كلها أمورك في واعتمد - 217

 .إليه منهم نابأ بمن

 .الصالة إلى تقوم حين سبحانه يراك الَّذي - 212

 عليه يخفى ل المصلين، في حال إلى حال من تقلبك سبحانه ويرى - 219

 .غيرك به يقوم مما ول به، تقوم مما شيء

 .بنيتك العليم صالتك، في وذكر قرآن من تتلوه لما السميع هو إنه - 221

 وسلم عليه هللا صلى - محمًدا وأن بالقرآن، زلتتن الشياطين أن زعموا ولما

 :فقال زعمهم عليهم هللا رد شاعر -

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 هللا رسول أمر فإذا: أحد استثناء دون الشرعية التكاليف أمام المساواة -1

 وبالبدء تعالى، هلل العبادة إخالصب والقدوة القائد وهو وسلم عليه هللا صلّى
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 وكان باألولى، الشرعية التكاليف بجميع مطالبا غيرهم كان أقاربه، بإنذار

 جميع إلغاء على دليل وهو نفعا، وأجدى تأثيرا أشد عداهم لمن اإلنذار

 حاشيته ول حاكما كان وإن شخص يعفى فال اإلسالم، في ألحد المتيازات

    .ودينه هللا شرع بتطبيق اللتزام من

هُم   قَُري ًشا أنَّ     روي مسلم عن عائشة أم المؤمنين    أَةِ  َشأ نُ  أَهَمَّ  الَّتي الَمر 

ُ  َصلَّى النبيِّ  َعه دِ  في َسَرقَت   َوةِ  في وسلَّمَ  عليه هللاَّ  يَُكلِّمُ  َمن: فَقالوا الفَت ِح، َغز 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  فِيهَا تَِرئُ  َوَمن: لوافَقا وسلََّم؟ عليه هللاَّ  بنُ  أَُساَمةُ  إلَّ  عليه يَج 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِحب   َزي ٍد، ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  بهَا فَأُتِيَ  وسلََّم، عليه هللاَّ  هللاَّ

نَ  َزي ٍد، بنُ  أَُساَمةُ  فِيهَا فََكلََّمهُ  وسلََّم، عليه هُ  فَتَلَوَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  َوج   عليه هللاَّ

فَعُ : فَقالَ  َم،وسلَّ  فِر  : أَُساَمةُ  له فَقالَ  هللاِ؟ ُحُدودِ  ِمن َحد   في أَتَش  تَغ   يا لي اس 

ا هللاِ، َرسولَ  ، كانَ  فَلَمَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قَامَ  الَعِشي  تَطََب، وسلََّم، عليه هللاَّ  فَاخ 

ا: قالَ  ثُمَّ  أَه لُهُ، هو بما هللاِ  علَى فأث نَى ُد، أَمَّ  أنَّهُم   قَب لُِكم   ِمن الَِّذينَ  أَه لَكَ  نَّمافإ بَع 

ِعيفُ  فِيِهمِ  َسَرقَ  وإَذا تََرُكوهُ، الشَِّريفُ  فِيِهمِ  َسَرقَ  إَذا َكانُوا  عليه أَقَاُموا الضَّ

دٍ  بن تَ  فَاِطَمةَ  أنَّ  لو بيَِدِه، نَف ِسي َوالَِّذي وإنِّي الَحدَّ، تُ  َسَرقَت   ُمَحمَّ  يََدهَا، لَقَطَع 

أَةِ  بتِل كَ  أََمرَ  ثُمَّ  ، الَّتي الَمر  : ِشهَابٍ  ابنُ  قالَ : يُونُسُ  قالَ . يَُدهَا فَقُِطَعت   َسَرقَت 

َوةُ  قالَ  بَتُهَا فََحُسنَت  : َعائَِشةُ  قالَت  : ُعر  ُد، تَو  ، بَع  َجت  دَ  تَأتِينِي َوَكانَت   َوتََزوَّ  بَع 

فَعُ  ذلكَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  إلى َحاَجتَهَا فأر   .وسلَّمَ  عليه هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5699: الرقم أو الصفحة

لطانَ  بَلََغت إذا الُحدودِ  في الشَّفاعةِ  عن النَّه يُ : الَحديثِ  في --5  .الس 

 .عنه هللا رضي أِلُسامةَ  ة  ظاِهر َمنقبة  : َوفيه --2

حمةِ  تَركُ : َوفيه --3  .الَحد   عليه وَجبَ  فيَمن الرَّ

 .عنه الَحدَّ  يُسقِط ل الجاني َشَرفَ  أنَّ : َوفيه --5

 .والَوضيعُ  الشَّريفُ  فيها يَستَوي وَجلَّ  َعزَّ  هللاِ  أحكامَ  أنَّ : َوفيه --4
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َق َربِ  َعِشيَرتَكَ  َوأَن ِذر  : اآلية دلت -2  القرب أن على المتقدمة واألحاديث ينَ األ 

 .الصالحة األعمال في والتفاني األسباب إهمال مع ينفع، ل األنساب في

  ونصيحته وإرشاده الكافر المؤمن صلة جواز على أيضا ودلت

ا كما روي مسلم  عن أبي هريرة  َعِشيَرتَكَ  َوأَن ِذر  } اآليَةُ  هِذه أُن ِزلَت   لَمَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َدعا ،[215: لشعراءا{ ]األَق َربِينَ   قَُري ًشا، وسلَّمَ  عليه هللاَّ

تََمُعوا ، فََعمَّ  فاج  بِ  بَنِي يا: فقالَ  وَخصَّ ، بنِ  َكع   يا النَّاِر، ِمنَ  أن فَُسُكم   أن قُِذوا لَُؤي 

ةَ  بَنِي ٍب، بنِ  ُمرَّ  أن فَُسُكم   أن قُِذوا ٍس،َشم   عبدِ  بَنِي يا النَّاِر، ِمنَ  أن فَُسُكم   أن قُِذوا َكع 

 أن قُِذوا هاِشٍم، بَنِي يا النَّاِر، ِمنَ  أن فَُسُكم   أن قُِذوا َمناٍف، عبدِ  بَنِي يا النَّاِر، ِمنَ 

 فاِطَمةُ، يا النَّاِر، ِمنَ  أن فَُسُكم   أن قُِذوا الُمطَّلِِب، عبدِ  بَنِي يا النَّاِر، ِمنَ  أن فَُسُكم  

لِكُ  ل فإنِّي لنَّاِر،ا ِمنَ  نَف َسكِ  أن قِِذي  َرِحًما لَُكم   أنَّ  غيرَ  شيئًا، هللاِ  ِمنَ  لَُكم   أم 

 .بباَللِها َسأَبُل ها

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  004: الرقم أو الصفحة

ُ  مُ يَن هاكُ  ل: وجلّ  عزّ  وقوله --3 ينِ  فِي يُقاتِلُوُكم   لَم   الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ  َولَم   الدِّ

ِرُجوُكم   وهُم   أَن   ِدياِرُكم   ِمن   يُخ  ، َوتُق ِسطُوا تَبَر  َ  إِنَّ  إِلَي ِهم   ال ُمق ِسِطينَ  يُِحب   هللاَّ

 [ .2/ 61 الممتحنة]

 لذا ة،جمّ  فوائد يحقق ومما السياسة، حسن من األتباع إلى اإلحسان إن -5

 المؤمنين ألتباعه الجانب وإلنة بالتواضع وسلم عليه هللا صلّى الرسول أمر

 أمره، وخالفوا عصوا فإن. هللا وتقوى الحق منهج على المستقيمين برسالته،

 إياه عصيانهم ألن إياه معصيتهم من بريء وسلم عليه هللا صلّى فإنه

 بما إل يأمر ل وسلم عليه هللا صلّى أنه باعتبار وجّل، عزّ  هلل عصيان

                .منه هللا تبرأ فقد وسلم عليه هللا صلّى هللا رسول منه تبرأ ومن ربه، يرضي

 صغيَرنا يَرَحم   لَم من منَّا ليسَ  عمرو بن عبدهللاوفي صحيح الترغيب  عن 

 َكبيِرنا َحقَّ  يعِرف   و ،

 صحيح:  صدرالم|  اْللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  500: الرقم أو الصفحة الترغيب
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 وأحمد ،(5800) والترمذي ،(4840) داود أبو أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 6200)

 هللا أمر وقد اإلسالم، في وخصائصه اإليمان أصول من هللا على التوكل -5

 يخذل ل الذي الرحيم يغالب، ل الذي العزيز ربه إلى أمره بتفويض نبيه

 .أولياءه

 تَوكلِه حقَّ  هللاِ  علَى تَوكلونَ  كنتُم أنَّكم لو وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب

 بطانًا وتروحُ  خماًصا تغدو الطَّيرُ  يرزقُ  كما لرزقتُم

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0044: الرقم أو الصفحة الترمذي

 ،(4564) ماجه وابن له، واللفظ( 0044) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (.001) وأحمد

 ناصره مكروه، كل من حافظه سوء، كل من نبيه عاصم تعالى هللا إن -4

 حين يراه فهو وأعماله، أنشطته بكل يعلم كله، بأمره معتن أعدائه، على

 ألقوال السميع سبحانه ألنه وساجدا وراكعا قائما ويراه الصالة، إلى يقوم

                            .وسكناتهم حركاتهم بجميع العليم جميعا، عباده

ُ  صلَّى النَّبي   كانَ  عن عائشة أم المؤمنين  في عمدة التفسيري ور  عليهِ  هللاَّ

ُ :  اآليةُ  هِذهِ  نزلت حتَّى يُحَرسُ  وسلَّمَ  َصُمكَ  َوهللاَّ  فأخرجَ :  قالت النَّاسِ  ِمنَ  يَع 

ُ  صلَّى النَّبي    ، انصِرفوا النَّاسُ  ي هاأ يا:  وقالَ  ، القبَّةِ  منَ  رأَسهُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  َعصَمني فقَد  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

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

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

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

 (6/006(( )ولياءاْل حلية)) في نعيم

 سورةالرد على افتراء المشركين بأن النبي كاهن أو شاعر  ] -52

 [002الى  005( :اآليات 06) الشعراء
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ياِطيُن ) ُل الشه ُل َعلى ُكلِّ أَفهاٍك أَثِيٍم )005َهْل أُنَبِّئُُكْم َعلى َمْن تَنَزه ( 000( تَنَزه

ْمَع َوأَْكثَُرهُْم كاِذبُونَ  َعراُء يَتهبُِعُهُم اْلغاُووَن )000) يُْلقُوَن السه ( 004( َوالش 

َوأَنهُهْم يَقُولُوَن ما ال يَْفَعلُوَن  (001أَلَْم تََر أَنهُهْم فِي ُكلِّ واٍد يَِهيُموَن )

َ َكثِيراً َواْنتََصُروا ِمْن 006) الِحاِت َوَذَكُروا هللاه ( إاِله الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

 (002ما ظُلُِموا َوَسيَْعلَُم الهِذيَن ظَلَُموا أَيه ُمْنقَلٍَب يَْنقَلِبُوَن )بَْعِد 

  التهْفِسيرُ 

 بهذا تنزلوا أنهم زعمتم الذين الشياطين تتنزل من على أخبركم هل - 221

 القرآن؟

 .الكهان من والمعصية اإلثم كثير كذاب كل على الشياطين تتنزل - 222

 من أوليائهم إلى فيلقونه األعلى، المإل من لسمعا الشياطين يسترق - 223

 .كذبة مئة معها كذبوا كلمة في صدقوا إن كاذبون، الكهان وأكثر الكهان،

 منهم - وسلم عليه هللا صلى - محمًدا أن زعمتم الذين والشعراء - 225

 من يقولونه ما فيروون والستقامة، الهدى طريق عن المنحرفون يتبعهم

 .شعر

 كل في تائهون أنهم غوايتهم مظاهر من أن -الرسول أيها- تر ألم - 224

 .تارات غيرهما وفي تارة، الذم وفي تارة، المدح في يمضون واد

 .يفعلوه ولم كذا، فعلنا: فيقولون يكذبون، وأنهم - 226

 هللا وذكروا الصالحات، األعمال وعملوا الشعراء من آمنوا الذين إل - 227

 - ثابت بن حسان مثل ظلموهم بعدما هللا أعداء من واوانتصر كثيًرا، ذكًرا

 عباده على والعتداء باهلل بالشرك ظلموا الذين وسيعلم ،- عنه هللا رضي

 .دقيق وحساب عظيم، موقف إلى فسيرجعون إليه، يرجعون مرجع أي

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 حق فالنبوة والشعر، انةالكه وبين النبوة بين الفرق اآليات حسمت-1

 به نزل الذي هللا كالم والقرآن ربه، عند من إليه موحى والنبي وصدق،

 .وسلم عليه هللا صلّى النبي قلب على األمين جبريل
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 فهو معه، تنسجم ول تستطيعه ول بالقرآن تتنزل أن للشياطين يمكن ول--2

 إلى فتدعو ياطينالش أما والستقامة، والحق والهداية اإليمان إلى يدعو

 .والنحراف والفساد والباطل والضالل الكفر

 والكهنة( أفعاله في فاجر) أثيم( كذوب) أفّاك كل على تتنزل والشياطين--3

 أخبارهم في كاذبون والشياطين الكهنة وأكثر الشياطين، إلى السمع يصغون

 ل لذيا الصادق بالوحي عليهم األمين جبريل فينزل األنبياء أما. وأقوالهم

 .العالمين رب من بكونه فيه مرية

 مثال استراق الشياطين السمع 

 وتحتَه أسلَمَ : الثَّقفيَّ  َسلَمةَ  بنَ  َغي النَ  أنَّ  وفي المسند  عن عبد هللا بن عمر 

رُ  ا أربًعا، منهُنَّ  اختَر  : وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   له فقال نِسَوٍة، َعش   كان فلمَّ

 إنِّي: فقال ُعَمَر، ذلك فبَلَغَ  بَنيه، بين مالَه وقََسمَ  نِساَءه، طلَّقَ  رَ ُعمَ  َعهدِ  في

 ولعلَّكَ  نَف ِسَك، في فقََذفَه بَموتَِك، َسِمعَ  السَّمعِ  ِمنَ  يَستَِرقُ  فيما الشَّيطانَ  ألَظُن  

 أو الَِك،م في ولَتَرِجَعنَّ  نِساَءك، لتُراِجَعنَّ  هللاِ، واي مُ  قَلياًل، إلَّ  تَمُكثَ  ألَّ 

ثُهُنَّ   .ِرغالٍ  أبي قَبرُ  ُرِجمَ  كما فيُرَجمُ  بقَبِركَ  وآلُمَرنَّ  منك، ألَُورِّ

 تخريج:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4605: الرقم أو الصفحة المسند

( 4605) وأحمد منه، المرفوع( 5810) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 له واللفظ

 وفي استراق السمع عموما 

ُ  قََضى إذا  روي البخاري عن أبي هريرة رَ  هللاَّ  َضَربَتِ  السَّماِء، في األم 

نَِحتِها الَمالئَِكةُ  عانًا بأَج  لِِه، ُخض  ل ِسلَةِ  لِقَو   وقالَ : َعلِي   قالَ  - َصف وانٍ  ىعلَ  كالسِّ

عَ  فإذا - ذلكَ  يَن فُُذهُم   َصف وانٍ : َغي ُرهُ  ، عن فُزِّ ، قالَ  ماذا: قالوا قُلُوبِِهم   َرب ُكم 

،: قالَ  لِلَِّذي قالُوا َمُعها الَكبِيُر، الَعلِي   وهو الَحقَّ تَِرقُو فَيَس  ِع، ُمس  م   السَّ

تَِرقُو عِ  وُمس  قَ  د  واحِ  هََكذا السَّم  جَ  بيَِدِه، ُسف يانُ  وَوَصفَ  - آَخرَ  فَو   بي نَ  وفَرَّ

نَى، يَِدهِ  أصابِعِ  َضها نََصبَها اليُم  قَ  بَع  َركَ  فَُربَّما - بَع ضٍ  فَو   الشِّهابُ  أد 

تَِمعَ  ِميَ  أن   قَب لَ  الُمس  ِرقَهُ، صاِحبِهِ  إلى بها يَر  هُ  لَم   وُربَّما فيُح  ِرك  ِميَ  حتَّى يُد   يَر 
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فَلَ  هو الذي إلى يَلِيِه، الذي ىإل بها ضِ  إلى يُل قُوها حتَّى منه، أس   وُربَّما - األر 

ضِ  إلى تَن تَهي حتَّى: ُسف يانُ  قالَ  اِحِر، فَمِ  علَى فَتُل قَى - األر  ِذبُ  السَّ  معها فَيَك 

بٍَة، ِمئَةَ  نا ألَم  : فيَقولونَ  فيَُصدَّقُ  َكذ  بِر   وَكذا، اَكذ يَكونُ  وَكذا، َكذا يَومَ  يُخ 

ناهُ  ثَنا السَّماءِ  ِمنَ  ُسِمَعت   الَّتي لِل َكلَِمةِ  َحقًّا؟ فََوَجد  ِ، عبدِ  بنُ  َعلِي   َحدَّ ثَنا هللاَّ  َحدَّ

ثَنا ُسف ياُن، و، َحدَّ ر  ِرَمةَ، عن َعم  ُ  قََضى إذا: هَُري َرةَ  أبِي عن ِعك  َر، هللاَّ  األم 

ثَنا والكاِهِن، وزادَ  ِ، عبدِ  بنُ  َعلِي   وَحدَّ ثَنا هللاَّ و قالَ : فقالَ  ُسف ياُن، َحدَّ ر  : َعم 

تُ  ِرَمةَ، َسِمع  ثَنا ِعك  ُ  قََضى إذا: قالَ  هَُري َرةَ، أبو َحدَّ َر، هللاَّ  فَمِ  علَى: وقالَ  األم 

تَ  أأَن تَ : لُِسف يانَ  قُلتُ  السَّاِحرِ  ًرا؟ َسِمع  تُ : قالَ  َعم  ِرَمةَ، َسِمع  تُ : قالَ  ِعك   َسِمع 

،: قالَ  ةَ؟هَُري رَ  أبا ٍرو، عن َعن َك، َرَوى إن سانًا إنَّ : لُِسف يانَ  قُلتُ  نََعم   عن َعم 

ِرَمةَ، فَُعهُ  هَُري َرةَ  أبِي عن ِعك  َغ،: قََرأَ  أنَّه ويَر  و، قََرأَ  هََكذا: ُسف يانُ  قالَ  فُرِّ ر   َعم 

ِري فال  .قِراَءتُنا وهي: ُسف يانُ  قالَ  ل، أم   هََكذا َسِمَعهُ  أد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4205: الرقم أو الصفحة

 .السَّماء في سبحانه وأنَّه َخل قه، على الىتع هللا علو  : الَحديثِ  في --5

 .شاء وقتَما شاء بما يتكلَّمُ  تعالى هللا أنَّ : وفيه --2

تِراقُ : وفيه --3 عَ  الشَّياطينِ  اس   .أَفعالَهم آَدمَ  ابنِ  على يَل بِسوا حتَّى السَّم 

تِسالُمها الَمالئِكةِ  ان قيادُ : وفيه --5  َربِّها َكالمِ  أَمامَ  واس 

 الحق، عن الزائغون واإلنس الجن ضالل يتّبعهم الماجنون شعراءوال --5

 كان ما غاوين، يكونوا لم لو ألنهم غاوون أيضا الشعراء أن على دليل وهذا

 الخير إلى يدعو ألنه واإلنس الجن صلحاء فيتبعه النبي أما. غواة أتباعهم

 .والتقوى والبر والصالح

 :أمران الشعراء أغلب غواية على والدليل

 الحق اتّبع من ألن الحق سنن يتبعون ول يخوضون، لغو كل في أنهم  --1

 بما يبالي ل وجهه، على هائما يكن ولم تثبّت، يقوله ما عليه يكتب أنه وعلم

 قال
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 .يفعلونه ول والخير الكرم على بكالمهم فيدلون يكذبون، أكثرهم وأن --2

 :التالية اْلربعة افباْلوص المتصفون هم صالحون شعراء أيضا هناك لكن

 يرضي الذي الصالح بالعمل والقيام المرسل، وبنبيه الحق باهلل اإليمان وهي

 ظلمه، بعد الظالم من والنتصار كالمهم، في كثيرا هللا وذكر هللا،

 فقد ذلك تجاوز فإن وجل، عز هللا حّده وبما وحده بالحق يكون والنتصار

 الظالمون سيعلم فإنه بظلم، انتصر من وهدد القرآن حذر ثم. بالباطل انتصر

 والمظلوم العقاب، ينتظر فالظالم وجل، عز هللا يدي بين من يخلصون كيف

 .النصرة ينتظر

َعَراءُ } :قال عبهاسٍ  ابنِ  عن وفي الصحيح  : الشعراء{ ]ال َغاُوونَ  يَتَّبُِعهُمُ  َوالش 

تَث نى، ذلك ِمن فنََسخَ  ،[225 الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إِلَّ : }فقال واس   الصَّ

َ  َوَذَكُروا  [.227: الشعراء{ ]َكثِيًرا هللاَّ

 سنن تخريج:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عكرمة:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1056: الرقم أو الصفحة داود أبي

عراءَ  أنَّ  بيانُ  :الحديثِ  وفي ، أنواع   الش  ِره قولِه في أساء فَمن   وأقسام   وِشع 

َسنَ  وَمن   واإلثُم، التَّحذيرُ  عليه َوقَعَ   .عليه إثمَ  فال واتَّقى أَح 

 :الشعر من اإلسالم موقف

 ومنها أقره، ما منها الشعر، في أحاديث وسلم عليه هللا صلّى النبي عن ورد

 :الشعر ذم ت التي اْلحاديث فمن ذّمه، ما

 :قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن مسلم روى ما

تَلِئَ  أَلَن  : وسلم عليه هللا صلّى هللا رسول قال فُ  يَم   له َخي ر   قَي ًحا أَحِدُكم   َجو 

تَلِئَ  أن   ِمن ًرا يَم   .ِشع 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6514: الرقم أو الصفحة البخاري

 الشعر مدحت التي اْلحاديث ومن
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 وسلم عليه هللا صل ى النبي أن عباس ابن عن داود وأبو أحمد رواه ما

ُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى جاءَ  أعرابيًّا أنَّ   :قال  ، بيِّنٍ  بَِكالمٍ  فتََكلَّمَ  ، وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  صلَّى النَّبي   فقالَ  ًما الشِّعرِ  منَ  وإنَّ  ، سحًرا البَيانِ  منَ  إنَّ :  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  ُحك 

 أحمد مسند:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  دثالمح حكم خالصة|  4/069: الرقم أو الصفحة

 و ، سحًرا البيانِ  من إنَّ  وفي صحيح اْلدب المفرد عن عبد هللا بن عباس 

 ِحكمةً  الشِّعرِ  من إنَّ 

 اْلدب صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  668: الرقم أو الصفحة المفرد

 كيفية التوفيق بين اْلحاديث ؟

 الرديء المذموم الشعر على األول بحمل الحديثين بين التوفيق ويمكن --1

 والغلمان، بالنساء ويشبّب الخليع، الغزل في يتكلم الذي كالشعر المردود،

 .األدب في رائعا فنا كان وإن والفسق، الفجور إلى يدعو والذي

 المدح في فيفرط للتكسب، طريقا الشعر يتخذ لذيا الشاعر شعر ومنه  --2

. وأعراضهم أموالهم في الناس فيؤذي منع، إذا والذم الهجو وفي أعطي، إذا

 عليه، حرام ذلك من يقوله ما وكل حرام، بالشعر يكتسبه ما كلّ  هذا، ومثل

 ألن شيئا إعطاؤه يحل ول عليه، اإلنكار يجب بل إليه، اإلصغاء يحل ول

 بنية للضرورة أعطاه بدا ذلك من يجد لم فإن المعصية، لىع عون ذلك

 العرض وقاية

 اإلسالم ونصرة الكفار هجو به يقصد لم الذي الهجاء شعر ومنه  --3

 جاز، بأعراضهم وشبب المسلمين، هجا لمن انتصارا كان فإن والمسلمين،

ُ  يُِحب   ل: تعالى لقوله مستحسنا وكان وءِ  ال َجه رَ  هللاَّ لِ  ِمنَ  بِالس   ظُلِمَ  َمن   إِلَّ  ال قَو 

 [ .152/ 5 النساء]

 شاعر  :  اثنانِ  فِريةً  الناسِ  أعظمُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 أبيه من انتفى رجل   و ، بأسِرها القبيلةَ  يهجو
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 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5066: الرقم أو الصفحة الجامع

 له واللفظ( 1291) حبان وابن ،(0265) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

كالِه بُكلِّ  الَكِذبِ  من التَّحذيرُ  :الحديثِ  وفي --5  .أش 

راضِ  في الَخوضِ  عن والنَّهيُ  التَّحذيرُ : وفيه --2  نََسبِ  من والنتِفاءِ  األع 

 . ينِ الوالِدَ 

 قصد الذي المقبول الحسن الممدوح الشعر على اآلخر الحديث ويحمل --4

 والحق، المظلوم ونصرة الجاهل، وتعليم الحكمة، وإيراد الحق، إظهار به

 نفع، فيه ما كل من ذلك ونحو الكالم، بجيد عنه والذود الوطن، عن والدفاع

 .الصفوف وتوحيد للعقول، وتهذيب للنفوس، وتربية

 المعروفة، اإلسالم وسطية من نوع إل هو ما الحديثين بين التوفيق وهذا

 كلها األشياء في والعتدال

 عليه هللا صل ى هللا رسول قال: قال العاص بن عمرو بن هللا عبد روى

 الكالمِ  كقبيحِ  قبيُحه و ، الكالمِ  كحسنِ  فحَسنُه ، الكالمِ  بمنزلةِ  الشعرُ  : وسلم

:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عائشة و عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0200: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح

 الشافعي اإلمام فقال واْلدب، اللغة وعلماء اْلئمة كبار المعنى هذا وردد

 كقبيح وقبيحه الكالم، كحسن حسنه: الكالم من نوع الشعر: عنه هللا رضي

 عند كان وقد لمضمونه، يكره وإنما لذاته، يكره ليس الشعر أن يعني الكالم،

 .والموقع األثر عظيم العرب

 من أحد الشعر من الحسن ينكر ول :هللا رحمه البر عبد بن عمر أبو وقال

 العلم وأهل الصحابة كبار من أحد وليس النّهى، أولي من ول العلم أهل

 كان ما فرضيه سمعه، أو به تمثّل أو الشعر، قال وقد إل القدوة وموضع

 كذلك كان فإذا أذى، لمسلم ول خنا ول فحش فيه يكن ولم مباحا، أو حكمة

 . قوله ول سماعه يحل ل سواء، القول من والمنثور فهو
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 .يحرم أو يكره ما ومنه إنشاده، يجوز ما الشعر من إن: والخالصة

 هللا صل ى النبي أقره الذي للشعر الطيبة والنماذج الرائدة اْلمثال ومن 

 :يأتي ما وسلم عليه

 َرسولَ  َرِدف تُ  : قال أبيه عن الش ريد بن عمرو حديث من مسلم روي -1

ُ  َصلَّى هللاِ  ًما، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ رِ  ِمن معكَ  هل  : فَقالَ  يَو  ل تِ  أَبِي بنِ  أَُميَّةَ  ِشع   الصَّ

؟ ،: قُلتُ  شيء  تُهُ  ِهيه  : قالَ  نََعم  تُهُ  ثُمَّ  ِهيه   :فَقالَ  بَي تًا، فأن َشد   ِهيه  : فَقالَ  بَي تًا، أَن َشد 

تُهُ  حتَّى َدفَنِي: قالَ :  رواية وفي. بَي تٍ  ِمئَةَ  أَن َشد  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  أَر   عليه هللاَّ

 .بِمث لِهِ  فََذَكَر، َخل فَهُ  َوَسلَّمَ 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الثقفي سويد بن الشريد:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0011: الرقم أو صفحةال مسلم

 .الَجليلةِ  المعاني على المشتِمل الَحَسِن، الشِّعرِ  إنشادِ  طَلبُ : الحديثِ  وفي

 للحكمة المتضمنة األشعار حفظ جواز على دليل وهذا :القرطبي قال

 فضائل إلى والداعية أي وعقال، وطبعا شرعا المستحسنة والمعاني

 كان ألنه أمية شعر من وسلم عليه هللا صلّى النبي استكثر وإنما. األخالق

 ترى أل حكيما

َدقُ   :وسلم عليه هللا صل ى قوله اِعُر، قالَها َكلَِمةٍ  أص   ُكل   أَل: لَبِيدٍ  َمةُ َكلِ  الشَّ

َ  َخال ما شيءٍ  ل تِ  أبِي بنُ  أَُميَّةُ  وكادَ ... باِطل   هللاَّ لِمَ  أن   الصَّ  يُس 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0945: الرقم أو الصفحة

 0016) ومسلم ،(0945) البخاري أخرجه:  التخريج

 :ثابتٍ  بنِ  لحسهانَ  قال وسلهمَ  عليه هللاُ  صلهى هللاِ  رسولَ   أن الصحيح في ثبت

 اه ُجهم: قال أو وهاِجهم، اه ُجهم: بَهز   قال! معك وِجبريلُ  اه ُجهم، أو هاِجهم

 .هاِجهم أو
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:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  59698: الرقم أو المسند الصفحة تخريج

 الشيخين  شرط على صحيح إسناده

ِجدِ  في ُعَمرُ  َمرَّ وفي  صحيح البخاري عن حسان بن ثابت    وَحسَّانُ  الَمس 

 هَُري َرةَ، أبِي إلى التَفَتَ  ثُمَّ  ِمن َك، ي ر  خَ  هو َمن وفيهِ  فِيِه، أُن ِشدُ  ُكن تُ : فَقالَ  يُن ِشدُ 

ِ، أن ُشُدكَ : فَقالَ  تَ  باهللَّ ِ  َرسولَ  أَسِمع   َعنِّي، أِجب  : يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

هُ  اللَّهُمَّ   .نََعم  : قالَ  القُُدِس؟ بُروحِ  أيِّد 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  ثابت بن حسان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو الصفحة

 .عنه هللاُ  رِضي ثابتٍ  بنِ  لِحسَّانَ  فضيلة   :الحديثِ  في

: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى للنَّبيِّ  قالَ  أنَّهُ    مالك بن كعب عن أحمد اإلمام وروى

َ  إنَّ   إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   فقالَ  أنَزَل، ما الشِّعرِ  في أنَزلَ  قد   هللاَّ

مونَهُم   ما لَكأنَّ  بيِدهِ  نَف سي والَّذي ولسانِِه، هِ بَسيفِ  يُجاِهدُ  المؤمنَ   ِمن بهِ  تَر 

حِ   .النَّب لِ  نَض 

 تخريج:  المصدر|  اْلرناووط شعيب:  المحدث|  مالك بن كعب:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0408: الرقم أو الصفحة السنة شرح

 صحيح

 تخريج:  المصدر|  ناؤوطاْلر شعيب:  المحدث|  مالك بن كعب:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  1296: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح

 صحيح

 المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  اْلنصاري مالك بن كعب:  الراوي

 شرط على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة| المسند تخريج: 

 الشيخين

 تكسب مشكلة عنه هللا ضير العزيز عبد بن عمر العادل الخليفة أنهى وقد

 وساسهم حقائقهم، وكشف المعتادة، العطايا يعطهم فلم بشعرهم، الشعراء
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 يعرض لئال درهم، آلف أربعة الفرزدق فأعطى وعدله، الشرع بمنطق

 المدينة شعراء أحد األحوص ومنح هجاء، ول بمدح المدينة أهل من ألحد

 مروان، بن العزيز بدع بن بكر أبي هجاء عن يكف أن على دينار، مائة

 لما التيمي، لجأ بن عمرو مع مدحه، من بالرغم جرير الشاعر وعاقب

 عمر بالنساء والتشبيب والعزل الخالعة شاعر على وغضب وتقاذفا، تهاجيا

 )  وبناتهم األشراف لنساء تعرضه لكثرة دهلك، إلى ونفاه ربيعة، أبي بن

 وهبة تأليف د/ بعدها، وما 60 العزيز عبد بن عمر العادل الراشد الخليفة

 انتهي التفسير التربوي لسورة الشعراء    (الزحيلي مصطفى بن

 سورة النمل -02

                                   [6الى  5( :اآليات 02) النمل سورة]القرآن  رسالة -5

ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره  بِْسِم هللاه

( الهِذيَن 0( ُهدًى َوبُْشرى لِْلُمْؤِمنِيَن )5بِيٍن )طس تِْلَك آياُت اْلقُْرآِن َوِكتاٍب مُ 

كاةَ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم يُوقِنُوَن ) الةَ َويُْؤتُوَن الزه ( إِنه الهِذيَن ال 0يُقِيُموَن الصه

لَُهْم ُسوُء أُْولئَِك الهِذيَن  (4يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َزيهنها لَُهْم أَْعمالَُهْم فَُهْم يَْعَمُهوَن )

( َوإِنهَك لَتُلَقهى اْلقُْرآَن ِمْن لَُدْن 1اْلَعذاِب َوُهْم فِي اآْلِخَرِة ُهُم اْْلَْخَسُروَن )

 (6َحِكيٍم َعلِيٍم )

   التهْفِسيرُ 

حرفان صوتيان ابتدأت بهما السورة الكريمة تنبيها إلى سر  -طس  - 1

ا يتكلمون، ولتنبيه اإلعجاز فى القرآن مع اإلشارة إلى أنه من جنس م

 األذهان لالستماع إليه.

