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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

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

 ]الجزء العشرون[] 

 ]تتمة سورة النمل[

 [19الى  15( :اآليات 02تتمة قصة لوط عليه السالم  ]  سورة النمل ) -8

لُوٍط ِمْن قَْريَتُِكْم إِنَُّهْم أُناٌس  فَما كاَن َجواَب قَْوِمِه إاِلَّ أَْن قالُوا أَْخِرُجوا آلَ 

ْرناها ِمَن اْلغابِِريَن )15يَتَطَهَُّروَن ) ( 12( فَأَْنَجْيناهُ َوأَْهلَهُ إاِلَّ اْمَرأَتَهُ قَدَّ

 (19َوأَْمطَْرنا َعلَْيِهْم َمطَراً فَساَء َمطَُر اْلُمْنَذِريَن )

  التَّْفِسيرُ 

 إنهم قريتكم، من لوط آل أخرجوا: همقول إال جواب من لقومه كان فما - 65

 ال الذين لوط بآل استهزاء   ذلك قالوا واألنجاس، األقذار عن يتنزهون أناس

 .ارتكابها عليهم ينكرون بل الفواحش، من يرتكبونه فيما يشاركونهم

 في الباقين من تكون أن عليها حكمنا امرأته إال أهله، وسلَّمنا فسلَّمناه - 65

 .الهالكين من لتكون العذاب

ا فكان السماء، من حجارة عليهم وأمطرنا - 65 ا سيئ ا مطر  فُوا لمن مهلك   ُخوِّ

  .يستجيبوا ولم بالعذاب

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

اقتضت عدالة هللا تعالى أال يعذب قوما إال بعد إنذار، وأال يعجل لهم  --1

هذا ما فعله نبي هللا لوط عليه السالم مع العقاب إال بعد نصح وإرشاد وإمهال. و

قومه أهل سدوم، فإنه وبخهم وأنكر عليهم بشدة فعلتهم القبيحة الشنيعة التي 

يعلمون أنها فاحشة، وذلك أعظم تجريما وأكبر إثما ومعصية، ويقال: إنهم 
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كانوا يتعاطون هذه الفاحشة جهارا نهارا، وال يستترون من بعضهم بعضا، 

 مردا.عتوا منهم وت

 ثم صرح لوط عليه السالم بذكر تلك الفعلة الشنيعة، وأعلنها لفرط قبحها --2

 بشدة يعلمهم واآلن العقوبة، أو التحريم أمر جاهلون بأنهم ووصفهم وسوئها،

 .العذاب وألم العقاب بقبح وينذرهم الحرمة،

 على وأصروا فسقهم، في غيا وازدادوا ضاللهم، في أمعنوا القوم لكن --3

 على قائلين قريتهم، من وأهله لوط طرد على بينهم فيما وتآمروا صيتهم،مع

 .الرجال أدبار عن يتنزهون يَتَطَهَُّرونَ  أُناس   إِنَّهُم  : منهم االستهزاء سبيل

 هل  جماع الرجل زوجته في الدبر حرام ام حالل ؟ 

 حدكلو هتعرف وانت دا الكالم اقرا...  حالل وال حرام الدبر فى االتيان هل

  سؤالك على بيجاوب والدالئل بالعقل رد من الكتر مجمع موضوع ودا

 ! حالل هى االجابه وانه

 هللا؟ لك احلها شهوات وتكبت ليه؟ نفسك تمنع عاوز حضرتك

 لية!!! بالذات؟؟ واحدة حتة عدا ما كله الزوجة جسم هيحلل ربنا ان مقتنع انت

 ال دي اعتقد و للرجل نسياج المثيرة المناطق من انها العلم مع طيب يعني

 الثديين شأن شأنها الجنسية الرموز احد انها في جدال ال فالمؤخرة.  فيها جدال

 بين متفاوتة بنسب جنسيا يثيره رجل اى قبل من رؤيتها عند ومنظرها والمهبل

 ال ايضا وهذا المرأة عن الجنسية االثارة اماكن من انها عن فضال. الرجال

 فتحة) واحدة الشهوة لمناطق المغذية العصبية الحزمة افتشريحي.  فية جدال

 مركز فإن وكذلك( التناسلية الرجل أعضاء المرأة، عند التناسل فتحة الشرج،

ََ  هرمونيا   متصل المخ في الجنسية المتعة  و. تلك الشهوة بمناطق وعصبيا 

 مالمسة او خاص بشكل المرأه عند الشرج فتحة مالمسة عند فإنه لذلك

 ان اعتقد فال. الجنسية باإلثارة المرأة تشعر عام بشكل والمؤخرة فاالردا
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 واصل ولو. مؤخرتها او اردافها مالمسة عند جنسيا تثتثار ال امراة هناك

 بين الفاصل الخط داخل الى بيديه ليصل اكثر بالتعمق مؤخرتها مداعبة زوجها

 من التقزز مسألة اما. ) دبرها من اقترب كلما الزوجة اثارة الزدادت الفلقتين

 وال. الحضارية واالختالفات لألذواق تخضع مسألة فتلك عدمه من الفعل هذا

 الى بالتحريم الفعل ذلك اثبات محاولة في والمغاالة ما فعل بتحريم القول يجوز

 الحد الى و اسانيد بال ضعيفة روايات الى االستناد بذلك القائل يجعل الذي الحد

 مثل علماء وكتب األئمة كتب في الوارده االراء من ثيرالك تجاهل فيه يتم الذي

 الكلمات بعض مرادفات تجاهل ايضا فيه يتم الذي الحد والى مالك و الشافعي

 (بالتحريم عليها يستدل التي القرانية االيات في الواردة

 آلراء طبقا عمليا واحد عصبية حزمة من المهبل و الشرجية المنطقة تتغذى

 .نساءال من عريض قطاع

 األحاديث من بمجموعة عليك يرد الدبر في الزوجة جماع عن السؤال عند

 أو التحليل فيه يثبت لم: الشافعي قال كما األمر هذا أن والواضح. الضعيفة

  نيل في للشافعي حوار وهناك. أحله ومالك. اإلباحة فيه واألصل التحريم

 مسألة بقيت: المبحث اهذ من جزءا وإليك. مباح أنه بالعقل يثبت 3ج األوطار

 اختالف كثرة من رأيت لما إال فيها أتحدث أن أحببت ما الموضوع هذا في

  وقد الخلف، من أي دبرها في المرأة جماع وهي أال ، حولها الناس

 وباهلل أقول حرام؟ أم حالل أهو الموضوع هذا حول وحديثا قديما الناس اختلف

 ولم فيه، إثم وال ومباح حالل لخلفا من دبرها في المرأة جماع إن: التوفيق

  ما لكم فصل وقد: تعالى قال ، ذلك يحرم هللا كتاب في نص يرد

 في الزوجات النساء إتيان حرمة تفصيل هللا كتاب في يوجد وال عليكم، حرم

 حرث نساؤكم: تعالى قال ذلك، يبيح هللا كتاب في نصا هناك إن بل أدبارهن،

  ، والمتاع الزرع: هو اللغة في حرثوال شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم
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 اللغة في المتاع أما.  األوالد إنجاب عن كناية وفيه النبات مكان هو والزرع

 ما له دام:  بالشيء وتمتع ، الطويل واالنتفاع والسرور، ، الجيد الشيء: فهو

  يأت لم ما عمومه على يؤخذ اللفظ أن معروف هو وكما ، منه يستمده

 إنبات موضع أي للرجل حرث فالمرأة ، عمومه عن يخرجه سياق أو نص

 الطويل واالنتفاع الرجل لسرور ومصدر جيد شيء أي:  له ومتاع ، الولد

  الحرث معاني من واحد معنى فاختيار ، منفعة من منها يستمده لما الدائم

 هللا أنزل ما تخصيص فهو النص من سياق أو نص دون الناس على وفرضه

 وضع يحرم أن لزمه حرام المرأة بدبر االستمتاع إن قال ومن سلطان، من به

  أن يحرم وبالتالي ، الفرج غير المرأة جسد من مكان أي في الذكر

 بيديها تمسكه أن أو ثدييها بين أو رجليها بين أو فخذيها بين ذكره الرجل يضع

 قوله في ورد الذي" أني"  لفظ أما.  أحد يحرمه ولم أحد به يقل لم ما وهذا

  اآلية هذه ومفهوم. شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم: بحانهس

 أي لكم ومتاع األوالد إنبات موضع أي لكم حرث نساؤكم العربية للغة طبقا

 شاء ومتى وكيف أين أي شاء أنى بها يتمتع أن وللرجل ، دائمة ومنفعة سرور

  ناهمع أنى ولفظ ، المساجد في االعتكاف وأثناء الحيض وقت في إال

 : كاآلتي العربية اللغة كتب جميع في أتي كما

 من بمعنى واستفهامية ، أين بمعنى شرطية تكون:  أنى الوجيز المعجم في جاء

 وبمعنى ؟ هذا لك أين من بمعنى[ هذا لك أني مريم يا] القرآن في جاء كما أين

 .هللا هذه يحيي كيف أي[ هللا هذه يحيي أنى] القرآن في جاء كيف

 كقول للمكافأة أي للمجازاة تأتي يعيش البن المفصل شرح: ابكت وفي

 ظرف وأين أين، بمعنى فتكون{ بها تشتجر تأتيها أنى فأصبحت:}الشاعر

  بل االستفهام بمعنى وليس أين بمعنى اآلية هذه في وأنى الفتح على مبني مكان
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 تأتي الحالتين كال وفي مجازية أو شرطية فهي لالستفهام، ليست اآلية في هي

 مكان أي في أي شئتم، أنى حرثكم فأتوا يعني مكان ظرف وأين ، أين بمعنى

  في اللفظ أن اللغة أهل عند معلوم هو وكما الدبر، أو القبل في شئتم

 يخصص أو ذلك يخصص نص أتى إذا إال العموم على ابتداء يحمل العربية

 ، ومتى ، فكي: يقتضي اآلية هذه في أنى لفظ وعموم نفسه السياق قبل من

  من محكم بنص إال بعينه موضع على تخصص وال ، أين ومن ، وأين

 هذا يربطون دبرها في الزوجة إتيان يحرمون الذين الناس من كثير. القرآن

 قوم يرتكبها كان التي الفاحشة نفس هو هذا ويقولون ، لوط قوم بفعل األمر

  لوط قوم عن قرآنال في ورد ما قرأتم لو إنكم: نقول عليهم وللرد ، لوط

 فقد دبرها، في المرأة إتيان وبين لوط قوم بين ربطكم وخطأ قولكم خطأ لعلمتم

 وردت التي النصوص يقرأ ومن مرات ثماني القرآن في لوط قوم قصة وردت

  يصح وال ، تماما يفهمون ما غير األمر أن لعلم لوط قوم في

 لوط قوم بين فشتان ، هادبر في المرأة إتيان على لوط قوم فعلة قياس مطلقا

 .الخلف من دبرها في زوجته الرجل يأتي أن وبين

 إذ فادح، خطأ هو دبرها في الزوجة جماع وبين لوط قوم فعل بين القياس إن

 جريمتهم وإنما الدبر، في الجماع نفسها الفعلة في جريمتهم تكن لم لوط قوم إن

  ، امرأة مع سولي مثله رجل مع الفعلة هذه يفعل الرجل أن في كانت

 هي وهذه ، جريمتهم هي تلك النساء، دون من الرجال يشتهون كانوا فإنهم

 ينتهوا لم ولما السالم، عليه لوط عنها ونهاهم عليهم هللا أنكرها التي الفاحشة

  حجارة عليهم وأرسل قريتهم عليهم هللا دمر بأن هللا عاقبهم ذلك عن

 ، للرجل الرجل اشتهاء متهمجري كانت ،إذا   األرض بهم وخسف سجيل من

 النساء تركوا فهم ، فيهن رغبتهم وعدم والزوجات النساء عن وإعراضهم

  وردت التي القصة ونصوص ، أمثالهم الرجال مع فعلهم كل وكان ، تماماُ 
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 تماما ذلك تؤكد القرآن في

 وحيد بحديث دبرها في الزوجة وطء تحريم على السنة أهل جمهور استدل قد

 الصنعاني قال فقد والحرام الحالل به يثبت الذي الصحيح الحديث رجةد يبلغ لم

  عن النساء عشرة باب في( 135/3)  السالم سبل في

 في أمرأة أتى من ملعون( )وآله عليه هللا صلى) هللا رسول قال: قال هريرة أبي

 له واللفظ والنسائي داود أبو رواه المتن صاحب حجر ابن: وقال( دبرها

  روي شرحه في الصنعاني قال ثم. باالرسال أعل لكن اتثق ورجاله

( قال ثم..... )منهم الصحابه من جماعة عن كثيرة طرق من بلفظه الحديث هذا

 بعض يشد الرواة واختالف الطرق كثرة مع ولكنه كالم جميعها طرقه وفي

 .بعضا   طرقه

 إالَّ  ـ مةاال ذهبت هذا وإلى أدبارهن في النساء إتيان تحريم على ويدل( قال)