 تلك آيات المنزل مقروءاً تتلونه، وهو كتاب مبين لما جاء به.

 .ورسله باهلل للمؤمنين ومبشرة إليه، مرشدة الحق إلى هادية اآليات هذه - 2

 بصرفها أموالها زكاة ويعطون وجه، أكمل على الصالة يؤدون الذين - 3

 .وعقاب ثواب من اآلخرة في بما وموقنون مصارفها، إلى
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 حسنا وعقاب، ثواب من فيها وما باآلخرة يؤمنون ل الذين كافرين إن - 5

 إلى يهتدون ل متحيِّرون فهم فعلها، على فاستمروا السيئة، أعمالهم لهم

 .رشد ول صواب

 بالقتل الدنيا في العذاب سوء لهم الذين هم ُذِكر بما الموصوفون أولئك - 4

 أنفسهم يخسرون حيث خسرانًا، الناس أكثر اآلخرة في وهم واألسر،

 .النار في بتخليدهم القيامة يوم وأهليهم

 في حكيم عند من عليك المنزل القرآن هذا لتتلقى -الرسول أيها- وإنك - 6

 .عباده مصالح من شيء عليه يخفى ل عليم وشرعه، وتدبيره خلقه

  ندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والس 

 :يلي ما اآليات هذه من يفهم

 :صفتان وهما مبين، كتاب وآيات القرآن، آيات السورة هذه آيات -1

  مصون، مجموع مقروء قرآن بأنه صفة --1

             . بالكتابة ويظهر بالقراءة يظهر فهو مكتوب، كتاب بأنه وصفة --2

 معنى في وهما النكرة، بلفظ كتاب وذكر المعرفة، بلفظ القرآن وذكر

 بدليل وذلك. العاقل الرجل وفالن عاقل، رجل فالن: تقول كما المعرفة،

آنٍ  ال ِكتابِ  آياتُ  تِل كَ  الر،: بالعكس الحجر سورة في ورودهما  ُمبِينٍ  َوقُر 

 اسمان والكتاب القرآن ألن النكرة بلفظ والقرآن المعرفة، بلفظ الكتاب فورد

 .صفة يجعل أنو معرفة، يجعل أن منهما واحد لكل يصلح

 ونهيه أمره فيه بيّن تعالى ألنه «المبين» بصفة الكتاب أو القرآن ووصف

 .ووعيده ووعده وحرامه وحالله

ِطيَ  إلَّ  نَبِي   األن بِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  آَمنَ  ِمث لُهُ  ما أُع 

يًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما البََشُر، عليه حاهُ  َوح  ُ  أو  ، هللاَّ ُجو إلَيَّ  أُكونَ  أن   فأر 

ثََرهُم    .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أك 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(4895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  زةَ الُمعج 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

 أولئك بالجنة، للمؤمنين ومبشرة هادية القرآن أو الكتاب هذا آيات وكذلك -2

 ويصدقون الزكاة، ويؤتون ة،الصال يقيمون بأنهم المتصفون المؤمنون

 .تردد ول فيه شك ل صدقا باآلخرة

تُ  وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا ِ  َرسولَ  بَايَع   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اَلِة، إقَامِ  علَى َكاِة، وإيتَاءِ  الصَّ حِ  الزَّ لِمٍ  لُِكلِّ  والن ص   .ُمس 

 صحيح:  المصدر|  ريالبخا:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  12: الرقم أو الصفحة البخاري

ي للُمسلِمين، الن صحِ  ُوجوبُ : الحديثِ  وفي  على والِحرصُ  لهم، الخيرِ  وتَحرِّ

 .َمنافِعهم في والسَّعيُ  َمصالِحهم،

 في يترددون وضاللة، حيرة في فهم بالبعث يصدقون ل الذين أما -3

 حتى السيئة أعمالهم بتزيين كفرهم جزاء هللا عاقبهم لذا الضالل، مهاوي

 هم ما لهم زينا أن كفرهم على جزاءهم جعلنا: »الزّجاج قال حسنة، رأوها

 .ضاللتهم وفي الخبيثة أعمالهم في يترددون وهم «فيه

 وهو واآلخرة الدنيا في سيء مادي عقاب المعنوي العقاب هذا عدا ولهم

 .خاسر كل أخسر فهم بكفرهم، اآلخرة خسروا أنهم وبما جهنم،

َشُرونَ   عباس بن عبدهللا ح عنوفي الصحي ًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُح  : قََرأَ  ثُمَّ  ُغر 

لَ  بََدأ نَا َكَما} ًدا نُِعيُدهُ  َخل قٍ  أَوَّ  ،[115: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إِنَّا َعلَي نَا َوع 

لُ  َسى َمن فأوَّ َخذُ  ثُمَّ  إِب َراِهيُم، يُك  َحابِي ِمن بِرَجالٍ  يُؤ   َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَص 

َماِل، َحابِي: فأقُولُ  الشِّ ينَ  يََزالُوا لَم   إنَّهُم  : فيُقَالُ ! أَص  تَدِّ قَابِِهم   علَى ُمر   ُمن ذُ  أَع 

، الِحُ  الَعب دُ  قالَ  كما فأقُولُ  فَاَرق تَهُم  يَمَ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ  َشِهيًدا َعلَي ِهم   َوُكن تُ : }َمر 
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تُ  َما ا فِيِهم   ُدم  قِيبَ  أَن تَ  ُكن تَ  تََوفَّي تَنِي فَلَمَّ ءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوأَن تَ  َعلَي ِهم   الرَّ  َشي 

ب هُم   إِن  *  َشِهيد   فِر   َوإِن   ِعبَاُدكَ  فَإِنَّهُم   تَُعذِّ { ال َحِكيمُ  ال َعِزيزُ  أَن تَ  فَإِنَّكَ  لَهُم   تَغ 

 [.112 ،117: المائدة]

 صحيح:  المصدر|  ريالبخا:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0442: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الَغيبِ  أُمورِ  بعضِ  عنِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى إخباُره :الحديثِ  وفي --5

لُ : وفيه --2  .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَض 

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى َمريمَ  ابنِ  ِعيسى فَضلُ : وفيه --3

 .القيامةِ  يومَ  تعالَى هللِ  المطلَقُ  التَّسليمُ : وفيه --5

تِه على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  صُ ِحر: وفيه --4  .أُمَّ

 به وتلقينه إياه وتعليمه وسلم عليه هللا صلّى النبي على القرآن تنزيل إن -5

 وهذه. يصلحهم وبما بأحوالهم العليم خلقه، بتدبير الحكيم العلي هللا عند من

     .لسالما عليهم األنبياء عن التالية القصص لسياق تمهيد األخيرة اآلية

ٍف، علَى ِجب ِريلُ  أَق َرأَنِي    وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  أَزل   فَلَم   َحر 

تَِزيُدهُ  ُرفٍ  َسب َعةِ  إلى ان تَهَى حتَّى أس   .أح 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [حيحص: ] المحدث حكم خالصة|  0058: الرقم أو البخاري الصفحة

 (958) ومسلم ،(4588) البخاري أخرجه:  التخريج

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  عنِ  بالقِراءاتِ  القِراءةِ  ُورودُ  :الَحديثِ  وفي

 َسبعةِ  على القُرآنَ  أنَزلَ  وجلَّ  عزَّ  هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

، َعليم  : أحُرفٍ   .َرحيم   َغفور   َحكيم 

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

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  8629: الرقم أو المسند الصفحة
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 أثناء في أوله( 9080(( )الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 8629) وأحمد حديث،

 سورة]المقدس   بالوادي السالم عليه موسى قصة اْلولى القصة -0

 [54 الى 2 اآليات( :02) النمل

 بِِشهابٍ  آتِيُكمْ  أَوْ  بَِخبَرٍ  ِمْنها َسآتِيُكمْ  ناراً  آنَْستُ  إِنِّي ِْلَْهلِهِ  ُموسى قالَ  إِذْ 

ا( 2) تَْصطَلُونَ  لََعلهُكمْ  قَبَسٍ   َوَمنْ  النهارِ  فِي َمنْ  بُوِركَ  أَنْ  نُوِديَ  جاَءها فَلَمه

ِ  َوُسْبحانَ  َحْولَها ُ  أَنَا إِنههُ  ُموسى يا( 9) اْلعالَِمينَ  َربِّ  هللاه  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  هللاه

ا َعصاكَ  َوأَْلقِ ( 8)  ُموسى يا َعقِّبْ يُ  َولَمْ  ُمْدبِراً  َولهى َجانٌّ  َكأَنهها تَْهتَز   َرآها فَلَمه

 بَْعدَ  ُحْسناً  بَدهلَ  ثُمه  ظَلَمَ  َمنْ  إاِله ( 50) اْلُمْرَسلُونَ  لََديه  يَخافُ  ال إِنِّي تََخفْ  ال

 َغْيرِ  ِمنْ  بَْيضاءَ  تَْخُرجْ  َجْيبِكَ  فِي يََدكَ  َوأَْدِخلْ  (55) َرِحيمٌ  َغفُورٌ  فَإِنِّي ُسوءٍ 

ا( 50) فاِسقِينَ  قَْوماً  كانُوا إِنههُمْ  َوقَْوِمهِ  فِْرَعْونَ  إِلى آياتٍ  تِْسعِ  فِي ُسوءٍ   فَلَمه

 َواْستَْيقَنَْتها بِها َوَجَحُدوا( 50) ُمبِينٌ  ِسْحرٌ  هذا قالُوا ُمْبِصَرةً  آياتُنا جاَءْتُهمْ 

ا ظُْلماً  أَْنفُُسُهمْ   (54) اْلُمْفِسِدينَ  عاقِبَةُ  كانَ  َكْيفَ  فَاْنظُرْ  َوُعلُو ً

   التهْفِسيرُ 

 سآتيكم ناًرا، أبصرت إني: ألهله موسى قال حين -الرسول أيها- اذكر - 7

 منها مأخوذة نار بشعلة آتيكم أو الطريق، إلى يرشدنا موقدها من بخبر منها

 .البرد من بها تستدفئوا أن رجاء

 في من قُدِّس أن  : هللا ناداه أبصرها التي النار مكان إلى وصل فلما - 2

 ل عما له وتنزيهًا العالمين لرب وتعظيًما لمالئكة،ا من حولها ومن النار،

 .الضالون بها يصفه التي الصفات من به يليق

 في الحكيم أحد، يغالبني ل الَّذي العزيز هللا أنا إنه موسى، يا: هللا له قال - 9

 .وشرعي وتقديري خلقِي

 وتتحرك تضطرب موسى رآها فلما موسى، فامتثل عصاك، وألق - 11

 ل فإني منها، تخف ل: هللا له فقال يرجع، ولم عنها مدبًرا ولى ةحي كأنها

 .سواها من ول حية من المرسلون عندي يخاف
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 له، غفور فإني ذلك بعد تاب ثم ذنب، بارتكاب نفسه ظلم من لكن - 11

 .به رحيم

 لها إدخالك بعد تخرج الرقبة يلي مما قميصك فتحة في يدك وأدخل - 12

 مع هي- بصدقك تشهد آيات تسع ضمن برص، غير نم الثلج مثل بيضاء

 والقُمَّل، والجراد، والطوفان، الثمرات، ونقص والسنون، العصا،: اليد

 طاعة عن خارجين قوًما كانوا إنهم وقومه، فرعون إلى -والدم والضفادع،

 .به بالكفر هللا

 هذا :قالوا ظاهرة واضحة موسى بها أيدنا التي هذه آياتنا جاءتهم فلما - 13

   .بيّن سحر اآليات من موسى به جاء الَّذي

وكفروا بهذه اآليات البينات ولم يقروا بها، واستيقنت أنفسهم أنها من  - 15

كيف  -أيها الرسول-عند هللا؛ بسبب ظلمهم واستكبارهم عن الحق، فتأّمل 

كانت عاقبة المفسدين في األرض بكفرهم ومعاصيهم، فقد أهلكناهم، 

 م.ودّمرناهم كله

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 لما عديدة، سور في الكريم القرآن في السالم عليه موسى قصة تكررت --1

 بشرية عاتية قوة أكبر هللا قهر في تتجلى التي والعبرة العظة من تضمنت

 هو السالح من أعزل رجل يد على غاشمة، ظالمة سلطة جبروت وتحطيم

    .النبوة وعظمة اإليمان، وقوة هللا، بقوة قويان هماأن إل هارون وأخوه

: تعالى قوله أثر على السورة هذه في القرآن حكاها قصة أول وهي --2

آنَ  لَتُلَقَّى َوإِنَّكَ   هللا حكمة آثار من محمد يا خذ أي َعلِيمٍ  َحِكيمٍ  لَُدن   ِمن   ال قُر 

 . ... « نارا آنست إني: »ألهله قال إذ موسى قصة وعلمه

 ككل وشأنه مصر، إلى مدين من وزوجته هو السالم عليه موسى مشى --3

 الظلماء الليالي وفي الطرق، ومفارق الصحراء، في يحار عادي، بشر

 الدفء، إلى بالحاجة وزوجته هو وأحس الطريق، فضل العاصفة، الباردة

 .البرد أثناء النار إلى بالحاجة العادي المسافر يحس كما
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 من نارا فرأى يكتنفه، الذي والمناخ ظرفه يناسب فيما ربّه واستدرجه --5

 النار بأهل ويهتدي منها، نار بشعلة سيأتي وأنه رأى، بما أهله فبّشر بعيد،

 .يوقدها شخص دون من وحدها توقد ل النار إذ الطريق، إلى

 وهي نار، أنه ظن الذي المكان جاء لما مقصوده، بنقيض فوجئ ولكنه --4

 من تخرج فوجدها منها، قريبا وقف النار موسى رأى لما نهأ وذلك نور،

 إل النار تزداد ل العلّيق، لها يقال الخضرار، شديدة خضراء شجرة فرع

 منها يقتطع أن وأراد وحسنا، خضرة إل الشجرة تزداد ول وتضّرما، عظما

 فِي َمن   بُوِركَ  أَن  : نودي ثم مباركة، أنها تبين حتى يتمكن، فلم ملتهبا، غصنا

لَها َوَمن   النَّارِ   المالئكة: حولها ومن النار، مكان مباركا هللا ناداه أي َحو 

 حيّا كما له، وتكرمة لموسى تعالى هللا من تحية وهذا. وموسى والبقعة

َمتُ : قال عليه دخلوا حين المالئكة ألسنة على إبراهيم ِ  َرح   َعلَي ُكم   َوبََركاتُهُ  هللاَّ

 [ .73/ 11 هود] ال بَي تِ  أَه لَ 

 يَنبَغي ول يَناُم، ل وجلَّ  عزَّ  هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي موسي اْلشعري

 ُسبُحاتُ  ألحَرقَت   َكَشفَها لو النَّاُر، ِحجابُه ويَرفَُعه، القِسطَ  يَخفِضُ  يَناَم، أن   له

 فِي َمن   بُوِركَ  أَن   نُوِديَ : }ُعبَيدةَ  أبو قََرأَ  ثُمَّ  بَصُره، أدَرَكه شيءٍ  كلَّ  َوجِهه

لَهَا َوَمن   النَّارِ  ِ  َوُسب َحانَ  َحو   [.2: النمل{ ]ال َعالَِمينَ  َربِّ  هللاَّ

:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  اْلشعري موسى أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  58192: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 صحيح إسناده

 له واللفظ( 58192) وأحمد ،(586) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي موسي اْلشعري  ينامَ  أن لَه ينبغي ول ينامُ  ل هللاَّ

 كلَّ  وجِهه سبحاتُ  ألحرقت كشفَها لَو الن ورُ  حجابُه ويرفُعه القسطَ  يخفضُ 

 حولَها ومن النَّارِ  في من بوِرك أن عبيدةَ  أبو قرأ ثمَّ  بصُره أدَرَكه شيءٍ 

ِ  انَ وسبح  العالمين ربِّ  هللاَّ

 ابن صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  اْلشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  560: الرقم أو الصفحة ماجه
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فِينا قامَ  وفي الصحيح عن أبي موسي اْلشعري  عليه هللاَّ

سِ  وسلَّمَ  َ  إنَّ : فقالَ  َكلِماٍت، بَخم   يَناَم، أن   له يَن بَِغي ول يَناُم، ل وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

فِضُ  طَ  يَخ  فَُعهُ، القِس  فَعُ  ويَر   النَّهارِ  وَعَملُ  النَّهاِر، َعَملِ  قَب لَ  اللَّي لِ  َعَملُ  إلَي هِ  يُر 

رٍ  أبِي ِروايَةِ  وفي الن وُر، ِحجابُهُ  اللَّي ِل، َعَملِ  قَب لَ  َرقَت   هُ َكَشفَ  لو النَّاُر،: بَك   ألَح 

ِههِ  ُسبُحاتُ   .َخل قِهِ  ِمن بََصُرهُ  إلَي هِ  ان تَهَى ما وج 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  اْلشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  528: الرقم أو الصفحة

 (528) مسلم أخرجه:  التخريج

تَنَِعة   هللا ُرؤيةَ  أنَّ : الحديثِ  وفي نيا دارِ  في الَخلقِ  جميعِ  على ُمم   هللا ويُكِرمُ  الد 

 .اآلِخرةِ  في ِعباِده من يَشاءُ  َمن   بها

 تمهيدا هللا، نور من فيض موسى رآها التي النار هذه إن :والخالصة --6

 رب هلل وتقديسا وتنزيها رسول، نبيا هوجعل وتحيته موسى هللا لتكليم

  العالمين

 :البالغة وحكمته وعزته هللا عظمة إظهار لموسى هللا خطاب فاتحة وكانت

ُ  أَنَا إِنَّهُ   كمثله ليس الذي القاهر الغالب هللا أنا إنني أي ال َحِكيمُ  ال َعِزيزُ  هللاَّ

 .وفعله أمره في الحكيم شيء،

: وأبرزها وأهمها نبوته، على وبرهانا الدلي آيات تسع له جعل ثم --7

 جاّن، كأنها تهتز حية صارت يده، من عصاه ألقى إذا فكان واليد، العصا

 حركة ذات ضخمة كبيرة إنها: وقيل الجسم، الصغيرة الخفيفة الحية وهي

 إشعاع مصدر ذات أصبحت أخرجها ثم جيب في يده أدخل وإذ. سريعة

 .كالقمر ونور

 الحية من مرة ألول السالم عليه موسى يخاف نأ الطبيعي ومن --2

 هاربا ففرّ  بالفطرة، لدغها من اإلنسان يخشى التي المتحركة المضطربة

: قائال العظيم العلي ربه فطمأنه وراءه، ما إلى يلتفت ولم يرجع ولم منها،

َسلُونَ  لََديَّ  يَخافُ  ل إِنِّي  .والنبوة بالرسالة خبر وهذا ال ُمر 
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 بقتلِ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  أمرَ  ن أبي هريرةوفي الصحيح ع

الةِ  في األسوَدي نِ   والَعق َربُ  ، الَحيَّةُ :  الصَّ

 الترمذي سنن:  المصدر|  الترمذي:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  080: الرقم أو الصفحة

عِ  َمشروعيَّةُ  :الحديثِ  وفي
ررِ  َدف  الةِ  حالِ  في ولو النَّفِس، عن الضَّ  .الصَّ

خُ  الحيَّاتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  َكما ، صوَرةً  الِجنِّ  َمس 

 إسرائِيلَ  بَنِي من الخناِزيرُ  و القِرَدةُ  ُمِسَخت  

 الجامع صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0000: الرقم أو الصفحة

 ،( 1640) حبان وابن ،( 58809) شيبة أبي ابن أخرجه:  التخريج

(  0011) أحمد وأخرجه ،( 4068(( )اْلوسط المعجم)) في والطبراني

 مختصرا

 َمن   إِلَّ : فقال منه المستثنى جنس خالف من منقطعا استثناء استثنى ثم --9

ناً  بَدَّلَ  ثُمَّ  ظَلَمَ  دَ  ُحس   ثم وأساء، وعصى ظلم من يخاف ل لكن أي ُسوءٍ  بَع 

 لموسى تثبيت وهذا. أناب بمن رحيم تاب، لمن غفور فاهلل لربه، وأناب تاب

 من بتا أن بعد له غفر ربّه بأن له وتطمين الخوف، شأنه من ليس بأنه

 فاألنبياء النبوة بعد أما. النبوة قبل حدث شاب وهو القبطي قتل حادث

 .والكبائر الصغائر من معصومون

 ارتدَّ  ثمَّ  أسلمَ  األنصارِ  منَ  رجل   كانَ  وفي الصحيح عن  عبد هللا بن عباس

كِ  ولحقَ  ِ  رسولَ  لي سلوا قوِمهِ  إلى فأرسلَ  تندَّمَ  ثمَّ  بالشِّر  ُ  صلَّى هللاَّ  عليهِ  هللاَّ

ِ  رسولِ  إلى قوُمهُ  فجاءَ  توبةٍ  من لي هل وسلَّمَ  ُ  صلَّى هللاَّ  فقالوا وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  يَه ِدي َكي فَ  فنزلَت توبةٍ  من لَهُ  هل نسألَكَ  أن أمرنا وإنَّهُ  نِدمَ  قد فالنًا إنَّ   هللاَّ

ًما دَ  َكفَُروا قَو   فأسلمَ  إليهِ  لَ فأرس َرِحيم   َغفُور   قولِهِ  إلى إِيَمانِِهم   بَع 

 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  4028: الرقم أو الصفحة النسائي
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 َمن يَقبَلُ  يثح كَرِمه، ووافِرِ  تعالى، هللاِ  فضلِ  َسعةِ  :الحديثِ  وفي --5

 ِمن حتَّى خالِصٍ  بقلبٍ  وأنابَ  تابَ  إذا العاصي توبةَ  فيَقبَلُ  عنه، أعَرض

كِ   .عليه العبدُ  يَُمتِ  لم ما الشِّر 

 .الَكريماتِ  اآلياتِ  هذه نُزولِ  َسببِ  بيانُ : وفيه --2

ةَ  أنَّ : وفيه --3 دَّ الحةَ  األعمالَ  تُبِطلُ  الرِّ  . الصَّ

 أي الفاسقين، وقومه فرعون إلى مرسل أو بعوثم بأنه ربه أخبره ثم --11

 الباهرة معجزاته لهم السالم عليه موسى فأظهر هللا، طاعة عن الخارجين

 التكذيب، في عادتهم على فجروا بيّنة، واضحة دللة صدقه على الدالة

 في أو الباطن في صدقها من تيقنوا ولكنهم الظاهر، في وعاندوها وأنكروها

 ذلك، تجاهلوا أنهم غير سحرا، ليست وأنها هللا، عند من وأنها القلب،

   .المتكبرين العتاة كل كشأن واستكبارا وعلوا ظلما جحودا بها وجحدوا

 بها ختمت التي العبارة بتلك القصة هذه من العبرة تعالى هللا أوجز ثم --11

 :فقال

 آخر أو مصير كان فكي محمد يا انظر أي ال ُمف ِسِدينَ  عاقِبَةُ  كانَ  َكي فَ  فَان ظُر  

 كل أيضا ولينظر فيه، وتدبر قلبك بعين ذلك انظر الظالمين، الكافرين أمر

 .ونظامه هللا سنة في إليها تؤدي بأسباب الحادثة بالنتائج وليعتبر عاقل،

 عاقبةُ  كان إلَّ  الربا من أكثرَ  أحد   ما وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

 قِلَّةٍ  إلى أمِره

 ابن صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  مسعود بن دهللاعب:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0/045: الرقم أو الصفحة ماجه

 في والشاشي له، واللفظ( 0028) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 (908(( )المسند))

با، التَّعاُملِ  ِمن التَّحذيرُ  :الحديثِ  وفي --5  .عاقبتِه سوءِ  وبيانُ  بالرِّ

 . بالحاللِ  والقَناعةِ  الَمكاسِب، إحسانِ  إلى اإلرشادُ : وفيه --2
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 الجليلة هللا نعم السالم * عليهما وسليمان داود قصة الثانية القصة -0

 [58 الى 51 اآليات( :02) النمل سورة]عليهما  

ِ  اْلَحْمدُ  َوقاال ْلماً عِ  َوُسلَْيمانَ  داُودَ  آتَْينا َولَقَدْ  لَنا الهِذي هلِله  ِمنْ  َكثِيرٍ  َعلى فَضه

 ُعلِّْمنا النهاسُ  أَي َها يا َوقالَ  داُودَ  ُسلَْيمانُ  َوَوِرثَ ( 51) اْلُمْؤِمنِينَ  ِعباِدهِ 

 ِشرَ َوحُ ( 56) اْلُمبِينُ  اْلفَْضلُ  لَُهوَ  هذا إِنه  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأُوتِينا الطهْيرِ  َمْنِطقَ 

ْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  ُجنُوُدهُ  لُِسلَْيمانَ   أَتَْوا إِذا َحتهى( 52) يُوَزُعونَ  فَُهمْ  َوالطهْيرِ  َواإْلِ

 ُسلَْيمانُ  يَْحِطَمنهُكمْ  ال َمساِكنَُكمْ  اْدُخلُوا النهْملُ  أَي َها يا نَْملَةٌ  قالَتْ  النهْملِ  وادِ  َعلى

 أَْوِزْعنِي َربِّ  َوقالَ  قَْولِها ِمنْ  ضاِحكاً  فَتَبَسهمَ ( 59) يَْشُعُرونَ  ال َوُهمْ  َوُجنُوُدهُ 

 تَْرضاهُ  صالِحاً  أَْعَملَ  َوأَنْ  والَِديه  َوَعلى َعلَيه  أَْنَعْمتَ  الهتِي نِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ 

الِِحينَ  ِعباِدكَ  فِي بَِرْحَمتِكَ  َوأَْدِخْلنِي  (58) الصه

  التهْفِسيرُ 

 وقال الطير، كالم علم ومنه علًما، سليمان وابنه اودد أعطينا ولقد - 14

 من كثير على فضلنا الَّذي هلل الحمد: وجل عز هللا شاكرين وسليمان داود

 .والشياطين الجن وبتسخير بالنبوة، المؤمنين عباده

 بنعمة متحدثا وقال والملك، والعلم النبوة في داود أباه سليمان وورث - 16

 وأعطانا الطير، أصوات فهم هللا َعلَّمنا الناس، أيها يا :أبيه وعلى عليه هللا

 لهو سبحانه هللا أعطانا الَّذي هذا إن والملوك، األنبياء أعطاه شيء كل من

 .البيّن الواضح الفضل

 .بنظام يَُساقون فهم والطير، والجن البشر من جنوده لسليمان وُجِمع - 17

( بالشام موضع) النمل وادي إلى جاؤوا إذا حتَّى يَُساقون يزالوا فلم - 12

 سليمان يهلككم ل حتَّى مساكنكم ادخلوا النمل أيها يا: النمل من نملة قالت

 .داسوكم لما بكم علموا لو إذ بكم، يعلمون ل وهم وجنوده

 ربه داعيًا وقال هذا، قولها من ضاحًكا تبّسم كالمها سليمان سمع فلما - 19

 وعلى عليّ  بها أنعمت التي نعمتك أشكر أن وألهمني وفقني ربّ : سبحانه

،  جملة في برحمتك وأدخلني ترتضيه، صالًحا عماًل  أعمل أن ووفقني والديَّ

 .الصالحين عبادك
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  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 العلم أوتي من وإن رتبة، وأرفعها وأشرفها النعم أجل من العلم نعمة إن -1

فَعِ : تعالى قال كما المؤمنين، هللا عباد من كثير على فضال أوتي فقد ُ  يَر   هللاَّ

                       [ .11/ 42 المجادلة] َدَرجاتٍ  ال ِعل مَ  أُوتُوا َوالَِّذينَ  ِمن ُكم   آَمنُوا الَِّذينَ 

 ، علًما فيه يطلبُ  طريقًا سلك من  وفي صحيح أبي داود عن أبي الدرداء

 رًضا أجنحتَها لتضعُ  المالئكةَ  وإنَّ  ، الجنةِ  طرقِ  من طريقًا به هللاُ  سلك

 ، األرضِ  في ومن السماواتِ  في من له ليستغفرُ  العالِمَ  وإنَّ  ، الِعلمِ  لطالبِ 

 ليلةَ  القمرِ  كفضلِ  العابدِ  على العالمِ  فضلَ  وإنَّ  ، الماءِ  جوفِ  في والحيتانُ 

 لم األنبياءَ  وإنَّ  ، األنبياءِ  ورثةُ  العلماءَ  وإنَّ  ، الكواكبِ  سائرِ  على البدرِ 

ثُوا ثُوا ، درهًما ول ديناًرا يُورِّ  وافرٍ  بحظ   أخذ أخَذه فمن الِعلمَ  ورَّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  الدرداء أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0645: الرقم أو الصفحة

 ،(0690) والترمذي له، واللفظ( 0645) اودد أبو أخرجه:  التخريج

 (05251) وأحمد ،(000) ماجه وابن

يِ  على الَحث  : الحديث وفي --5  .الِعلمِ  طَلبِ  في السَّع 

 الَمسيرةُ  لِتكتَِملُ  األن بياِء، لِعل م حاِملينَ  الُعلماءَ  َجعلَ  سبَحانَه هللاَ  أنَّ : وفيه --2

 .الِعلمِ  رف عَ  هللاُ  يشاءَ  أن   إلى

 بن حذيفة و وقاص أبي بن سعد عن  أخرج اْللباني في صحيح الجامع

 الوَرعُ  دينُِكمُ  وخيرُ  ، العباَدةِ  فضلِ  ِمن   إِلَيَّ  أحب   العل مِ  فضلُ   اليمان

|  اْللباني:  المحدث|  اليمان بن حذيفة و وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 حكم خالصة|  4054: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  المصدر

 صحيح:  المحدث

 من أنه:  إليَّ  أَوحى هللاَ  إنَّ  أم المؤمنينوفي صحيح الجامع عن عائشة 

 متَيهكري سلب تُ  من و ، الجنَّةِ  طريقَ  له سهَّلتُ  العلمِ  طلبِ  في مسلًكا سلك
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 مالكُ  و ، عبادةٍ  في فضلٍ  من خير   علمٍ  في فضل   و ، الجنَّةَ  عليهما أَثَب تُه

 الوَرعُ  الدينِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5202: الرقم أو الصفحة الجامع

 طُُرقِ  من طَريق   الِعلمِ  طُُرقِ  من طَريقٍ  ُكلَّ  أنَّ  إلى إشارة  : الحديثِ  وفي

 . الَجنَّةِ 

 وليس والملك، النبوة هو سالمال عليهما داود والده من سليمان إرث كان -2

 والمقصود. سواء فيه عشر التسعة داود أولد جميع لكان وإل مال، وراثة

 كما تجوزا، ميراثا فسمي أبيه، موت بعد ذلك إليه صار أنه

 أبي عن األربعة السنن وأصحاب أحمد رواه فيما وسلم عليه هللا صلّى قال

 «اْلنبياء ورثة العلماء: »مرفوعا الدرداء

 داود أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  الدرداء أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0645: الرقم أو الصفحة

 ،(0690) والترمذي له، واللفظ( 0645) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (05251) وأحمد ،(000) ماجه وابن

 ودليل. حقيقتها على والدنيا الدين أمور وفهم والحكمة العلم في ورثتهم أي 

 ذلك

 ل األنبياءِ  َمعَشرَ  إنَّا : المتقدم الحديث في وسلم عليه هللا صل ى قوله

 .َصَدقة   نِسائي، ونَفَقةِ  عاِملي، َمؤونةِ  بَعدَ  تَركتُ  ما نُوَرُث،

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

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  8820: الرقم أو الصفحة المسند

 الشيخين شرط على

 داود وأبو ،(5260) ومسلم ،(0226) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 8820) وأحمد بنحوه،( 0824)
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َواجَ  إنَّ وفي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين   ُ  َصلَّى النبيِّ  أَز   عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  تُُوفِّيَ  ِحينَ  وسلَّمَ  نَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  بنَ  ُعث َمانَ  يَب َعث نَ  أَن   أََرد 

ٍر، أَبِي إلى َعفَّانَ  أَل نَهُ  بَك  ُ  َصلَّى النبيِّ  ِمنَ  ِميَراثَهُنَّ  فَيَس   قالَت   وسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  قد   أَليسَ : لهنَّ  َعائَِشةُ  نَا ما نُوَرثُ  ل: وسلَّمَ  عليه هللاَّ  تََرك 

 .َصَدقَة   فَهو

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5219: الرقم أو الصفحة

ثون ل األنبياءَ  أنَّ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5  ِمن صدقة   أموالَهم وأنَّ  ماًل، يُورِّ

 .بعِدهم

تُمه ول الحاجةِ  وقتَ  الِعلم ِمن ِعنَده ما يُظِهرَ  أن العالِمَ  يَل َزمُ  أنَّه: وفيه --2  .يَك 

ف تَركه وما وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  َسه مَ  أنَّ  بيانُ : وفيه --3  فيه يَتصرَّ

 ..بعِده ِمن األمرِ  َولِي  

 : السالم عليه سليمان على ثالثا نعما القصة في هللا عدد --3

 الكثير، الخير وإيتاؤه الطير منطق عليمهت هي --1

  والطير، واإلنس الجن وتسخير  --2

 وفي  منطقها، هو والبهائم الطيور وأصوات. النملة خطاب وفهمه --3

ءٍ  ِمن   َوإِن  : تعالى أخبر كما ذلك، وغير التسبيح معاني مناطقها  يَُسبِّحُ  إِلَّ  َشي 

ِدِه،  [ .55/ 17 اإلسراء] بِيَحهُم  تَس   تَف قَهُونَ  ل َولِكن   بَِحم 

 إلى أَحب   الكالمِ  أي   هللاِ، رسولَ  يا: قُل تُ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

؟ عزَّ  هللاِ  طَفاهُ  ما: قال وجلَّ  هللاِ  ُسبحانَ  وبَحمِده، هللاِ  ُسبحانَ : لَمالئكتِه اص 

 .تَقولُها ثالثًا وبَحمِده،

 تخريج:  المصدر|  اْلرناؤوط عيبش:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  05108: الرقم أو الصفحة المسند

 مسلم شرط على صحيح
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 في والنسائي ،(0180) والترمذي ،(0205) مسلم أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 05108) وأحمد ،(50665(( )الكبرى السنن))

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  عند كنَّا وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

ُرورة   ِسيجاٍن، ُجبَّةُ  عليه الباديَِة، أهلِ  ِمن رُجل   فجاءه وسلَّم آلِه وعلى  َمز 

يباِج، : قال فارٍس، ابنِ  فارسٍ  كلَّ  وَضع قد هذا صاحبَكم إنَّ  أَل : فقال بالدِّ

 فأَخذ: قال راعٍ، ابنِ  راعٍ  كلَّ  ويرفَعَ  فارٍس، ابنِ  فارسٍ  كلَّ  يَضعَ  أن يُريدُ 

 أرى أَل : )وقال ُجبَّتِه بمجامعِ  وسلَّم آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ 

 وعلى عليه هللاُ  صلَّى نوًحا هللاِ  نبيَّ  إنَّ : )قال ثمَّ  ،(يعقُِل؟ ل َمن لباسَ  عليكَ 

ا وسلَّم آلِه  كَ آُمرُ : الوصيَّةَ  عليكَ  قاص   إنِّي: لبنِه قال الوفاةُ  حَضَرت ه لَمَّ

 السَّبعَ  السَّمواتِ  فإنَّ  هللاُ؛ إلَّ  إلهَ  بال آُمُركَ  اثنتيِن؛ عن وأنهاكَ  باثنتينِ 

 ِكفٍَّة، في هللاُ  إلَّ  إلهَ  ل وُوِضَعت   ِكفَّةٍ  في ُوِضَعت   لو السَّبَع، واألَرضينَ 

بعَ  السَّمواتِ  أنَّ  ولو هللاُ، إلَّ  إلهَ  ل بهنَّ  رَجَحت   ب واألَرضينَ  السَّ  ُكنَّ  عَ السَّ

 كلِّ  صالةُ  فإنَّها وبحمِده؛ هللاِ  وُسبحانَ  هللاُ  إلَّ  إلهُ  ل قََصَمت هُنَّ  ُمب هَمةً، َحلقةً 

: - قيل أو - قُل تُ : قال والِكب ِر، الشِّركِ  عنِ  وأنهاكَ  الَخل ُق، يُرَزقُ  وبها شيٍء،

 نعالنِ  ألحِدنا نَ يكو أن: قال ؟ الِكب رُ  فما عَرف نا، قد الشِّركُ  هذا هللاِ، رسولَ  يا

 ؟ يلبَُسها ُحلَّة   ألحِدنا يكونَ  أن: قال ل،: قال ؟ حَسنانِ  ِشراكانِ  لهما حسنتاِن،

 أن أفهو: قال ل،: قال ؟ يرَكبُها دابَّة   ألحِدنا يكونَ  أن هو: الِكب رُ : قال ل،: قال

 الِكب رُ  فما هللاِ، رسولَ  يا: قيل ل،: قال ؟ إليه يجلِسون أصحاب   ألحِدنا يكونَ 

، َسفَهُ : )قال ؟  (.النَّاسِ  وَغم صُ  الحقِّ

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  908: الرقم أو الصفحة المسند

 .فيها هللِ  التَّواُضعِ  مع الطَّاعاتِ  عَملِ  إلى إرشاد  : الحديثِ  وفي --5

 . وَمظهَِره بَمالبِسه وليس وطاعتِه بَعملِه إنسانٍ  كلِّ  قِيمةَ  أنَّ : وفيه --2

 وهذا النَّاسُ  أَي هَا يا: قائال النعم هذه تعداد في السالم عليه سليمان بدأ -4

 التصديق إلى الناس ودعوة بمكانها، واعتراف بها، وتنويه هللا، لنعمة تشهير

 من أوتيه مما ذلك وغير الطير منطق علم وهي المعجزة بذكر برسالته

 .األمور عظائم
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 أنعم ما شكر هللا من هاماإلل طلب على السالم عليه سليمان دعاء اشتمل -6

 بعد السالم عليه فهو والتقوى، الصالح العمل لزيادة توفيقه وعلى عليه، به

 يعمل أن وهو عاما شيئا سأل النعمة، شكر وهو خاصا شيئا ربه سأل أن

 .تعالى هللا يرضاه عمال

 الذئبُ  جاء ابناهما معهما امرأتانِ  كانتِ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 األخرى وقالَت   ، بابنِكِ  ذهَبَ  إِنَّما:  صاحبتُها فقالَت   ، حداهماإ بابنِ  فذهب

 على فخرجتَا ، للُكب َرى بِه فقَضى ، داودَ  إلى فتحاكمتا!  بابنِكِ  ذهَبَ  إِنَّما

كينِ  ائتوني فقال ، بذلِكَ  فأخبَرتَاهُ  ، داودَ  بنِ  سليمانَ   فقالتِ  ، بينَهما أشق هُ  بالسِّ

َرى غ  غَرى بِه فقََضى ، ابنُها هو ، هللاُ  يرحُمكَ  تفعل   ل:  الص   للص 

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4461: الرقم أو الصفحة

 (5200) ومسلم ،(6268) البخاري أخرجه:  التخريج

 أي) وزعة والحكام ماإلما اتخاذ جواز على يُوَزُعونَ  فَهُم  : قوله دل -7

 يمكن ل إذ بعض على بعضهم تطاول من ويمنعونهم الناس يكفّون( عرفاء

 .بأنفسهم ذلك الحكام

 بالقرآن؟ يزع ال ما بالسلطان ليزع هللا إنما معني القول :     

 عثمان عن ثابت وهو عنه هللا رضي عثمان عن معروف أثر هذا: الجواب

 يزع هللا إن: أيضاً   أيضاً  عمر عن ويروى ، الثالث الراشد الخليفة عفان بن

 أكثر المحارم اقتراف من بالسلطان يمنع: معناه بالقرآن يزع ل ما بالسلطان

 زواجر فيه تؤثر ل اإليمان ضعيف الناس بعض ألن بالقرآن؛ يمنع مما

 أن علم متى لكن يبالي، ول المحارم على يقدم بل القرآن، ومناهي القرآن

 يزع فاهلل السلطانية، العقوبة من خاف ارتدع السلطان من عقوبة هناك

 مما أكثر المجرمين بعض بها يزع السلطان عقوبات: يعني بالسلطان

 يخافون ولكنهم هللا، من خوفهم وقلة إيمانهم لضعف بالقرآن؛ يزعهم

 فهم البالد، من ينفيهم أو أموالً  ينكلهم أو يضربهم أو يسجنهم لئال السلطان

 السلطان عقوبة يخشون التي المنكرات بعض من وينزجرون ذلك يخافون
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 القرآن؛ ونواهي القرآن لزواجر ينزجرون فال ضعيف وإيمانهم فيها،

 .نعم. باهلل إل قوة ول حول ول البصيرة وقلة اإليمان لضعف

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن المسور بن مخرمه ومروان بن الحكم  هللاَّ

لُِمونَ  لهمُ  أِذنَ  ِحينَ  قالَ  لََّم،وس عليه هللاُ  َصلَّى  إنِّي: هََواِزنَ  َسب يِ  ِعت قِ  في الُمس 

ِري ل ، لَم   ِممَّن   ِمنُكم أِذنَ  َمن أد  ِجُعوا يَأ َذن  فَعَ  حتَّى فَار   ُعَرفَاُؤُكم   إلَي نَا يَر 

، َرُكم  ، فََكلََّمهُم   النَّاسُ  فََرَجعَ  أم  ِ  َرسولِ  إلى فََرَجُعوا ُعَرفَاُؤهُم   هللاُ  َصلَّى هللاَّ

بَُروهُ  وسلََّم، عليه  .وأَِذنُوا طَيَّبُوا قد   النَّاسَ  أنَّ  فأخ 

|  البخاري:  المحدث|  الحكم بن ومروان مخرمة بن المسور:  الراوي

 حكم خالصة|  2526: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح:  المصدر

 [ |صحيح: ] المحدث

ِ  َرسولَ  أنَّ  وان بن الحكموفي الصحيح عن المسور بن مخرمة ومر  هللاَّ

لِِميَن، هََواِزنَ  وف دُ  َجاَءهُ  ِحينَ  قَامَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى  إليِهم يَُردَّ  أن   فََسأَلُوهُ  ُمس 

َوالَهُم   ، أم  ِ  َرسولُ  لهم   فَقالَ  وَسب يَهُم  َن، َمن َمِعي: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  تََرو 

َدقُهُ، لَيَّ إ الَحديثِ  وأََحب   تَاُروا أص  َدى فَاخ  ا: الطَّائِفَتَي نِ  إح  ب َي، إمَّ ا السَّ  وإمَّ

تَأ نَي تُ  ُكن تُ  وقد   الَماَل، ِ  َرسولُ  أن ظََرهُم   وكانَ . بُكم   اس   وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

عَ  َرةَ  بِض  ا الطَّائِِف، ِمنَ  قَفَلَ  ِحينَ  لَي لَةً  َعش  ِ  َرسولَ  أنَّ  لهم   تَبَيَّنَ  فَلَمَّ  هللاُ  صلَّى هللاَّ

َدى إلَّ  إليِهم َراد   َغي رُ  وسلَّمَ  عليه تَارُ  فإنَّا: قالوا الطَّائِفَتَي ِن، إح   فَقَامَ  َسب يَنَا، نَخ 

ِ  َرسولُ  لِِميَن، في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ ِ  علَى فأث نَى الُمس   ثُمَّ  أه لُهُ، هو بما هللاَّ

ا: قالَ  ُد؛بَ  أمَّ َوانَُكم   فإنَّ  ع   إليِهم أُردَّ  أن   َرأَي تُ  قد   وإنِّي تَائِبِيَن، َجاُؤونَا قد   إخ 

، ، ذلكَ  يُطَيِّبَ  أن   ِمنُكم أَحبَّ  فَمن َسب يَهُم   علَى يَكونَ  أن   ِمنُكم أَحبَّ  وَمن فَل يَف َعل 

ِطيَهُ  حتَّى َحظِّهِ  لِ  ِمن إيَّاهُ  نُع  ُ  يُفِيءُ  ما أوَّ ، ي نَاَعلَ  هللاَّ  قد  : النَّاسُ  فَقالَ  فَل يَف َعل 

ِ، َرسولَ  يا ذلكَ  طَيَّب نَا ِ  َرسولُ  فَقالَ  هللاَّ ِري ل إنَّا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  نَد 

ن   ذلكَ  في ِمنُكم أِذنَ  َمن ، لَم   ِممَّ ِجُعوا يَأ َذن  فَعَ  حتَّى فَار   ُعَرفَاُؤُكم   إلَي نَا يَر 

، َرُكم  ، فََكلََّمهُم   النَّاُس، عَ فََرجَ  أم  ِ  َرسولِ  إلى َرَجُعوا ثُمَّ  ُعَرفَاُؤهُم   هللاُ  صلَّى هللاَّ

بَُروهُ  وسلَّمَ  عليه  .هََواِزنَ  َسب يِ  عن بَلََغنِي الذي هذا. وأَِذنُوا طَيَّبُوا قد   أنَّهُم   فأخ 
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:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مخرمة بن والمسور مروان:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  4059: الرقم أو الصفحة بخاريال صحيح

 [صحيح]

روعيَّةُ : الَحديثِ  وفي --5  .الُمشِركينَ  ِمن العَربِ  َسبيِ  َمش 

لُ : وفيه --2  .لْلُمورِ  ِسياَستِه وُحسنُ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولِ  َعد 

حابةِ  ُحب  : وفيه --3  في وُمساَرَعتُهم وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  لَرسولِ  الصَّ

ضاتِه  .َمر 

روعيَّةُ مَ : وفيه --5 يينِ  ش   ل اإلمامَ  ألنَّ  وقَوِمه؛ َجماعتِه عن يَنوبُ  َمن تَع 

تاجُ  بنف ِسه، األُمورِ  َجميعَ  يُباِشرَ  أن   يُمِكنُه  ما ليَكفيَه يُعاِونُه َمن إقامةِ  إلى فيَح 

 .فيه يُقيُمه

ُعُرونَ  ل َوهُم  : النملة قول من تعالى حكاه ما  --2  وبيان اعتذار، حسن يَش 

 أو نملة يحطمون ل فهم جنوده، وفضل وفضله وتدينه ورأفته ليمانس عدل

           .به يشعرون ل مقصود غير خطأ إل فوقها فما نملة على يدوسون ل

 بقوله التبسم أكد ولذلك منها، الكلمة بهذه سرور سليمان تبسم إن :قيل وقد

 إنما حكالض وتبسم رضا، ول ضحك غير من التبسم يكون قد إذ ضاِحكاً 

 .الدنيا بأمر ل والدين، اآلخرة بأمر النبي وسرور سرور، عن هو

ًما أَكثرَ  أحًدا رأيتُ  ما وفي الصحيح عن عبد هللا بن الحارث  رسولِ  من تبس 

 ِ ُ  صلَّى هللاَّ  وسلَّم علي هِ  هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  الحارث بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0645: الرقم وأ الصفحة الترمذي

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   َحَجبَنِي ما وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا

ُت، ُمن ذُ  لَم  ِهي في تَبَسَّمَ  إلَّ  َرآنِي وَل  أس  تُ  ولقَد  . وج   أث بُتُ  ل إنِّي إلَي هِ  َشَكو 

ِري، في بيَِدهِ  َربَ فَضَ  الَخي ِل، علَى َعل هُ  ثَبِّت هُ  اللَّهُمَّ : وقالَ  َصد   .َمه ِديًّا هَاِديًا واج 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة البخاري
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حابةَ  أنَّ : الَحديثِ  وفي --5 ٍر، ِمن يُصيبُهم كان مه ما الصَّ  يُخبِرونَ  كانوا أم 

عاءَ  النَّصيحةَ  طالِبينَ  به؛ وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ   .والد 

مِ  النَّاسِ  لِقاءَ  أنَّ : وفيه --2 ِة، أخالقِ  ِمن الَوجهِ  وطاَلقةِ  بالتَّبَس   وهو الن بُوَّ

ةِ لِلَموَ  وجالِب   لِلتَّكب ِر، ُمنافٍ   .دَّ

ا ذلك وأنَّ  الَخيِل، ُركوبِ  وإحكامِ  الفُروسيَّةِ  فَضلُ : وفيه --3  أن   يَنبَغي ِممَّ

ُجلُ  يَتَعلََّمه ئيسُ  الشَّريفُ  الرَّ  .والرَّ

 أو ُمخاطَبَتِه في إنسانٍ  إلى أشارَ  إذا واإلمامِ  لِلعالِمِ  بأسَ  ل أنَّه: وفيه --5

 .يََده عليه يََضعَ  أن   َغيِرها

 .الن فوسِ  استِمالةُ : وفيه --4

ِ  َرسولَ  َرأَي تُ  ما وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُم، كانَ  إنَّما لَهََواتِِه، منه أَرى حتَّى َضاِحًكا وسلَّمَ   َرأَى إَذا وكانَ : قالَت   يَتَبَسَّ

ِهِه، في ُعِرفَ  ِريًحا أو   َغي ًما ِ  َرسولَ  يا: قالَت   وج  ا إَذا النَّاسَ  إنَّ  هللاَّ  الَغي مَ  َرأَو 

ِهكَ  في ُعِرفَ  َرأَي تَهُ  إَذا وأََراكَ  الَمطَُر، فيه يَكونَ  أن   َرَجاءَ  فَِرُحوا  وج 

ِمنِّي ما َعائَِشةُ  يا: فَقالَ  الَكَراهيةُ، ؟ فيه يَكونَ  أن   يُؤ  م   ُعذِّبَ  َعَذاب  يِح، قَو   بالرِّ

م   َرأَى وقد   ِطُرنَا َعاِرض   هذا: فَقالوا الَعَذاَب، قَو   ُمم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4909: الرقم أو الصفحة البخاري

 .السالم عليه لسليمان معجزة لتكون الكالم هذا النملة تعالى هللا أفهم -9

 عن نهى وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيَّ  إنَّ  عبد هللا بن عباسوفي الصحيح عن 

 والّصردِ  والهدهِد، والنحلِة، النملِة، ؛ الدوابِّ  من أربعٍ  قتلِ 

 أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1062: الرقم أو الصفحة داود

 ويمتنع ينفعه، ما إلى بها يهتدي معينة، غرائز حيوان كل في هللا أودع -11

 فيها أدرك خصائصها، وعرف الحيوانات طبائع درس ومن. يضره عما بها

 الخالق باهلل اإليمان إلى يدعو وذلك غريبة، وإلهامات مثيرة، عجائب
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 أجاب وقد. خلقه شيء كل وأحسن شيء، كل أبدع وسبحانه الملهم، الموجد

 يا َرب ُكما فََمن  : قالَ : هارون وألخيه له قال حينما فرعون السالم عليه موسى

طى الَِّذي نَاَرب  : قالَ  ُموسى؟ ءٍ  ُكلَّ  أَع   [ 41 -59/ 21 طه] هَدى ثُمَّ  َخل قَهُ، َشي 

 عنده فأمسك ، ُجزءٍ  مائةَ  الرحمةَ  هللاُ  جعل وفي الصحيح عن أبي هريرة

 الجزءِ  ذلك فمن ، واحًدا جزًءا األرضِ  في وأنزل ، جزًءا وتسعين تسعةً 

 تُصيبَه أن شيةَ خ ولِدها عن حافَرها الفُرس ترفعَ  حتى الخلقُ  تتراحمُ 

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

:  التخريج|   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0081: الرقم أو الصفحة

 (0210) ومسلم له، واللفظ( 6000) البخاري أخرجه

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن سليك الغطفاني َمَواتِ  َخلَقَ  يَومَ  َخلَقَ  هللاَّ ضَ  السَّ  َواألر 

َمةٍ  ِمئَةَ  َمةٍ  ُكل   َرح  َماءِ  بي نَ  ما ِطبَاقَ  َرح  ِض، السَّ ضِ  في منها فََجَعلَ  َواألر   األر 

َمةً، ِطفُ  فَبِهَا َرح  شُ  َولَِدهَا، علَى الَوالَِدةُ  تَع  ُضهَا َوالطَّي رُ  َوال َوح   علَى بَع 

ٍض، مُ  كانَ  فَإَِذا بَع  َملَهَا القِيَاَمةِ  يَو  َمةِ  ِذهبِه أَك  ح   .الرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0210: الرقم أو الصفحة

 به هللاُ  سلك ، علًما فيه يطلبُ  طريقًا سلك من وفي الصحيح عن أبي الدرداء

 ، الِعلمِ  لطالبِ  رًضا أجنحتَها لتضعُ  المالئكةَ  وإنَّ  ، الجنةِ  طرقِ  من طريقًا

 في والحيتانُ  ، ضِ األر في ومن السماواتِ  في من له ليستغفرُ  العالِمَ  وإنَّ 

 سائرِ  على البدرِ  ليلةَ  القمرِ  كفضلِ  العابدِ  على العالمِ  فضلَ  وإنَّ  ، الماءِ  جوفِ 

ثُوا لم األنبياءَ  وإنَّ  ، األنبياءِ  ورثةُ  العلماءَ  وإنَّ  ، الكواكبِ   ول ديناًرا يُورِّ

ثُوا ، درهًما  وافرٍ  بحظ   أخذ أخَذه فمن الِعلمَ  ورَّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  ءالدردا أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0645: الرقم أو الصفحة

 ،(0690) والترمذي له، واللفظ( 0645) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (05251) وأحمد ،(000) ماجه وابن



183 
 

يِ  على الَحث  : الحديث وفي  .الِعلمِ  طَلبِ  في السَّع 

 إلى الَمسيرةُ  لِتكتَِملُ  األن بياِء، لِعل م حاِملينَ  الُعلماءَ  َجعلَ  سبَحانَه هللاَ  أنَّ : وفيه

 الِعلمِ  رف عَ  هللاُ  يشاءَ  أن  

 00 اآليات( : 02) النمل سورة]السالم  عليه سليمان مع الهدهد قصة -4

 [09 الى

بَنههُ ( 00) اْلغائِبِينَ  ِمنَ  كانَ  أَمْ  اْلُهْدُهدَ  أََرى ال لِيَ  ما فَقالَ  الطهْيرَ  َوتَفَقهدَ   َْلَُعذِّ

 بَِعيدٍ  َغْيرَ  فََمَكثَ ( 05) ُمبِينٍ  بُِسْلطانٍ  لَيَأْتِيَنِّي أَوْ  َْلَْذبََحنههُ  أَوْ  َشِديداً  َعذاباً 

 َوَجْدتُ  إِنِّي( 00) يَقِينٍ  بِنَبَإٍ  َسبَإٍ  ِمنْ  َوِجْئتُكَ  بِهِ  تُِحطْ  لَمْ  مابِ  أََحْطتُ  فَقالَ 

 َوَجْدتُها( 00) َعِظيمٌ  َعْرشٌ  َولَها َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأُوتِيَتْ  تَْملُِكُهمْ  اْمَرأَةً 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  لِلشهْمسِ  يَْسُجُدونَ  َوقَْوَمها ْيطانُ  لَُهمُ  َوَزيهنَ  هللاه  ْعمالَُهمْ أَ  الشه

بِيلِ  َعنِ  فََصدهُهمْ  ِ  يَْسُجُدوا أاَله  (04) يَْهتَُدونَ  ال فَُهمْ  السه  يُْخِرجُ  الهِذي هلِله

ُ ( 01) تُْعلِنُونَ  َوما تُْخفُونَ  ما َويَْعلَمُ  َواْْلَْرضِ  السهماواتِ  فِي اْلَخْبءَ   ال هللاه

 ِمنَ  ُكْنتَ  أَمْ  أََصَدْقتَ  َسنَْنظُرُ  لَ قا( 06) اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َرب   ُهوَ  إاِله  إِلهَ 

 ماذا فَاْنظُرْ  َعْنُهمْ  تََوله  ثُمه  إِلَْيِهمْ  فَأَْلقِهْ  هذا بِِكتابِي اْذَهبْ ( 02) اْلكاِذبِينَ 

 (09) يَْرِجُعونَ 

  التهْفِسيرُ 

 الهدهد؟ أرى ل لي ما: فقال الهدهد، ير فلم الطير سليمان وتَعهَّد - 21

 الغائبين؟ من كان أم مانع، هرؤيت من أمنعني

 على له عقابًا ألذبحنّه أو شديًدا، عذابًا ألعذبنّه: غيابه له تبين لما فقال - 21

 .الغياب في عذره تبين واضحة بحجة ليأتيني أو غيابه،

 عليه لسليمان قال جاء فلما بعيد، غير زمنًا غيابه في الهدهد فمكث - 22

 ل صادق بخبر سبأ أهل من وجئتك يه،عل تطلع لم ما على اطلعت: السالم

 .فيه شك

 من شيء كل من المرأة هذه وأُعِطيت نحكمهم، امرأة وجدت إني - 23

 .قومها شؤون عليه ِمن تدير عظيم سرير ولها والملك، القوة أسباب
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 هللا دون من للشمس يسجدون قومها ووجدت المرأة، هذه وجدت - 25

 الشرك أعمال من عليه هم ما الشيطان لهم وحسَّن وتعالى، سبحانه

 .إليه يهتدون ل فهم الحق، طريق عن فصرفهم والمعاصي،

 وحده هلل يسجدوا لئال والمعاصي؛ الشرك أعمال الشيطان لهم حسَّن - 24

ِرج الَّذي  ويعلم النبات، من األرض وفي المطر، من السماء في ستره ما يُخ 

 .شيء ذلك من عليه يخفى ل تظهرونه، وما األعمال من تخفونه ما

 .العظيم العرش رب غيره، بحق معبود ل هللا - 26

 كنت أم تدعيه، فيما أصدقت سننظر: للهدهد السالم عليه سليمان قال - 27

 .الكاذبين من

 فارمه هذا بكتابي اذهب: له وقال للهدهد، وسلمه كتابًا، سليمان فكتب - 22

 .بشأنه يرددون ما تسمع بحيث جانبًا عنهم وتنحّ  إياه، وسلّمهم سبأ أهل إلى

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 أثناء السالم عليه سليمان ذلك فعل وقد وجنوده، جيشه عادة يتفقد القائد -1

 كانت التي وجماعتها الطير جنس فتفقد النمل، بوادي ومروره مسيره

 العناية عادة تقتضيه ما تفقده سبب وكان. بأجنحتها وتظله سفره، في تصحبه

 ظاهر دل كما منها، جزء وبكل الجيش بعناصر والهتمام الملك، بأمر

     . اآلية

 نهى وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيَّ  إنَّ  وفي الصحيح عن  عبد هللا بن  عباس

 والّصردِ  والهدهِد، والنحلِة، النملِة، ؛ الدوابِّ  من أربعٍ  قتلِ  عن

 أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  راويال

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1062: الرقم أو الصفحة داود

 على الماء معرفة إلى احتاج ألنه الهدهد طلب إنما :سالم بن هللا وقال   عبد

 وأن الماء، فيها عدم مفازة في نزل كان ألنه األرض، وجه من هو كم

 الماء، بموضع سليمان يخبر فكان وظاهرها األرض باطن يرى كان الهدهد
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 تسلخ كما األرض وجه عنه تسلخ يسيرة ساعة في تخرجه الجن كانت ثم

 .الشاة

 والمحافظة رعيته، أحوال اإلمام تفقد على دليل اآلية هذه في: القرطبي قال

 فكيف حاله، سليمان على يخف لم كيف صغره مع الهدهد إلى فانظر عليهم،

                                          .(529/50: القرطبي تفسير . ).الملك بعظام

 :والخالصة

 تفقد وكذلك الرعية، أحوال الحاكم تفقد استحباب اآلية من العلماء استنبط

 .واألقارب األصدقاء

ِ  َعب دَ  أنَّ   وفي الصحيح عن  كعب بن مالك بِ  بنَ  هللاَّ  قَائِدَ  وَكانَ - َمالِكٍ  بنِ  َكع 

بٍ  تُ : قَالَ  -َعِميَ  ِحينَ  بَنِيهِ  ِمن َكع  بَ  َسِمع   عن تََخلَّفَ  ِحينَ  َحدِّثُ يُ  َمالِكٍ  بنَ  َكع 

ةِ  ب   قَالَ  تَبُوَك، قِصَّ ِ  َرسولِ  عن أتََخلَّف   لَم  : َكع   في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

َوةٍ  َوةِ  في إلَّ  َغَزاهَا َغز  َوةِ  في تََخلَّف تُ  ُكن تُ  أنِّي غيرَ  تَبُوَك، َغز  ٍر، َغز   ولَم   بَد 

ِ  َرسولُ  َخَرجَ  إنَّما َعن هَا، تََخلَّفَ  أَحًدا يَُعاتِب    يُِريدُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ُ  َجَمعَ  حتَّى قَُري ٍش، ِعيرَ  ِهم   وبي نَ  بي نَهُم   هللاَّ تُ  ولقَد   ِميَعاٍد، غيرِ  علَى َعُدوِّ  َشِهد 

ِ  َرسولِ  مع  وما اَلِم،اإلس   علَى تََواثَق نَا ِحينَ  الَعقَبَةِ  لَي لَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

هَدَ  بهَا لي أنَّ  أُِحب   ٍر، َمش  ر   َكانَت   وإن   بَد  َكرَ  بَد   ِمن كانَ  منها، النَّاسِ  في أذ 

ِ  الَغَزاِة، تِلكَ  في عن ه تََخلَّف تُ  ِحينَ  أي َسرَ  وَل  أق َوى قَط   أُكن   لَم   أنِّي: َخبَِري  وهللاَّ

تَمعت   ما تُهُما حتَّى ،قَط   َراِحلَتَانِ  قَب لَهُ  ِعنِدي اج  َوِة، تِلكَ  في َجَمع   يَُكن   ولَم   الَغز 