 بالحرمة القول إلى ذهبوا الحديث هذا الجل يعني وهو. آه. للحديث ـ القليل

  وخصوصا   شرعي حكم إثبات في كافية الحجة هذه أن نرى ال ونحن

 .والحرام الحالل في

 بذلك صرح بل داود وأبي أحمد غير في أجده فلم النسائي رواه قوله فأما

 ناقش ثم( داود وأبو أحمد رواه: )(010/5)  االوطار نيل في فقال الشوكاني

  أيضا   أخرجه االول هريرة أبي حديث فقال الباب هذا في االحاديث

 السنن بقية في اللفظ وهذا االسناد بهذا أجده ولم: قلت) والبزار السنن أهل بقية

 كيفما الحديث تقوية في والمبالغات التدليس من هذا فقولهم رأيته ما كان فإن

 (.كان إسلوب وبأي اتفق

 وقال بمشهور ليس: البزار قال مخلد بن الحرث إسناده وفي: الشوكاني قال ثم

 على فيه اختلف وقد( الحال مجهول: رواية وفي) حاله يعرف ال: القطان ابن

 ....صالح أبي بن سهيل
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 رجاله بأن السالم سبل في كما حجر ابن) يقول كيف ذلك بعد ندري فال: فنقول

 الثقات من بأنه مخلد بن الحرث على يحكم وكيف ؟!!باالرسال أعلَّ  لكن ثقات

 ؟!الحال مجهول بأنه التهذيب تقريب في نفسه هو عليه حكمه مع

 الحديث هذا وضعف الحال مجهول مخلد بن الحارث بأن االلباني أقر وكذلك

 .به

 القارئ أخي فاليك أئمتهم من( دبرها في الزوجة وطئ) بجواز قال من وأما

 :ذلك في نقلوا ما بعض

 الشافعي عن الحكم عبد إبن وحكى(: 615/15) المجموع في النووي قال ـ1

 تحليله وال تحريمه في( وآله عليه هللا صلى) هللا رسول عن يصح لم: قال أنه

  عن... الحاكم وروى(: قال ثم. )حالل أنه والقياس شيء

 كنتَ  إن: له فقلت (حنيفة أبي تلميذ) الحسن بن محمد سألني: قال أنه الشافعي

 تكلمت وإن، أعلم فأنت تصح لم وإن الروايات وتصحيح المكابرة تريد

  المناظرة آخر إلى.. )المناصفة على: قال، المناصفة على كلمتك بالمناصفة

 روي وقد: النووي قال ثم( جيدا   مطالعتها القارئ من نرجو التي الرائعة

 ذلك عنه روى أنه تعليقه في يبالط أبو القاضي قال. مالك عن أيضا   الجواز

  والتحصيل البيان كتاب في رشد ابن عنه ورواه المغرب وأهل مصر أهل

 أصحابه متأخروا رجع وقد الرواية هذه يثبتوا لم العراقيون مالك وأصحاب

 أدركت ما) قوله مالك عن رواية قدامة ابن نقل وقد. بتحريمه وأفتوا ذلك عن

  أصحابه ذلك أنكر ثم حالل أنه في يشك ديني في به أقتدي أحدا  

 إحالله إلى أصحابنا بعض ذهب: الشافعي قال: المزني قال: قال ثم(. العراقيون

 اغتسلت اآلن: )فقال ذلك عن سفئل مالكا   أن وحكي.... تحريمه الى وآخرون

  مثل الشيعة غير بها قال خالفية فقهية فالمسألة إذن(!!! منه
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 على يهرج أن ذلك بعد ألحد يحق فال وغيرهم فعونا عمر وابن ومالك الشافعي

 .منير كتاب وال هدى وال علم دون تعالى هللا بأحكام ويستهزئ الشيعة

: قال فقد( 131/5)  المغني في قدامة ابن نقله ما تقدم ما على ونزيدكم ـ2

 أنه مالك عن وروي ومالك ونافع أسلم بن وزيد عمر ابن عن إباحته ورويت

  وأهل حالل أنه في يشك ديني في به أقتدي أحدا   أدركت ما: قال

 تعالى هللا بقول أجله من واحتج ذلك ينكرون مالك أصحاب من العراق

 لفروجهم هم والذين) سبحانه وقوله( شئتم افنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم)

 (.أيمانهم ملكت ما أو أزواجهم على إال حافظون

 ففيه النساء في وأما: الدبر وطئ عن (58/50) المحلى في حزم ابن وقال ـ3

 فاشهد مالك لي فقال(: وفيه..... )نافع وعن عمر ابن عن فيه افختلف اختالف

  عمر ابن سأل أنه يسار بن سعيد عن لحدثني ربيعة على

 .أيضاً ( 051/1) الكبرى السنن في النسائي ورواه. به بأس ال: فقال

 قال أيضا   مهران بن ميمون لوقا (605/5)  القرآن احكام في الجصاص وقال

 ثم)!!( عقله وذهب كبر ما بعد أدبارهن في النساء وطئ تحليل يعني نافع ذلك

  ويروى: مالك عن باالباحه القول ثبوت نقله بعد الجصاص قال

 تعالى قوله فيه ويتأول بأسا   بذلك يرى ال كان أنه القرظي كعب بن محمد عن

 أنتم بل أزواجكم من ربكم لكم خلق ما نوتذرو العالمين من الذكران أتأتون)

  ذلك ونقل. تشتهون كنتم إن ذلك مثل أزواجكم من: أي( عادون قوم

 .بنصه( 61/0) اآلثار المعاني شرح في الطحاوي أيضاً 

 وفي حتى وثبوتها المسألة هذه في المختصر البحث هذا ختام في هنا ونذكر ـ6

 إذا عمر ابن كان: قال نافع عن: قال حيث عمر ابن عن ذلك روى فقد البخاري

  فقرأ، يوما   عليه فأخذت، منه يفرغ حتى يتكلم لم القرآن قرأ
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: قال، ال: قلت افنزلت؟ فيما تدري: قال مكان إلى انتهى حتى البقرة سورة

 عن أيوب حدثني أبي حدثني الصمد عبد وعند. مضى ثم، وكذا كذا في افنزلت

 ( بياض.... )في يأيتها: قال ئتمش أنى حرثكم فأتوا عمر ابن عن نافع

 .لكم حرث نساؤكم باب( 151/6) البخاري صحيح

 بكر ابو قال وقد: فقال( 161/5) فتحه في حجر ابن الرواية هذه على وعلق

 فقال التفسير في الحديث هذا البخاري أورد المريدين سراج في العربي بن

  بن حمدم فيها صنف مشهورة والمسألة بياضا   وترك في قها6يأيت

 في عمر بن حديث أن وبَيَّنَ  كتابا   شعبان بن محمد فيها وصنف جزءا   سحنون

 بن رواية وهي االولى الرواية فأما(: حجر ابن قال ثم. )دبرها في المرأة إتيان

  تفسيره وفي مسنده في راهويه بن إسحاق اخرجها فقد عون

 قوله إلى انتهى حتى( مكان إلى انتهى حتى) قوله بدل وقال المذكور باالسناد

 اآلية؟ هذه افنزلت فيما أتدرون فقال شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم

  بن أورده وهكذا أدبارهن في النساء إتيان في نزلت: قال ال: قلت

 القرآن فضائل في عبيدة أبو وأخرجه نحوه عون ابن عن.....  طريق من جرير

 .اوكذ كذا في فقال فأبهمه عوف بن معاذ عن

 عن التفسير في جرير بن فأخرجها( البياض رواية) الصمد عبد رواية وأما

: بلفظ فذكره أبي حدثني الوارث عبد بن الصمد عبد عن الرقاشي قالبة أبي

  وهذا الحميدي قول َويرد   العربي ابن قول يؤيد وهو( الدبر في يأتيها)

 نكتة من له بد وال ءاالكتفا يسمى البديع أنواع من نوع البخاري استعمله الذي

 تحريف في االكتفاء وهذا البديع هذا ما ندري فال)!( إستعماله بسببها يحسن

 وكتمانها؟ وإخفائها هللا دين أحكام
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 السند وهو) القطان سعيد بن يحيى بن محمد رواية وأما: حجر ابن قال ثم

 نع االعين بكر أبي طريق من االوسط في الطبراني فوصلها( للبخاري الثالث

  نزلت إنما: قال عمر ابن الى المذكور بالسند المذكور يحيى بن محمد

 إتيان في رخصة لكم حرث نساؤكم( وآله عليه هللا صلى) هللا رسول على

 .الدبر

 أئمة من جماعة وذهبت: الدبر وطئ حرمة بعدم قال من حجر ابن ذكر ثم

 ال أنه إلى بوريالنيشا علي وأبي والنسائي والبزار والذهلي كالبخاري الحديث

  هو فها(. 163/5) الفتح(. التحريم يقصد) شيء فيه يثبت

 شيعي البخاري فهل التحريم أحاديث ويضعف الجواز أحاديث يروي البخاري

 أحاديث ثبوت مع( تثبت لم أنها ثبت والتي) النهي أحاديث فإن وكذلك ايضا ؟

 .أكثر ال الكراهية على تدل ما غاية فإنها الجواز

 السؤال

 ممن دعك الدبر؟و في جنسية حسية نهايات تعالى و سبحانه هللا خلق لماذا

 المرأة أن على الدراسات أكدت فلقد احد و طرف من تكون المتعة أن يقولون

 . الدبر إتيان من للنشوة تصل قد

 السؤال

 بأنها علما ؟ الطرفين عند الجماع قت و الحساسية شديدة البروستاتا تكون لماذا

 "الشرج فتحة"األعصاب نهايات مدخل ليست و بالداخل

 آمنوا الذين وأهله لوطا هللا ينجي أن اإللهية الرحمة مقتضى فكان --6

 التي امرأته إال الفساق، العصاة هؤالء برجس التدنس من وتورعوا برسالته،

 .العذاب في معهم باقية أضحت القبيحة، قومها بأفعال راضية كانت
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 بالمعروفِ  لتأُمُرنَّ  بيِدهِ  نَفسي والَّذي اليمان وفي الصحيح عن حذيفة بن

ُ  ليوِشَكنَّ  أو المنكرِ  عنِ  ولتَنهُونَّ   فال تَدعونَهُ  ثمَّ  منهُ  عقاب ا عليُكم يبعثَ  أن هللاَّ

 لَُكم يَستجيبُ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0558: الرقم أو الصفحة

كِ  ِمن   والتَّرهيبُ  التَّحذيرُ : الحديثِ  وفي  .المنَكرِ  َعن والنَّهيِ  بالمعروفِ  األمرِ  تَر 

ةِ  هِذهِ  آِخرِ  في يَكونُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وَمسخ   َخسف   األمَّ

ِ  رسولَ  يا: قُلتُ : قالَت ، وقَذف   الحونَ  وفينا أنَه لِكُ  ، هللاَّ  ظَهَرَ  إذا نَعم: الَ ق ؟ الصَّ

 الخبَثُ 

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

 شرح|   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0591: الرقم أو الصفحة الترمذي

 الحديث

 (6580) يعلى وأبو له، واللفظ( 0591) الترمذي أخرجه:  التخريج

نوبِ  ِعظَمُ : الحديثِ  وفي ماِن، رِ آخ في الذُّ  .ُعقوبتِها وِعظَمُ  الزَّ

 العصيان على المصرين هؤالء هللا يجازي أن العدل مقتضى من وكان --6

 عليهم هللا فأنزل اإلنذار، يقبلوا فلم بالعقاب أنذروا والذين الفاحشة، وارتكاب

مة منضود، سجيل من حجارة السماء من  الظالمين من هي وما ربك، عند مسو 

 !!المشؤوم المصير ذلك أسوأ وما يعا،جم فأهلكوا ببعيد،

 الى 18 اآليات( :02) النمل سورة  ]اإللهية   والقدرة الوحدانية أدلة -50

56] 

ا يُْشِرُكوَن ) ُ َخْيٌر أَمَّ ِ َوَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَِّذيَن اْصطَفى آّلِلَّ ( 18قُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ْن َخلََق السَّماواِت َواأْلَْرَض َوأَنْ  َزَل لَُكْم ِمَن السَّماِء ماًء فَأَْنبَْتنا بِِه َحدائَِق ذاَت أَمَّ

ِ بَْل ُهْم قَْوٌم يَْعِدلُوَن ) ( أَمَّْن 50بَْهَجٍة ما كاَن لَُكْم أَْن تُْنبِتُوا َشَجَرها أَإِلهٌ َمَع هللاَّ
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َعَل بَْيَن اْلبَْحَرْيِن َجَعَل اأْلَْرَض قَراراً َوَجَعَل ِخاللَها أَْنهاراً َوَجَعَل لَها َرواِسَي َوجَ 