ِ  َرسولُ  َوةً  يُِريدُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ ى إلَّ  َغز   تِلكَ  َكانَت   حتَّى بَغي ِرهَا، َورَّ

َوةُ، ِ  َرسولُ  َغَزاهَا الَغز  تَق بَلَ  َشِديٍد، َحر   في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  َسفًَرا واس 

ا وَمفَاًزا بَِعيًدا لِِمينَ  فََجلَّى َكثِيًرا، وَعُدّوً ؛ لِل ُمس  َرهُم  ، أُه بَةَ  لِيَتَأَهَّبُوا أم  ِوِهم   َغز 

بََرهُم   ِههِ  فأخ  لُِمونَ  يُِريُد، الذي بَوج  ِ  َرسولِ  مع والُمس   وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

، َمُعهُم   وَل  َكثِير  يَوانَ  يدُ يُرِ - َحافِظ   ِكتَاب   يَج  ب   قَالَ  -الدِّ  أن   يُِريدُ  َرُجل   فَما: َكع 

فَى أن   ظَنَّ  إلَّ  يَتََغيَّبَ  يُ  فيه يَن ِزل   لَم   ما له، َسيَخ  ِ، َوح  ِ  َرسولُ  وَغَزا هللاَّ  هللاَّ

َوةَ  تِلكَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى  َرسولُ  وتََجهَّزَ  والظِّاَلُل، الثَِّمارُ  طَابَتِ  ِحينَ  الَغز 

 ِ لُِمونَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ ُدو فَطَفِق تُ  معهُ، والُمس  ، أتََجهَّزَ  لَِكي   أغ   معهُم 

ِجعُ   بي يَتََماَدى يََزل   فَلَم   عليه، قَاِدر   أنَا: نَف ِسي في فأقُولُ  شيئًا، أق ضِ  ولَم   فأر 
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تَدَّ  حتَّى ، بالنَّاسِ  اش  بَحَ  الِجد  ِ  َرسولُ  فأص  لُِمونَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  والُمس 

َدهُ  أتََجهَّزُ : فَقُلتُ  شيئًا، َجهَاِزي ِمن أق ضِ  ولَم   معهُ،  ثُمَّ  يَوَمي ِن، أو   بيَومٍ  بَع 

، تُ  أل َحقُهُم  دَ  فََغَدو  تُ  أِلتََجهََّز، فََصلُوا أن   بَع  ُت، ثُمَّ  شيئًا، أق ضِ  ولَم   فََرَجع   َغَدو 

تُ  ثُمَّ  َرُعوا حتَّى بي يََزل   فَلَم   شيئًا، ضِ أق   ولَم   َرَجع  ُو، وتَفَاَرطَ  أس   الَغز 

تُ  تَِحلَ  أن   وهََمم  ، أر  ِرَكهُم   إَذا فَُكن تُ  ذلَك، لي يُقَدَّر   فَلَم  ! فََعل تُ  ولَي تَنِي فَأُد 

تُ  دَ  النَّاسِ  في َخَرج  ِ  َرسولِ  ُخُروجِ  بَع   فيهم، فَطُف تُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

َزنَنِي ُموًصا َرُجاًل  إلَّ  أَرى ل أنِّي أح  ُ  َعَذرَ  ِممَّن   َرُجاًل  أو   النِّفَاُق، عليه َمغ   هللاَّ

َعفَاِء، ِمنَ  نِي ولَم   الض  ُكر  ِ  َرسولُ  يَذ   تَبُوَك، بَلَغَ  حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

مِ  في َجالِس   وهو فَقَالَ  ؟َكع   فََعلَ  ما: بتَبُوكَ  القَو  : َسلَِمةَ  بَنِي ِمن َرُجل   فَقَالَ  ب 

ِ، َرسولَ  يا َداهُ  َحبََسهُ  هللاَّ  ما بئ سَ : َجبَلٍ  بنُ  ُمَعاذُ  فَقَالَ  ِعط فِِه، في ونَظَُرهُ  بُر 

ِ  قُل َت، ِ  َرسولَ  يا وهللاَّ نَا ما هللاَّ ِ  َرسولُ  فََسَكتَ  َخي ًرا، إلَّ  عليه َعلِم   هللاُ  صلَّى هللاَّ

بُ  قَالَ  وسلََّم، عليه ا: َمالِكٍ  بنُ  َكع  هَ  أنَّه بَلََغنِي فَلَمَّ  هَمِّي، َحَضَرنِي قَافاًِل، تََوجَّ

ُرجُ  بَماَذا: وأَقُولُ  الَكِذَب، أتََذكَّرُ  وطَفِق تُ  تََعن تُ ! َغًدا؟ َسَخِطهِ  ِمن أخ   علَى واس 

ا أه لِي، ِمن َرأ يٍ  ِذي بُكلِّ  ذلكَ  ِ  َرسولَ  إنَّ : قيلَ  فَلَمَّ  قد   وسلَّمَ  عليه هللاُ  لَّىص هللاَّ

ُرجَ  لَن   أنِّي وَعَرف تُ  البَاِطُل، َعنِّي َزاحَ  قَاِدًما، أظَلَّ   فيه بَشيءٍ  أبًَدا منه أخ 

، تُ  َكِذب  َمع  قَهُ، فأج  بَحَ  ِصد  ِ  َرسولُ  وأَص   وكانَ  قَاِدًما، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ِجدِ  بََدأَ  َسفٍَر، ِمن قَِدمَ  إَذا َكعُ  ،بالَمس  َعتَي ِن، فيه فَيَر  ا لِلنَّاِس، َجلَسَ  ثُمَّ  َرك   فََعلَ  فَلَمَّ

تَِذُرونَ  فَطَفِقُوا الُمَخلَّفُوَن، َجاَءهُ  ذلكَ  لِفُونَ  إلَي هِ  يَع  َعةً  وَكانُوا له، ويَح   بِض 

ِ  َرسولُ  منهم   فَقَبِلَ  َرُجاًل، وثََمانِينَ  ،َعاَلنِيَتَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  وبَايََعهُم   هُم 

فَرَ  تَغ  ، واس  ِ، إلى َسَرائَِرهُم   وَوَكلَ  لهم  ا فَِجئ تُهُ، هللاَّ تُ  فَلَمَّ مَ  تَبَسَّمَ  عليه َسلَّم   تَبَس 

َضِب، ِشي فَِجئ تُ  تََعاَل،: قَالَ  ثُمَّ  الُمغ  تُ  حتَّى أم   ما: لِي فَقَالَ  يََدي ِه، بي نَ  َجلَس 

تَ ا قَدِ  تَُكن   ألَم   َخلَّفََك؟ ِ  إنِّي بَلَى،: فَقُلتُ  ظَه َرَك؟ ب تَع  تُ  لو وهللاَّ  غيِركَ  ِعن دَ  َجلَس 

ن يَا، أه لِ  ِمن ُرجُ  أن   لََرأَي تُ  الد  ٍر، َسَخِطهِ  ِمن َسأَخ  ِطيتُ  ولقَد   بُعذ   َجَدًل، أُع 

ِ، ولَِكنِّي تُ  لقَد   وهللاَّ ث تُكَ  لَئِن   َعلِم  َضى َكِذبٍ  َحِديثَ  اليومَ  َحدَّ  َعنِّي، به تَر 

ُ  لَيُوِشَكنَّ  ِخطَكَ  أن   هللاَّ ، يُس  ث تُكَ  ولَئِن   َعلَيَّ قٍ  َحِديثَ  َحدَّ  إنِّي فِيِه، َعلَيَّ  تَِجدُ  ِصد 

ُجو ِ، َعف وَ  فيه أَلَر  ِ، ل هللاَّ ٍر، ِمن لي كانَ  ما وهللاَّ ِ  ُعذ   أق َوى، قَط   ُكن تُ  ما وهللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقَالَ  َعن َك، تََخلَّف تُ  ِحينَ  ِمنِّي أي َسرَ  وَل  ا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  أمَّ

ُ  يَق ِضيَ  حتَّى فَقُم   َصَدَق، فقَد   هذا ُت،. فِيكَ  هللاَّ  َسلَِمةَ  بَنِي ِمن ِرَجال   وثَارَ  فَقُم 

ِ : لِي فَقالوا فَاتَّبَُعونِي، نَاكَ  ما وهللاَّ نَب تَ  ُكن تَ  َعلِم  تَ  د  ولقَ  هذا، قَب لَ  َذن بًا أذ   َعَجز 
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تَ  تَُكونَ  ل أن   تََذر  ِ  َرسولِ  إلى اع  تََذرَ  بما وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  إلَي هِ  اع 

فَارُ  َذن بَكَ  َكافِيَكَ  كانَ  قد   الُمتََخلِّفُوَن، تِغ  ِ  َرسولِ  اس   لََك، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

 ِ تُ أرَ  حتَّى يَُؤنِّبُونِي َزالُوا ما فََوهللاَّ ِجعَ  أن   د   هل  : لهم   قُلتُ  ثُمَّ  نَف ِسي، فَأَُكذِّبَ  أر 

،: قالوا أَحد ؟ َمِعي هذا لَقِيَ   ما ِمث لُ  لهما فقِيلَ  قُل َت، ما ِمث لَ  قَاَل  َرُجاَلنِ  نََعم 

بِيعِ  بنُ  ُمَراَرةُ : قالوا هَُما؟ َمن: فَقُلتُ  لََك، قيلَ  ، الرَّ ِري   أَُميَّةَ  بنُ  وِهاَللُ  الَعم 

،ا ًرا، َشِهَدا قد   َصالَِحي نِ  َرُجلَي نِ  لي فََذَكُروا لَواقِفِي  َوة ، فِيِهما بَد   فََمَضي تُ  أُس 

ِ  َرسولُ  ونَهَى لِي، َذَكُروهُما ِحينَ  لِِمينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  عن الُمس 

تَ  عن ه، تََخلَّفَ  َمن بَي نِ  ِمن الثَّاَلثَةُ  أي ها َكاَلِمنَا  حتَّى لَنَا وتََغيَُّروا النَّاُس، نَبَنَافَاج 

ُض، نَف ِسي في تَنَكََّرت   ِرُف، الَّتي هي فَما األر  ِسينَ  ذلكَ  علَى فَلَبِث نَا أع   َخم 

ا لَي لَةً، تََكانَا َصاِحبَايَ  فأمَّ ا يَب ِكيَاِن، بُيُوتِِهما في وقََعَدا فَاس   أَشبَّ  فَُكن تُ  أنَا، وأَمَّ

مِ  لَ  القَو  ،وأَج  ُرجُ  فَُكن تُ  َدهُم  هَدُ  أخ  اَلةَ  فأش  لِِميَن، مع الصَّ  في وأَطُوفُ  الُمس 

َواقِ  ، يَُكلُِّمنِي وَل  األس  ِ  َرسولَ  وآتي أَحد   عليه فَأَُسلِّمُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

لِِسهِ  في وهو دَ  َمج  اَلِة، بَع  كَ  هل  : نَف ِسي في فأقُولُ  الصَّ  السَّاَلمِ  دِّ برَ  َشفَتَي هِ  َحرَّ

 َصاَلتي علَى أق بَل تُ  فَإَِذا النَّظََر، فَأَُساِرقُهُ  منه، قَِريبًا أَُصلِّي ثُمَّ  َل؟ أم   َعلَيَّ 

، أق بَلَ  َوهُ  التَفَت   وإَذا إلَيَّ َرضَ  نَح   َجف َوةِ  ِمن ذلكَ  َعلَيَّ  طَالَ  إَذا حتَّى َعنِّي، أع 

تُ  حتَّى َمَشيتُ  النَّاِس، ر  ي ابنُ  وهو قَتَاَدةَ، أبِي َحائِطِ  ارَ ِجدَ  تََسوَّ  وأََحب   َعمِّ

، النَّاسِ  تُ  إلَيَّ ِ  عليه، فََسلَّم   أن ُشُدكَ  قَتَاَدةَ، أبَا يا: فَقُلتُ  السَّاَلَم، َعلَيَّ  َردَّ  ما فََوهللاَّ

،ِ لَُمنِي هل   باهللَّ َ  أُِحب   تَع  تُ  فََسَكَت، وَرسولَهُ؟ هللاَّ تُهُ، له فَُعد  تُ  فََسَكَت، فَنََشد   فَُعد 

تُهُ، له ُ : فَقَالَ  فَنََشد  لَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ تُ  حتَّى وتََولَّي تُ  َعي نَاَي، فَفَاَضت   أع  ر   تََسوَّ

ِشي أنَا فَبي نَا: قَالَ  الِجَداَر، أ ِم، أه لِ  أن بَاطِ  ِمن نَبَِطي   إَذا الَمِدينَِة، بُسوقِ  أم   الشَّ

ن   بِ  علَى يَُدل   َمن: يقولُ  بالَمِدينَِة، يَبِيُعهُ  بالطََّعامِ  قَِدمَ  ِممَّ  فَطَفِقَ  َمالٍِك؟ بنِ  َكع 

اَن، َملِكِ  ِمن ِكتَابًا إلَيَّ  َدفَعَ  َجاَءنِي إَذا حتَّى له، يُِشيُرونَ  النَّاسُ  : فِيهِ  فَإَِذا َغسَّ

ا ُد؛ أمَّ َعل   ولَم   َجفَاَك، قد   َصاِحبَكَ  أنَّ  بَلََغنِي قد   فإنَّه بَع  ُ  كَ يَج   وَل  هََوانٍ  بَدارِ  هللاَّ

يََعٍة، ا فَقُلتُ  نَُواِسَك، بنَا فَال َحق   َمض  تُ  الباََلِء، ِمنَ  أيًضا وهذا: قََرأ تُهَا لَمَّ م   فَتَيَمَّ

تُهُ  التَّن ورَ  بهَا بَُعونَ  َمَضت   إَذا حتَّى بهَا، فََسَجر  ِسيَن، ِمنَ  لَي لَةً  أر   إَذا الَخم 

ِ  َرسولِ  َرسولُ  ِ  َرسولَ  إنَّ : فَقَالَ  يَأ تِينِي، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  هللاُ  صلَّى هللاَّ

تَِزلَ  أن   يَأ ُمُركَ  وسلَّمَ  عليه َرأَتََك، تَع   َل،: قَالَ  أف َعُل؟ َماَذا أم   أُطَلِّقُهَا: فَقُلتُ  ام 

تَِزل هَا بَلِ  َسلَ  تَق َرب هَا، وَل  اع  َرأَتِي فَقُلتُ  َك،ذل ِمث لَ  َصاِحبَيَّ  إلى وأَر  : ِلم 

ُ  يَق ِضيَ  حتَّى ِعن َدهُم   فَتَُكونِي بأَه لِِك، ال َحقِي ِر، هذا في هللاَّ ب   قَالَ  األم  : َكع 
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َرأَةُ  فََجاَءتِ  ِ  َرسولَ  أَُميَّةَ  بنِ  ِهاَللِ  ام   يا: فَقَالَت   وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ  ، له ليسَ  َضائِع ، شيخ   ةَ أَُميَّ  بنَ  ِهاَللَ  إنَّ : هللاَّ َرهُ  فَهل   َخاِدم   أن   تَك 

ُدَمهُ؟ ِ  إنَّه: قَالَت  . يَق َرب كِ  ل ولَِكن   َل،: قَالَ  أخ  ِ  َشيٍء، إلى َحَرَكة   به ما وهللاَّ  وهللاَّ

ِرهِ  ِمن كانَ  ُمن ذُ  يَب ِكي َزالَ  ما : أه لِي بَع ضُ  لي فَقَالَ  هذا، يَوِمهِ  إلى كانَ  ما أم 

تَأ َذن تَ  لَوِ  ِ  َرسولَ  اس  َرأَتِكَ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ َرأَةِ  أَِذنَ  كما ام   ِهاَللِ  ِلم 

ُدَمهُ؟ أن   أَُميَّةَ  بنِ  ِ : فَقُلتُ  تَخ  تَأ ِذنُ  ل وهللاَّ ِ  َرسولَ  فِيهَا أس   عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ِرينِي وما وسلََّم، ِ  َرسولُ  يقولُ  ما يُد  تَأ َذن تُهُ  إَذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  فِيهَا اس 

؟ َرُجل   وأَنَا دَ  فَلَبِث تُ  َشاب  رَ  ذلكَ  بَع  ُسونَ  لَنَا َكَملَت   حتَّى لَيَاٍل، َعش   ِمن لَي لَةً  َخم 

ِ  َرسولُ  نَهَى ِحينَ  ا َكاَلِمنَا، عن وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  َصاَلةَ  َصلَّي تُ  فَلَمَّ

رِ  ِسينَ  ُصب حَ  الفَج   علَى َجالِس   أنَا فَبي نَا بُيُوتِنَا، ِمن بَي تٍ  ظَه رِ  علَى وأَنَا لَي لَةً  َخم 

ُ؛ َذَكرَ  الَّتي الَحالِ  ضُ  َعلَيَّ  وَضاقَت   نَف ِسي، َعلَيَّ  َضاقَت   قد   هللاَّ  بما األر 

، تُ  َرُحبَت  تَ  َسِمع  فَى َصاِرٍخ، َصو  لَى َسل عٍ  َجبَلِ  علَى أو  تِهِ صَ  بأَع  بُ  يا: و   َكع 

، َمالٍِك، بنَ  تُ : قَالَ  أب ِشر  ، َجاءَ  قد   أن   وَعَرف تُ  َساِجًدا، فََخَرر   وآَذنَ  فََرج 

ِ  َرسولُ  بَةِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ ِ  بتَو  ِر، َصاَلةَ  َصلَّى ِحينَ  َعلَي نَا هللاَّ  الفَج 

ُرونَنَا، النَّاسُ  فََذهَبَ  ُروَن، َصاِحبَيَّ  قِبَلَ  وَذهَبَ  يُبَشِّ  َرُجل   إلَيَّ  وَرَكضَ  ُمبَشِّ

لََم، ِمن َساعٍ  وَسَعى فََرًسا، فَى أس  تُ  وكانَ  الَجبَِل، علَى فأو  و  َرعَ  الصَّ  ِمنَ  أس 

ا الفََرِس، تُ  الذي َجاَءنِي فَلَمَّ تَهُ  َسِمع  ُرنِي، َصو  تُ  يُبَشِّ ، له نََزع  بَيَّ تُهُ  ثَو   فََكَسو 

َراهُ  إيَّاهَُما ِ  ،ببُش  لِكُ  ما وهللاَّ تُ  يَوَمئٍذ، َغي َرهُما أم  تََعر  بَي نِ  واس  تُهَُما، ثَو   فَلَبِس 

ِ  َرسولِ  إلى وان طَلَق تُ  ًجا النَّاسُ  فَيَتَلَقَّانِي وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ ًجا، فَو   فَو 

بَِة، يُهَن ونِي بَةُ  لِتَه نِكَ : يَقولونَ  بالتَّو  ِ  تَو  ب   قَالَ  ،َعلَي كَ  هللاَّ  َدَخل تُ  حتَّى: َكع 

ِجَد، ِ  َرسولُ  فَإَِذا الَمس  لَهُ  َجالِس   وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  إلَيَّ  فَقَامَ  النَّاُس، َحو 

ِ  ُعبَي دِ  بنُ  طَل َحةُ  ِولُ  هللاَّ ِ  وهَنَّانِي، َصافََحنِي حتَّى يُهَر   ِمنَ  َرُجل   إلَيَّ  قَامَ  ما وهللاَّ

ب   قَالَ  لِطَل َحةَ، أن َساهَا وَل  ي َرهُ،غَ  الُمهَاِجِرينَ  ا: َكع  تُ  فَلَمَّ ِ  َرسولِ  علَى َسلَّم   هللاَّ

ِ  َرسولُ  قَالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هُهُ  يَب ُرقُ  وهو وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  َوج 

ُرورِ  ِمنَ  َك،أُ  ولََدت كَ  ُمن ذُ  َعلَي كَ  َمرَّ  يَومٍ  بَخي رِ  أب ِشر  : الس   أِمن  : قُلتُ : قَالَ  م 

ِ  َرسولَ  يا ِعنِدكَ  ِ؟ ِعندِ  ِمن أم   هللاَّ ِ  ِعندِ  ِمن بَل   َل،: قَالَ  هللاَّ ِ  َرسولُ  وكانَ . هللاَّ  هللاَّ

تَنَارَ  ُسرَّ  إَذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هُهُ  اس  ِرفُ  وُكنَّا قََمٍر، قِط َعةُ  َكأنَّهُ  حتَّى َوج   نَع 

ا منه، ذلكَ  تُ  فَلَمَّ ِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  يََدي هِ  بي نَ  َجلَس  بَتي ِمن إنَّ  هللاَّ  أن َخلِعَ  أن   تَو 

ِ  إلى َصَدقَةً  َمالِي ِمن ِ، َرسولِ  وإلَى هللاَّ ِ  َرسولُ  قَالَ  هللاَّ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ
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ِسك  : وسلَّمَ  ِسكُ  فإنِّي: قُلتُ . لَكَ  َخي ر   فَهو َمالَِك؛ بَع ضَ  َعلَي كَ  أم   الذي َسه ِمي أُم 

ِ، َرسولَ  يا: فَقُلتُ  بَخي بََر، َ  إنَّ  هللاَّ انِي إنَّما هللاَّ ِق، نَجَّ د  بَتي ِمن وإنَّ  بالصِّ  أن   تَو 

قًا إلَّ  أَُحدِّثَ  ل ِ . بَقِيتُ  ما ِصد  لَمُ  ما فََوهللاَّ لِِمينَ  ِمنَ  أَحًدا أع  ُ  أب اَلهُ  الُمس   في هللاَّ

قِ  ِ  لَِرسولِ  ذلكَ  تُ َذَكر   ُمن ذُ  الَحديثِ  ِصد  َسنَ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ ا أح   ممَّ

تُ  ما أب اَلنِي؛ د  تُ  ُمن ذُ  تََعمَّ ِ  لَِرسولِ  ذلكَ  َذَكر   إلى وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ُجو وإنِّي َكِذبًا، هذا يَوِمي فَظَنِي أن   أَلَر  ُ  يَح  ُ  وأَن َزلَ  بَقِيُت، فِيما هللاَّ  علَى هللاَّ

ُ  تَابَ  لَقَد  : }وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى َرسولِهِ   َوال ُمهَاِجِرينَ  النَّبِيِّ  َعلَى هللاَّ

َن َصارِ  لِهِ  إلى{ َواأل  اِدقِينَ  َمعَ  َوُكونُوا: }قَو   ،[119 - 117: التوبة{ ]الصَّ

 ِ ُ  أن َعمَ  ما فََوهللاَّ َمةٍ  ِمن َعلَيَّ  هللاَّ دَ  قَط   نِع  ِ  هََدانِي أن   بَع  اَلِم،لإِل  ظَمَ  س   نَف ِسي في أع 

قِي ِمن ِ  لَِرسولِ  ِصد   كما فأه لِكَ  َكَذب تُهُ، أُكونَ  ل أن   وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

َ  فإنَّ  َكَذبُوا؛ الَِّذينَ  هَلَكَ  يَ  أن َزلَ  ِحينَ - َكَذبُوا لِلَِّذينَ  قَالَ  هللاَّ  قَالَ  ما َشرَّ  -الَوح 

لِفُونَ : }وتََعالَى تَبَاَركَ  فَقَالَ  ألَحٍد، ِ  َسيَح  لِهِ  إلى{ ان قَلَب تُم   إَِذا لَُكم   بِاهللَّ  فَإِنَّ : }قَو 

 َ َضى َل  هللاَّ مِ  َعنِ  يَر  ب   قَالَ [. 96: التوبة{ ]ال فَاِسقِينَ  ال قَو   أي ها تََخلَّف نَا وُكنَّا: َكع 

رِ  عن الثَّاَلثَةُ  ِ  َرسولُ  منهم   قَبِلَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ  أم   ِحينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

فَرَ  فَبَايََعهُم   له، َحلَفُوا تَغ  ، واس  َجأَ  لهم  ِ  َرسولُ  وأَر  َرنَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  أم 

ُ  قََضى حتَّى ُ  قَالَ  فَبِذلكَ  فِيِه، هللاَّ : التوبة{ ]ُخلِّفُوا الَِّذينَ  الثَّاَلثَةِ  َوَعلَى: }هللاَّ

ُ  َذَكرَ  الذي يسَ ول ،[112 ا هللاَّ ِو؛ َعنِ  ُخلِّف نَا ممَّ لِيفُهُ  هو إنَّما الَغز   إيَّانَا، تَخ 

َجاُؤهُ  َرنَا وإر  ن   أم  تََذرَ  له َحلَفَ  َعمَّ  .منه فَقَبِلَ  إلَي هِ  واع 

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

 [صحيح: ] المحدث محك خالصة|  4459: الرقم أو الصفحة

دِق، فائدةُ : الَحديثِ  وفي --5  .الَحميدةُ  وعاقِبتُه الصِّ

مِة، والتَّه نِئةُ  بالَخيِر، التَّبشيرُ : وفيه --2 حابُ  فَعلَ  كما بالنِّع   صلَّى النَّبيِّ  أص 

طاءَ  وأنَّ  وسلََّم، عليه هللاُ  القِ  َمكاِرمِ  ِمن البَشيرِ  إع  يَمِ  األخ   وعادةِ  والشِّ

رافِ   .األش 

مة   له تََجدََّدت َمن ةُ تَه نِئ: وفيه --3  .وُمصافَحتُه أقبَلَ  إذا إليه والقِيامُ  دينيَّة ، نِع 
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بتِه يَومُ  وأف َضلَها، اإلط القِ  على الَعبدِ  أيَّامِ  َخيرَ  أنَّ : وفيه --5  هللاِ  إلى تَو 

بتَه هللاِ  وقَبولِ   .تَو 

 .والَعقَبةِ  بَدرٍ  أهلِ  فَضيلةُ : وفيه --4

رِ  ِعظَمُ : وفيه ديدُ  صيِة،الَمع   أم   لم إن   صاِحبَها تُهلِكُ  وأنَّها أمِرها، في والتَّش 

ه بةٍ  هللاُ  يُدِرك   .بتَو 

بارُ : وفيه --6  .وتَف ريِطه تَق صيِره عن الَمرءِ  إخ 

روعيَّةُ : وفيه --7 وِ  بِجهةِ  التَّصريحِ  َمش  لَحةُ  تَقتَضِ  لم إذا الَغز   .َست َره الَمص 

 بكلِّ  اللَّومُ  ولِحقَ  النَّفيُر، لَِزَمهمُ  ُعموًما الَجيشَ  فَرَ استَن إذا اإلمامَ  أنَّ : وفيه --2

 .تخلَّفَ  إن   فَردٍ 

 .عليه لَومَ  ل بمالِه أو بنَف ِسه الُخروجِ  عنِ  العاِجزَ  أنَّ : وفيه --9

روعيَّةُ : وفيه --11 حِ  َمش   .الفِت نةُ  أُِمنَت إذا الَخيرِ  ِمن فيه بما الَمرءِ  َمد 

ليةُ : ومنها --11 ا نف َسه الَمرءِ  تَس   .لنَظيِره وقَعَ  بما له يَحُصل   لم عمَّ

روعيَّةُ : وفيه --12 ريةِ  َمش   .الَمقِصدِ  عنِ  التَّو 

لُ : وفيه --13  .الُمسلِمِ  عنِ  الِغيبةِ  ردِّ  فض 

روعيَّةُ : وفيه --15 تِعارةِ  َمش   .الثِّيابِ  اس 

 عالةً  يَب قى ل حتَّى ه؛مالِ  بَجميعِ  اإلنسانِ  تَصد قِ  َعدمِ  على َدليل  : وفيه --14

 .َغيِره على

راًما، له والقيامُ  القاِدِم، ُمصافَحةُ : وفيه --16 َولةُ  إك   بَشاشةً  لِقائِه إلى والهَر 

 .وفَرًحا

ُره بل األُموِر؛ بعضِ  في عنه تَخلَّفَ  َمن يُهِملُ  ل اإلمامَ  أنَّ : وفيه --17  يُذكِّ

 .التَّوبةَ  ليُراِجعَ 

 .الَمعاذيرِ  وقَبولُ  بالظَّاِهِر، الُحكمُ : وفيه --12



191 
 

روعيَّةُ  أذنََب، َمن على السَّالمِ  تَركُ : وفيه --19 ِره وَمش   ثاَلثٍ  ِمن أكثَرَ  هَج 

ا الذَّنِب، عنِ  ُرجوِعه بقَصدِ   على فَمحمول   ثاَلثٍ  فوقَ  الهَجرِ  عنِ  النَّهيُ  وأمَّ

رانُه يُكن   لم َمن  .َشرعيًّا هُج 

دِق،ا فائدةِ  بيانُ : وفيه --21  .الَكِذبِ  عاقبةِ  وُشؤمِ  لصِّ

بَنَّهُ : تعالى قوله -2  قدر على العقوبة أي الحدّ  أن على دليل َشِديداً  َعذاباً  أَلَُعذِّ

 .والصفة الزمان في بالمحدود يرفق ولكن الجسد، قدر على ل الذنب،

 لْلكل والطير البهائم ذبح أباح كما ذلك، له أباح هللا أن على فدليل ذبحه وأما

 .المنافع من وغيره

 دليل األمر، من تعلمه لم ما علمت أي بِهِ  تُِحطْ  لَمْ  بِما أََحْطتُ : تعالى قوله -3

 للكبير، يقول الصغير أن على ودليل الغيب، تعلم األنبياء إن: قال من على

 .وتيقنه ذلك تحقق إذا عندك ليس ما عندي: للعالم والمتعلم

 :الهدهد فقول واإليمان، الحق أهل عند مقبول الصحيح العتذار -5

 .والذبح العذاب من توعده ما نفسه عن فيه دفع يَقِينٍ  بِنَبَإٍ  َسبَإٍ  ِمن   َوِجئ تُكَ 

 وعند القدماء، عند به معمول عرفا هذا وكان سبأ، ملكة بلقيس كانت -4

 شرعنا في أما. المسلمين غير المعاصرين

ُ  نِينَفَعَ  لقَد     بكرة عن أبي البخاري روى فقد تُها بَكلَِمةٍ  هللاَّ  َرسولِ  ِمن َسِمع 

 ِ دَ  الَجَمِل، أيَّامَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ تُ  ما بَع  حابِ  أل َحقَ  أن   ِكد   الَجَملِ  بأَص 

، فَأُقاتِلَ  ا: قالَ  معهُم  ِ  َرسولَ  بَلَغَ  لَمَّ  قد   فاِرَس، أه لَ  أنَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َرى، بن تَ  عليهم َملَُّكوا م   يُف لِحَ  لَن  : قالَ  ِكس  ا قَو  َرهُمُ  ولَّو  َرأَةً  أم   .ام 

 المصدر|  البخاري:  المحدث|  بكرة أبو الثقفي الحارث بن نفيع:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  4401: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح: 

 [صحيح]

نَّةِ  العتصامِ  في أنَّ  :الحديث وفي --5  كلِّ  في للمسلمِ  نجاةً  النبويَّة بالس 

 .حياتِه
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ا لقومٍ  فالحَ  ل وأنَّه الِوليِة، ألُمورِ  لمرأةِ ا َصالحيَّةِ  عدمُ : وفيه --2  ولَّو 