ِ بَْل أَْكثَُرُهْم ال يَْعلَُموَن ) ْن يُِجيُب اْلُمْضطَرَّ إِذا َدعاهُ 55حاِجزاً أَإِلهٌ َمَع هللاَّ ( أَمَّ

ِ قَلِيالً ما تََذكَُّروَن ) وَء َويَْجَعلُُكْم ُخلَفاَء اأْلَْرِض أَإِلهٌ َمَع هللاَّ ( 50َويَْكِشُف السُّ

ْن يَْهِديكُ  ياَح بُْشراً بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه أَمَّ ْم فِي ظُلُماِت اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَمْن يُْرِسُل الرِّ

ا يُْشِرُكوَن ) ُ َعمَّ ِ تَعالَى هللاَّ ْن يَْبَدُؤا اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ َوَمْن  (50أَإِلهٌ َمَع هللاَّ أَمَّ

ِ قُْل هاتُوا بُْرهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم صاِدقِيَن  يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّماِء َواأْلَْرِض أَإِلهٌ  َمَع هللاَّ

(56) 

  التَّْفِسيرُ 

 عذب الَّذي عذابه من منه وأمان نعمه، على هلل الحمد: -الرسول أيها- قل - 65

 بحق   المعبودُ  هللا ،- وسلم عليه هللا صلى - النبي ألصحاب وصالح لوط قوم به

 تملك ال معبودات من المشركون يعبده ما أم رخي شيء كل ملكوت بيده الَّذي

ا ا؟ وال نفع   !ضر  

 أيها- لكم وأنزل سابق، مثال غير على واألرض السماوات خلق من أم - 51

 كان ما وجمال، حسن ذات حدائق به لكم فأنبتنا المطر، ماء السماء من -الناس

 أمعبود أنبتها، يالَّذ هو فاهلل ذلك، عن لعجزكم الحدائق تلك شجر تنبتوا أن لكم

ون الحق عن ينحرفون قوم هم بل ال،! هللا؟ مع هذا فعل  الخالق فَيَُسوُّ

ا بالمخلوقين  .ظلم 

ة األرض صي ر َمن   أَم   - 51  داخلها وصي ر عليها، بمن تضطرب ال ثابتة مستقر 

ا  والعذب المالِح: البحرين بين وصي ر ثوابت، جباال   لها وصير تجري، أنهار 

 أمعبود للشرب، يصلح فال يفسده، ال حتَّى بالعذب المالح اختالط عيمن فاصال  

 أشركوا لما يعلمون كانوا ولو يعلمون، ال معظمهم بل ال،! هللا؟ مع ذلك فعل

ا باهلل  .مخلوقاته من أحد 

 باإلنسان يقع ما ويرفع دعاه، إذا واشتد   أمره عليه ضاق من يجيب َمن   أَم   - 52

ا بعضكم يخلف األرض في خلفاء يصي ركمو وغيرهما، وفقر مرض من  بعض 

 .وتعتبرون تتعظون ما قليال   ال،! هللا؟ مع ذلك يفعل أمعبود جيل، بعد جيال  
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 معالم من لكم ينصبه بما البحر وظلمات البر ظلمات في يهديكم َمن   أم   - 53

 عباده، به يرحم الَّذي المطر نزول بقرب مبشرات الرياح يبعث ومن ونجوم،

 .مخلوقاته من به يشركون عما وتقدس هللا، تنزه! هللا؟ مع ذلك يفعل دأمعبو

أم من يبدأ الخلق في األرحام مرحلة بعد مرحلة، ثم يحييه بعدما يميته،  - 56

ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته، ويرزقكم من األرض 

لهؤالء  -يها الرسولأ-بالنبات الَّذي ينبته فيها! أمعبود يفعل ذلك مع هللا؟! قل 

المشركين: هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك، إن كنتم صادقين فيما 

 تدعونه من أنكم على حق.

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 وقدرته ووحدانيته تعالى هللا وجود إثبات على األدلة اآليات هذه تضمنت

 وجلب الضرر، دفع في والتفرد اإليجاد،و بالخلق األدلة هذه وتتلخص الشاملة،

 :يأتي فيما ذلك ويتجلى والنشر، الحشر على والقدرة والخير، النفع

 وارتكابهم والوثنية الشرك على إلصرارهم جميعا الخالية األمم كفار إهالك -1

 .الفواحش وعظائم المعاصي كبائر

دُ : وقوله ِ  ال َحم  طَفى الَِّذينَ  ِعباِدهِ  َعلى َوَسالم   هلِلَّ  هللا حمد إلى وإرشاد تعليم اص 

 مما ديارهم، في والمعصية الشرك زرعوا الذين الخالية األمم كفار هالك على

 .وعظة عبرة هذا وفي منهم، التخلص يجب

طَفَى هللاَ  إِنَّ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة  الكالمِ  ِمنَ  اص 

ا : )  قال فَمن  ( .  أكبرُ  وهللاُ  ، هللاُ  إالَّ  إلَهَ  وال ، هللِ  الحمدُ  و ، هللاِ  ُسبحانَ : )  أربع 

ُرونَ  لهُ  ُكتِبَ  ؛(  هللاِ  ُسبحانَ  ُرونَ  عنهُ  وُحطَّت   ، حسنة   ِعش   قال وَمن   ، َسيِّئَة   ِعش 

 قال وَمن   ، ذلكَ  فمثلُ  ؛(  هللاُ  إالَّ  إلَهَ  ال: )  قال وَمن   ، ذلكَ  فمثلُ  ؛(  أكبرُ  هللاُ : ) 

دُ ال حَ : )  ِ  م   وُحطَّت   ، حسنة   ثالثُونَ  لهُ  ُكتِبَت   ؛ نفِسهِ  قِبَلِ  من(  ال َعالَِمينَ  َربِّ  هلِلَّ

 ( . َسيِّئَة   ثالثُونَ  عنهُ 
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:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة وأبو الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5116: الرقم أو الصفحة الترغيب صحيح

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 مسلم شرط على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  609: الرقم أو الصفحة

 من والمصطفين األنبياء على والسالم هلل بالتحميد االستفتاح ذلك من ويؤخذ

 ب،األد هذا جيل عن جيال والوعاظ والخطباء العلماء توارث ولقد عباده،

 األمور فواتح في وسلم عليه هللا صل ى هللا رسول على وصلوا هللا فحمدوا

 .والخطب المواعظ وفي المفيدة

 الذي هللِ  الحمدُ : "  فقال مبتل ى رأى من وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

لني و ، به ابتالكَ  مما عافاني  يُِصب هُ  لم ،"  تفضيال   خلق ممن كثير   على فضَّ

 البالءُ  ذلك

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0202: الرقم أو الصفحة

 . الباليا ِمن ويُعافيه اإلنساَن، يَحفَظُ  عليه والثَّناءَ  هللاِ  ِذكرَ  أنَّ : الحديثِ  وفي

ُ : سبحانه قوله -2 ا َخي ر   آهللَّ ِرُكونَ  أَمَّ  على وتهكم وتوبيخ للمشركين تبكيت يُش 

 .تعالى هللا عبادة على األصنام عبادة إليثارهم وضاللهم، حالهم

 الشجر ومنبت المطر، ومنزل واألرض، السموات خالق هو تعالى هللا -3

 المختلفة، واأللوان واألشكال األنواع ذات الغن اء الحدائق في والثمر والزرع

 للعبادة المستحق هو قطعا فيكون والبهاء، حسنال الرائعة الجميلة والمناظر

 يخلقوا أن يمكنهم وال لهم يتيسر وال لغيرهم وال للبشر يتهيأ ال ألنه غيره دون

 .ذلك مثل عن عجزة فهم ذكر، مما شيئا

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

ُ  َخلَقَ  بَةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ ب ِت، يَومَ  التُّر   َوَخلَقَ  األَحِد، يَومَ  الِجبَالَ  فِيهَا َوَخلَقَ  السَّ
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ُروهَ  َوَخلَقَ  االث نَي ِن، يَومَ  الشََّجرَ  بَِعاِء، يَومَ  النُّورَ  َوَخلَقَ  الثُّاَلثَاِء، يَومَ  الَمك   األر 

َوابَّ  فِيهَا َوبَثَّ  دَ  السَّاَلمُ  عليه آَدمَ  َوَخلَقَ  الَخِميِس، يَومَ  الدَّ رِ  بَع   يَومِ  ِمن الَعص 

رِ  بي نَ  فِيما الُجُمَعِة، َساَعاتِ  ِمن َساَعة   آِخرِ  في الَخل ِق، آِخرِ  في الُجُمَعِة،  الَعص 

 .اللَّي لِ  إلى

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

 [صحيح] : المحدث حكم خالصة|  0298: الرقم أو الصفحة

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  في التَُّؤَدةِ  فَضلُ : الحديثِ  وفي

 لقول به يستدل :َشَجَرها تُن بِتُوا أَن   لَُكم   كانَ  ما: تعالى قوله في القرطبي قال -6

 ويعضده .يكن لم أم روح له أكان سواء شيء، أي تصوير منع على مجاهد

  عليه هللا صلّى النبي عن رةهري أبي حديث من صحيحة في مسلم رواه ما

نْ  أْظلَم   وَمنقال :  قال هللا عزوجل  ًة، َفْلَيْخل ق وا َكَخْلِقي؟ َخْلًقا َيْخل ق   َذَهبَ  ِممَّ  َذرَّ

ًة، لَِيْخل ق وا أوْ    .َشِعيَرةً  لَِيْخل ق وا أوْ  َحبَّ

صحيح  : المصدر | مسلم : المحدث | أبو زرعة بن عمرو بن جرير : الراوي

  [صحيح] : خالصة حكم المحدث | 2111 :الصفحة أو الرقم مسلم

لُقُ  َذهَبَ  ِممَّن   أظ لَمُ  َوَمن روي البخاري  عن أبي هريرة  لُقُوا َكَخل قِي، يَخ   فَل يَخ 

لُقُوا َحبَّة ، ة   ول يَخ  ر   َدعا ثُمَّ  َذرَّ ، ِمن بتَو   اأب يا: فَقُلتُ  إب طَهُ، بَلَغَ  حتَّى يََدي هِ  فََغَسلَ  ماء 

تَهُ  أشيء   هَُري َرةَ، ِ  َرسولِ  ِمن َسِمع   .الِحل يَةِ  ُمن تَهَى: قالَ  وسلََّم؟ عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1810: الرقم أو الصفحة

 (0555) ومسلم ه،ل واللفظ( 1810) البخاري أخرجه:  التخريج

 االكتساب يجوز كما يجوز، روح فيه ليس ما تصوير أن إلى الجمهور وذهب

 به
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 َرُجل   إنِّي الصور يصنع أن سأله للذي قال عباس ابن أن أيضا مسلم أخرج 

رُ  َوَر، هِذه أَُصوِّ نُ : له فَقالَ  فِيهَا، فأف تِنِي الصُّ نُ : قالَ  ثُمَّ  منه، فََدنَا ِمنِّي، اد   ي،ِمنِّ  اد 

تُ  بما أُنَبِّئُكَ : قالَ  َرأ ِسِه، علَى يََدهُ  َوَضعَ  حتَّى فََدنَا ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِمن َسِمع   هللاَّ

تُ  َوَسلََّم، عليه ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  َسِمع  ر   ُكلُّ : يقولُ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  النَّاِر، في ُمَصوِّ

َعلُ  َرهَا، ُصوَرة   بُكلِّ  له، يَج  انَ  َصوَّ بُهُ  ف س   بُدَّ  ال ُكن تَ  إن  : وقالَ . َجهَنَّمَ  في فَتَُعذِّ

، نَعِ  فَاِعال  رُ  به فأقَرَّ  له، نَف سَ  ال َوما الشََّجرَ  فَاص   .َعلِي   بنُ  نَص 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الحسن أبي بن سعيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0550: الرقم أو الصفحة

قِدَ  أن   ُكلِّفَ  يََرهُ  لَم   بُحل م   تََحلَّمَ  َمنروي البخاري عن عبد هللا بن عباس    بي نَ  يَع 

تَمع وَمنِ  يَف َعَل، ولَن   َشِعيَرتَي ِن، ، َحديثِ  إلى اس  م  ونَ  أو   كاِرهُوَن، له وهُم   قَو   يَفِرُّ

رَ  وَمن القِياَمِة، يَومَ  اآلنُكُ  أُُذنِهِ  في ُصبَّ  منه، َب، وَرة  صُ  َصوَّ  يَن فُخَ  أن   وُكلِّفَ  ُعذِّ

  بنافِخ   وليسَ  فيها،

تَمع، َمنِ : قالَ  ،عبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ، رَ  وَمن تََحلََّم، وَمن اس  َوهُ  َصوَّ  .نَح 

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

 وقال: قوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2060: الرقم أو الصفحة

 [معلق...  هشام تابعه: وقوله[ ]معلقان...  شعبة وقال... قتيبة

 .الَعملِ  ِجنسِ  ِمن والعقابَ  الجزاءَ  أنَّ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5

تِ  عن النَّهيُ  وفيه: وفيه --2 ع التنصُّ  وهو ذلك، يَكرهون من ألحاديثِ  والتسمُّ

 .لنَّاسِ ا بين الَعالقاتِ  لُحسنِ  اإلسالمِ  ِحفظِ  ِمن

دقِ  على الحثُّ : وفيه --3 وِر، قولِ  وعدمِ  الصِّ  في الكذبِ  ُخطورةِ  وبيانُ  الزُّ

ؤيا  ..وُعقوبتِه الرُّ

 بجعلها للحياة، صالحة اليابسة األرض كرة جعل الذي هو وجل عز هللا -6

ة  تمكن ال الذي بالهواء وزودها بأهلها، تتحرك وال تميد ال ثابتة ساكنة قار 
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 من وتمنعها لتمسكها الثوابت والجبال للسقي، األنهار فيها وجعل ،بدونه الحياة

 يختلط لئال قدرته، من مانعا والمالح العذب: البحرين بين وجعل الحركة،

 .بالعذب األجاج

 ينفع؟ وال يضر ال ما المشركون يعبد فلم هللا، غير هذا على يقدر ال أنه ثبت إذا

 .الوحدانية من له يجب ما يعلمون فال هللا، يجهلون أكثرهم ولكن

 المضطر دعاء فيجيب الضرر، يدفع الذي الرحمة مصدر وحده تعالى هللا -5

 خلفاء الناس ويجعل( الضر) السوء ويكشف( المجهود الضرورة ذو وهو)

 هللا أمع آخرين، هللا وينشئ قوم فيموت جيل، بعد جيال سكانها أي األرض

 نفي والمراد عليكم، هللا نعم قليال تذكرا تتذكرون ولكنكم إله؟ الناس أيها ويلكم

 .النفي معنى في تستعمل والقلة التذكر،

 عن بذلك وأخبر دعاه، إذا المضطر إجابة ضمن تعالى هللا أن على دليل وهذا

 بسواه، القلب تعلق وعدم اإلخالص، عن ينشأ إليه التضرع ألن نفسه،

ة، موقع سبحانه عنده ولإلخالص  أو طائع كافر، أو نمؤم من وجد سواء وذم 

 َوفَِرُحوا طَيِّبَة ، بِِريح   بِِهم   َوَجَري نَ  ال فُل ِك، فِي ُكن تُم   إِذا َحتَّى: تعالى قال كما فاجر،

، ِريح   جاَءت ها بِها، جُ  َوجاَءهُمُ  عاِصف  ، ُكلِّ  ِمن   ال َمو   أُِحيطَ  أَنَّهُم   َوظَنُّوا َمكان 

، َ  َدَعُوا بِِهم  لِِصينَ  هللاَّ يَن، لَهُ  ُمخ  اِكِرينَ  ِمنَ  لَنَُكونَنَّ  هِذهِ  ِمن   أَن َجي تَنا لَئِن   الدِّ  الشَّ

ا: وقوله[ 22/ 11 يونس] اهُم   فَلَمَّ ِرُكونَ  هُم   إِذا ال بَرِّ  إِلَى نَجَّ / 25 العنكبوت] يُش 

 أنهم علمه مع وإخالصهم، ضرورتهم عند أجابهم تعالى هللا أن أي[ 56

َ  َدَعُوا ال فُل ِك، فِي َرِكبُوا فَإِذا: تعالى وقال م،وكفره شركهم إلى يعودون  هللاَّ

لِِصينَ  ينَ  لَهُ  ُمخ   [ .56/ 25 العنكبوت] الدِّ

 المظلومِ  َدعوةُ  ؛ فيِهنَّ  َشكَّ  ال مستجابات   دعوات   ثالثُ  : الصحيح الحديث وفي

 ولِدهِ  على الوالدِ  ودعوةُ  ، المسافرِ  ودعوةُ  ،

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  حدثالم|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5801: الرقم أو الصفحة
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 وابن له، واللفظ( 5801) والترمذي ،(5105) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (2105) وأحمد ،(0950) ماجه

عاءِ  إكثارِ  في التَّرغيبُ  :الحديثِ  وفي --5  .مستجاب   ألنَّه السَّفِر؛ في الدُّ

 .والعقوقِ  الظُّلمِ  ِمن التَّحذيرُ : وفيه --2

 إلى وّجهه لما لمعاذ قال وسلم عليه هللا صلّى النبي أن لممس صحيح وفي

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  بََعثَنِي : اليمن أرض ا تَأ تي إنَّكَ : قالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ م   ِمن قَو 

ُعهُم   الِكتاِب، أه لِ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنَّ  َشهاَدةِ  إلى فاد   هُم   فإن   هللاِ، َرسولُ  وأَنِّي هللاَّ

هُم   لذلَك، واأطاعُ  لِم  َ  أنَّ  فأع  سَ  عليهم اف تََرضَ  هللاَّ  ولَي لَة ، يَوم   ُكلِّ  في َصلَوات   َخم 

هُم   لذلَك، أطاُعوا هُم   فإن   لِم  َ  أنَّ  فأع  َخذُ  َصَدقَة   عليهم اف تََرضَ  هللاَّ نِيائِِهم   ِمن تُؤ   أغ 

، في فَتَُردُّ  ، وَكرائِمَ  كَ فإيَّا لذلَك، أطاُعوا هُم   فإن   فُقَرائِِهم  والِِهم  َوةَ  واتَّقِ  أم   َدع 

ا َستَأ تي إنَّكَ : رواية وفي. ِحجاب   هللاِ  وبي نَ  بي نَها ليسَ  فإنَّه الَمظ لُوِم، م   ...قَو 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  58: الرقم أو الصفحة

 ظلمات في الطريق يرشد الذي فهو والنفع، الخير مصدر وحده تعالى هللا -5

 مبشرات الرياح يرسل الذي وهو البعيدة، البالد إلى السفر حال والبحر البر

 يشرك عما هللا تنزه عليه؟ ويعينه ذلك يفعل هللا مع إله يوجد فهل المطر، قدام

 .دونه من المشركون به

 مثلُ  عليك كان لو به تدعو دعاء   ُمكأُعلِّ  أاَل وفي الصحيح عن أنس بن مالك

اه َدي ن ا أُُحد   جبلِ   َمن الملكَ  تُؤتي الملكِ  مالكَ  اللهمَّ : )  معاذُ  يا قل ؟ عنك هللاُ  ألدَّ

 الخيرُ  بيِدك ، تشاءُ  َمن وتِذلُّ  ، تشاءُ  َمن وتُِعزُّ  ، تشاءُ  ممن الملكَ  وتنزعُ  ، تشاءُ 

 تشاءُ  من تعطيهما ، ورحيُمهما واآلخرةِ  الدنيا رحمنُ .  قدير   شيء   كلِّ  على إنك

ني ، تشاءُ  من منهما وتمنعُ  ،  ( . سواك َمن رحمةِ  عن بها تُغنيني رحمة   ارحم 

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي
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 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5905: الرقم أو الصفحة

 القيامة يوم الخلق يعيد الذي هو الرازق لخالقا أنه المشركون يقر   الذي هللا -5

 اإلعادة، على حتما قادر فهو الخلق ابتداء على قدر من ألن الجديدة الحياة إلى

 أيها فيا ويعيده؟ الخلق ويبدئ ويرزق يخلق هللا مع إله أيوجد عليه، أهون وهو

 أنه في حجتكم أو شريكا، لي أن حجتكم قد موا آخر، إلها هللا مع المشركون

 ادعاء في أنفسكم مع صادقين كنتم إن هللا، غير األشياء هذه من شيئا أحد صنع

  .شريكا له أن

َشُرونَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس ، ُعَراة ، ُحفَاة ، تُح  ال  : قََرأَ  ثُمَّ  ُغر 

لَ  بََدأ نَا َكَما} ا نُِعيُدهُ  َخل ق   أَوَّ د  لُ  ،[116: األنبياء{ ]نَ فَاِعلِي ُكنَّا إِنَّا َعلَي نَا َوع   فأوَّ

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

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

الِحُ  الَعب دُ  قالَ  كما يَمَ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ ا َعلَي ِهم   َوُكن تُ : }َمر  تُ  َما َشِهيد  ا فِيِهم   ُدم   فَلَمَّ

قِيبَ  أَن تَ  ُكن تَ  تََوفَّي تَنِي ء   ُكلِّ  َعلَى َوأَن تَ  َعلَي ِهم   الرَّ ب هُم   إِن  *  َشِهيد   َشي   فَإِنَّهُم   تَُعذِّ

فِر   َوإِن   ِعبَاُدكَ   [.115 ،115: المائدة{ ]ال َحِكيمُ  ال َعِزيزُ  أَن تَ  نَّكَ فَإِ  لَهُم   تَغ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0662: الرقم أو الصفحة

 .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 مَ َمري ابنِ  ِعيسى فَضلُ : وفيه --3

 .القيامةِ  يومَ  تعالَى هللِ  المطلَقُ  التَّسليمُ : وفيه --6

تِه على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِحرصُ : وفيه --6  .أُمَّ

 [55 الى 51 اآليات( : 02) النمل سورة]هللا   إال الغيب يعلم ال -55
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ُ َوما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُْبَعثُوَن قُْل ال يَْعلَُم َمْن فِي السَّماواِت وَ  اأْلَْرِض اْلَغْيَب إاِلَّ هللاَّ

اَرَك ِعْلُمُهْم فِي اآْلِخَرِة بَْل ُهْم فِي َشكٍّ ِمْنها بَْل ُهْم ِمْنها َعُموَن 51) ( بَِل ادَّ

(55) 

  التَّْفِسيرُ 

 من الو المالئكة، من السماوات في من الغيب يعلم ال: -الرسول أيها- قل - 56

 في من جميع يعلم وما يعلمه، الَّذي هو هللا لكن الناس، من األرض في

 .هللا إال للجزاء يُب عثون متى األرض في ومن السماوات

 من وحيرة شك في هم بل ال، بها؟ فأيقنوا باآلخرة علمهم تتابع هل أم - 55

  .عنها بصائرهم عميت قد بل اآلخرة،

   متن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة ال 

 به، هللا اختص مما فذلك هللا، إال الغيب أحد يعلم ال أنه إلى اآليات أرشدت --1

 .للعبادة المستحق اإلله هو فيكون

، الَغي بِ  َمفاتِيحُ  روي البخاري عن عبد هللا بن عمر  س  َ  إِنَّ  : }قََرأَ  ثُمَّ  َخم   هللاَّ

اَعةِ  ِعل مُ  ِعنَدهُ  لُ  السَّ لَمُ  ال َغي ثَ  َويُنَزِّ َحامِ  فِي َما َويَع  َر  ِري َوَماَ   األ  اَذا نَف س   تَد   مَّ

ِسبُ  ا تَك  ِري َوَماَ   َغد  ض   بِأَيِّ  نَف س   تَد  َ  إِنَّ َ   تَُموتُ  أَر   ({36) َخبِير   َعلِيم   هللاَّ

 سورة لقمان 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6229: قمالر أو الصفحة

س   الَغي بِ  ِمف تَاحُ روي البخاري عن عبد هللا بن عمر   لَُمهَا ال َخم  ُ  إالَّ  يَع   ال: هللاَّ

لَمُ  ، في يَكونُ  ما أََحد   يَع  لَمُ  واَل  َغد  َحاِم، في يَكونُ  ما أََحد   يَع  لَمُ  واَل  األر   نَف س   تَع 

ِسبُ  َماَذا ا، تَك  ِري ماو َغد  ض   بأَيِّ  نَف س   تَد  ِري وما تَُموُت، أَر   يَِجيءُ  َمتَى أََحد   يَد 

 .الَمطَرُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5008: الرقم أو الصفحة

 فجأة، تأتيهم حتى القيامة بوقت يشعرون ال وغيرهم الكفار أن على ودلت --2

 أيضا وهم فيها، لهم علم وال بها جهلة فهم معدوم، إثباتها بأدلة علمهم أن وعلى

 عن عمياء وقلوبهم وجودها، شأن من شديدة حيرة وفي الدنيا في منها شك في

 .شأنها في الحق إلى يوصل وعما إدراكها

اَعةُ  تَقُومُ  ال الصحيح عن أبي هريرةوفي  سُ  تَط لُعَ  حتَّى السَّ ِربِها، ِمن الشَّم   َمغ 