 امرأةً  أمَرهم

 ول خليفة، تكون ل المرأة أن في نص هذا :العربي بن بكر أبو القاضي قال

 المرأة تكون أن يجوز أنه الطبري جرير بن محمد عن ونقل. فيه خالف

 إنما أنها يفةحن أبي عن نقل كما عنه نقل ولعله عنه، ذلك يصح ولم قاضية،

 يكتب بأن ول اإلطالق على قاضية تكون بأن وليس فيه، تشهد فيما تقضي

 ذلك سبيل وإنما الحكم، على مقدمة فالنة بأن( مسطور أو) منشور لها

 بدليل الواحدة، القضية في والستنابة التحكيم

 أحكام ) «امرأة أمرهم ول وا قوم يفلح لن»: وسلم عليه هللا صلّى قوله

 .(590/0: العربي البن آنالقر

 امرأة قّدم أنه عمر عن روي وما. جرير وابن حنيفة بأبي الظن هو وهذا

 المبتدعة دسائس من هو وإنما إليه، يلتفت فال يصح، لم السوق حسبة على

 .األحاديث في

 يروى، فيما زنادقة كانوا ألنهم الشمس يعبد ممن بلقيس  ةمَّ أُ  كانت -6

 ما أي أعمالهم الشيطان لهم زين وقد األنوار، دونيعب مجوسا كانوا: وقيل

 هللا إلى يهتدون ل فهم التوحيد، طريق عن وصدهم الكفر، من فيه هم

 وعلى هلل، يسجدوا أن يهتدون ل فهم أو هلل، يسجدوا أل لهم وزين وتوحيده،

ُجدَ  أَلَّ  َمنََعكَ  ما: مثل زائدة،( ل) تكون هذا  أن أي[ 12/ 7 األعراف] تَس 

 .تسجد

 .قطعا به ينتفع بسبيل فليس التوحيد بسبيل ليس ما أن على دليل وهذا

 التوحيد، إلى ودعوته سليمان بنبوة اإلقرار إلى واهتدت األمة تلك آمنت ثم

 .بيانه سيأتي كما

 واألرض السموات في المخبوء وأخرج فسوى، خلق الذي هللا إن -7

 عبادته، تجب الذي هو ض،األر من والكنوز والنبات السماء من كالمطر

 والعلم، بالقدرة تعالى هللا وصف على دلت واآلية. العبادة يستحق الذي وهو

 :القدرة أما
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ِرجُ : فقوله ءَ  يُخ  ضِ  السَّماواتِ  فِي ال َخب  َر   أنواع جميع يتناول وهو َواأل 

 . بالنبات األرض ومن بالغيث، السماء من وإخراجه واألموال األرزاق

 هذا: يقولوا حتَّى يَتََساَءلُونَ  النَّاسُ  يَب َرحَ  لَن   ن أنس بن مالكوفي الصحيح ع

 ُ َ  َخلَقَ  فَمن شيٍء، ُكلِّ  َخالِقُ  هللاَّ  .هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2086: الرقم أو الصفحة

 (506) ومسلم ،(2086) البخاري أخرجه:  التخريج

ؤاِل؛ كثرةِ  ذمِّ  إلى إشارة  : الحديثِ  هذا وفي --5  إلى تُفِضي ألنَّها الس 

ؤالِ  المحذور،   ُمف ِرطٍ  جهلٍ  عن إلَّ  يَنَشأُ  ل فإنَّه المذكور؛ كالس 

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتَهُ  صانعٍ  كلَّ  خلقَ  هللاَّ

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

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

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

ُ  َخلَقَ : فَقالَ  بَةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ ب ِت، يَومَ  الت ر   األَحِد، يَومَ  الِجبَالَ  فِيهَا َوَخلَقَ  السَّ

ُروهَ  َوَخلَقَ  الث نَي ِن، يَومَ  الشََّجرَ  َوَخلَقَ   يَومَ  الن ورَ  َوَخلَقَ  الث اَلثَاِء، يَومَ  الَمك 

بَِعاِء، َوابَّ  فِيهَا َوبَثَّ  األر  دَ  السَّاَلمُ  عليه آَدمَ  َوَخلَقَ  ِميِس،الخَ  يَومَ  الدَّ رِ  بَع   الَعص 

 فِيما الُجُمَعِة، َساَعاتِ  ِمن َساَعةٍ  آِخرِ  في الَخل ِق، آِخرِ  في الُجُمَعِة، يَومِ  ِمن

رِ  بي نَ   .اللَّي لِ  إلى الَعص 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم صةخال|  0298: الرقم أو الصفحة

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  في الت َؤَدةِ  فَضلُ  :الحديثِ  وفي

لَمُ  :فقوله العلم وأما فُونَ  ما َويَع  لِنُونَ  َوما تُخ   .تُع 
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س   الَغي بِ  ِمف تَاحُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر لَُمهَا ل َخم  ُ  إلَّ  يَع   ل: هللاَّ

لَمُ  لَمُ  وَل  َغٍد، في يَكونُ  ما أََحد   يَع  َحاِم، في يَكونُ  ما أََحد   يَع  لَمُ  وَل  األر   نَف س   تَع 

ِسبُ  َماَذا ِري وما َغًدا، تَك  ضٍ  بأَيِّ  نَف س   تَد  ِري وما تَُموُت، أَر   َمتَى أََحد   يَد 

 .الَمطَرُ  يَِجيءُ 

: ُسبحانه قولِه في تعالَى هللاُ  َذَكَرها قدْ  الحديثِ  هذا في التي الَخمسُ  وهذه

َ  إِنه } اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاه لُ  السه  تَْدِري َوَما اْْلَْرَحامِ  فِي َما َويَْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َويُنَزِّ

َ  إِنه  تَُموتُ  أَْرضٍ  بِأَيِّ  نَْفسٌ  تَْدِري َوَما َغًدا تَْكِسبُ  َماَذا نَْفسٌ  { َخبِيرٌ  َعلِيمٌ  هللاه

 .دٍ غَ  في ما ِعلمِ  في داخلٌ  الساعةِ  فِعلمُ  ؛[04: لقمان]

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5008: الرقم أو الصفحة البخاري

صاتِ  إبطالُ : الحديثِ  وفي --5 مينَ  تخر   ِعلمَ  تَعاِطيهم   في والَكهَنةِ  الُمنجِّ

ا شيءٍ  ِعلمَ  ادَّعى َمن وأنَّ  الغيِب،  هللاَ  كذَّبَ  فقد   بِعلِمه، ُسبحانَه هللا انفَردَ  ممَّ

 .الَعظيمَ  والقُرآنَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى وَرسولَه تعالَى

 .ُوقوِعها قب لَ  األشياءَ  يَعلَمُ  تعالَى هللاَ  أنَّ  على دليل  : وفيه --2

ُجُدوا أَلَّ  الهدهد قول -2 ِ  يَس  ُ  وقوله هلِلَّ شِ  َرب   هُوَ  إِلَّ  إِلهَ  ل هللاَّ  ال َعِظيمِ  ال َعر 

 له والسجود وحده هللا وعبادة الخير، إلى داع أنه على دليل

ِ  َرسولَ  أنَّ  حيح عن ابن عباسوفي الص  يقولُ  كانَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

بِ  ِعن دَ  ُ  إلَّ  إلَهَ  ل: الَكر  ُ  إلَّ  إلَهَ  ل الَحلِيُم، الَعِظيمُ  هللاَّ شِ  َرب   هللاَّ  الَعِظيِم، الَعر 

ُ  إلَّ  إلَهَ  ل ِض، وَرب   السََّمَواتِ  َرب   هللاَّ شِ  وَرب   األر   . الَكِريمِ  الَعر 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6046: الرقم أو البخاري الصفحة

 كما قتله، عن وسلم عليه هللا صل ى النبي نهى لذا

 هللا رضي عباس  بن عبدهللا  عن ماجه وابن داود وأبو أحمد اإلمام روى

 ؛ الدوابِّ  من أربعٍ  قتلِ  عن نهى وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيَّ  إنَّ  :قال عنه

 والّصردِ  لهدهِد،وا والنحلِة، النملِة،
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 أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1062: الرقم أو الصفحة داود

 عليه يجب اإلمام أن على دليل ال كاِذبِينَ  ِمنَ  ُكن تَ  أَم   أََصَدق تَ : تعالى قوله -9

 بباطن أحوالهم، ظاهر في عنهم العقوبة ويدرأ رعيته، عذر يقبل أن

 صدق صار وإنما. إليه اعتذر حين الهدهد يعاقب لم سليمان ألن أعذارهم

 حبب السالم عليه سليمان وكان الجهاد، يقتضي بما أخبر ألنه عذرا الهدهد

 .الجهاد إليه

حُ  إِلَي هِ  أََحبَّ  أََحد   ليسَ  :مسعود بن عبدهللاعن  الصحيح وفي  َعزَّ  هللاِ  ِمنَ  الَمد 

، لِ  ِمن َوَجلَّ يَرَ  أََحد   َوليسَ  نَف َسهُ، َمَدحَ  ذلكَ  أَج  مَ  ذلكَ  لِ أَج   ِمن هللاِ، ِمنَ  أَغ   َحرَّ

رُ  إِلَي هِ  أََحبَّ  أََحد   َوليسَ  الفََواِحَش، لِ  ِمن هللاِ، ِمنَ  الُعذ   الِكتَابَ   أَن َزلَ  ذلكَ  أَج 

َسلَ  ُسلَ  َوأَر   .الر 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0260: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 0260) ومسلم ،(4604) البخاري أخرجه:  التخريج

 بَكمالِه يَليق ما على وجلَّ  عزَّ  هللِ  ةِ والمحبَّ  الَغيرةِ  ِصفتَيِ  إثباتُ  :الحديث وفي

 . وجاللِه

 كما الشريعة، أحكام من حكم باألمر تعلق إذا المعتذر يمتحن أن لإلمام لكن

 .الهدهد صدق من بالتثبت سليمان فعل

هَب  : آية دلت -11  المشركين إلى الكتب إرسال على...  هذا بِِكتابِي اذ 

 وسلم عليه هللا صلّى النبي كتب وقد الم،اإلس إلى ودعوتهم الدعوة، وتبليغهم

 في الهدهد سرعة على اآلية دلت كما جبار، كل وإلى وقيصر، كسرى إلى

 فهمت الملكة وأن كالمهم، وفهم المعرفة قوة إيتائه وعلى إليهم، الكتاب تبليغ

 عن يتنحوا أن الرسل آداب حسن وعلى مترجم، بواسطة فورا الكتاب

 .فيها للتشاور الرسالة، أداء بعد إليهم المرسل
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 إلى كتَبَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن ابن عباس

دٍ  من: ِهَرقلَ  وِم، َعظيمِ  ِهَرقلَ  إلى هللاِ  رسولِ  ُمحمَّ  اتَّبَعَ  َمن على َسالم   الر 

 .الهُدى

:  المصدر|  اْلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  1506: الرقم أو داود الصفحة أبي سنن جتخري

 صحيح إسناده

َسلَ  ِهَرق لَ  أنَّ  :أْخبََرهُ  َحْربٍ  بنَ  ُسْفيَانَ  أبَا وفي الصحيح أنه  بٍ  في إلَي هِ  أر   َرك 

اًرا وَكانُوا قَُري ٍش، ِمن أ مِ  تُجَّ ةِ  في بالشَّ ِ  َرسولُ  كانَ  الَّتي الُمدَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

هُ  قَُري ٍش، وُكفَّارَ  ُسف يَانَ  أبَا فِيهَا َمادَّ  وسلَّمَ   في فََدَعاهُم   بإيلِيَاَء، وهُم   فأتَو 

لِِسِه، لَهُ  َمج  وِم، ُعظََماءُ  وَحو  ُجَمانِِه، وَدَعا َدَعاهُم   ثُمَّ  الر   أق َربُ  أي ُكم  : فَقَالَ  بتَر 

ُجلِ  بهذا نََسبًا ُعمُ  الذي الرَّ ؟ هأنَّ  يَز   نََسبًا، أق َربُهُم   أنَا فَقُلتُ : ُسف يَانَ  أبو فَقَالَ  نَبِي 

نُوهُ : فَقَالَ  بُوا ِمنِّي، أد  َحابَهُ  وقَرِّ َعلُوهُم   أص  ُجَمانِهِ  قَالَ  ثُمَّ  ظَه ِرِه، ِعن دَ  فَاج  : لِتَر 

ُجِل، هذا عن هذا َسائِل   إنِّي لهم   قُل   بُوهُ  َكَذبَنِي فإن   الرَّ ِ فَوَ . فََكذِّ َل  هللاَّ  الَحيَاءُ  لَو 

لَ  كانَ  ثُمَّ . عن ه لََكَذب تُ  َكِذبًا َعلَيَّ  يَأ ثُِروا أن   ِمن  كيفَ : قَالَ  أن   عن ه َسأَلَنِي ما أوَّ

؟ نََسبُهُ  لَ  هذا قَالَ  فَهل  : قَالَ  نََسٍب، ُذو فِينَا هو: قُلتُ  فِيُكم   قَط   أَحد   ِمنُكم القَو 

َرافُ : قَالَ  ل: قُلتُ  َملٍِك؟ ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  فَهل   :قَالَ . َل : قُلتُ  قَب لَهُ؟  النَّاسِ  فأش 

؟ أم   يَتَّبُِعونَهُ  : قُلتُ  يَن قُُصوَن؟ أم   أيَِزيُدونَ : قَالَ . ُضَعفَاُؤهُم   بَل   فَقُلتُ  ُضَعفَاُؤهُم 

تَد   فَهل  : قَالَ . يَِزيُدونَ  بَل   طَةً  منهم   أَحد   يَر  دَ  لِِدينِهِ  َسخ  ُخلَ  أن   بَع  : قُلتُ  فِيِه؟ يَد 

 فَهل  : قَالَ . َل : قُلتُ  قَاَل؟ ما يَقُولَ  أن   قَب لَ  بالَكِذبِ  تَتَِّهُمونَهُ  ُكن تُم   فَهل  : قَالَ . َل 

ِدُر؟ نُ  َل،: قُلتُ  يَغ  ةٍ  في منه ونَح  ِري ل ُمدَّ  ولَم  : قَالَ  فِيهَا، فَاِعل   هو ما نَد 

ِكنِّي ِخلُ  َكلَِمة   تُم  . نََعم  : قُلتُ  قَاتَل تُُموهُ؟ فَهل  : قَالَ  الَكلَِمِة، هِذه َغي رُ  شيئًا هَافِي أُد 

بُ : قُلتُ  إيَّاهُ؟ قِتَالُُكم   كانَ  فَكيفَ : قَالَ  ، وبي نَهُ  بي نَنَا الَحر   ونَنَالُ  ِمنَّا يَنَالُ  ِسَجال 

؟ َماَذا: قَالَ . منه بُُدوا: يقولُ : قُلتُ  يَأ ُمُرُكم  َ  اع  َدهُ  هللاَّ ِرُكوا وَل  وح   شيئًا، به تُش 

، يقولُ  ما وات ُرُكوا اَلةِ  ويَأ ُمُرنَا آبَاُؤُكم  َكاةِ  بالصَّ قِ  والزَّ د   والَعفَافِ  والصِّ

لَةِ  ُجَمانِ  فَقَالَ . والصِّ تَ  نََسبِهِ  عن َسأَل تُكَ : له قُل  : لِلتَّر   نََسٍب، ُذو فِيُكم   أنَّه فََذَكر 

ُسلُ  فََكذلكَ  ِمهَا نََسبِ  في تُب َعثُ  الر  َل، هذا ِمنُكم أَحد   قَالَ  هل   وَسأَل تُكَ . قَو   القَو 

تَ  لَ  هذا قَالَ  أَحد   كانَ  لو: فَقُلتُ  َل، أن   فََذَكر   يَأ تَِسي َرُجل   لَقُلتُ  قَب لَهُ، القَو 

لٍ  تَ  َملٍِك، ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  هل   وَسأَل تُكَ . قَب لَهُ  قيلَ  بقَو   فلو   تُ قُل َل، أن   فََذَكر 
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 ُكن تُم   هل   وَسأَل تَُك، أبِيِه، ُمل كَ  يَط لُبُ  َرُجل   قُلتُ  َملٍِك، ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ 

تَ  قَاَل، ما يَقُولَ  أن   قَب لَ  بالَكِذبِ  تَتَِّهُمونَهُ  ِرفُ  فقَد   َل، أن   فََذَكر   يَُكن   لَم   أنَّه أع 

ِذبَ  النَّاسِ  علَى الَكِذبَ  لِيََذرَ  ِ  علَى ويَك  َرافُ  وَسأَل تُكَ . هللاَّ  أم   اتَّبَُعوهُ  النَّاسِ  أش 

، تَ  ُضَعفَاُؤهُم  ُسلِ  أت بَاعُ  وهُم   اتَّبَُعوهُ، ُضَعفَاَءهُمُ  أنَّ  فََذَكر   وَسأَل تُكَ . الر 

تَ  يَن قُُصوَن، أم   أيَِزيُدونَ  رُ  وَكذلكَ  يَِزيُدوَن، أنَّهُم   فََذَكر  . يَتِمَّ  حتَّى اإليَمانِ  أم 

تَد   تُكَ وَسأَل   طَةً  أَحد   أيَر  دَ  لِِدينِهِ  َسخ  ُخلَ  أن   بَع  تَ  فِيِه، يَد   وَكذلكَ  َل، أن   فََذَكر 

ِدُر، هل   وَسأَل تُكَ . القُلُوبَ  بََشاَشتُهُ  تَُخالِطُ  ِحينَ  اإليَمانُ  تَ  يَغ   َل، أن   فََذَكر 

ُسلُ  وَكذلكَ  ِدرُ  ل الر  ، بما وَسأَل تُكَ . تَغ  تَ فَذَ  يَأ ُمُرُكم  بُُدوا أن   يَأ ُمُرُكم   أنَّه َكر   تَع 

 َ ِرُكوا وَل  هللاَّ ثَاِن، ِعبَاَدةِ  عن ويَن هَاُكم   شيئًا، به تُش  اَلةِ  ويَأ ُمُرُكم   األو   بالصَّ

قِ  د  لِكُ  َحقًّا تَقُولُ  ما كانَ  فإن   والَعفَاِف، والصِّ ِضعَ  فََسيَم   وقد   هَاتَي ِن، قََدَميَّ  َمو 

لَمُ  ُكن تُ  ، هأنَّ  أع  ، أنَّه أظُن   أُكن   لَم   َخاِرج  لَمُ  أنِّي فلو   ِمنُكم  لُصُ  أنِّي أع   إلَي هِ  أخ 

تُ  ِ  َرسولِ  بِكتَابِ  َدَعا ثُمَّ . قََدِمهِ  عن لََغَسل تُ  ِعن َدهُ  ُكن تُ  ولو لِقَاَءهُ، لَتََجشَّم   هللاَّ

يَةُ  به بََعثَ  الذي وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى  إلى فََدفََعهُ  َرى،بُص   َعِظيمِ  إلى ِدح 

مِ  فيه فَإَِذا فَقََرأَهُ  ِهَرق َل، ِ  بس  َمنِ  هللاَّ ح  ِحيِم، الرَّ دٍ  ِمن الرَّ ِ  عبدِ  ُمَحمَّ  وَرسولِهِ  هللاَّ

ومِ  َعِظيمِ  ِهَرق لَ  إلى ا الهَُدى، اتَّبَعَ  َمنِ  علَى َساَلم  : الر  ُد، أمَّ ُعوكَ  فإنِّي بَع   أد 

اَلِم، بِدَعايَةِ  لِم   اإلس  ، أس  لَم  تِكَ  تَس  ُ  يُؤ  َركَ  هللاَّ تَي ِن، أج   إث مَ  َعلَي كَ  فإنَّ  تََولَّي تَ  فإن   َمرَّ

ا الِكتَابِ  أه لَ  يَا}و األِريِسيِّينَ  بُدَ  ل أن   وبي نَُكم   بي نَنَا َسَواءٍ  َكلَِمةٍ  إلى تََعالَو   إلَّ  نَع 

 َ ِركَ  وَل  هللاَّ ُضنَا يَتَِّخذَ  وَل  شيئًا به نُش  ًضابَ  بَع  بَابًا ع  ِ  ُدونِ  ِمن أر  ا فإن   هللاَّ  تََولَّو 

هَُدوا فَقُولوا لُِمونَ  بأنَّا اش  ا: ُسف يَانَ  أبو قَالَ { ُمس   ِمن وفََرغَ  قَاَل، ما قَالَ  فَلَمَّ

َخبُ  ِعن َدهُ  َكثُرَ  الِكتَاِب، قَِراَءةِ  تَفََعتِ  الصَّ َواتُ  وار  نَا، األص  ِرج   فَقُلتُ  وأُخ 

َحابِي نَا ِحينَ  ألص  ِرج  رُ  أِمرَ  لقَد  : أُخ   بَنِي َملِكُ  يََخافُهُ  إنَّه َكب َشةَ، أبِي اب نِ  أم 

فَرِ  َخلَ  حتَّى َسيَظ هَرُ  أنَّه ُموقِنًا ِزل تُ  فَما. األص  ُ  أد  اَلمَ  َعلَيَّ  هللاَّ  ابنُ  وكانَ . اإلس 

أ   نََصاَرى علَى ُسقُفًّا وِهَرق َل، إيلِيَاءَ  َصاِحبُ  النَّاظُوِر،  ِهَرق لَ  أنَّ  يَُحدِّثُ  مِ الشَّ

بَحَ  إيلِيَاَء، قَِدمَ  ِحينَ  ًما أص  نَا قَدِ : بَطَاِرقَتِهِ  بَع ضُ  فَقَالَ  النَّف ِس، َخبِيثَ  يَو  تَن َكر   اس 

اءً  ِهَرق لُ  وكانَ : النَّاظُورِ  ابنُ  قَالَ  هَي ئَتََك،  ِحينَ  لهم   فَقَالَ  الن ُجوِم، في يَن ظُرُ  َحزَّ

تُ  ِحينَ  اللَّي لَةَ  َرأَي تُ  إنِّي: َسأَلُوهُ   فَمن ظَهََر، قد   الِختَانِ  َملِكَ  الن ُجومِ  في نَظَر 

تَتِنُ  ِة؟ هِذه ِمن يَخ  تَتِنُ  ليسَ : قالوا األُمَّ نَّكَ  فال اليَهُوُد، إلَّ  يَخ  ، يُِهمَّ تُب   َشأ نُهُم   واك 

، علَى هُم   بي نَمافَ . اليَهُودِ  ِمنَ  فيهم َمن فَيَق تُلُوا ُمل ِكَك، َمَدايِنِ  إلى ِرِهم   أُتِيَ  أم 

َسلَ  بَرُجلٍ  ِهَرق لُ  بِرُ  َغسَّانَ  َملِكُ  به أر  ِ  َرسولِ  َخبَرِ  عن يُخ   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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ا وسلََّم، بََرهُ  فَلَمَّ تَخ  هَبُوا: قَالَ  ِهَرق لُ  اس  تَتِن   فَان ظُُروا اذ   فَنَظَُروا َل، أم   هو أُمخ 

ثُ  إلَي ِه، ، أنَّه وهُ فََحدَّ تَتِن  تَتِنُوَن، هُم  : فَقَالَ  الَعَرِب، َعنِ  وَسأَلَهُ  ُمخ  : ِهَرق لُ  فَقَالَ  يَخ 

ةِ  هِذه ُمل كُ  هذا  وكانَ  بُروِميَةَ، له َصاِحبٍ  إلى ِهَرق لُ  َكتَبَ  ثُمَّ . ظَهَرَ  قد   األُمَّ

َص، إلى ِهَرق لُ  وَسارَ  الِعل ِم، في نَِظيَرهُ   ِكتَاب   أتَاهُ  حتَّى صَ ِحم   يَِرم   فَلَم   ِحم 

 وأنَّهُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  ُخُروجِ  علَى ِهَرق لَ  َرأ يَ  يَُوافِقُ  َصاِحبِهِ  ِمن

، ومِ  لُِعظََماءِ  ِهَرق لُ  فأِذنَ  نَبِي  َكَرةٍ  في الر  َص، له َدس   بأَب َوابِهَا أَمرَ  ثُمَّ  بِحم 

، َشرَ  اي: فَقَالَ  اطَّلَعَ  ثُمَّ  فَُغلِّقَت  وِم، َمع  ِد، الفالحِ  في لَُكم   هل   الر  ش   يَث بُتَ  وأَن   والر 

، ؟ هذا فَتُبَايُِعوا ُمل ُكُكم  شِ  ُحُمرِ  َحي َصةَ  فََحاُصوا النبيَّ  األب َواِب، إلى الَوح 

، قد   فََوَجُدوهَا ا ُغلِّقَت  ، ِهَرق لُ  َرأَى فَلَمَّ وهُم   :قَالَ  اإليَماِن، ِمنَ  وأَيِسَ  نَف َرتَهُم   ُرد 

، تَبِرُ  آنِفًا َمقالتي قُلتُ  إنِّي: وقَالَ  َعلَيَّ تَُكم   بهَا أخ  ، علَى ِشدَّ  َرأَي ُت، فقَد   ِدينُِكم 

 ِهَرق لَ  َشأ نِ  آِخرَ  ذلكَ  فَكانَ  عن ه، وَرُضوا له فََسَجُدوا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حرب بن سفيان أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2: الرقم أو البخاري الصفحة

 .َدعوتِه وأصولِ  اإلسالمِ  أُصولِ  ِمن َعظيمةٍ  ُجملةٍ  بيانُ : الَحديثِ  وفي --1

 ذلك وأنَّ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  نُعوتِ  ِمن ُجملةٍ  بيانُ : فيهو --2

 القديمِة؛ الكتُبِ  ِمن أَخَذه ِهرقلُ  قالَه الذي فهذا واإلنجيِل؛ التوراةِ  في مكتوب  

تِه أعالمِ  ِمن نحُوه أو هذا التوراةِ  ففي  .نُبوَّ

 إليه، الَمكتوبِ  طَفةُ وُمال اإلسالِم، إلى بالدَّعوةِ  الُكفارِ  ُمكاتَبةُ : وفيه --3

ئقَ  التَّقديرَ  وتَقديُره  .اإلسالميَّةِ  الشَّريعةِ  ُحدودَ  يَتجاَوزُ  ل الَّذي الُمناِسَب، الالَّ

رانِ  له أسلَمَ  إذا الِكتابيَّ  أنَّ : وفيه --5  .أج 

دٍ  نبيِّنا ِصدقَ  أنَّ : وفيه --4  ألهلِ  معلوًما كان وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

 أو حسًدا، أو ِعناًدا منهم تَرَكه َمن به اإليمانَ  تَرك وإنَّما يًّا،قطع ِعلًما الِكتابِ 

نيا، في َمناصبِهم فَواتِ  على خوفًا  .ذلِك ونحوَ  الد 

عوِب، األَُممِ  َجميعِ  ِعندَ  الَكِذبِ  استِقباحُ : وفيه --6  أن   يُؤَمنُ  ل العدوَّ  وأنَّ  والش 

ه؛ على يَكِذبَ  زُ  فيَنبغي َعدوِّ  .منه التحر 
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 َمن وإثمُ  الُكفرِ  إثمُ  عليه يكونُ  َمسموًعا َمت بوًعا َرئيًسا كان َمن أنَّ : وفيه --7

 .ِهدايةٍ  من عِ  أو لضاللةٍ  سببًا كان َمن وكذا واتَّبَعه، عِملَه

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن ابن عباس  بََعثَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

فََعهُ  أن   وأََمَرهُ  َرُجاًل  بِكتَابِهِ  َري نِ  َعِظيمِ  إلى يَد  َري نِ  َعِظيمُ  فََدفََعهُ  البَح   إلى البَح 

َرى، ا ِكس  قَهُ  قََرأَهُ  فَلَمَّ ِ  َرسولُ  عليهم فََدَعا: قالَ  الُمَسيِّبِ  اب نَ  أنَّ  فََحِسب تُ  َمزَّ  هللاَّ

قُوا أن   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى قٍ  ُكلَّ  يَُمزَّ  .ُمَمزَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  محدثال|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  64: الرقم أو البخاري الصفحة

عاءُ : الحديثِ  وفي --1  تَقومُ  الكتابةَ  وأنَّ  والِكتابِة، بالكالمِ  اإلسالمِ  إلى الد 

 .الن طقِ  َمقامَ 

ةِ  ِصدقِ  آياتِ  ِمن آية  : وفيه --2 دٍ  نبيِّنا نبوَّ  .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

َرى هَلَكَ  إَِذا لصحيح عن جابر بن سمرةوفي ا َرى فال ِكس  َدهُ، ِكس   وإَذا بَع 

َدهُ، قَي َصرَ  فال قَي َصرُ  هَلَكَ  ِ  َسبيلِ  في ُكنُوُزهُما لَتُن فَقَنَّ  بيَِدهِ  نَف ِسي والذي بَع   .هللاَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  سمرة بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0505: مالرق أو الصفحة

 (0858) ومسلم ،(0505) البخاري أخرجه:  التخريج

امَ  يَأتونَ  كانوا قُريًشا أنَّ  :الحديثِ  هذا وَسببُ  اًرا، َوالعراقَ  الشَّ ا تُجَّ  فلمَّ

 النَّبي   فأخبََرهم اإلسالِم، في لُِدخولِهم إليهما؛ َسفِرهم انقطاعَ  خافوا أَسلُموا

 ُملَكهما بأنَّ  لهم وتَب شيًرا لِقلوبِهم تَط ييبًا لهم؛ ذلك مَ وسلَّ  عليه هللاُ  صلَّى

 .المذكوَري نِ  اإلقليَمينِ  َعن سيَزولُ 

ا ِكسرى أنَّ  َعلِم َمن على يُشِكلُ  الحديثُ  وهذا َده َملَكَ  ثمَّ  َولَُده، َملَك قُتِل، لمَّ  بع 

رى أنَّ  اإلشكالَ  يُزيلُ  والذي قَيَصُر، وكذلك َجماعة ،  في كانَا َصرَ وقَي ِكس 

ا ثابٍت، ُمل كٍ   وما وانقراٍض، انمحاقٍ  إلى زالَ  وما ُمل ُكهما تَزلَزلَ  زاَل  فلمَّ

، هذا: للمريضِ  يُقالُ  كما وهذا ِمثلُهما، َخلَفَهما نى ميِّت   ِمن قَريب   أنَّه: والمع 

 .إليه تَحِملُه أحوالَه وأنَّ  الموتِ 
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ومِ  فارسَ  ُمل َكي هللاُ  َحَصرَ  وقد   دَ  والر  لكتانِ  تلك كانَت أن   بع   تَحُكمانِ  الَمم 

ا اإلسالِم، َمجيءِ  قب لَ  األرضَ   قولُه فيهم َصَدقَ  باإلسالِم، نَبيَّه هللاُ  بََعثَ  فلمَّ

ضَ  إِنَّ : }تعالَى َر  ِ  األ  { لِل ُمتَّقِينَ  َوال َعاقِبَةُ  ِعبَاِدهِ  ِمن   يََشاءُ  َمن   يُوِرثُهَا هلِلَّ

 [.122: األعراف]

( 02) النمل سورة]السالم   عليه سليمان كتاب على بلقيس بجوا -1

 [02 الى 08 اآليات:

( إِنههُ ِمْن ُسلَْيماَن َوإِنههُ بِْسِم 08قالَْت يا أَي َها اْلَمََلُ إِنِّي أُْلقَِي إِلَيه ِكتاٌب َكِريٌم )

ِحيِم ) ْحمِن الره ِ الره ( قالَْت يا 05ُمْسلِِميَن ) ( أاَله تَْعلُوا َعلَيه َوْأتُونِي00هللاه

( قالُوا 00أَي َها اْلَمََلُ أَْفتُونِي فِي أَْمِري ما ُكْنُت قاِطَعةً أَْمراً َحتهى تَْشَهُدوِن )

ٍة َوأُولُوا بَأٍْس َشِديٍد َواْْلَْمُر إِلَْيِك فَاْنظُِري ماذا تَأُْمِريَن )  (00نَْحُن أُولُوا قُوه

ةَ أَْهلِها أَِذلهةً َوَكذلَِك قالَْت إِنه اْلُملُوَك إِ  ذا َدَخلُوا قَْريَةً أَْفَسُدوها َوَجَعلُوا أَِعزه

( 01( َوإِنِّي ُمْرِسلَةٌ إِلَْيِهْم بَِهِديهٍة فَناِظَرةٌ بَِم يَْرِجُع اْلُمْرَسلُوَن )04يَْفَعلُوَن )

 ُ ونَِن بِماٍل فَما آتانَِي هللاه ا جاَء ُسلَْيماَن قاَل أَتُِمد  ا آتاُكْم بَْل أَْنتُْم فَلَمه  َخْيٌر ِممه

( اْرِجْع إِلَْيِهْم فَلَنَأْتِيَنهُهْم بُِجنُوٍد ال قِبََل لَُهْم بِها 06بَِهِديهتُِكْم تَْفَرُحوَن )

 (02َولَنُْخِرَجنهُهْم ِمْنها أَِذلهةً َوُهْم صاِغُروَن )

  التهْفِسيرُ 

 كتاب إلي ألقي إني األشراف أيها يا: وقالت الكتاب، الملكة واستلمت - 29

 .جليل كريم

 الرحمن هللا بسم" بـ المفتتح سليمان من المرسل الكتاب هذا مضمون - 31

 ":الرحيم

 هللا توحيد من إليه أدعوكم لما مستسلمين منقادين وأتوني تتكبروا، أل - 31

 .معه الشمس عبدتم حيث به، الشرك من عليه أنتم ما وترك

 في الصواب وجه لي بيِّنوا والسادة، األشراف أيها يا: كةالمل قالت - 32

 .فيه رأيكم وتظهروا تحضروني، حتَّى أمًرا قاضية كنت ما أمري،
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 وأصحاب عظيمة، قوة أصحاب نحن: قومها من األشراف لها قال - 33

 فنحن به تأمريننا ماذا فانظري ترينه ما والرأي الحرب، في قوي بأس

 .تنفيذه على قادرون

 بما أفسدوها القرى من قرية دخلوا إذا الملوك إن: الملكة قالت - 35

ل ب القتل من به يقومون  بعد أذلء وأشرافها سادتها وصيَّروا والنَّه ب، والسَّ

 على تغلبوا إذا دائًما الملوك يفعل وكذلك والمنعة، العزة من فيه كانوا ما

 .النفوس في والرعب الهيبة ليزرعوا قرية؛ أهل

 به تأتي ماذا وأنظر هدية، وقومه الكتاب صاحب إلى مرسلة وإني - 34

 .الهدية هذه إرسال بعد الرسل

 سليمان إلى الهدية يحملون أعوانه من معه ومن رسولها جاء فلما - 36

 عنكم، لتثنوني باألموال أتمدونني: قائاًل  الهدية إرسال سليمان عليهم أنكر

 الذين أنتم بل أعطاكم، مما خير لمالوا والملك النبوة من هللا أعطاني فما

 .الدنيا حطام من إليكم يُه َدى بما تفرحون

 هدية، من جئت بما إليهم ارجع: لرسولها السالم عليه سليمان قال - 37

 وهم سبأ من ولنخرجنهم بمواجهتهم، لهم طاقة ل بجنود وقومها فلنأتينها

 .منقادين نييأتو لم إن العزة من فيه كانوا ما بعد مهانون أذلة

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 مكاتبات في تعالى هللا إلى الدعوة مجال في وخصوصا الخطاب أدب -1

 عليه سليمان كتاب بلقيس وصفت لذا شرعا، مطلوب الدول ورؤساء الملوك

 إلى الدعوة في عظةوالمو القول لين من تضمن لما كريم، كتاب بأنه السالم

 يتضمن أن غير من والستلطاف الستعطاف وحسن وجل، عز هللا عبادة

عُ : وسلم عليه هللا صلّى نبيه إلى وجل عز هللا قول ويؤيده لعنا، ول سبّا  اد 

َمةِ  َربِّكَ  َسبِيلِ  إِلى ِعظَةِ  بِال ِحك   وقوله[ 124/ 16 النحل] ال َحَسنَةِ  َوال َمو 

ًل  لَهُ  ولفَقُ : وهارون لموسى شى أَو   يَتََذكَّرُ  لََعلَّهُ  لَيِّناً  قَو    [ .55/ 21 طه] يَخ 
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آن   إِنَّهُ : تعالى قوله بدليل الوصف غاية الكتاب في بالكريم والوصف  لَقُر 

 [ .77/ 46 الواقعة] َكِريم  

 من بأنفسهم يبدءوا أن المراسلة أو المكاتبة في المتقدمين عادة كانت -2

 معاملة المنهج هذا على أمتنا من الصالح السلف وسار فالن، إلى فالن

 بالمثل،

 كتبوا إذا فارس أهل إن: »وسلم عليه هللا صلّى النبي قال سيرين، ابن قال

 «بنفسه إل الرجل يبدأ فال بعظمائهم، بدؤوا

 ، ُجلوًسا فصل وا جالًسا اإلمامُ  صلَّى إذا وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

 فاِرسَ  أَه لُ  يفَعلُ  كما تَفَعلوا ول ، قياًما فَصل وا قائًما مامُ اإل صلَّى وإذا

 بُعظمائِها

 داود أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  600: الرقم أو الصفحة

 (600) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يرد أن إليه المرسل على ينبغي رسالة في واردة التحية كانت إذا -3

 عباس ابن عن وروي حاضر،ال من كالسالم الغائب من الكتاب ألن الجواب

 .السالم رد يرى كما واجبا الكتاب رد يرى كان أنه

مِ : بالبسملة البدء على العلماء اتفق -5 ِ  بِس  منِ  هللاَّ ح  ِحيمِ  الرَّ  الكتب أول في الرَّ

 الريبة، من أبعد ألنه ختمها وعلى والرسائل،

    خاتما، وسلم عليه هللا صل ى النبي واصطنع

ُ  َصلَّى النبي   اتََّخذَ   هللا بن عمر  روي مسلم عن عبد  َخاتًَما َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

د   فيه َونَقَشَ  َوِرقٍ  ِمن َخاتًَما اتََّخذَ  ثُمَّ  أَل قَاهُ  ثُمَّ  َذهَب ِمن ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ : َوقالَ  هللاَّ

ا هُ فَصَّ  َجَعلَ  لَبَِسهُ  إَذا َوكانَ  هذا َخاتَِمي نَق شِ  علَى أََحد   يَن قُش   ل  بَط نَ  يَلِي ممَّ

 .أَِريسٍ  بئ رِ  في ُمَعي قِيبٍ  ِمن َسقَطَ  الذي َوهو َكفِّهِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي
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 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0085: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولَ  أنَّ   روي البخاري عن عبد هللا بن عمر و    وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ٍة، أو   َذهَبٍ  ِمن خاتًَما اتََّخذَ  هُ  وَجَعلَ  فِضَّ ا فَصَّ د  : فِيهِ  ونَقَشَ  َكفَّهُ، يَلِي ممَّ  ُمَحمَّ

ِ، َرسولُ  ا ِمث لَهُ، النَّاسُ  فاتََّخذَ  هللاَّ  أل بَُسهُ  ل: وقالَ  به َرَمى اتََّخُذوها قَدِ  َرآهُم   فَلَمَّ

ٍة، ِمن تًَماخا اتََّخذَ  ثُمَّ . أبًَدا ةِ  َخواتِيمَ  النَّاسُ  فاتََّخذَ  فِضَّ : ُعَمرَ  ابنُ  قالَ  الفِضَّ

دَ  الخاتَمَ  فَلَبِسَ  ٍر، أبو وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  بَع   ُعث ماُن، ثُمَّ  ُعَمُر، ثُمَّ  بَك 

 .أِريسَ  بئ رِ  في ُعث مانَ  ِمن وقَعَ  حتَّى

 صحيح:  المصدر|  بخاريال:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1966: الرقم أو الصفحة البخاري

 وهو المقصود على مشتمال وجازته مع سليمان كتاب مضمون كان -4

 والنفس للهوى النقياد عن والنهي الحسنى، وصفاته هللا وجود إثبات

 طائعين منقادين يأتوه بأن والطاعة، باإلسالم واألمر والتكبر، والترفع

      .مؤمنين

 .هنا منكرها فيكفر العلماء، بإجماع قرآنية آية الموضع هذا في والبسملة

 ألنها سرا يكن لم ما خاص أو عام شيء كل في مطلوب أمر المشاورة -6

 في وخصوصا وأصوبها، اآلراء لأفض إلى للتوصل ملحوظا نفعا تحقق

 هدوا إل قوم تشاور ما فإنه العامة، األمة وقضايا والمصالحات الحروب

 مشاورة، الناس أكثر وسلم عليه هللا صلّى هللا رسول وكان أمورهم ألرشد

هُم  : له هللا قال رِ  فِي َوشاِور  َم   باآلراء، استعانة إما[ 149/ 3 عمران آل] األ 

ُرهُم  : بقوله الفضالء تعالى هللا ومدح لياء،لْلو مداراة وإما  بَي نَهُم   ُشورى َوأَم 

 [ .32/ 52 الشورى]

 كانت جاهلية امرأة بلقيس فهذه الحرب، في وبخاصة قديم، نهج والمشاورة

ِري فِي أَف تُونِي ال َمَْلُ  أَي هَا يا: قالَت  : إسالمها قبل الشمس تعبد  ُكن تُ  ما أَم 

راً  قاِطَعةً  هَُدونِ  تَّىحَ  أَم   عدوهم، مقاومة على عزمهم لتختبر ذلك قالت تَش 

 رأيهم وأخذ مشاورتهم في وكان. لها طاعتهم ومدى أمرهم، في وحزمهم
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 والضعف الخطر مكمن استبدادها في كان وربما تريده، ما على عون

 .النهاية في والسقوط

 لها أظهروا ما مع نظرها، إلى األمر فسلّموا المشاورة، هذه في نجحت وقد

رُ : والشدة والبأس القوة من َم   إلى وّجهتهم ثم تَأ ُمِرينَ  ماذا فَان ظُِري إِلَي كِ  َواأل 

 عادتهم من وأن لبالدهم، وحفظا لهم حماية بأسهم، وشدة الملوك قوة مراعاة

 البالد، من واإلخراج واإلذلل واإلهالك، والتدمير والتخريب، اإلفساد

 .بالدنا دخل إذا سليمان يفعل وكذلك

تُ  وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا ِ  َرسولَ  بَايَع   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ، إلَّ  إلَهَ  ل أن   َشهَاَدةِ  علَى ًدا وأنَّ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ اَلِة، وإقَامِ  هللاَّ  وإيتَاءِ  الصَّ

َكاِة، عِ  الزَّ حِ  والطَّاَعِة، والسَّم  لِمٍ مُ  لُِكلِّ  والن ص   .س 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0512: الرقم أو البخاري الصفحة

رِ  ِمن خالِصةً  َحَسنةً  ُمعاَملةً  وُمعاَملَتُهم لِلُمسلِميَن، الن صحُ  :الَحديثِ  وفي  الَمك 

 .والخيانةِ  والِغشِّ  والَخديعةِ 

 ، أف تاهُ  َمن   على إث ُمهُ  كان ِعلمٍ  بِغيرِ  أُف تِىَ  َمن   وفي الصحيح عن أبي هريرة

رٍ  أخيهِ  على أشارَ  وَمن   دَ  أنَّ  يعلمُ  بأم  ش   خانَهُ  فقد   غيِرهِ  في الر 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  6069: الرقم أو الصفحة

( 10) ماجه وابن له، واللفظ( 0612) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 9066) وأحمد مختصراً،

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0612: الرقم أو الصفحة داود أبي

 بإرسال سليمان أمر اختبار وتدبيرها بلقيس الملكة نظر حسن من كان -7

 دينه، على اتباعهم إل يرض ولم يقبلها لم نبيا كان فإن إليه، عظيمة هدية
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 واستالل والمحبة، المودة كسب في تأثير وللهدية الهدية، قبل ملكا كان وإن

               .والمشاحنة الخصومة وإنهاء والضغينة، الحقد

 كانَ   عائشة عن البخاري رواه فيما وسلم عليه هللا صل ى نبيال وكان 

ِ  َرسولُ   .َعلَي هَا ويُثِيبُ  الهَِديَّةَ  يَق بَلُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

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

 [ حصحي: ] المحدث حكم خالصة|  0191: الرقم أو البخاري الصفحة

 (0191) البخاري أخرجه:  التخريج

 وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّبيِّ  تواُضعُ  :الحديثِ  وفي

  وسلم ومن تواضع النبي صلي هللا عليه

 ولو أَلََجب ُت، ُكراعٍ  أو   ِذراعٍ  إلى ُدِعيتُ  لَو     روي البخاري عن أبي هريرة 

 .لَقَبِل تُ  ُكراع   أو   ِذراع   إلَيَّ  أُه ِديَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0169: الرقم أو الصفحة

 يقبل كان وسلم عليه هللا صلّى النبي أن ثبت فقد: الجملة وعلى: القرطبي قال

 .الحسنة األسوة وفيه الهدية،

 السكوت عن بدل كانت ألنها قيسبل هدية رد فإنه السالم عليه سليمان أما

 دون التبليغ الرسل وواجب واإليمان، اإلسالم إلى الدعوة وعن الحق عن

 العقيدة ونشر هللا، إرضاء غرضهم ألن مساومة أو مهادنة ودون أجر،

 إنذارهم الهدية رده إلى انضم لذا. تعالى هللا عبادة في واإلخالص والفضيلة

 من باإلخراج وتهديدهم مقاومتها، على لهم طاقة ل بجيوش والقتال بالحرب

 .يسلموا لم إن محتقرين مهانين وعزمهم، ملكهم سلبوا قد أذلة أرضهم

 مسلمين وجنودها حاشيتها مع بلقيس فجاءت منه، الغاية اإلنذار حقق وقد

 .التالية اآليات أبانت كما طائعين، منقادين
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 النمل سورة]السالم  عليه لسليمان وزيارتها ووالؤها بلقيس إسالم -6

                                [44 الى 09 اآليات( :02)

 قالَ ( 09) ُمْسلِِمينَ  يَأْتُونِي أَنْ  قَْبلَ  بَِعْرِشها يَأْتِينِي أَي ُكمْ  اْلَملَُؤا أَي َها يا قالَ 

 لَقَِويٌّ  َعلَْيهِ  إِنِّيوَ  َمقاِمكَ  ِمنْ  تَقُومَ  أَنْ  قَْبلَ  بِهِ  آتِيكَ  أَنَا اْلِجنِّ  ِمنَ  ِعْفِريتٌ 

 إِلَْيكَ  يَْرتَده  أَنْ  قَْبلَ  بِهِ  آتِيكَ  أَنَا اْلِكتابِ  ِمنَ  ِعْلمٌ  ِعْنَدهُ  الهِذي قالَ ( 08) أَِمينٌ 

ا طَْرفُكَ  ا َرآهُ  فَلَمه  أَْكفُرُ  أَمْ  أَأَْشُكرُ  لِيَْبلَُونِي َربِّي فَْضلِ  ِمنْ  هذا قالَ  ِعْنَدهُ  ُمْستَقِر ً

 قالَ ( 40) َكِريمٌ  َغنِيٌّ  َربِّي فَإِنه  َكفَرَ  َوَمنْ  لِنَْفِسهِ  يَْشُكرُ  فَإِنهما رَ َشكَ  َوَمنْ 

ُروا ا( 45) يَْهتَُدونَ  ال الهِذينَ  ِمنَ  تَُكونُ  أَمْ  أَتَْهتَِدي نَْنظُرْ  َعْرَشها لَها نَكِّ  فَلَمه

 َوُكنها قَْبلِها ِمنْ  ْلِعْلمَ ا َوأُوتِينَا ُهوَ  َكأَنههُ  قالَتْ  َعْرُشكِ  أَهَكذا قِيلَ  جاَءتْ 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُدُ  كانَتْ  ما َوَصدهها (40) ُمْسلِِمينَ   قَْومٍ  ِمنْ  كانَتْ  إِنهها هللاه

ْرحَ  اْدُخلِي لََها قِيلَ ( 40) كافِِرينَ  ا الصه ةً  َحِسبَْتهُ  َرأَْتهُ  فَلَمه  َعنْ  َوَكَشفَتْ  لُجه

دٌ ُممَ  َصْرحٌ  إِنههُ  قالَ  ساقَْيها  نَْفِسي ظَلَْمتُ  إِنِّي َربِّ  قالَتْ  قَواِريرَ  ِمنْ  ره

ِ  ُسلَْيمانَ  َمعَ  َوأَْسلَْمتُ   (44) اْلعالَِمينَ  َربِّ  هلِله

  التهْفِسيرُ 

 أيكم المْل، أيها يا: ملكه أهل أعيان مخاطبًا السالم عليه سليمان قال - 32

 منقادين؟ يأتوني أن قبل ملكها بسرير يأتيني

 مجلسك من تقوم أن قبل بسريرها آتيك أنا: قائاًل  الجن من مارد هأجاب - 39

 منه أنقص فلن فيه، ما على أمين حمله على لقوي وإني فيه، أنت الَّذي هذا

 .شيئًا

 ضمنه ومن الكتاب، من علم عنده سليمان، عند عالم صالح رجل قال - 51

 ترمش أن قبل ابسريره آتيك أنا: أجاب به دعي إذا الَّذي األعظم هللا اسم

 سليمان رأى فلما دعاءه له هللا فاستجاب فدعا به، فيأتي هللا أدعو بأن عينك؛

ا سريرها  أأشكر ليختبرني سبحانه؛ ربي فضل من هذا: قال عنده مستقّرً

 يزيده ل غني فاهلل إليه، عائد شكره نَف ع فإنما هللا شكر ومن أكفرها؟ أم نعمه

 كريم، شكره عن غني ربي فإن له يشكره فلم هللا نعم جحد ومن العباد، شكر

 .يجحدها من على إفضاله كرمه ومن
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 كان التي هيئته عن ملكها سرير لها غيِّروا: السالم عليه سليمان قال - 51

 ل الذين من تكون أم سريرها، أنَّه معرفة إلى تهتدي هل: ننظر عليها

 أشيائهم؟ معرفة إلى يهتدون

 مثل أهذا: لها اختباًرا لها قيل سليمان لىإ سبأ ملكة جاءت فلما - 52

 من العلم هللا وأعطانا: سليمان فقال هو، كأنه: السؤال طبق فأجابت عرشك؟

 .له مطيعين هللا ألمر منقادين وكنا األمور، هذه مثل على لقدرته قبلها

 لقومها، اتباًعا هللا دون من تعبد كانت ما هللا توحيد عن وصرفها - 53

 .مثلهم كافرة فكانت باهلل، كافرين قوم من كانت إنها ،لهم وتقليًدا

 ماءً  ظنته رأته فلما السطح، كهيئة وهو الصرح ادخلي: لها قيل - 55

 من ُمَملَّس صرح إنه: السالم عليه سليمان قال لتخوضه، ساقيها عن فكشفت

 إني رب: قائلة إليه دعاها ما إلى فأجابته اإلسالم، إلى ودعاها زجاج،

 المخلوقات رب هلل سليمان مع وانقدت معك، غيرك بعبادة سينف ظلمت

 .جميعها

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يفهم

 اليمن بالد من( الملك كرسي) بلقيس عرش السالم عليه سليمان استدعى -1

 من ألخذه نبوته على دليال ويجعله العظمى، هللا قدرة ليريها الشام بالد إلى

 .مستسلمين إليه وجماعتها هي تأتي أن وقبل حرب، ول جيش دون قصرها

 وبالسم وبأسراره هللا بكتاب عالم مؤمن يد على هللا قدرة ظهرت -2

 هللا بإقدار العالم هذا وكان خاطفة، بسرعة بلقيس بعرش فجيء األعظم،

 به، لإلتيان داستع الذي -المارد القوي وهو -الجن عفريت من أقدر وتوفيقه

 زمن مدة في كان إذ أيضا، وقصير وقريب سريع ولكنه أطول، زمن في

 .وفتحها األجفان إطباق بمقدار فهو العالم زمن وأما اليومي، القضاء

 إذا واآلخرة الدنيا في العلماء ورفعة العلم مرتبة سمو على دللة هذا وفي

 .األعمال صالحات بعلمهم عملوا
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 إذا الَّذي األعظمُ  هللاِ  اسمُ  م بن محمد بن أبي بكروفي الصحيح عن القاس

 وطه عمرانَ  وآلُ  البقرةُ  ثالثٍ  سورٍ  في أجاب به ُدِعي

:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  بكر أبي بن محمد بن القاسم:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0504: الرقم أو ماجه الصفحة ابن صحيح

 حسن

 اْلسماء)) في والبيهقي ،(0916) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 .موقوفا القاسم عن العالء بن عبدهللا عن( 02(( )والصفات

عاءِ  فضلِ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5 لِ  الد   باسِمه وجلَّ  عزَّ  هللاِ  إلى والتَّوس 

 .األعظَمِ 

 .أجابَ  به ُدعي إذا َعظيًما اسًما تعالى هللِ  أنَّ : وفيه --2

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ   وفي الصحيح عن بريده بن الحصيب

 األحدُ  أنت إل إله ل هللاُ  أنت أنك أشهدُ  بأني أسألُك إني اللهم يقول رجاًل  سمع

 باسِمه هللاَ  سألتَ  لقد:  فقال أحد   ُكفًُوا له يكن   ولم يُولَد   ولم يلِد   لم الذي الصمدُ 

 األعظمِ 

:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  اْلسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5640: الرقم أو الترغيب الصفحة صحيح

 | صحيح

ظَم، اسًما تعالى هللِ  أنَّ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي  والتَّوس لِ  الد عاءِ  فَضلِ  وبيانُ  أع 

 .أجابَ  به ُدعي إذا وأنَّه األعظِم، باسِمه وجلَّ  عزَّ  هللاِ  إلى

 هللا بقدرة الشام إلى اليمن من العرش نقل تم حال، أي وعلى: القشيري قال

 السالم، عليه لموسى البحر كفلق الظاهر، في الوسيلة وجدت وإن العظمى،

 .عصاال وليس تعالى، هللا هو الفالق فإن العصا، بضرب

 عليه لسليمان معجزة هو السرعة بهذه العرش إحضار من حدث ما إن -3

 العادية، األحوال لمقاييس تخضع ل للعادات، خوارق والمعجزات السالم،

 الذي المادي أو الملحد الكافر أما هللا، بقدرة مؤمن إل بالمعجزة يصدق ول
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 أراد وقد. عبث لكبذ إقناعه فإن التجريبي، العلم يقدمه بما إل يصدق ل

 أنها لتعرف الشياطين وكذلك له، مسخرون الجن أن لها يظهر أن سليمان

 .بنبوته وتؤمن نبوة،

 هلل الكثير والحمد للشكر موجب أمر األنبياء يد على المعجزة ظهور إن -5

 سليمان قال لذا أمامها، الحقيقي عجزهم وإلظهار بها، لتأييدهم وجل، عز

لِ  ِمن   هذا: عنده مستقرا ثابتا العرش رأى لما  النصر هذا أي َربِّي فَض 

 بالنعمة كافرا أما حامدا، شاكرا أأكون لينظر ربي، هللا فضل من والتمكين

 جاحدا؟

 والسحر والكرامة المعجزة بين الفرق

 من والسحر ، جهة من الكرامة وبين بينها الفرق وما ، المعجزة هي ما

 ؟ أخرى جهة

 الجواب

 : أولً 

 ويتحدون ، ورسله أنبياءه بها هللا يؤيد التي للعادة الخارقة اآلية هي المعجزة

 . الناس بها

 . أوليائه أحد يد على تعالى هللا يجريه للعادة خارق شيء فهي الكرامة أما

 : منها ، والكرامة المعجزة بين كثيرة فروق وهناك

( النبي وهو) صاحبها وأن ، والشتهار اإلظهار على مبنية المعجزة أن -1

 وهو) وصاحبها ، والستر الكتم على مبناها الكرامة بينما ، بإظهارها مأمور

 . بكتمانها مأمور( الولي

 فغير الكرامة أما ، النبوة وبدعوى بالتحدي مقرونة تكون المعجزة -2

 . هللا عند منزلة ول فضيلة بدعوى ول ، بالتحدي مقرونة

 الغالـب في والكرامة ، الغير على والفائدة بالنفع تعود المعجزة ثمرة -3

 . بصاحبها خاصة
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 . ببعضها تختص والكرامة ، العادات خوارق بجميع تكون المعجزة -5

 . لْلولياء تكون والكرامات ، باألنبياء خاصة المعجزات -4

 ، قاسية قلوبهم ألن المشركين على بمعجزاتهم يحتجون األنبياء -6

  تضطرب ول وتوقن تطمئن حتى فوسهمن على بالكرامة يحتجون واألولياء

 اإلسالمية العقيدة في والكرامة الولية: "  بعنوان ماجستير رسالة عن نقال

 . العمري خير محمد للباحث" 

 : منها ، والسحر المعجزة بين أيضاً  فروق وهناك

 من فهي ، الكون لقوانين مخالفة تأتي أنها أي:  للعادة خارقة المعجزة -1

 من فهو تعلمها يمكن قوانين بحسب يحدث فإنه السحر وأما ، تعالى هللا

 . الساحر

 . الخير منه يصدر فال السحر أما ، الخير إل عنها ينتج ل المعجزة -2

 أن ومعلوم ، إبطاله يمكن فإنه السحر أما ، إبطالها يمكن ل المعجزة -3

 الدكتور من انتهى"  لها والتقرب بالشياطين بالستعانة إل يتم ل السحر

 ( .524/ص" ) اإلسالمية الثقافة في محاضرات"  في العوايشة أحمد

 ، وخلقاً  وعمالً  علماً  الناس خير وهو ، النبي يد على تجري المعجزة -5

 ، وخلقاً  وعمالً  علماً  الناس شر وهو الساحر، يد على يجري والسحر

 .صاحبه ومن منه تنفر والنفوس

 ، بمثلها يأتي أن النبي غير يستطيع ل ذاوله ، سبب لها ليس المعجزة -4

 ويستعان وتكتب تقال التي الطالسم وهي ، معروفة أسباب فله السحر أما

 أما ، السحر من يريد ما له حصل وفعله ذلك تعلم من فكل ، بالجن فيه

 . والتجربة بالتعلم تستفاد فال المعجزة

 . الشاملة ترقيم( 556/9" )للقرافي الفروق: " انظر

 .والسحر والكرامة المعجزة بين الفروق في العلم أهل أقوال بعض هذهو

 : هللا رحمه السعدي العالمة قال
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 يد على للعادة الخارقة الشيطانية واألحوال والكرامة المعجزة بين الفرق" 

 :والمشعوذين السحرة

 خوارق من واألنبياء الرسل أيدي على هللا يُجِري ما هي المعجزة أن

 به بعثهم ما لتصديق هللا عن بها ويخبرون ، العباد بها يتحدون تيال العادات

 هو القرآن فإن ، القرآن ونزول ، القمر كانشقاق ؛ سبحانه بها ويؤيدهم ،

 بين من الماء ونبوع ، الجذع وكحنين ، اإلطالق على الرسول معجزة أعظم

 . الكثيرة المعجزات من ذلك وغير ، أصابعه

 خوارق من المؤمنين أوليائه أيدي على هللا يجري ما فهي الكرامة وأما

 بن أسيد على وقعت التي كالظلة ، ذلك وغير ، والقدرة ، كالعلم ، العادات

 بن وأسيد بشر بن لعباد النور وكإضاءة ، القرآن قراءته حين الحضير

 أضاء افترقا فلما وسلم عليه هللا صلى النبي عند من انصرفا حين حضير

 . سوطه طرف منهما واحد لكل

 على مستقيًما الكرامة هذه يده على جرت من يكون أن كرامة كونها وشرط

 من يده على فالجاري ذلك خالف كان فإن ، الشريعة ومتابعة اإليمان

 الكرامة حصول عدم أن ليعلم ثم.  الشيطانية األحوال من يكون الخوارق

 : ألسباب تقع نماإ الكرامة ألن ؛ إيمانهم نقص على يدل ل المسلمين لبعض

 من شيئا الصحابة من كثير ير لم ولهذا ؛ وتثبيته العبد إيمان تقوية:  منها

 . يقينهم وكمال إيمانهم لقوة الكرامات

 قد وكان ، السم أكل لما لخالد حصل كما العدو على الحجة إقامة:  ومنها

 ومثل ، الحصن وفتح ، فأكله ، يأكله حتى عليه فامتنعوا ، حصنا حاصر

 ، النار في العنسي األسود ألقاه لما الخولني إدريس ألبي جرى ما ذلك

 خرجت لما أيمن أم وكقصة.  الكرامة تلك إلى لحاجته ؛ ذلك من هللا فأنجاه

 هي فإذا ، رأسها فرفعت ، فوقها من حساً  سمعت العطش بها واشتد مهاجرة

 . رفعت ثم منها فشربت ، ماء من بدلو
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 بها يسعد وقد ، آخرون بها ويشقى قوم بها فيسعد الءابت الكرامة تكون وقد

 التنبيهات"  من انتهى"  يستقم ولم أعجب إن يهلك وقد ، شكر إن صاحبها

 ( .502/ص" ) المنيفة المباحث من الواسطية عليه احتوت فيما اللطيفة

 : هللا رحمه عثيمين ابن الشيخ وسئل

 ؟ والكهانة والكرامة المعجزة بين نفرق كيف

 : جابفأ

 والكهانة ، الرحمن أولياء ؛ لْلولياء والكرامة ، لْلنبياء تكون المعجزة"

 عليه الرسول ألن ؛ تقع أن يمكن ل المعجزة واآلن ، الشيطان ألولياء

 قبل من موجودة والكرامة.  تقع أن يمكن ول ، األنبياء آخر والسالم الصالة

 إذا ، صالح ولي يد على تكون ، القيامة يوم إلى الرسول بعد ومن الرسول

 قائم مستقيم رجل هو يده على الكرامة هذه جاءت الذي الرجل هذا أن عرفنا

 . كرامة أنها عرفنا العباد وحق هللا بحق

 غير رجل من:  يعني – كاهن من الكرامة هذه جاءت فإذا الرجل في وينظر

 اضهاألغر آدم بني تعين والشياطين ، الشياطين من أنها عرفنا - مستقيم

 سؤال ،94/رقم لقاء" ) المفتوح الباب لقاءات"  من انتهى"  أحياناً 

 . أعلم وهللا ( .9/رقم

 النعمة تمام يحقق بالشكر ألنه نفسه الشاكر إلى إل الشكر نفع يرجع ل -4

 الكفر ضرر وأما. أيضا المفقودة النعمة تنال وبه منها، والمزيد ودوامها

 شكره، عن غني هللا فإن كفره ومع نفسه، رالكاف إلى كذلك فعائد والجحود

 .الكفر من بالرغم عليه واإلنعام التفضل في كريم

 النظر، وإمعان البحث، استثارة فيه هيئته وتغيير العرش تنكير إن -6

 جواب في هذا كل بدا وقد المعجزة، آية إلى النتباه وتركيز العقل، وإعمال

 .هُوَ  َكأَنَّهُ : فقالت حكيمة، كانت: عكرمة قال. هُوَ  َكأَنَّهُ  بلقيس

 :لها قيل ولو عليها، شبّهوا كما عليهم، شبّهت ولكن عرفته،: مقاتل وقال

 .هو نعم: لقالت عرشك؟ أهذا
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 وهو سليمان قول من كان إذا.. قَب لِها ِمن   ال ِعل مَ  َوأُوتِينَا: تعالى قوله -7