َمُعوَن، آَمنُوا النَّاسُ  فََرآها طَلََعت   فإذا ا يَن فَعُ  ال: }ِحينَ  فَذلكَ  أج   تَُكن   لَم   إيمانُها نَف س 

ا إيمانِها في َكَسبَت   أو   قَب ُل، ِمن آَمنَت   اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ [ 165: األنعام{ ]َخي ر   السَّ

ُجالنِ  نََشرَ  وقد   بَهُما الرَّ اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  يَط ِويانِِه، وال يَتَبايَعانِِه، فال بي نَهُما ثَو   السَّ

ُجلُ  ان َصَرفَ  وقَدِ  اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  يَط َعُمهُ، فال لِق َحتِهِ  بلَبَنِ  الرَّ َضهُ  يَلِيطُ  وهو السَّ  َحو 

قِي فال اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  يِه،فِ  يَس  لَتَهُ  أَحُدُكم   َرفَعَ  وقد   السَّ  .يَط َعُمها فال فيه إلى أُك 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5105: الرقم أو الصفحة

 .فجأة   تأتِي السَّاعةَ  أنَّ  :الحديث وفي

 [21 الى 52 اآليات  ( :02) النمل سورة]البعث  المشركين إنكار -50

 هذا ُوِعْدنا لَقَدْ ( 52) لَُمْخَرُجونَ  أَإِنَّا َوآباُؤنا تُراباً  ُكنَّا أَإِذا َكفَُروا الَِّذينَ  َوقالَ 

لِينَ  أَساِطيرُ  إاِلَّ  هذا إِنْ  قَْبلُ  ِمنْ  باُؤناَوآ نَْحنُ   اأْلَْرضِ  فِي ِسيُروا قُلْ ( 59) اأْلَوَّ

 َضْيقٍ  فِي تَُكنْ  َوال َعلَْيِهمْ  تَْحَزنْ  َوال( 58) اْلُمْجِرِمينَ  عاقِبَةُ  كانَ  َكْيفَ  فَاْنظُُروا

ا  َعسى قُلْ  (25) صاِدقِينَ  ْنتُمْ كُ  إِنْ  اْلَوْعدُ  هَذا َمتى َويَقُولُونَ ( 20) يَْمُكُرونَ  ِممَّ

 َعلَى فَْضلٍ  لَُذو َربَّكَ  َوإِنَّ ( 20) تَْستَْعِجلُونَ  الَِّذي بَْعضُ  لَُكمْ  َرِدفَ  يَُكونَ  أَنْ 

 َوما ُصُدوُرُهمْ  تُِكنُّ  ما لَيَْعلَمُ  َربَّكَ  َوإِنَّ ( 20) يَْشُكُرونَ  ال أَْكثََرُهمْ  َولَِكنَّ  النَّاسِ 

 (21) ُمبِينٍ  ِكتابٍ  فِي إاِلَّ  َواأْلَْرضِ  السَّماءِ  فِي غائِبَةٍ  ِمنْ  ماوَ ( 26) يُْعلِنُونَ 

  التَّْفِسيرُ 
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 أحياء؟ نُب َعثَ  أن أيمكن تراب ا وكنا متنا أإذا: مستنكرين كفروا الذين وقال - 55

نا لقد - 55 ا، نبعث أننا قبل من آباؤنا وُوِعدَ  نحن، ُوِعد   لذلك تحقيق ا نر فلم جميع 

ا ُوِعدناه الَّذي الوعد هذا ما الوعد،  في دونوها التي األولين أكاذيب إال جميع 

 .كتبهم

 من جهة أي في سيروا: للبعث المنكرين لهؤالء -الرسول أيها- قل - 55

 أهلكناهم فقد بالبعث، المكذبين المجرمين نهاية كانت كيف فتأملوا األرض

 .به لتكذيبهم

 من صدرك يضق وال دعوتك، عن المشركين إعراض بسبب تحزن وال - 51

 .عليهم ناصرك فاهلل كيدهم

 أنت به تعدنا ما يتحقق متى: قومك من للبعث المنكرون الكفار ويقول - 51

 ذلك؟ من تدعونه فيما صادقين كنتم إن العذاب من والمؤمنون

 به تستعجلون ما بعض لكم اقترب يكون أن عسى: -الرسول أيها- لهم قل - 52

 .العذاب من

 معاجلتهم يترك حيث الناس على فضل لذو -الرسول أيها- ربك وإن - 53

 يشكرون ال الناس معظم ولكن والمعاصي، الكفر من عليه هم ما مع بالعقوبة

 .عليهم به ينعم ما على هللا

 شيء عليه يخفى ال يظهرونه، وما عباده قلوب تضمر ما ليعلم ربك وإن - 56

 .عليه وسيجازيهم ذلك، من

 األرض في عنهم غائب وال السماء، في الناس عن غائب شيء من وما - 56

 .المحفوظ اللوح وهو مبين كتاب في هو إال

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يفهم
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 من يعد ونه فهم البعث، المشركين إنكار حكاية الكريم القرآن في تكرر -1

بون األنبياء وكانت المتوارثة، األقدمين خرافات  في مبالغة البعث أمر يقر 

                                                      .قريب آت هو ما وكل التحذير،

 وائِل   بنِ  لِل َعاصِ  فََعِمل تُ  بَمكَّةَ، قَي ن ا ُكن تُ   روي البخاري عن خباب بن األرت

ِطيكَ  ال: قالَ فَ  أتَقَاَضاهُ، فَِجئ تُ  َسي ف ا السَّه ِميِّ  فُرَ  حتَّى أُع  د   تَك  فُرُ  ال: قُلتُ  بُمَحمَّ  أك 

د   ُ، يُِميتَكَ  حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى بُمَحمَّ يِيََك، ثُمَّ  هللاَّ ُ  أَماتَنِي إَذا: قالَ  يُح   ثُمَّ  هللاَّ

ُ  فأن َزلَ  وَولَد ، َمال   ولِي بََعثَنِي  َماال   أَلُوتَيَنَّ : وقالَ  اتِنَابآيَ  َكفَرَ  الذي أَفََرأَي تَ : }هللاَّ

ا، َمنِ  ِعن دَ  اتََّخذَ  أمُ  الَغي بَ  أطَّلَعَ  وَولَد  ح  ا الرَّ ثِق ا: قالَ { َعه د  ، يَقُلِ  لَم   َمو  َجِعيُّ  األش 

ثِق ا واَل  َسي ف ا: ُسف يَانَ  عن  .َمو 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األرت بن خباب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6200: الرقم أو الصفحة

َشُرونَ    وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس ، ُعَراة ، ُحفَاة ، تُح  ال  : َرأَ قَ  ثُمَّ  ُغر 

لَ  بََدأ نَا َكَما} ا نُِعيُدهُ  َخل ق   أَوَّ د  لُ  ،[116: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إِنَّا َعلَي نَا َوع   فأوَّ

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

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

الِحُ  الَعب دُ  قالَ  كما يَمَ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ ا َعلَي ِهم   َوُكن تُ : }َمر  تُ  َما َشِهيد  ا فِيِهم   ُدم   فَلَمَّ

قِيبَ  أَن تَ  ُكن تَ  تََوفَّي تَنِي ء   لِّ كُ  َعلَى َوأَن تَ  َعلَي ِهم   الرَّ ب هُم   إِن  *  َشِهيد   َشي   فَإِنَّهُم   تَُعذِّ

فِر   َوإِن   ِعبَاُدكَ   [.115 ،115: المائدة{ ]ال َحِكيمُ  ال َعِزيزُ  أَن تَ  فَإِنَّكَ  لَهُم   تَغ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0662: الرقم أو الصفحة

 .يبِ الغَ  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
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 .القيامةِ  يومَ  تعالَى هللِ  المطلَقُ  التَّسليمُ : وفيه --6

تِه على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِحرصُ : وفيه --6  .أُمَّ

 أجاب تعالى هللا فإن المستقبل، في يحدث غيبي أمر البعث واقعة أن وبما -2

 نظرة البعث، وقوع المنكرين لرسلهم، المكذبين مصير في بالنظر له المنكرين

 لهم دام هل وغيرها، واليمن والحجاز الشام بالد في والبصائر القلوب في تأمل

ر أم والسلطان، العز      .كفرهم؟ بسبب ديارهم هللا دم 

ِ  َرسولَ  أنَّ   يح عن عبد هللا بن عمروفي الصح  قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َحابِ  رِ  ألص  ُخلُوا ال: الِحج  مِ  هَُؤاَلءِ  علَى تَد   لَم   فإن   بَاِكيَن، تَُكونُوا أن   إالَّ  القَو 

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

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6200: الرقم أو الصفحة

رُ  :الحديثِ  وفي ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في التَّفكُّ  فيه؛ وقَعوا ممَّ

 يتنبه   ولم بالُعصاةِ  حلَّ  ما أَىر َمن ألنَّ  اآلياِت؛ تدبُّرِ  عن الَغفلةِ  ِمن والحذرُ 

 العقوبة ُحلولُ  يُخَشى فإنَّه بهم؛ ويَعتبِر   حالِهم، في يتفكَّر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك

ر اليقظةَ  وإهمالِهم التدبُِّر، عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حلَّت   إنَّما فإنَّها به؛  .والتذكُّ

 إرهافا ومرهفة جدا، ةعالي وسلم عليه هللا صل ى النبي إحساس درجة كانت -3

ى عنه، قومه إلعراض وحزن فتألم مفرطا،  ونهاه همومه، القرآن عنه فسر 

 الضيق عن نهاه كما يؤمنوا، لم إن مكة كفار على واألحزان الهموم حمل عن

 العذاب يجيئنا وقت أي أو متى: وقولهم وتدبيرهم مكرهم من الحرج أي

 بتكذيبنا؟

ُعونَ  الَِّذينَ  تَط ُردِ  َواَل  تعالى قولِهِ  يف وفي الصحيح عن خباب بن األرت  َربَّهُم   يَد 

 حابس   بنُ  األقرعُ  جاءَ  قالَ  الظَّالِِمينَ  ِمنَ  فَتَُكونَ  قولِهِ  إلى... َوال َعِشيِّ  بِال َغَداةِ 

ِ  رسولَ  فوَجدوا الفزاريُّ  حصن   بنُ  وعيينةُ  التَّميميُّ  ُ  صلَّى هللاَّ  معَ  وسلَّمَ  علي هِ  هللاَّ
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ار   وبالل   ُصهيب   ا وخبَّاب   وعمَّ عفاءِ  منَ  ناس   في قاعد  ا المؤمنينَ  منَ  الضُّ  فلمَّ

هم ُ  صلَّى النَّبيِّ  حولَ  رأو  هُ  حقروهم وسلَّمَ  علي هِ  هللاَّ  نريدُ  إنَّا وقالوا بِهِ  فخلوا فأتو 

ا من كَ  لنا تجعلَ  أن  تأتيكَ  العربِ  وفودَ  فإنَّ  فضلَنا العربُ  بِهِ  لنا تعرفُ  مجلس 

هم جئناكَ  نحنُ  فإذا األعبُدِ  هِذهِ  معَ  العربُ  ترانا أن نستَحيِ ف  نحنُ  فإذا عن كَ  فأقم 

 فدعا قالَ  كتاب ا علي كَ  لنا فاكتُب قالوا نَعم قالَ  شئتَ  إن مَعهم فاقعد فرغنا

 السَّالمُ  علي هِ  جبرائيلُ  فنزلَ  ناحية   في قعود   ونحنُ  ليَكتبَ  علي  ا ودعا بصحيفة  

ُعونَ  الَِّذينَ  ط ُردِ تَ  َواَل  فقالَ  هَهُ  يُِريُدونَ  َوال َعِشيِّ  بِال َغَداةِ  َربَّهُم   يَد   ِمن   َعلَي كَ  َما َوج 

ء   ِمن   ِحَسابِِهم   ء   ِمن   َعلَي ِهم   ِحَسابِكَ  ِمن   َوَما َشي   ِمنَ  فَتَُكونَ  فَتَط ُرَدهُم   َشي 

َضهُم   فَتَنَّا َوَكَذلِكَ  فقالَ  صن  ح بنَ  وعيينةَ  حابس   بنَ  األقرعَ  َذكرَ  ثمَّ  الظَّالِِمينَ   بَع 

ض   ُ  َمنَّ  أَهَُؤاَلءِ  لِيَقُولُوا بِبَع  ُ  أَلَي سَ  بَي نِنَا ِمن   َعلَي ِهم   هللاَّ لَمَ  هللاَّ  قالَ  ثمَّ  بِالشَّاِكِرينَ  بِأَع 

ِمنُونَ  الَِّذينَ  َجاَءكَ  َوإَِذا َمةَ  نَف ِسهِ  َعلَى ُكم  َربُّ  َكتَبَ  َعلَي ُكم   َساَلم   فَقُل   بِآيَاتِنَا يُؤ  ح   الرَّ

ِ  رسولُ  َوكانَ  ُركبتِهِ  على ُركبنا وضعنا حتَّى من هُ  فدنَونا قالَ  ُ  صلَّى هللاَّ  علي هِ  هللاَّ

ُ  فأنزلَ  وتَركنا قامَ  يقومَ  أن أرادَ  فإذا مَعنا يجلسُ  وسلَّمَ  بِر   هللاَّ  الَِّذينَ  َمعَ  نَف َسكَ  َواص 

ُعونَ  هَهُ  يُِريُدونَ  َوال َعِشيِّ  اةِ بِال َغدَ  َربَّهُم   يَد  دُ  َواَل  َوج   تجالسِ  وال َعن هُم   َعي نَاكَ  تَع 

ن يَا ال َحيَاةِ  ِزينَةَ  تُِريدُ  األشرافَ  فَل نَا َمن   تُِطع   َواَل  الدُّ ِرنَا َعن   قَل بَهُ  أَغ   عيينةَ  يعني ِذك 

ُرهُ  َوَكانَ  هََواهُ  َواتَّبَعَ  واألقرعَ   ثمَّ  واألقرعِ  عيينةَ  أمرُ  قالَ  اهالك   قالَ  فُُرط ا أَم 

جلينِ  مثلَ  لَهم ضربَ  نيا الحياةِ  ومثلَ  الرَّ  فإذا النَّبيِّ  معَ  نقعدُ  فَكنَّا خبَّاب   قالَ  الدُّ

 يقومَ  حتَّى وتَركناهُ  قُمنا فيها يقومُ  الَّتي السَّاعةَ  بلغنا

 هماج ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األرت بن خباب:  الراوي

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

تَقَرَ  وأن   ومكانتِه، وِغناه لجاِهه أحد   يَُعظَّمَ  أن   عن النَّهيُّ : الحديثِ  وفي --5  يُح 

 .فَقِره أو لَضعفِه أحد  

الحينَ  ُمجالسةِ  على الحثُّ : وفيه --2  ولو حتى غيِرهم، على وتَقديِمهم الصَّ

 .أغنياءَ  كانوا
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الَ  طَالِب   أبَا أنَّ   وفي  الصحيح عن المسيب بن حزن  َدَخلَ  الَوفَاةُ، َحَضَرت هُ  مَّ

، أبو وِعن َدهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  عليه ، أي  : فَقَالَ  َجه ل   إالَّ  إلَهَ  ال: قُل   َعمِّ

،ُ ِ  ِعن دَ  بهَا لكَ  أَُحاجُّ  َكلَِمة   هللاَّ ِ  وَعب دُ  َجه ل   أبو فَقَالَ . هللاَّ  أبَا يا: أَُميَّةَ  أبِي بنُ  هللاَّ

َغبُ  ب ،طَالِ   َشيء   آِخرَ  قَالَ  حتَّى يَُكلَِّمانِِه، يََزااَل  فَلَم  ! الُمطَّلِبِ  عبدِ  ِملَّةِ  عن تَر 

فَِرنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  فَقَالَ  الُمطَّلِِب، عبدِ  ِملَّةِ  علَى: بهِ  َكلََّمهُم   تَغ   أَلَس 

فُِروا أَن   آَمنُوا َوالَِّذينَ  لِلنَّبِيِّ  َكانَ  َما: }فَنََزلَت  . عن ه أُن هَ  لَم   ما لَكَ  تَغ  ِرِكينَ  يَس   لِل ُمش 

بَى أُولِي َكانُوا َولَو   دِ  ِمن   قُر  َحابُ  أَنَّهُم   لَهُم   تَبَيَّنَ  َما بَع  : التوبة{ ]ال َجِحيمِ  أَص 

بَب تَ  َمن   تَه ِدي اَل  إِنَّكَ : }ونََزلَت   ،[113  [.65: القصص{ ]أَح 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حزن بن بالمسي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0996: الرقم أو الصفحة

 وِحرُصه تِه،وَرحم وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  َشفَقةِ  َكمالُ  :الَحديثِ  وفي --5

َمعيَن، النَّاسِ  ِهدايةِ  على ه سيَّما ال أج   .طالب   أبو عمُّ

حابَه يَتخيَّرَ  أن   الَمرءِ  على أنَّ : وفيه --2  صاِحبِ  ُشؤمَ  فإنَّ  َمجلِِسه؛ وأهلَ  أص 

وءِ  ن يا يُضرُّ  السُّ ا واآلِخرةِ  بالدُّ  .َجميع 

 وبالترغيب مرة بالترهيب العذاب نزول استبطاء عن تعالى الحق أجابهم -6

 وذلك ساحتهم، من ودنا منهم اقترب قد عذابهم بعض بأن فأنذرهم أخرى، مرة

 فيقتل بدر، موقعة في المؤمنين وبين بينهم فاصل عسكري لقاء أول في

بهم أشرافهم، ويؤسر رؤساؤهم  سبحانه بفضله وذك رهم واإليمان، بالتوبة ورغ 

 فضله يشكرون ال أكثرهم ولكن الرزق، وإدرار العقوبة تأخير في الناس على

 .ونعمه

ا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  َرأَى لَمَّ

ا، النَّاسِ  ِمنَ  بَار  ت   َسنَة   فأَخَذت هُم   يُوُسَف، َكَسب عِ  َسب ع   اللَّهُمَّ : قالَ  إد  ، ُكلَّ  َحصَّ  شيء 

َماِء، إلى أَحُدهُم   ويَن ظُرَ  والِجيََف، تَةَ والَمي   الُجلُودَ  أَكلُوا حتَّى َخانَ  فَيََرى السَّ  الدُّ

ُد، يا: فَقالَ  ُسف يَاَن، أبو فأتَاهُ  الُجوِع، ِمنَ  ِ، بطَاَعةِ  تَأ ُمرُ  إنَّكَ  ُمَحمَّ  وبِِصلَةِ  هللاَّ
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ِحِم، َمكَ  وإنَّ  الرَّ عُ  هَلَُكوا، قد   قَو  َ  فَاد  ، هللاَّ ُ  قالَ  لهم  تَقِب  : }ىتََعالَ  هللاَّ  تَأ تي يَومَ  فَار 

َماءُ  لِهِ  إلى[ 11: الدخان{ ]ُمبِين   بُدَخان   السَّ  البَط َشةَ  نَب ِطشُ  يَومَ  َعائُِدونَ  إنَُّكم  } قَو 

ر ، يَومَ : فَال بَط َشةُ [ 15: الدخان{ ]ُمن تَقُِمونَ  إنَّا الُكب َرى، َخانُ  َمَضتِ  وقد   بَد   الدُّ

ومِ  ةُ وآيَ  واللَِّزامُ  والبَط َشةُ   .الرُّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5002: الرقم أو الصفحة

 يَِجيءُ : فَقالَ  ِكن َدةَ، في يَُحدِّثُ  َرُجل   بي نَما وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

َماعِ  فَيَأ ُخذُ  القِيَاَمةِ  يَومَ  ُدَخان   ، الُمنَافِقِينَ  بأَس  ِمنَ  يَأ ُخذُ  وأَب َصاِرِهم   َكهَي ئَةِ  الُمؤ 

َكاِم، نَا، الزُّ ، اب نَ  فأتَي تُ  فَفَِزع  ُعود   َعلِمَ  َمن: فَقالَ  فََجلََس، فََغِضبَ  ُمتَِّكئ ا وكانَ  َمس 

، لَم   لَم   وَمن فَل يَقُل  ُ  فَل يَقُلِ  يَع  لَُم، هللاَّ لَمُ  ال لِما يَقُولَ  أن   مِ الِعل   ِمنَ  فإنَّ  أع  لَُم، ال: يَع   أع 

َ  فإنَّ  أَلُُكم   ما قُل  : }وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى لِنَبِيِّهِ  قالَ  هللاَّ ر   ِمن عليه أس   ِمنَ  أنَا وما أج 

ا وإنَّ  ،{الُمتََكلِّفِينَ  اَلِم، َعنِ  أب طَئُوا قَُري ش   عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  عليهمُ  فََدَعا اإلس 

 فِيهَا، هَلَُكوا حتَّى َسنَة   فأَخَذت هُم   يُوُسفَ  َكَسب عِ  بَسب ع   عليهم أِعنِّي اللَّهُمَّ : فَقالَ  وسلَّمَ 

ُجلُ  ويََرى والِعظَاَم، الَمي تَةَ  وأََكلُوا َماءِ  بي نَ  ما الرَّ ِض، السَّ َخاِن، َكهَي ئَةِ  واألر   الدُّ

دُ  يا: فَقالَ  ُسف يَانَ  أبو فََجاَءهُ  ِحِم، بِصلَةِ  تَأ ُمُرنَا ِجئ تَ  ُمَحمَّ َمكَ  وإنَّ  الرَّ  هَلَُكوا قد   قَو 

عُ  َ، فَاد  تَقِب  : }فَقََرأَ  هللاَّ َماءُ  تَأ تي يَومَ  فَار  لِهِ  إلى{ ُمبِين   بُدَخان   السَّ { َعائُِدونَ : }قَو 

َشفُ  ، إلى َعاُدوا ثُمَّ  َجاءَ  إَذا اآلِخَرةِ  َعَذابُ  عن هم   أفَيُك  لُهُ  ذلكَ فَ  ُكف ِرِهم  : تََعالَى قَو 

ر   يَومَ { : الُكب َرى البَط َشةَ  نَب ِطشُ  يَومَ } ا بَد  ر   يَومَ : ولَِزام  ومُ  ُغلِبَتِ  الم} بَد  { الرُّ

لِبُونَ } إلى ومُ { : َسيَغ   .َمَضى قد   والرُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6226: الرقم أو الصفحة

الم من علم   :الحديث وفي ةِ  أَع   اإلخبارِ  من فيه لَِما وسلَّم؛ عليه هللا صلَّى نبيِّنا نُبُوَّ

 .ذلك تحقَّق وقد   بالَغي ب،
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  يعلم هللا فإن والفشل، الخيبة إلى ومؤامراتهم خططهم مصير أن لهم وأبان -6

 تعالى أنه كما مشاريعهم، فيحبط األمور، من يظهرون وما صدورهم تخفي ما

 أثبت وقد خاص، بعد عام وهذا عنهم، وغي به خلقه عن أخفى ما جميع يعلم

 فكيف ته،مالئك من يشاء من بذلك ليعلم أراد، ما المحفوظ اللوح في تعالى

 نشاطاتهم بكل عليما هللا كان وإذا! يعلنونه؟ وما هؤالء يسر   ما عليه يخفى

 صل ى النبي إيذاء من يريدون ما وقوع فيستحيل المريبة، وتحركاتهم المشبوهة

    .المسلمين على الظفر تحقيق أو رسالته، من النيل أو وسلم عليه هللا

تارِ  لَُمستتِر   يإنِّ  ،َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ وفي الصحيح     َرُجالنِ  َدَخلَ  إذ الَكعبِة، بأس 

، وَختَنَهما ثَقَفيَّانِ  ، وَختَنَهما قَُرشيَّانِ  أو قَُرشيٌّ  قُليل   بُطونِهم، ُشحومُ  َكثيرة   ثَقَفيٌّ

 عزَّ  هللاَ  أتُرى: لصاِحبِه أحُدهم فقال بي نهم، فيما بحديث   فتَحدَّثوا قُلوبِهم، فِقهُ 

نا إذا يَسَمعُ  أُراه: اآلَخرُ  قال نقوُل؟ ما يَسَمعُ  وجلَّ  واتَنا، َرفَع   إذا يَسَمعُ  وال أص 

 صلَّى النَّبيَّ  فأتَيتُ  كلَّه، لَيَسَمُعه إنَّه شيئ ا منه يَسَمعُ  كان لئن: اآلَخرُ  قال خافَت نا،

تَ  ُكن تُم   َوَما: }وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فأنَزلَ  له، ذلك فَذَكرتُ  وسلََّم، عليه هللاُ   أَن   تُِرونَ تَس 

هَدَ  ُعُكم   َعلَي ُكم   يَش   .اآليةَ [ 22: فصلت{ ]أَب َصاُرُكم   َواَل  َسم 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6005: الرقم أو المسند الصفحة

 له واللفظ (6005) وأحمد ،(0068) الترمذي أخرجه:  التخريج

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

 .رقيب   وعليه

 النمل سورة]الكريم   بالقرآن وسلم عليه هللا صلّى محمد نبوة إثبات -50

                   [59 الى 25 اآليات( :02)

( َوإِنَّهُ 25إِنَّ هَذا اْلقُْرآَن يَقُصُّ َعلى بَنِي إِْسرائِيَل أَْكثََر الَِّذي ُهْم فِيِه يَْختَلِفُوَن )