 المرة، هذه قبل من شاءي ما على هللا بقدرة العلم أوتينا أنه به فيراد الظاهر

 قول من كان وإذا. مجيئها قبل من طائعة ومجيئها بإسالمها العلم أوتينا أو

 هذه، العرش آية قبل من سليمان نبوة بصحة العلم أوتينا أنه به فيراد بلقيس،

 .ألمره منقادين مسلمين وكنا

 ،سليمان لقاء إلى بلقيس إسالم تأخر عن العتذار هذا تقديم أجمل ما -2

 تعبد كانت ما هللا تعبد أن منعها فقد المملكة، أهل وعقيدة بالبيئة تأثرها وهو

 هللا بوجود مؤمنين غير كافرين قوم من وكانت والقمر، الشمس من

 .ووحدانيته

 عرش بإحضار لنبوته المعجزة إظهار إلى باإلضافة أيضا سليمان أراد -9

 من وأمنع أعزّ  ذلك وأن سلطانه، وعزة ملكه، بقوة يبهرها أن بلقيس

 في شهدت أنها كما. المشيدة وقصورها الخصبة، وبالدها الغنية، مملكتها

 في حتى له مثيل ل ما المعمارية والهندسة البناء في رائعا فنا سليمان صرح

 ولعل العشرين، القرن في والفن العلم تقدم وعظمة الحاضر العصر أوج

 عهد في وعظمته البناء فن قدمت على مثال خير األقصى المسجد بناء عظمة

 .السالم عليه سليمان

 تبرؤ وهي المشرقة الخاتمة تلك في بلقيس مع سليمان قصة تبلورت -11

 األحد، الواحد باهلل إيمانها وإعالن عليه، كانت الذي الشرك من بلقيس

 .العالمين رب هلل وخضوعها سليمان، كإسالم إسالمها وإظهار

 السالم عليه سليمان على تعالى هللا نعم خالصة

 :سور في مرة عشرة ست( 56) القرآن في ذكر سليمان أن المعلوم ومن

 الكثيرة هللا نعم اآلن وأوضح وسبأ، والنمل واألنبياء واألنعام والنساء البقرة

 النجار الوهاب عبد لَلستاذ اْلنبياء قصص انظر) يأتي ما وهي عليه

 (.رابعة ط ،049 -052

ا هللا بن عمرووفي الصحيح عن عبد   بيتِ  بناءِ  من داودَ  بنُ  ُسلَي مانُ  فرغَ  لمَّ

َ  سألَ  المقِدسِ  ًما ثالثًا هللاَّ َمهُ  يصادفُ  ُحك   بعِدهِ  من ألحدٍ  ينبغي ل وملًكا ُحك 
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الةَ  إلَّ  يريدُ  ل أحد   المسجدَ  هذا يأتيَ  وألَّ   كيومِ  ذنوبِهِ  من خرجَ  إلَّ  فيهِ  الصَّ

هُ  ولدت هُ  ُ  صلَّى بي  النَّ  فقالَ  أم  ا وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ طيَهُما فقد اثنتانِ  أمَّ  أن وأرجو أُع 

طيَ  قد يَكونَ   الثَّالثةَ  أُع 

 ابن صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5564: الرقم أو ماجه الصفحة

 له، واللفظ( 5409) ماجه وابن ،(680) النسائي أخرجه:  التخريج

 (.6644) وأحمد

 .السَّالمُ  عليه ُسليمانَ  هللاِ  نَبِيِّ  فَضيلةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي

 ذكاء السالم عليه سليمان تعالى هللا منح: القضاء في وفراسته ذكاؤه -1

 غنم فيه نفشت الذي الحرث قصة بدليل والحكم، القضاء في وإصابة نادرا

 داود أبيه حكم من أصوب األنبياء سورة في بينا كما حكمه فكان الراعي،

ُكمانِ  إِذ   َوُسلَي مانَ  َوداُودَ : تعالى قال كما السالم، عليه ثِ  فِي يَح   نَفََشت   إِذ   ال َحر 

ِم، َغنَمُ  فِيهِ  ِمِهم   َوُكنَّا ال قَو  ناها. شاِهِدينَ  لُِحك  ماً  آتَي نا َوُكاّلً  ُسلَي ماَن، فَفَهَّم   ُحك 

نا َوِعل ماً، ر  نَ  بالَ ال جِ  داُودَ  َمعَ  َوَسخَّ / 21 األنبياء] فاِعلِينَ  َوُكنَّا َوالطَّي َر، يَُسبِّح 

72- 79. ] 

 الذئبُ  جاء ابناهما، معهما امرأتان بينما وفي الصحيح عن أبي هريرة

 وقالت.  بابنِك ذهب إنما:  لصاحبتها هذه فقالت   إحداهما، بابنِ  فذهب

 به فقضى سالُم،ال عليه داودَ  إلى فتحاكمتا بابنِك، ذهب إنما:  األخرى

 أشق ه بالسِّكين ائتوني:  فقال فأخبرتاه داودَ  بن سليمانَ  إلى فخرجتا للكبرى،

ك تفعل   ل:  الصغرى فقالتِ  بينهما،  للصغرى به فقضى ابنُها، هو هللا، يرحم 

 النسائي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1452: الرقم أو الصفحة

 يفهم فكان الطير، منطق سليمان علّم تعالى هللا إن: الطير منطق تعليمه -2

 :النمل سورة من[ 16] اآلية تفسير في تبين كما أصواتها، من الطيور مراد
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نا النَّاُس، أَي هَا يا ءٍ  ُكلِّ  ِمن   َوأُوتِينا الطَّي ِر، َمن ِطقَ  ُعلِّم   نعما أوتي أي.. َشي 

 .سواه يعلمه ل كالما تعليمه ومنها ة،كثير

 آخر إلى مكان من ينقله الريح بساط لسليمان كان: له الرياح تسخير -3

 قال كما ما، ناحية في تهب بأن فيأمرها يشاء، حيث الريح ويوجه بعيد،

يحَ  َولُِسلَي مانَ : تعالى ِري عاِصفَةً  الرِّ ِرهِ  تَج  ضِ  إِلى بِأَم  َر  ن الَّتِي األ   فِيها اباَرك 

نا ،[ 21/ 21 األنبياء] ر  يحَ  لَهُ  فََسخَّ ِري الرِّ ِرهِ  تَج   أَصابَ  َحي ثُ  ُرخاءً  بِأَم 

يحَ  َولُِسلَي مانَ  ،[ 36/ 32 ص] ها الرِّ / 35 سبأ] َشه ر   َوَرواُحها َشه ر   ُغُدو 

12. ] 

 إن: لفظٍ  وفي الريَح، لعن رجالً  أن وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 فقال فلعنَها، وسلم عليه هللا صلى النبيِّ  عهدِ  على رداَءه الريحُ  ت هنازع رجالً 

 ليس شيئًا لعنَ  من وإنه مأمورة ، فإنها تلعن ها ل: وسلم عليه هللا صلى النبي  

 .عليه اللعنةُ  رجعتِ  بأهلٍ  له

 أبي صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4809: رقمال أو الصفحة داود

ر: الحديثِ  وفي --5 ج   هللاِ  َرحمةِ  ِمن والطَّردِ  باللَّعنةِ  الد عاءِ  من والتَّحذيرُ  الزَّ

 .يستِحق ها ل َمن على تَعالى

 .دعوتُه عليه ارتدَّت حق   وجهِ  ُدونَ  شيءٍ  على عادَ  َمن أنَّ : وفيهِ  --2

 إليه مندوبا الخيل رباط كان: للجهاد الجياد الصافنات وهي الخيول تربية -5

 شرعنا، في مندوب هو كما السالم، عليه سليمان ملة في

 والترمذي والشيخان أحمد اإلمام رواه فيما -وسلم عليه هللا صل ى قال

قُود   الَخي لُ  : -ارقيالب عروة عن والنسائي  يَومِ  إلى الَخي رُ  نَواِصيها في َمع 

رُ : القِياَمةِ  نَمُ  األج   .والَمغ 

:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  البارقي الجعد أبي بن عروة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0910: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح

 [صحيح]
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 (5920) لمومس ،( 0910) البخاري أخرجه:  التخريج

 .أبًَدا يَن قَِطعُ  ل الِجهادَ  أنَّ : الَحديثِ  في --1

تِباط َعلى الَحث  : َوفيه --2  .تَعالى هللاِ  َسبيلِ  في الَخي لِ  ار 

غيبُ : َوفيه --3  .لِل ِجهادِ  الَخي لِ  اتِّخاذِ  في التَّر 

، لَِرُجلٍ  الَخي لُ  لصحيح عن أبي هريرةوفي ا ر  ، َولَِرُجلٍ  أَج   َرُجلٍ  وعلَى ِست ر 

؛ ر  ا ِوز  ر   له الَّذي فأمَّ ِ، َسبيلِ  في َربَطَهَا فََرُجل  : أَج  جٍ  في بهَا فأطَالَ  هللاَّ  أَو   َمر 

َضٍة، جِ  ِمنَ  ذلكَ  ِطيَلِهَا في أََصابَت   فَما َرو  َضِة، أَوِ  الَمر  و   له ت  َكانَ  الرَّ

تَنَّت   ِطيَلُهَا، ان قَطَعَ  أنَّهُ  ولو َحَسنَاٍت،  آثَاُرهَا َكانَت   َشَرفَي ِن، أَو   َشَرفًا فَاس 

َواثُهَا ت   أنَّهَا ولو له، َحَسنَاتٍ  َوأَر  قَِي، أَن   يُِرد   َولَم   منه فََشِربَت   بنَهٍَر، َمرَّ  يَس 

ر   لِذلكَ  فَهي له، َحَسنَاتٍ  ذلكَ  كانَ   يَن سَ  لَم   ثُمَّ  َوتََعف فًا، تََغنِّيًا َربَطَهَا ل  َوَرجُ . أَج 

ِ  َحقَّ  ًرا َربَطَهَا َوَرُجل  . ِست ر   لِذلكَ  فَهي ظُهُوِرهَا؛ َوَل  ِرقَابِهَا في هللاَّ  َوِريَاءً  فَخ 

اَلِم، أله لِ  َونَِواءً  ر   ذلكَ  علَى فَهي اإلس  ِ  َرُسولُ  َوُسئِلَ . ِوز   عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ةُ  الَجاِمَعةُ  اآليَةُ  هِذه إِلَّ  َشيء   فِيهَا َعلَيَّ  أُن ِزلَ  ما: فَقالَ  الُحُمِر، َعنِ  لَّمَ وس : الفَاذَّ

َمل   فََمن  } ةٍ  ِمث قَالَ  يَع  َمل   َوَمن  *  يََرهُ  َخي ًرا َذرَّ ةٍ  ِمث قَالَ  يَع  ا َذرَّ { يََرهُ  َشّرً

 [.2 ،7: الزلزلة]

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0025: الرقم أو الصفحة

 بنحوه( 892) ومسلم ،( 0025) البخاري أخرجه:  التخريج

لُ : الَحديثِ  وفي  إذا والبَركةِ  الَخيرِ  من نواِصيها في يكونُ  وما الَخيلِ  فض 

 .الطَّاعةِ  في اتِّخاُذها كان

 أمام وطنية باتبمناس اليوم العسكرية كالعروض يستعرضها سليمان وكان

 من المراد وهو دينه، تقوية وطلب تعالى هللا ألمر يحبها وكان الرؤساء،

رِ  َعن  : تعالى قوله  .َربِّي ِذك 
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 لنعمتها وإعزازا لها تشريفا وأعناقها، سوقها يمسح أمامه عرضها أعاد وقد

 من المقصود هو وهذا وعيوبها، وأمراضها ألحوالها وتفقدا العدو، جهاد في

 :تاآليا

مَ  ُسلَي ماَن، لِداُودَ  َوَوهَب نا ، إِنَّهُ  ال َعب دُ  نِع  اب  افِناتُ  بِال َعِشيِّ  َعلَي هِ  ُعِرضَ  إِذ   أَوَّ  الصَّ

بَب تُ  إِنِّي: فَقالَ  ال ِجياُد، رِ  َعن   ال َخي رِ  ُحبَّ  أَح  . بِال ِحجابِ  تَواَرت   َحتَّى َربِّي ِذك 

وها ، ُرد  حاً  فَطَفِقَ  َعلَيَّ وقِ بِا َمس  ناقِ  لس  َع   [ .33 -31/ 32 ص] َواأل 

 بالخيول كاالشتغال النبوة، منصب مع يتنافى بما اآليات هذه تفسير وأما 

 كما له، أصل ال باطل فهو وسوقها، أعناقها تقطيع ثم العصر، صالة عن

 .الكبير تفسيره في الرازي ذكر

 عرض قصة دبع تعالى هللا ذكر: كرسيه على الجسد وإلقاء سليمان فتنة -4

ِسيِّهِ  َعلى َوأَل قَي نا ُسلَي مانَ  فَتَنَّا َولَقَد  : فقال الفتنة، هذه الجياد الصافنات                         ُكر 

فِر   َربِّ : قالَ  أَناَب، ثُمَّ  َجَسداً  ِدي، ِمن   أِلََحدٍ  يَن بَِغي ل ُمل كاً  لِي َوهَب   لِي، اغ   بَع 

نا ال َوهَّاُب، أَن تَ  إِنَّكَ  ر  يحَ  لَهُ  فََسخَّ ِري الرِّ ِرهِ  تَج   أَصاَب، َحي ثُ  ُرخاءً  بِأَم 

ياِطينَ  اصٍ  بَنَّاءٍ  ُكلَّ  َوالشَّ   ،[ 37 -35/ 32 ص] َوَغوَّ

 اآليات هذه تفسير في واْللوسي السعود أبو العالمة واختار

 ي لَةَ اللَّ  أَلَطُوفَنَّ : ُسلَي مانُ  قالَ  عن أبي هريرة  مرفوعا الصحيحين في ورد ما

ِعينَ  علَى َرأَةً، تِس  ِ، َسبيلِ  في يُجاِهدُ  بفاِرسٍ  تَأ تي ُكل هُنَّ  ام  : صاِحبُهُ  له فقالَ  هللاَّ

ُ، شاءَ  إن  : قُل   ُ، شاءَ  إن   يَقُل   فَلَم   هللاَّ ِمل   فَلَم   َجِميًعا عليهنَّ  فَطافَ  هللاَّ  إلَّ  منهنَّ  يَح 

َرأَة   دٍ  نَف سُ  الذي واي مُ  َرُجٍل، بِشقِّ  جاَءت   واِحَدة ، ام   شاءَ  إن  : قالَ  لو بيَِدِه، ُمَحمَّ

،ُ ِ  َسبيلِ  في لَجاهَُدوا هللاَّ سانًا هللاَّ َمُعونَ  فُر   .أج 

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

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6608: الرقم أو الصفحة

 (5614) ومسلم له، واللفظ( 6608) البخاري أخرجه:  التخريج

 .تعالى هللاِ  َسبيلِ  في الجهادِ  لنيَّةِ  الولد طلبُ  :الحديثِ  في --5
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أَ  هللا، شاء إن  : قال َمن أنَّ : وفيه --2  لنف سه الحظَّ  يُعطِ  ولم َمشيئتِه، من وتبرَّ

 .أُمنيتَه ويُعطَى لَه،أمَ  يَبلُغَ  أن حري   فهو أعمالِه، في

 الستعمال في المألوف هو كما العدد، تمام وليس الكثرة بالسبعين والمراد

فِر  : مثل( سبعين) لكلمة والقرآني العربي تَغ  ، اس  فِر   ل أَو   لَهُم  تَغ  ، تَس   إِن   لَهُم 

فِر   تَغ  ةً  َسب ِعينَ  لَهُم   تَس  فِرَ  فَلَن   َمرَّ ُ  يَغ   لهم تستغفر إن أي[ 21/ 9 بةالتو] لَهُم   هللاَّ

 .كثيرا

 تصح فلم اإلسرائيلية والروايات باْلخالط المشوبة اْلخرى التفاسير وأما

 .عليها يعول وال

 السالم عليه سليمان على هللا أنعم: له( المذاب النحاس) القطر عين إسالة -6

 الضخمة العظيمة المباني لتوثيق لستخدامه له، المذاب النحاس بتطويع

: تعالى ذكر كما سليمان، بهيكل المعروف الهيكل مثل الكبيرة، الحجارة اتذ

يحَ  َولُِسلَي مانَ  ها الرِّ ، َوَرواُحها َشه ر   ُغُدو   سبأ] ال قِط رِ  َعي نَ  لَهُ  َوأََسل نا َشه ر 

35 /12. ] 

 النعم سبأ سورة في السابقة اآلية في تعالى هللا عدد: له الجنّ  تسخير -7

َملُ  َمن   ال ِجنِّ  َوِمنَ : فقال السالم، عليه سليمان على بها أنعم التي العظمى    يَع 

نِ  يََدي هِ  بَي نَ  ِرنا َعن   ِمن هُم   يَِزغ   َوَمن   َربِِّه، بِإِذ  ِعيرِ  َعذابِ  ِمن   نُِذق هُ  أَم  . السَّ

َملُونَ   راِسياتٍ  ورٍ َوقُدُ  َكال َجوابِ  َوِجفانٍ  َوتَماثِيلَ  َمحاِريبَ  ِمن   يَشاءُ  ما لَهُ  يَع 

 ُكلَّ  َوالشَّياِطينَ : الّريح تسخير ذكر بعد سبحانه وقال[ . 13 -12/ 35 سبأ]

اصٍ  بَنَّاءٍ   كما الجنّ  سخر جالله جلّ  هللا أن تبين وبه[ . 37/ 32 ص] َوَغوَّ

 يشاء ما له وتعمل يأمر، بما تطيعه جنده، من الجن فكانت الّريح، له سخر

 عندهم، الصنع جائزة التماثيل وكانت لتماثيل،وا والعمائر المباني ضخم من

 .لسعتها الحياض كأنها التي( الواسعة اآلنية) والجفان الراسيات والقدور

 سورة في المتقدم البيان في عرفنا: بعرشها واإلتيان سبأ ملكة إسالم -2

 ملكة بوجود أخبره الهدهد طير أن سبأ ملكة بلقيس مع سليمان لقصة النمل

 لها وأن هللا، دون من الشمس قومها مع تعبد اليمن بالد من أسب في عظيمة
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 مع لها رسالة سليمان فأرسل والْللئ، الجواهر بأنواع مزينا عظيما عرشا

 :مضمونه الهدهد

مِ  َوإِنَّهُ  ُسلَي مانَ  ِمن   إِنَّهُ  ِ  بِس  منِ  هللاَّ ح  ِحيِم، الرَّ لُوا أَلَّ  الرَّ لِِمينَ  َوأ تُونِي َعلَيَّ  تَع   .ُمس 

 لهم طاقة بأل أقنعتهم أن بعد سليمان لطلب قومها مع بلقيس فاستجابت

 والمصالحة السلم وفطنتها عقلها بكمال وآثرت سليمان، جنود بمواجهة

 عسكرية قوة توافر من بالرغم والقتال، الحرب على والموادعة والمسالمة

ةٍ  أُولُوا نَْحنُ  :عندها كبيرة  .َشِديدٍ  بَأْسٍ  َوأُولُوا قُوه

 ل مستحدث فن وهذا بالزجاج، أرضه ومّرد عظيما صرحا سليمان لها فشيّد

 لخوض ساقيها عن فكشفت ماء، حسبته دخلته لما ثم به، اليمن ألهل عهد

 بالد إلى اليمن بالد من عرشها لها أحضر ثم بالماء، ثيابها تبتل لئال الماء

 وآية الته،رس صحة على ومعجزة نبوته، صدق على دليال ليكون الشام،

 لم مما المحسوسات، وتجاوز العادات خرق في العجيبة هللا قدرة على

 أسلمت أن إل بلقيس من كان فما اآلن، إلى ونواميسه سره العلم يكتشف

تُ  إِنِّي بِّ ر: فقالت سليمان، برسالة وآمنت تُ  نَف ِسي ظَلَم  لَم  ِ  ُسلَي مانَ  َمعَ  َوأَس   هلِلَّ

 ال عالَِمينَ  َربِّ 

 كما النمل، لغة أيضا يفهم وإرشاده هللا بتعليم سليمان كان: النملة صةق -9 

 كيفية بيّنا وقد للعادة، الخارقة المعجزات من كله وذلك الطير، منطق يفهم

 ال ِجنِّ  ِمنَ  ُجنُوُدهُ  لُِسلَي مانَ  َوُحِشرَ : جنسها بني في النملة خطاب سليمان فهم

ن سِ  ِ ا إِذا َحتَّى ُعوَن،يُوزَ  فَهُم   َوالطَّي ِر، َواإل  لِ  وادِ  َعلى أَتَو  لَة   قالَت   النَّم   يا نَم 

ُل، أَي هَا ُخلُوا النَّم  ، اد  ِطَمنَُّكم   ل َمساِكنَُكم  ُعُرونَ  ل َوهُم   َوُجنُوُدهُ، ُسلَي مانُ  يَح  . يَش 

لِها، ِمن   ضاِحكاً  فَتَبَسَّمَ  نِي َربِّ : َوقالَ  قَو  ِزع  ُكرَ  أَن   أَو  تَ  الَّتِي َمتَكَ نِع   أَش   أَن َعم 

َملَ  َوأَن   والَِديَّ  َوَعلى َعلَيَّ  ضاهُ، صالِحاً  أَع  ِخل نِي تَر  َمتِكَ  َوأَد   ِعباِدكَ  فِي بَِرح 

الِِحينَ   [ .19 -17/ 27 النمل] الصَّ

 الجان على سليمان موت هللا أعمى: السالم عليه سليمان موت -11

 عصاه على متوكئا مكث نهفإ الشاقة، األعمال في لخدمته المسخرين

 األرضة أكلتها فلما يقال، كما سنة من نحوا طويلة مدة موته بعد( منسأته)

 بمدة ذلك قبل مات قد أنه وعلم األرض، إلى وسقط ضعفت( األرض دابة)
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 قطعا، الغيب يعلمون ل أنهم واإلنس الجن وتبينت أمامهم، وهو طويلة،

ا: تعالى فقال َت، هِ َعلَي   قََضي نا فَلَمَّ تِهِ  َعلى َدلَّهُم   ما ال َمو  ضِ  َدابَّةُ  إِلَّ  َمو  َر   األ 

ا ِمن َسأَتَهُ، تَأ ُكلُ  لَُمونَ  كانُوا لَو   أَن   ال ِجن   تَبَيَّنَتِ  َخرَّ  فَلَمَّ  فِي لَبِثُوا ما ال َغي َب، يَع 

 ،السالم عليه لسليمان هللا تكريم من وهذا[ . 15/ 35 سبأ] ال ُمِهينِ  ال َعذابِ 

 .موته بعد حتى واإلنس الجنّ  على هيبته وإلقاء

( : 02) النمل سورة]قومه   مع السالم عليه صالح قصة الثالثة القصة -2

 [10 الى 41 اآليات

َ فَإِذا ُهْم فَِريقاِن  َولَقَْد أَْرَسْلنا إِلى ثَُموَد أَخاُهْم صالِحاً أَِن اْعبُُدوا هللاه

يِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَةِ ( قاَل يا قَوْ 41يَْختَِصُموَن )  لَْواَل   ِم لَِم تَْستَْعِجلُوَن بِالسه

َ لََعلهُكْم تُْرَحُموَن ) ( قالُوا اطهيهْرنا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قاَل 46تَْستَْغفُِروَن هللاه

ِ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُوَن ) َعةُ َرْهٍط ( َوكاَن فِي اْلَمِدينَِة تِسْ 42طائُِرُكْم ِعْنَد هللاه

ِ لَنُبَيِّتَنههُ َوأَْهلَهُ 49يُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض َوال يُْصلُِحوَن ) ( قالُوا تَقاَسُموا بِاهلله

َوَمَكُروا َمْكراً  (48ثُمه لَنَقُولَنه لَِولِيِِّه ما َشِهْدنا َمْهلَِك أَْهلِِه َوإِنها لَصاِدقُوَن )

( فَاْنظُْر َكْيَف كاَن عاقِبَةُ َمْكِرِهْم أَنها 10ُعُروَن )َوَمَكْرنا َمْكراً َوُهْم ال يَشْ 

ْرناُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعيَن ) ( فَتِْلَك بُيُوتُُهْم خاِويَةً بِما ظَلَُموا إِنه فِي ذلَِك 15َدمه

 (10( َوأَْنَجْينَا الهِذيَن آَمنُوا َوكانُوا يَتهقُوَن )10آَليَةً لِقَْوٍم يَْعلَُموَن )

  التهْفِسيرُ 

 اعبدوا أن السالم عليه صالًحا النسب في أخاهم ثمود إلى بعثنا ولقد - 54

 كافرة وأخرى مؤمنة، طائفة: طائفتان إياهم دعوته بعد هم فإذا وحده، هللا

 .الحق على أيهم يتنازعون

 الرحمة؟ قبل العذاب تعجيل تطلبون لِمَ : السالم عليه صالح لهم قال - 56

 .يرحمكم أن رجاء لذنوبكم هللا من المغفرة نتطلبو هالَّ 

 من معك وبمن بك تشاءمنا: الحق عن تَعن ت في قومه له قال - 57

 من يصيبكم لما الطير من زجرتم ما: السالم عليه صالح لهم قال المؤمنين،

تبرون قوم أنتم بل شيء، منه عليه يخفى ل علمه هللا عند المكاره،  بما تُخ 

 .الشر من ينالكم وبما يرالخ من لكم يبسط
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ر مدينة في كان - 52  بالكفر األرض في يفسدون رجال تسعة الِحج 

 .الصالح والعمل باإليمان فيها يصلحون ول والمعاصي،

 لياًل، بيته في لنأتينه باهلل منكم واحد كل ليحلف: لبعض بعضهم قال - 59

 لصادقون وإنا ،وأهله صالح قتل حضرنا ما: دمه لولي لنقولن ثم فلنقتلنهم،

 .قلنا فيما

 ومكرنا المؤمنين، من وأتباعه صالح إلهالك خفية مكيدة ودبَّروا - 41

 ل وهم قومه، من الكافرين وإهالك مكرهم من وإنجائه لنصره مكًرا

 .بذلك يعلمون

 استأصلناهم أنّا ومكرهم؟ تدبيرهم مآل كان كيف -الرسول أيها- فتأمل - 41

 .آخرهم عن فهلكوا عندنا من بعذاب

 أهلها من خالية وبقيت سقوفها، على جدرانها انهدمت قد بيوتهم فتلك - 42

 يؤمنون، لقوم لعبرة ظلمهم بسبب العذاب من أصابهم فيما إنَّ  ظلمهم، بسبب

 .باآليات يعتبرون الذين فهم

 هللا يتقون وكانوا السالم، عليه صالح قوم من باهلل آمنوا الذين وأنقذنا - 43

 .نواهيه واجتناب أوامره بامتثال

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 وفريق مؤمن فريق: فريقين إلى النبوة بعد الناس ينقسم أن البداهة من -1

 وهو النبوية، الرسالة آثار من طبيعي أثر هو وإنما شرا، هذا وليس كافر،

 .األنبياء معاداة في همل ذريعة وليس الكافرين على حجة

ِ  رسولُ  علَينا خرجَ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو بن العاص - هللاَّ

ُ  صلَّى  هذانِ  ما أتدرونَ : )  فقالَ  كتابانِ  يِدهِ  وفي -وسلَّمَ  آلِه وعلَى علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا ل:  فقُلنا(  ؟ الكتابانِ   يِدهِ  يف للَّذي فقالَ  ؟ تُخبِرنا أن إلَّ  ، هللاَّ

 آبائِهم وأسماءُ  الجنَّةِ  أهلِ  أسماءُ  فيهِ  العالَمينَ  ربِّ  ِمن كتاب   هذا)  اليُمنَى

ِملَ  ثمَّ  وقبائلِِهم  قالَ  ثمَّ (  أبًدا ِمنهُم يُنقَصُ  ول فيِهم يُزادُ  فال آخِرِهم علَى أُج 
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 وأسماءُ  النَّارِ  أهلِ  أسماءُ  فيهِ  العالمينَ  ربِّ  ِمن كتاب   هذا:  شمالِهِ  في للَّذي

ِملَ  ثمَّ  وقبائلِِهم آبائِهم .  أبًدا ِمنهُم يُنقصُ  ول فيِهم يُزادُ  فال آخِرِهم علَى أُج 

ِ  رسولَ  يا العملُ  ففيمَ  أصحابُهُ  فقالَ  دوا فقالَ  منهُ  فُِرغَ  قد أمر   كانَ  إن هللاَّ  سدِّ

 وإنَّ  عملٍ  أيَّ  عِملَ  وإن الجنَّةِ  أهلِ  بعملِ  لَه يُختَمُ  الجنَّةِ  صاحبَ  فإنَّ  وقاِربوا

ِ  رسولُ  قالَ  ثمَّ .  عملٍ  أيَّ  عِملَ  وإن النَّارِ  أهلِ  بعملِ  لَه يُختَمُ  النَّارِ  صاحبَ   هللاَّ

ُ  صلَّى-  العبادِ  منَ  رب كم فرغَ  قالَ  ثمَّ  فنبَذهُما بيِدهِ  -وسلَّمَ  آلِه وعلَى علَيهِ  هللاَّ

ِعيرِ  فِي َوفَِريق   ال َجنَّةِ  فِي فَِريق    السَّ

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  ويالرا

 رجاله ، صحيح:  المحدث حكم خالصة|  294: الرقم أو الصفحة المسند

 25000 رقم الحديث شرح انظر|   ثقات

 يسير، باختالف( 6160) وأحمد ،(0545) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .مختصراً ( 55420(( )الكبرى السنن)) في والنسائي

 مشكاة تخريج:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 | صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  80: الرقم أو المصابيح الصفحة

 فرصة بتفويت المقصرون المخطئون هم اإللهية بالرسالة المخاطبون -2

ِجلُونَ  لِمَ : لقوله السالم عليه صالح قال لذا أنفسهم، على الخير تَع  يِّئَةِ  تَس   بِالسَّ

 الكفر وتقدمون الثواب، إليكم يجلب الذي اإليمان تؤخرون لم أي ال َحَسنَةِ  قَب لَ 

 لم وهم. بالعذاب ايتنا: اإلنكار لفرط يقولون فكانوا العقاب، يوجب الذي

    .للعذاب سبب والكفر للرحمة، سبب اإليمان أن يدركوا

 الَحقَّ  هو هذا كانَ  إن   اللَّهُمَّ : َجه لٍ  أبو قالَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ِطر   ِعنِدكَ  ِمن َماءِ  ِمنَ  ِحَجاَرةً  َعلَي نَا فأم   َوما: }فَنََزلَت   ألِيٍم، بَعَذابٍ  ائ تِنَا أوِ  السَّ

ُ  كانَ  بَهُم   هللاَّ ُ  كانَ  وما فيهم، وأَن تَ  لِيَُعذِّ بَهُم   هللاَّ فُِرونَ  وهُم   ُمَعذِّ تَغ   ألَّ  لهم   وما. يَس 

بَهُمُ  ُ  يَُعذِّ ِجدِ  َعنِ  يَُصد ونَ  وهُم   هللاَّ  .اآليَةَ { َرامِ الحَ  الَمس 

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

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

 (0286) ومسلم ،(4649) البخاري أخرجه:  التخريج
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 وممن كمن تشاءمنا لقد: بغلظة فقالوا صالح بقوم والعناد الجهل استبد لقد -3

 النحس: والشؤم بك، آمن

                                                                 التشاؤم أي الطّيرة اعتقاد من للتدبير أفسد ول بالرأي أضر شيء وال

 فقد مقدورا يدفع أو قضاء، يرد غراب نعيق أو بقرة خوار أن ظن ومن

 نفّرت سفرا أرادت إذا وكانت طيرة، الناس أكثر العرب كانت وقد. جهل

 وتشاءمت، رجعت شمال طار وإن وتيمنت، سارت يمنة طار فإذا طائرا،

  ذلك، عن وسلم عليه هللا صلّى النبي فنهى

َوى ل وفي الصحيح عن أبي هريرة  َصفََر، ول هاَمةَ  ول ِطيََرةَ، ول َعد 

ُذومِ  ِمنَ  وفِرَّ   .األَسدِ  ِمنَ  تَفِر   كما الَمج 

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

 [معلق: ] المحدث حكم خالصة|  1202: الرقم أو الصفحة

 .والتطي رِ  التَّشاُؤمِ  عن النَّهيُ : الحديثِ  وفي --5

 .الجاِهليَّةِ  الُمعتقداتِ  عن النهيُ : وفيه --2

ريها الذي وهوَ  هللاِ  بيدِ  األسبابَ  أنَّ : وفيه --3  فيَنبغي تأثيَرها، يَسلُبُها أو يُج 