( إِنَّ َربََّك يَْقِضي بَْينَُهْم بُِحْكِمِه َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَعلِيُم 22لَُهدًى َوَرْحَمةٌ لِْلُمْؤِمنِيَن )

ِ إِنََّك َعلَى اْلَحقِّ اْلُمبِيِن )( فَتََوكَّ 29) ( إِنََّك ال تُْسِمُع اْلَمْوتى َوال 28ْل َعلَى هللاَّ
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عاَء إِذا َولَّْوا ُمْدبِِريَن ) مَّ الدُّ َوما أَْنَت بِهاِدي اْلُعْمِي َعْن  (90تُْسِمُع الصُّ

 (95لُِموَن )َضاللَتِِهْم إِْن تُْسِمُع إاِلَّ َمْن يُْؤِمُن بِآياتِنا فَُهْم ُمسْ 

  التَّْفِسيرُ 

 بني علي يقص   - وسلم عليه هللا صلى - محمد على المنزل القرآن هذا إن - 55

 .انحرافاتهم ويكشف فيه، يختلفون ما أكثر إسرائيل

 .فيه جاء بما العاملين للمؤمنين ورحمة لهداية وإنه - 55

 القيامة ومي وكافرهم مؤمنهم الناس بين يقضي -الرسول أيها- ربك إن - 55

 من ينتقم الَّذي العزيز وهو الكافر، ويعذب المؤمن، فيرحم العدل، بحكمه

 .بُِمب ِطل   ُمِحقٌّ  عليه يلتبس ال الذي العليم أحد، يغالبه وال. أعدائه

 .الواضح الحق على إنك أمورك، جميع في عليه واعتمد هللا، على فتوكل - 55

ِمع ال -الرسول أيها- إنك - 51  باهلل، الكفر بسبب قلوبهم ماتت الذين تىالمو تُس 

ِمع وال  .عنك معرضين رجعوا إذا إليه تدعوهم ما السمع فاقدي تُس 

 وتتعب عليهم تحزن فال الحق، عن بصائرهم عميت من بهادي ولست - 51

ِمع ال نفسك،  .هللا ألوامر منقادون فهم بآياتنا يؤمن من إال دعوتك تُس 

   ة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيح 

 هللا صل ى الرسول رسالة وصحة النبوة صدق اآليات بهذه تعالى هللا يثبت --1

 عديدة وجوه على مشتمال نبيه، قلب على أنزله الذي بالقرآن وذلك وسلم، عليه

 :منها.اإلعجاز من

 أخذوا لو فيه، اختلفوا ما نزوله حال الموجودين إسرائيل لبني يبين أنه  --1

فوه ما وذلك به،   واإلنجيل، التوراة من حر 
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 إحَدى علَى افتَرقَت   ، إسرائيلَ  بَني إنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

تِي إنَّ  و ، فِرقة   َوسبعينَ   النَّارِ  في كلُّها ، فرقة   َسبعينَ  و اثنتينِ  علَى ستَفتَِرقُ  أُمَّ

 الَجماَعةُ  هيَ  و ، واِحدة   إالَّ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  دثالمح|  مالك بن أنس:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0060: الرقم أو الصفحة

 ،(0/561(( )المسند)) في وأحمد ،(0880) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 2/05) يعلى وأبو

 وسبعينَ  إحَدى علَى اليَهودُ  افترقتِ  وفي الصحيح عن عوف بن مالك األشجعي

 ثِنتينِ  علَى النَّصارى وافترقتِ  النَّارِ  في وسبعونَ  الجنَّةِ  في واحدة  ف فرقة  

د   نفسُ  والَّذي الجنَّةِ  في وواحدة   النَّارِ  في وسبعونَ  فإحَدى فرقة   وسبعينَ   محمَّ

تي لتفتِرقَنَّ  بيِدهِ   في وسبعونَ  وثِنتانِ  الجنَّةِ  في واحدة   فرقة   وسبعينَ  ثالث   علَى أمَّ

ِ  رسولَ  يا قيلَ  النَّار  الجماَعةُ  قالَ  هم َمن هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشجعي مالك بن عوف:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0065: الرقم أو الصفحة ماجه ابن

تِهنُ  دالئلِ  ِمن عالَمةُ  :الحديثِ  وفي  وقَعَ  حيث وسلَّم، علَيه هللاُ  صلَّى الشَّريفةِ  بوَّ

 .به أخبَر ما

 إلى الضاللة من هاد القرآن أن: ومنها .األحكام من كتبهم من سقط وما --ب

 األدلة من عليه اشتمل بما به صد ق لمن ورحمة والرشاد، واالستقامة الحق

  والنبوة والبعث التوحيد على العقلية

  جالله، ونعوت تعالى هللا صفات وشرح --ح

 عن البشر عجز حتى والبالغة، الفصاحة سمو من نظمه عليه انطوى وبما --د

 .النبوية الرسالة صدق على الدال المعجز هللا كالم أنه على يدل مما معارضته،
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ِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األن بِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  عليه آَمنَ  ِمث لُهُ  ما أُع 

ي ا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما لبََشُر،ا حاهُ  َوح  ُ  أو  ، هللاَّ ُجو إلَيَّ ثََرهُم   أُكونَ  أن   فأر   أك 

ا  .القِياَمةِ  يَومَ  تابِع 

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

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

 (510) ومسلم ،(6895) خاريالب أخرجه:  التخريج

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

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ 

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

 وغيرهم إسرائيل بني ينب يقضي سبحانه فهو عدله، دليل تعالى هللا ذكر ثم --2

 المنيع أي العزيز وهو والمبطل، المحق فيجازي اآلخرة، في فيه اختلفوا فيما

 .شيء عليه يخفى ال الذي العليم أمره، يرد   ال الذي الغالب

نَّ   وفي الصحيح عن أبي هريرة  يُقادَ  حتَّى القِياَمِة، يَومَ  أه لِها إلى الُحقُوقَ  لَتَُؤدُّ

اةِ  ناءِ  الشَّاةِ  ِمنَ  اِء،الَجل ح لِلش   .القَر 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0190: الرقم أو الصفحة

 وتُحشرُ  كذلك، وهو القيامةِ  يومَ  تُحشرُ  البهائمَ  أنَّ  على دليل  : الحديثِ  في --5

، َشرُ  ُروح   فيه ما وكلُّ  الدَّوابُّ  .القيامةِ  يومَ  يُح 

، شيء   كلَّ  أنَّ : وفيه --2  في َمكتوبة   شراتِ والح البهائمِ  أعمالُ  حتَّى َمكتوب 

 .المحفوظِ  اللَّوحِ 

 .أصحابِها إلى الحقوقِ  أداءِ  على الحثُّ : وفيه --3
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 واعتماده إليه أمره تفويض أي هللا، على بالتوكل نبيه تعالى هللا أمر ثم --3

 الكفار هؤالء وألن الظاهر، أي المبين، الحق على ألنه ناصره، فإنه عليه،

 قبول عن الصم وبمنزلة عقل، وال لهم حس   فال التدبر، لتركهم بالموتى أشبه

 وكالعميان يسمعون، ال كأنهم وول وا أعرضوا الخير إلى دعوا فإذا المواعظ،

م   ُصمٌّ : سبحانه قال كما حائرون، تائهون فهم طريقهم، يميزون ال الذين  بُك 

، ي  قِلُونَ  ال فَهُم   ُعم   [ .151/ 2 البقرة] يَع 

 تَوكلِه حقَّ  هللاِ  علَى تَوكلونَ  كنتُم أنَّكم لو طابوفي الصحيح عن عمر بن الخ

ا تغدو الطَّيرُ  يرزقُ  كما لرزقتُم  بطان ا وتروحُ  خماص 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0066: الرقم أو الصفحة

 ،(6556) ماجه وابن له، فظوالل( 0066) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (.001) وأحمد

 وسلم عليه هللا صل ى للنبي الدعوة مسيرة في عامة قاعدة تعالى هللا ذكر ثم --6

يِ  بِهاِدي أَن تَ  َوما :بقوله  في اإليمان خلق وسعك في ليس أي َضاللَتِِهم   َعن   ال ُعم 

 المخلوق هللا، بآيات لإليمان المهيأ الحق، لقبول المستعد إال تسمع وما وبهم،قل

  .التوحيد في مخلصون فهم للسعادة، 

ِ  رسولُ  علَينا خرجَ     أخرج األلباني في كتاب السنة :  فقالَ  كتابانِ  يِدهِ  وفي هللاَّ

بَِرنا أن إالَّ  ال:  قُلنا ؟ الكتابُ  هذا ما تدرونَ  هَل  هذا:  يمينِهِ  في للَّذي فقالَ  ، تُخ 

 أُجِملَ  ثمَّ :  وقبائلِِهم آبائِِهم وأسماءِ  الجنَّةِ  أهلِ  أسماءِ  في العالمينَ  ربِّ  ِمن كتاب  

ا ينقُصُ  وال فيِهم يزدادُ  فال آخِرِهم علَى  كتاب   هذا:  يساِرهِ  في للَّذي وقالَ  ، أبد 

 علَى أجملَ  ثمَّ  ، وقبائلِِهم آبائِِهم وأسماءُ  النَّارِ  أهلِ  أسماءُ  فيهِ  العالمينَ  ربِّ  ِمن

ِ  رسولِ  أصحابُ  فقالَ  ينقصُ  وال فيِهم يزدادُ  فال ، آخِرِهم  نعَملُ  شيء   أيِّ  فَفي هللاَّ

ِ  رسولُ  فقالَ  ، األمرِ  منَ  فُِرغَ  وقد  َمختوم   الجنَّةِ  صاحبَ  فإنَّ  وقاِربوا سدِّدوا هللاَّ

 أهلِ  بعملِ  لهُ  مختوم   النَّارِ  صاحبَ  وإنَّ  عمل   أيَّ  عِملَ  وإن الجنَّةِ  أهلِ  بعملِ  لهُ 
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 فَِريق   العَملِ  منَ  ربُّكم فَرغَ :  فقالَ  فجمَعها بيِدهِ  قالَ  ثمَّ  عمل   أيَّ  عِملَ  وإن النَّارِ 

ِعيرِ  فِي َوفَريق   ال َجنَّةِ  فِي  السَّ

 كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 |   حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  069: الرقم أو حةالصف السنة

 يسير، باختالف( 5150) وأحمد ،(0565) الترمذي أخرجه:  التخريج

 في عاصم أبي وابن مختصراً،( 55620(( )الكبرى السنن)) في والنسائي

 .له واللفظ( 069(( )السنة))

 قال كما إيمانه، في أمل فال ربه آيات عن المعرض المعاند الكافر أما --6

ِمنُوَن، ال بِّكَ رَ  َكلَِمتُ  َعلَي ِهم   َحقَّت   الَِّذينَ  إِنَّ : تعالى  يونس] آيَة   ُكلُّ  جاَءت هُم   َولَو   يُؤ 

11 /55- 55. ] 

 قَلِيبِ  علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  َوقَفَ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

ر ، تُم   هل  : فقالَ  بَد  َمُعونَ  اآلنَ  إنَّهُمُ : قالَ  ثُمَّ ! َحق  ا؟ َربُُّكم   وَعدَ  ما وَجد   أقُوُل، ما يَس 

لَُمونَ  اآلنَ  إنَّهُمُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  قالَ  إنَّما: فقالَت   لِعائَِشةَ، فَُذِكرَ   أنَّ  لَيَع 

، هو لهم   أقُولُ  ُكن تُ  الذي ِمعُ  اَل  إِنَّكَ } قََرأَت   ثُمَّ  الَحقُّ تَى تُس  [ 51: النمل{ ]ال َمو 

 .اآليَةَ  قََرأَتِ  حتَّى

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0890: الرقم أو الصفحة

 فَتََراَءي نَا َوال َمِدينَِة، َمكَّةَ  بي نَ  ُعَمرَ  مع ُكنَّا وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ُعمُ  أََحد   َوليسَ  فََرأَي تُهُ  البََصِر، َحِديدَ  َرُجال   َوُكن تُ  الِهاَلَل، : قالَ  غيِري، َرآهُ  أنَّهُ  يَز 

تَل ق   َوأَنَا َسأََراهُ : ُعَمرُ  يقولُ : قالَ  يََراهُ، ال فََجَعلَ  تََراهُ؟ أَما َر،لُِعمَ  أَقُولُ  فََجَعل تُ   ُمس 

ثُنَا أَن َشأَ  ثُمَّ  فَِراِشي، علَى ر ، أَه لِ  عن يَُحدِّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  إنَّ : فَقالَ  بَد   عليه هللاَّ