 .وقدرتِه باهللِ  اإليمانُ 

وا » :كرز أم عن والحاكم داود أبو رواه فيما وقال  َمِكناتِها، على الطَّيرَ  أقِر 

تُهُ : قالَت   كم ول شاة ، الجاريةِ  وَعنِ  شاتاِن، الغالمِ  َعنِ : يقولُ  وسِمع   يُضر 

رانًا ، ُذك   (.إناثًا أو ُكنَّ

 شرح يجتخر:  المصدر|  اْلرناووط شعيب:  المحدث|  كرز أم:  الراوي

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

 . «مكناتها: »رواية وفي تنفروها، ول أعشاشها أي

وا أخرج االلباني عن أمكرز الخزاعية الكعبية  َمَكناتِها على الطَّيرَ  أقِر 
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 صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  الكعبية الخزاعية كرز أم:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0901: الرقم أو ود الصفحةدا أبي

 (02590) وأحمد ،(0901) داود أبو أخرجه:  التخريج

 التَّشاُؤمِ  أو وأذيَّتِه بالطَّيرِ  كاللَّعبِ  الجاهليَِّة، أعمالِ  عن النَّهيُ  :الحديثِ  وفي

 .بِه

ِ، ِعن دَ  طائُِرُكم  : قالَ : قومه على صالح ورد م   أَن تُم   بَل   هللاَّ  أي تُف تَنُونَ  قَو 

 .بذنوبكم تعذبون: وقيل تمتحنون، قوم وأنتم كم،رب عند مصائبكم

 ويضاعف القيامة، يوم عذابا الناس أشد من الكفر ودعاة السوء قادة إن -5

 صالح مدينة أبناء من رجال بتسعة التنديد القرآن خصص لذا العذاب، لهم

 ويأمرون األرض في يفسدون وكانوا المدينة، عظماء وكانوا الحجر، وهي

 الذي سالف بن قدار وكان. والضالل الكفر إلى قومهم ونويدع بالفساد،

 عقروا أنهم طغيانهم من وزاد. الجرام زعماء التسعة هؤلء أحد الناقة عقر

 صالح، قوم عتاة فكانوا السالم، عليه صالح هللا نبي قتل على وتآمروا الناقة،

 .أشرافهم أبناء من كانوا أنهم مع

 ذو نبي، قتل على كالتآمر دنيئة ؤامرةم أو خفي تدبير أو مكر كل إن -4

 ثمود قبيلة عقاب كان لذا بأهله، إل السيء المكر يحيق فال سيئة، عاقبة

 السالم عليه جبريل بصيحة واإلهالك التدمير وطغيانهم كفرهم بسبب

 . قتلتهم قاتلة حجارة عليهم المالئكة وبإمطار

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  بي نَما وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

َحاب   َجه لٍ  َوأَبُو البَي ِت، ِعن دَ  يَُصلِّي ، له َوأَص   َجُزور   نُِحَرت   َوقَد   ُجلُوس 

ِس،  فَيََضُعهُ  فَيَأ ُخُذهُ  فاَُلٍن، بَنِي َجُزورِ  َساَل  إلى يَقُومُ  أَي ُكم  : َجه لٍ  أَبُو فَقالَ  باألم 

دٍ  َكتِفَي   في قَى فَان بََعثَ  َسَجَد؟ اإذَ  ُمَحمَّ مِ  أَش  ا فأَخَذهُ، القَو   َصلَّى النبي   َسَجدَ  فَلَمَّ

 ُ َحُكوا،: قالَ  َكتِفَي ِه، بي نَ  َوَضَعهُ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ تَض  ُضهُم   َوَجَعلَ  فَاس   يَِميلُ  بَع 

تُهُ  َمنََعة   لي َكانَت   لو أَن ظُُر، قَائِم   َوأَنَا بَع ضٍ  علَى  هللاِ  َرسولِ  ظَه رِ  عن طََرح 

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى َوالنبي   َوَسلََّم، عليه هللاَّ فَعُ  ما َساِجد   َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  حتَّى َرأ َسهُ  يَر 

بَرَ  إن َسان   ان طَلَقَ   أَق بَلَت   ثُمَّ  عن ه، فَطََرَحت هُ  ُجَوي ِريَة ، َوهي فََجاَءت   فَاِطَمةَ، فأخ 
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، عليهم تُِمهُم  ُ  َصلَّى النبي   قََضى افَلَمَّ  تَش  تَهُ، َرفَعَ  َصاَلتَهُ، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  َصو 

،: قالَ  ثُمَّ  ثاََلثًا، َسأَلَ  َسأَلَ  وإَذا ثاََلثًا، َدَعا َدَعا إَذا َوكانَ  عليهم، َدَعا ثُمَّ   اللَّهُمَّ

اٍت، ثاََلثَ  بقَُري شٍ  َعلَي كَ  ا َمرَّ تَهُ  َسِمُعوا فَلَمَّ ُك، همُ عن   َذهَبَ  َصو  ح   َوَخافُوا الضِّ

َوتَهُ،  َوشيبَةَ  َربِيَعةَ، بنِ  َوُعت بَةَ  ِهَشاٍم، بنِ  َجه لِ  بأَبِي َعلَي كَ  اللَّهُمَّ،: قالَ  ثُمَّ  َدع 

 َوَذَكرَ  ُمَعي ٍط، أَبِي بنِ  َوُعق بَةَ  َخلٍَف، بنِ  َوأَُميَّةَ  ُعق بَةَ، بنِ  َوال َولِيدِ  َربِيَعةَ، بنِ 

ابِعَ  فَظ هُ، َولَم   السَّ ًدا بََعثَ  فََوالَِّذي أَح  ُ  َصلَّى ُمَحمَّ ، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  لقَد   بالَحقِّ

َعى َسمَّى الَِّذينَ  َرأَي تُ  ٍر، يَومَ  َصر  رٍ  قَلِيبِ  - القَلِيِب، إلى ُسِحبُوا ثُمَّ  بَد   .- بَد 
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ِ  َرسولُ  بي نَما وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

بَةِ  ِعن دَ  يَُصلِّي قَائِم   عُ  الَكع  ، في قَُري شٍ  وَجم   أَل : منهم   قَائِل   قَالَ  إذ   َمَجالِِسِهم 

ِمدُ  فاَُلٍن، آلِ  َجُزورِ  إلى يَقُومُ  ي ُكم  أ الُمَرائِي هذا إلى تَن ظُُرونَ  ثِهَا إلى فَيَع   فَر 

ِهلُهُ  ثُمَّ  به، فَيَِجيءُ  وَساَلهَا، وَدِمهَا  فَان بََعثَ  َكتِفَي ِه، بي نَ  وَضَعهُ  َسَجدَ  إَذا حتَّى يُم 

، قَاهُم  ا أش  ِ  َرسولُ  َسَجدَ  فَلَمَّ  وثَبَتَ  َكتِفَي ِه، بي نَ  وَضَعهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُضهُم   َمالَ  حتَّى فََضِحُكوا َساِجًدا، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي    ِمنَ  بَع ضٍ  إلى بَع 

ِحِك،  فأق بَلَت   ،- ُجَوي ِريَة   وهي - السَّاَلمُ  َعلَي هَا فَاِطَمةَ  إلى ُمن َطلِق   فَان طَلَقَ  الضَّ

َعى،  وأَق بَلَت   عن ه، أل قَت هُ  حتَّى َساِجًدا وسلَّمَ  يهعل هللاُ  َصلَّى النبي   وثَبَتَ  تَس 

، عليهم ا تَُسب هُم  ِ  َرسولُ  قََضى فَلَمَّ اَلةَ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  اللَّهُمَّ : قَالَ  الصَّ

 َعلَي كَ  للَّهُمَّ ا: َسمَّى ثُمَّ  بقَُري ٍش، َعلَي كَ  اللَّهُمَّ  بقَُري ٍش، َعلَي كَ  اللَّهُمَّ  بقَُري ٍش، َعلَي كَ 

ِرو  ُعت بَةَ، بنِ  والَولِيدِ  َربِيَعةَ، بنِ  وشيبَةَ  َربِيَعةَ، بنِ  وُعت بَةَ  ِهَشاٍم، بنِ  بَعم 

ِ  عبدُ  قَالَ . الَولِيدِ  بنِ  وُعَماَرةَ  ُمَعي ٍط، أبِي بنِ  وُعق بَةَ  َخلٍَف، بنِ  وأَُميَّةَ  ِ : هللاَّ  فََوهللاَّ

َعى َرأَي تُهُم   لقَد   ٍر، يَومَ  َصر  ٍر، قَلِيبِ  القَلِيِب، إلى ُسِحبُوا ثُمَّ  بَد   َرسولُ  قَالَ  ثُمَّ  بَد 

 ِ َحابُ  وأُت بِعَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ نَةً  القَلِيبِ  أص   .لَع 
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 له استُجيبَ  حيثُ  وسلََّم، ليهع هللاُ  صلَّى لِلنبيِّ  ظاِهرة   ُمعِجزة  : الَحديثِ  وفي

 .عليهم َدعا َمن ُكل   وقُتِلَ 
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 الباقون هلك ثم مفرد، بعذاب هلكوا التسعة أن واألظهر :القرطبي قال

 .والدمدمة بالصيحة

 خالية بيوتهم فصارت ثمود، أفعال سوء على شاهدة الدمار آثار بقيت -6

 ذلك وفي اصي،والمع والفساد بالكفر أنفسهم ظلمهم بسبب السكان، من

 .للمعتبر عبرة

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

َحابِ  رِ  ألص  ُخلُوا ل: الِحج  مِ  هَُؤَلءِ  علَى تَد   لَم   فإن   بَاِكيَن، تَُكونُوا أن   إلَّ  القَو 

ُخلُوا فال بَاِكينَ  تَُكونُوا  .أَصابَهُم   ما ِمث لُ  بَُكم  يُِصي أن   عليهم، تَد 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي
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رُ  :الحديثِ  وفي ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في التَّفك   وقَعوا ممَّ

 ولم بالُعصاةِ  حلَّ  ما رأَى َمن ألنَّ  اآلياِت؛ تدب رِ  عن ةِ الَغفل ِمن والحذرُ  فيه؛

 ُحلولُ  يُخَشى فإنَّه بهم؛ ويَعتبِر   حالِهم، في يتفكَّر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك يتنبه  

 اليقظةَ  وإهمالِهم التدب ِر، عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حلَّت   إنَّما فإنَّها به؛ العقوبة

ر  .والتذك 

: قيل عذابه، وخافوا هللا اتقوا مؤمنون ألنهم بصالح آمنوا ذينال هللا نّجى -7

 ألهل والنجاة بالرحمة بشارة أيضا وهذا. رجل آلف أربعة قدر بصالح آمن

 في واإلخالص اإليمان، علينا ثبّت ربنا يا فاللهم واآلخرة، الدنيا في اإليمان

 وأهوال الدنيا عذاب من ونّجنا عذابك، نخاف فإنا العصيان، وجنبنا عبادتك،

 .الراحمين أرحم يا اآلخرة عذاب

: قَالَ  إَذا كانَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  َسِمعَ  َعةِ  في َحِمَدهُ، لَِمن هللاَّ ك   أن جِ  اللَّهُمَّ : قَنَتَ  الِعَشاءِ  َصاَلةِ  ِمن اآلِخَرةِ  الرَّ

 ِهَشاٍم، بنَ  َسلََمةَ  أن جِ  اللَّهُمَّ  الَولِيِد، بنَ  الَولِيدَ  أن جِ  اللَّهُمَّ  َربِيَعةَ، أبِي بنَ  َعيَّاشَ 

َعفِينَ  أن جِ  اللَّهُمَّ  تَض  ِمنِيَن، ِمنَ  الُمس  ُدد   اللَّهُمَّ  الُمؤ   اللَّهُمَّ  ُمَضَر، علَى وط أَتَكَ  اش 

َعل هَا  .يُوُسفَ  َكِسنِي ِسنِينَ  عليهم اج 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  دثالمح|  هريرة أبو:  الراوي
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( : 02) النمل سورة]قومه   مع السالم عليه لوط قصة الرابعة القصة -9

 [11 الى 14 اآليات

 لَتَأْتُونَ  أَإِنهُكمْ ( 14) تُْبِصُرونَ  َوأَْنتُمْ  اْلفاِحَشةَ  أَتَأْتُونَ  لِقَْوِمهِ  قالَ  إِذْ  َولُوطاً 

جالَ   (11) تَْجَهلُونَ  قَْومٌ  أَْنتُمْ  بَلْ  النِّساءِ  ُدونِ  ِمنْ  َوةً َشهْ  الرِّ

   التهْفِسيرُ 

 ومنكًرا إياهم موبًخا لقومه قال حين لوطًا -الرسول أيها- واذكر - 45

 يبصر جهاًرا أنديتكم في -اللواط وهي- القبيحة الخصلة أتأتون: عليهم

 !بعًضا؟ بعضكم

 تريدون ل النساء، دون الشتهاء لسبي على الرجال لتأتون أئنكم - 44

 يجب ما تجهلون قوم أنتم بل بهيمية، شهوة قضاء وإنما ولًدا، ول إعفافًا

 .المعاصي عن والبعد والطهر اإليمان من عليكم

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دائما من يأت الفاحشة علي علم بها ومدرك لما يفعله  --1

 معاصي جهل باهلل وبأثرها علي الفرد واألسرة والمجتمع كل أنواع ال --2

 بقبحها، علمكم مع اإلناث، دون الذكور إتيان وهي الفاحشة( )أتأتون --0

 إذ بعضا بعضكم رؤية حال في أو غيره، من أشنع العالم من القبيح واقتراف

 المنكر ناديكم في تأتون

جالَ  لَتَأ تُونَ  ) أَإِنَُّكم   --5 م   أَن تُم   بَل   النِّساِء؟(  ُدونِ  ِمن   ةً َشه وَ  الرِّ هَلُونَ  قَو   هذا تَج 

 شذوذ فهذا النساء، غير من الرجال إتيان تقبلون كيف أي للتوبيخ، تكرار

 بالنساء، الستمتاع من لكم هللا أحل لما وترك للفطرة، وانتكاس جنسي،

 رعا،ش ول طبعا ل شيئا تعرفون ل سفهاء، جهالء قوم أنكم والحقيقة

 عقوبة اللواط والسحاق والزنا في االسالم 
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فى صورته العامة الشائعة، التي يتعامل أهل العربية بها « الزنا»فأول: --

فى لسان اللغة، وفى لسان الشريعة، هو تلك الجريمة التي تقع بين الرجل 

 والمرأة على غير فراش الزوجية..

 جريمة، فقال تعالى:صريحة فى حكم هذه ال« النور»وقد جاءت آية  --

ُكم  بِِهما َرأ فَة  » لُِدوا ُكلَّ واِحٍد ِمن هُما ِمائَةَ َجل َدٍة َول تَأ ُخذ  انِي فَاج  انِيَةُ َوالزَّ الزَّ

هَد  َعذابَهُما طائِفَة  ِمَن  ِخِر َول يَش  ِم اآل  ِ َوال يَو  ِمنُوَن بِاهللَّ ِ إِن  ُكن تُم  تُؤ  فِي ِديِن هللاَّ

ِمنِينَ   : النور( 2« )ال ُمؤ 

ولكنهما ليستا بالزنا « الزنا»)وثانيا( : هناك جريمتان هما من قبيل 

المعروف فى لسان اللغة، أو لسان الشرع.. ولهذا فقد كان لكل منهما اسم 

 خاص به، فى اللغة وفى الشرع أيضا، وهما: الّسحاق، والّلواط..

 عملية جنسية، بين المرأة والمرأة.« السحاق»و 

 عملية جنسية، بين الرجل والرجل.« واطالل»و 

 عملية جنسية، بين الرجل والمرأة.« والزنا»و 

فى أصلها، وفيما يتفرع « الجنسية»وفى هذه الصور الثالث تكتمل العملية 

 عنها.

األصلى الذي « الزنا»)وثالثا( : إذا قيل إن اآليتين السابقتين متعلقان بأحكام 

لك كان فى بدء اإلسالم، ثم نسختا بآية يكون بين المرأة والرجل، وأن ذ

 إذا قيل ذلك، كان معناه أن كل ما ورد فى القرآن الكريم  -« النور»

متعلقا بالزنا جاء خاّصا بهذا الزنا الصريح، دون أن يكون فيه شىء  --1

عن الجريمتين األخريين: اللواط، والسحاق! وهذا أمر ما كان للقرآن أن 

ذ، خارج على مألوف الفطرة.. ألن الشريعة يتركه، بحجة أنه عمل شا

اإلسالمية ما جاءت إل لعالج الشذوذ اإلنسانى عن الفطرة السليمة، وإل 

 لتحيد به عن شروده وانحرافه عنها..

من أن يشّرع القرآن لهاتين  -لكمال التشريع -وهذا يعنى أنه ل بد --2

 الجريمتين، ويفرض عقوبة مناسبة لهما.
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اآليتين السابقتين صريحتان، فى أن األولى منهما فى شأن  )ورابعا( : أن

 النساء، وأن اآلية الثانية فى شأن الرجال، خاصة.

، كما أنه ليس بين الرجال إّل « السحاق»وليس بين النساء والنساء إل 

 « .اللواط»

نرى  -إذ خالفنا ما كاد ينعقد إجماع الفقهاء والمفسرين -وعلى هذا، فإننا --2

لََحا » . وله تعالى: أن ق َواللََّذاِن يَأ تِيَانِهَا ِمنُكم  فَآُذوهَُما   فَإِن تَابَا َوأَص 

ِحيًما ) ابًا رَّ َ َكاَن تَوَّ ِرُضوا َعن هَُما   إِنَّ هللاَّ هو « ( اآلية سورة النساء. 16فَأَع 

التي تكون بين المرأة والمرأة.. وأن هذا « السحاق»لبيان الحكم فى جريمة 

ِسُكوهُنَّ فِي ال بُيُوِت َحتَّى »كم هو ما بينه هللا سبحانه وتعالى فى قوله: الح فَأَم 

ُ لَهُنَّ َسبِياًل  َعَل هللاَّ ُت، أَو  يَج  أي يؤذين بالحبس فى البيوت، « يَتََوفَّاهُنَّ ال َمو 

بعد أن تثبت عليهن الجريمة بشهادة أربعة من الرجال، دون النساء، كما 

بََعةً ِمن ُكم  »قوله تعالى: يتبيّن ذلك فى  ِهُدوا َعلَي ِهنَّ أَر  تَش  أي أربعة منكم « فَاس 

 أيها الرجال.

لََحا » وأما قوله تعالى: --3 َواللََّذاِن يَأ تِيَانِهَا ِمنُكم  فَآُذوهَُما  فَإِن تَابَا َوأَص 

ِحيًما ) ابًا رَّ َ َكاَن تَوَّ ِرُضوا َعن هَُما  إِنَّ هللاَّ فهو « اآلية سورة النساء( . 16فَأَع 

خاص بجريمة اللواط، بين الرجل والرجل.. والحكم هنا هو أخذهما باألذى، 

الجسدى، أو النفسي، وذلك بعد أن يشهد عليهما أربع شهود، على نحو ما 

 «السحاق»فى 

 وإذ أخذنا بهذا الرأى، فإن علينا أن نكشف عن بعض وجوه خافية فيه..

..لماذا لم « اللواط»و « السحاق»العقوبة بين  فأول: هذه التفرقة فى --5

يسّو بينهما؟ ولماذا يكون للنساء حكم، وللرجال حكم.. مع أنهما أخذوا جميعا 

 بحكم واحد فى الزنا؟

والجواب على هذا.. هو أن كاّل من السحاق واللواط وإن كانا من باب --4

وقد  -الحكمةالزنا، إل أن لكل منهما موردا غير مورد صاحبه، فكان من 

 أن يختلف الحكم. -اختلف المورد



231 
 

فالمرأة وهى مغرس الرجل، ومنبت النسل، قد تستطيب هذا المنكر فيحملها 

ذلك على أن تزهد فى الرجل، وعلى أل تسكن إليه فى بيت، وأن تتحمل 

إذا شاع  -أثقال الحمل، والولدة، وتبعة الرضاع والتربية، وهذا من شأنه

نساء إلى رجال، وأن ينقطع النسل، وأل يعمر بيت، أو أن يحّول ال -وكثر

 تقوم أسرة..

ولهذا كانت عقوبة المرأة على هذه الجريمة أن تحبس فى البيت، الذي كان 

من شأنه أن يعمر بها، وأن تقيم فيه دعائم أسرة، لو أنها اتصلت بالرجل 

 اتصال شرعيا بالزواج.

المرأة فى البيت يمنع وقوع وقد يعترضنا هنا سؤال.. وهو: هل حبس --6

 هذه الجريمة منها؟

والجواب: نعم، فإن فرصتها فى البيت، مع الوجوه التي تعرفها ل تتيح لها 

ما يتيحه النطالق إلى هنا وإلى هناك خارج البيت، حيث تلقى من النساء 

من ل ترى حرجا، ول استحياء من أن ترتكب هذا المنكر معها، األمر الذي 

فى البيت الذي تعيش فيه مع أهلها، من أخوات، أو زوجات زوج، ل تجده 

 أو أب، أو أخ.. فالحبس فى البيت لمرتكبة هذا المنكر،

 هو أنجح عالج يصرفها عن هذه العادة، بقطع وسائلها إليها. 

أما الرجل والرجل، فإن عقوبتهما من جنس فعلتهما، لما فيها من تحقير --7

مروءتهما، وذلك بأخذهما باألذى المادي، أو لهما وإذلل لرجولتهما، و

 النفسي.

تِي « .. »الجمع»)وثانيا( كان حديث القرآن عن النساء بصيغة --2 َوالالَّ

وكان حديثه عن الرجال بصيغة المثنى.. « يَأ تِيَن ال فاِحَشةَ ِمن  نِسائُِكم  

 « َوالَّذاِن يَأ تِيانِها ِمن ُكم  »

كان الجمع فى النساء، وكانت التثنية فى  فما وراء هذه التفرقة؟ ولم -9

 الرجال؟ ولم لم يكن األمر على عكس هذا؟

فى وضع متساو، ل « السحاق»والجواب: أن المرأة والمرأة فى جريمة 

فرق فيه بين امرأة وامرأة، حين تلتقى المرأتان على هذا المنكر، فساغ لهذا 
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ع مرتكبات هذا المنكر، أن يكون الحديث عن هذه الجريمة حديثا شامال لجمي

بال تفرقة بينهن.. فالمرأة على حال واحدة مع أية امرأة تلتقى بها فى هذه 

 الفعلة.

بين الرجل والرجل.. فرجل « اللواط»وليس األمر على هذا الوجه فى  -11

فى وضع وآخر فى وضع.. أحد الرجلين فاعل، واآلخر مفعول به.. وفرق 

لرجلين تتم هذه الفعلة المنكرة، ومن ثّم كان بين الفاعل والمفعول.. ولكن با

اإلثم، وكان العقاب على هذا اإلثم قسما مشتركا بينهما، كما كان استحضار 

رجلين لزما كى يمكن تصّور هذه الجريمة، إذ ل يمكن تصور هذه 

 الجريمة إل مع وجود رجلين.. ذكر وذكر.

ُ لَهُنَّ َحتَّى يَتََوفَّاهُ »)وثالثا( فى قوله تعالى: --11 َعَل هللاَّ ُت أَو  يَج  نَّ ال َمو 

 « ..َسبِياًل 

يسأل عن السبيل الذي جعله هللا أو يجعله ألولئك المذنبات الالتي قضى 

عليهن بالحبس فى البيوت.. ما هى تلك السبيل؟ وهل جعل هللا لهن فيها 

 مخرجا؟

كما  -ينالذين قالوا بالنسخ فى اآليتين، وهم جمهور الفقهاء والمفسر--12

يقولون إن السبيل التي جعلها هللا لهن هى الخروج  -أشرنا إلى ذلك من قبل

بهن من هذا الحكم الذي قضى عليهن باإلمساك فى البيوت، وذلك بنسخ هذا 

وهو قوله تعالى: « النور»الحكم وإحالته إلى الحكم الذي تضمنته آية 

لُِدوا ُكلَّ واِحدٍ » انِي فَاج  انِيَةُ َوالزَّ ويروون « .. ِمن هُما ِمائَةَ َجل َدٍة ... اآلية الزَّ

صلوات هللا وسالمه  -لهذا حديثا عن النبّى صلّى هللا عليه وسلّم، وهو أنه

من ربه، وزايله ما غشيه من الوحى، قال لمن « النور»حين تلقى آية  -عليه

خذوا عنى، خذوا عنى.. قد جعل هللا لهّن سبيال.. » حضره من أصحابه: 

.) « بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم  البكر

 (5680التخريج : أخرجه مسلم 

والسؤال هنا: هل من السبيل التي تنتظر منها هؤالء المكروبات بابا --50

 من أبواب الطمع فى رحمة هللا أن ينقلن من الحبس إلى الرجم أو الجلد؟
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ُ لَهُنَّ َسبِياًل أَو  »الجواب :إن فى قوله تعالى:  َعَل هللاَّ يدا علوية رحيمة « يَج 

تمتّد إليها أيدى أولئك البائسات الشقيّات، فى أمل يدفىء الصدور، ويثلج 

العيون! فكيف يخلفهن هذا الوعد الكريم من رّب كريم؟ وحاش هلل أن يخلف 

 وعده. ول نقول فى الحديث المروي أكثر من هذا.

فيقولون: إن  -ونحن منهم -بالنسخ لهاتين اآليتين وأما الذين ل يقولون--15

السبيل التي جعلها هللا لهؤلء المذنبات، هى أن يفتح هللا لهن بابا للخروج 

من هذا السجن، على يد من يتزوج بهن.. فالزواج هنا ينتقل بهن إلى بيت 

الزوجية الذي يعشن فيه عيشة غيرهن من المتزوجات، حيث يسقط عنهّن 

 الذي وقع عليهن. هذا الحكم

وهذه الرحمة التي يمسح هللا بها دموع هؤلء المذنبات من عباده، ويرّد بها 

هذه الرحمة  -إليهن اعتبارهن، بعد الذي نالهن من عذاب جسدى، ونفسى

هى فى مقابل تلك الرحمة التي أفاضها هللا على قرنائهّن من الرجال، الذين 

بَةُ َعلَى  وَء بَِجهَالٍَة ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن  قَِريٍب اقترفوا إِنََّما التَّو  َملُوَن الس  ِ لِلَِّذيَن يَع  هللاَّ

ُ َعلِيًما َحِكيًما ) ُ َعلَي ِهم  َوَكاَن هللاَّ بَةُ لِلَِّذيَن 17فَأُولَئَِك يَتُوُب هللاَّ ( َولَي َسِت التَّو 

يِّئَاِت َحتَّى إَِذا َحَضَر أََحَدهُُم ال مَ  َملُوَن السَّ َن َوَل الَِّذيَن يَع  ُت قَاَل إِنِّي تُب ُت اآل  و 

نَا لَهُم  َعَذابًا أَلِيًما ) تَد   ( 12يَُموتُوَن َوهُم  ُكفَّار  أُولَئَِك أَع 

َوالَّذاِن يَأ تِيانِها ِمن ُكم  »جريمة اللواط.. فقد جاء بعد قوله تعالى: - --14

َ فَإِن  تابا َوأَص  »جاء قوله سبحانه:  -« فَآُذوهُما ِرُضوا َعن هُما إِنَّ هللاَّ لَحا فَأَع 

اباً َرِحيماً  بعد أن يتوبا « اللواط»فهذا األمر باإلعراض عن أهل « كاَن تَوَّ

إن صلح حالهن « السحاق»ويصلحا، وهذه السبيل التي جعلها هللا لمرتكبات 

هذا وتلك، هما رحمة من رحمة هللا، ولطف من  -ورغب األزواج فيهن

نُوَب إِلَّ »المقدور، ويخفف البالء، ويهّونه.. ألطافه، يصحب  فُِر الذ  َوَمن  يَغ 

ُ؟ فسبحانه وسع كل شىء رحمة وعلما، يجرح ويأسو، ويحكم ويعفو.. « هللاَّ

 آمنت به ل إله غيره، ول رّب سواه.

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه فى فهم هاتين اآليتين، وحملهما على هذا --16

بَةُ َعلَى »عليه، ما جاء بعدهما من قوله تعالى: الوجه الذي فهمناهما  إِنََّما التَّو 

وَء بَِجهالٍَة ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن  قَِريبٍ  َملُوَن الس  ِ لِلَِّذيَن يَع  فذكر التوبة هنا، « هللاَّ
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لَحا »وأثرها فى محو السيئات، هو توكيد لقوله تعالى:  فَإِن  تابا َوأَص 

ِرُضوا َعن هُما من الرجال لهما « اللواط»إن اللذين يأتيان الفاحشة  أي« فَأَع 

 مدخل إلى التوبة التي بها يتطهران من هذا اإلثم 

 (201/0-259)التفسير القرآني للقرآن :عبد الكريم يونس الخطيب 

واما من استحل اللواط وينادي بزواج الرجل بالرجل وموافق علي  --17

 ته في السنه بحديث ذلك حاولنا معه التوبة ويرفض ذلك فعقوب

: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم )من  عن عبدهللا بن عباس انه قال

 رأيتُموه يعمُل عمَل قوِم لوٍط فاقتلوا الفاعَل والمفعوَل بِِه(

)الراوي : عبدهللا بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة 

دث : إسناده | خالصة حكم المح 5/424التفسيرالصفحة أو الرقم: 

 صحيح(

 تِثاُث أُصوِل الفاحشِة والدَّاعيَن إليها والواقِعيَن فيها..: اج  وفي الحديثِ 

واما من فعلها وهو يعلم انها حرام فيدخل في حديث الذي اخرجه اللباني 

 في صحيح الجامع 

هُ  َسبَّ  َمن   ملعون   ، أباهُ  سبَّ  َمن   ملعون   وفي الصحيح عن ابن عباس  ، أُمَّ

 َكَمهَ  َمن   ملعون   ، األرضِ  تُخومَ  َغيَّرَ  َمن   ملعون   ، هللاِ  لغيرِ  ذبَحَ  َمن   ملعون  

َمى  قومِ  بعَملِ  عِملَ  َمن   ملعون   ، بهيَمةٍ  على وقعَ  َمن   ملعون   ، طريقٍ  َعن   أَع 

 لوطٍ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  اْللباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1985: الرقم أو الصفحة

 ِمن َكثيرٍ  بَيانِ  على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِحرصِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي

 . الُمسلمُ  ليَتجنِبَها اللَّعنَ  توِجبُ  التي القَبائحِ 

هَلُونَ  قال ثم بالعلم(، تُْبِصُرونَ  تفسر )وإذا --4  علماء يكونون فكيف تَج 

 بأنها الجاهلين فعل تفعلون: أراد أنه الزمخشري ذكر كما والجواب جهالء؟
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 السفاهة بالجهل أراد أنه أو العاقبة، تجهلون أو بذلك، علمكم مع فاحشة،

 .ماجنون سفهاء أنهم أي عليها، كانوا التي والمجانة

م   أَن تُم   ل  بَ  وقوله --6 هَلُونَ  قَو   فعال يفعلون بأنهم لهم لزم ثابت وصف تَج 

 .والقبيح الحسن بين الفرق يعقلون ول يميزون ل الذين السفهاء الجهالء

 انتهي التفسير التربوي للجزء التاسع عشر وهلل الحمد اوال واخر