ر ، أَه لِ  َمَصاِرعَ  يُِرينَا كانَ  وسلََّم، سِ  بَد  َرعُ  هذا: لُ يقو باألم  ا، فاَُلن   َمص   إن   َغد 

ُ، َشاءَ  طَُؤوا ما بالَحقِّ  بََعثَهُ  فََوالَِّذي: ُعَمرُ  فَقالَ : قالَ  هللاَّ  َحدَّ  الَّتي الُحُدودَ  أَخ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  ُضهُم   بئ ر   في فَُجِعلُوا: قالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ ض ، علَى بَع   بَع 
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَان طَلَقَ   فاَُلن   بنَ  فاَُلنَ  يا: فَقالَ  إليِهم، ان تَهَى حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاَّ

تُم   هل   فاَُلن   بنَ  فاَُلنَ  َويَا ُ  َوَعَدُكمُ  ما َوَجد  تُ  قد   فإنِّي َحق  ا؟ َوَرسولُهُ  هللاَّ  ما َوَجد 

ُ  َوَعَدنِي ا تَُكلِّمُ  كيفَ  هللاِ، َرسولَ  يا: ُعَمرُ  قالَ . َحق  ا هللاَّ َساد  َواحَ  ال أَج  : قالَ  فِيهَا؟ أَر 

مع أَن تُم   ما ، أَقُولُ  لِما بأَس  تَِطيُعونَ  ال أنَّهُم   غيرَ  منهم  وا أَن   يَس   .شيئ ا َعلَيَّ  يَُردُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0920: الرقم أو الصفحة

 .الهاللِ  رؤيةِ  بيانُ : الحديثِ  في --5

ةِ  أعالمِ  من علَم  : وفيه --2 د   نُبوَّ  بَِمصاِرعِ  إِلخباِره وسلَّم؛ عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

ر   يومِ  في قُتلوا الَّذينَ  المشركينَ   واحد   كلِّ  بمصَرعِ  وعل ِمه ذلك، قب لِ  ِمن بد 

 .األرضِ  ِمنَ  وبُقَعتِه

 حتَّى ، قبوِرِهم في ليُعذَّبونَ  الَموتَى إنَّ   بن مسعودوفي الصحيح عن عبد هللا

 أصواتَهُم لتسمعُ  البهائمَ  إنَّ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5851: الرقم أو الصفحة

ني ،"الَموتى إنَّ " :وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيُّ  يقولُ  الحديثِ  هذا وفي  يع 

 مدَّةِ  أثناءَ  موتِهم بعدَ  بأعمالِهم يُعذَّبون :أي ،"قُبوِرهم في لَيُعذَّبون" بعَضهم،

 ألنَّ  الُمعذَّبين؛ أصواتَ  تَسَمعُ : أي ،"أصواتَهم لَتسَمعُ  البهائمَ  إنَّ  حتَّى" البرزِخ،

ة   لهُم ةِ  إدراِكهم؛ لعَدمِ  أو َسماِعه، عندَ  بهَا يَتثبَّتون قُوَّ بِ  لِشدَّ  فال الموِت، كر 

 .اإلنسانِ  بخالفِ  يَنَزِعجون

 . القب رِ  عذابِ  ُوقوعِ  حقيقةِ  بيانُ : الحديثِ  وفي

 الظالمين وحشر األرض دابة خراجاومقدماتها  القيامة أمارات من -56

 اآليات( :02) النمل سورة]ربهم  اآليات   أمام ورسله هللا بآيات المكذبين

     [95 الى 90
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 كانُوا النَّاسَ  أَنَّ  تَُكلُِّمُهمْ  اأْلَْرضِ  ِمنَ  َدابَّةً  لَُهمْ  أَْخَرْجنا َعلَْيِهمْ  اْلقَْولُ  َوقَعَ  َوإِذا

ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  نَْحُشرُ  َويَْومَ ( 90) يُوقِنُونَ  ال بِآياتِنا  فَهُمْ  بِآياتِنا يَُكذِّبُ  ِممَّنْ  فَْوجاً  أُمَّ

ْبتُمْ  قالَ  جاؤُ  إِذا َحتَّى( 90) يُوَزُعونَ   ذا اأَمَّ  ِعْلماً  بِها تُِحيطُوا َولَمْ  بِآياتِي أََكذَّ

 أَلَمْ ( 91) يَْنِطقُونَ  ال فَُهمْ  ظَلَُموا بِما َعلَْيِهمْ  اْلقَْولُ  َوَوقَعَ ( 96) تَْعَملُونَ  ُكْنتُمْ 

 لِقَْومٍ  آَلياتٍ  ذلِكَ  فِي إِنَّ  ُمْبِصراً  َوالنَّهارَ  فِيهِ  لِيَْسُكنُوا اللَّْيلَ  َجَعْلنَا أَنَّا يََرْوا

 (95) يُْؤِمنُونَ 

   التَّْفِسيرُ 

 ومعاصيهم، كفرهم على إلصرارهم عليهم وثبت العذاب وجب إذاو - 52

 عالماتها من عالمة الساعة اقتراب عند لهم أخرجنا الناس، شرار وبقي

 بآياتنا كانوا الناس أن يفهمون بما تكلمهم األرض من دابة وهي الكبرى،

 .يصدقون ال نبينا على المنزلة

 من جماعة األمم من مةأ كل من نحشر يوم -الرسول أيها- واذكر - 53

 .الحساب إلى يساقون ثم آخرهم إلى أولهم يرد   بآياتنا، يكذب ممن كبرائهم

ا هللا لهم قال حسابهم مكان جاؤوا إذا حتَّى سوقهم، ويستمر   - 56 : لهم توبيخ 

ا تحيطوا ولم شريعتي، على والمشتملة توحيدي على الدالة بآياتي أكذبتم  علم 

 أو التصديق من بها تعملون كنتم ماذا أم تكذيبها، لكم فيسوغ باطلة بأنها

 !التكذيب؟

 ال فهم آياته، وتكذيب باهلل بالكفر ظلمهم بسبب العذاب عليهم ووقع - 56

 .حججهم وبطالن ذلك، عن لعجزهم أنفسهم عن للدفاع يتكلمون

 الَّذي نومهم وهو حياتهم، في عليه يدل بما هللا نب ههم البعث ينكرون كانوا ولما

 :فقال البعث، بمنزلة هو الَّذي واستيقاظهم الموت، بمنزلة هو

 بالنوم، فيه ليسكنوا الليل جعلنا أنا بالبعث المكذبون هؤالء ينظر ألم - 55

 الموت ذلك في إن أعمالهم، إلى فيسعوا فيه، ليبصروا مضيئ ا النهار وصي رنا

 .يؤمنون لقوم واضحة لعالمات بعده والبعث المتكرر
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   فسره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن ت 

 :مقدماتها فمن ومذهلة، وغريبة كثيرة وأهوالها القيامة يوم مفاجات إن --1

 ال كانوا الناس أكثر بأن تخبر العذاب استحقاق عند األرض من دابة إخراج

 :قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن مسلم صحيح في جاء .هللا بآيات يصدقون

نَ  إذا ثاَلث    :وسلم عليه هللا لّىص هللا رسول قال ا يَن فَعُ  ال َخَرج   لَم   إيمانُها نَف س 

ا إيمانِها في َكَسبَت   أو   قَب ُل، ِمن آَمنَت   تَُكن   سِ  طُلُوعُ : َخي ر  ِربِها، ِمن الشَّم   َمغ 

اُل، ضِ  ودابَّةُ  والدَّجَّ  .األر 

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  519: الرقم أو الصفحة

حُ  :الحديث وفي --5  .لألُمَّة وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  نُص 

ل: وفيه --2 ا الناس، على آثاِرها وِعظَمُ  وِعظَُمها ةالسَّاع عالماتِ  هَو   خصوص 

 ..اآليات الثَّالثِ  تلك

 زمرة حشر وهو القيامة قيام بعد الواقعة األمور بعض تعالى هللا ذكر ثم --2

 فهم الحق، على الدالة وباألدلة بالقرآن يكذب ممن أمة، كل من وجماعة

                                          الحساب، موضع إلى ويساقون يدفعون أي يوزعون

: هللا قال الموقف حضروا إذا حتى آخرهم، على أولهم يرد   أي: قتادة وقال

 على دليال أقمتها التي وباآليات رسلي، على أنزلتها التي بآياتي أكذبتم

 غير جاهلين مكذبين عنها أعرضتم وإنما بحقيقتها، تعلموا ولم توحيدي،

 عنها تبحثوا لم حين تعملون كنتم ماذا: وتوبيخا ريعاتق لهم يقول ثم مستدلين؟

 .فيها ما تتفكروا ولم

 لهم ليس أي ينطقون، ال فهم بشركهم، أي بظلمهم عليهم العذاب وجب ولكن

 .حجة وال عذر
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 إلى اإلرشاد في مبالغة والنبوة والتوحيد البعث على دليال تعالى هللا أقام ثم --3

 النهار وخلق واالستقرار، للنوم الليل خلق وهو الكفر، من والمنع اإليمان

 وسعي الحياة ونشاط للحركة األشياء الناس فيه يبصر الذي المشرق المنير

 لقوم الحشر وإمكانه وتوحيده هللا قدرة على لدالالت ذلك في إن الرزق،

 . باهلل يؤمنون

 عراة   ة  حفا ، القيامةِ  يومَ  النَّاسُ  يُبعثُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

راتِ  فَكيفَ :  عائشةُ  فقالت.  غرال   ِرئ   لُِكلِّ :  قالَ ؟  بالعو  َمئِذ   ِمن هُم   ام   َشأ ن   يَو 

نِيهِ   يُغ 

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

 الحديث شرح|   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة

( 0090) والنسائي ،(0918) ومسلم ،(5102) البخاري خرجهأ:  التخريج

 (06199) وأحمد له، واللفظ

 .القِيامةِ  يومَ  للَخل قِ  والَحشرِ  الموتِ  بعدَ  البَعثِ  تُ إثبا: الحديثِ  وفي --5

يه بما الَعملِ  على اإلنسانِ  َحثُّ : وفيه --2  .القِيامةِ  يومَ  يُنجِّ

 .النَّاسَ  يُذِهلُ  بما القيامةِ  يَومِ  هولِ  شدَّةِ  بيانُ : وفيه --3

 نوم الظلمة إلى النور من التقليب أن فهو التوحيد على داللته وجه أما --6

 وجه وأما. عالية قاهرة بقدرة إال يحصل ال متناهية بدقة النور إلى الظلمة

 قادر فهو التقليب هذا على تعالى هللا قدرة ثبتت لما فألنه الحشر على داللته

 على داللته وجه وأما الحياة، إلى الموت ومن الموت إلى الحياة من القلب على

 والرسل األنبياء بعثة وفي الناس، منافعل والنهار الليل يقلب تعالى فألنه النبوة

 المنافع؟ تلك لتحصيل الناس إلى بعثتهم من المانع فما عظيمة، منافع الناس إلى

هَبُ  ال وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين بَدَ  حتَّى والنَّهارُ  اللَّي لُ  يَذ  تُ  تُع   الال 

ى ُ  أن َزلَ  ِحينَ  ألَظُنُّ  ُكن تُ  إن   هللاِ، َرسولَ  يا: فَقُلتُ  وال ُعزَّ َسلَ  الذي هو: }هللاَّ  أر 
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ينِ  علَى لِيُظ ِهَرهُ  الَحقِّ  وِدينِ  بالهَُدى َرسوله ِرُكونَ  َكِرهَ  ولو ُكلِّهِ  الدِّ { الُمش 

ا ذلكَ  أنَّ [ 5: الصف] ُ، شاءَ  ما ذلكَ  ِمن َسيَكونُ  إنَّه قالَ  تام   ُ  يَب َعثُ  ثُمَّ  هللاَّ ا هللاَّ  ِريح 

َدل   َحبَّةِ  ِمث قالُ  قَل بِهِ  في َمن ُكلَّ  ىفَتََوفَّ  طَيِّبَة ، ، ِمن َخر   َخي رَ  ال َمن فَيَب قَى إيمان 

ِجُعونَ  فِيِه،  .آبائِِهم   ِدينِ  إلى فَيَر 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0802: الرقم أو الصفحة

 الى 92 اآليات( :02) النمل سورة]الجبال   وتسيير الصور في النفخ -51

80] 

وِر فَفَِزَع َمْن فِي السَّماواِت َوَمْن فِي اأْلَْرِض إاِلَّ َمْن شاَء  َويَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

ُ َوُكلٌّ أَتَْوهُ داِخِريَن ) ( َوتََرى اْلِجباَل تَْحَسبُها جاِمَدةً َوِهَي تَُمرُّ َمرَّ 92هللاَّ

ِ الَِّذي  ( َمْن جاَء 99أَْتقََن ُكلَّ َشْيٍء إِنَّهُ َخبِيٌر بِما تَْفَعلُوَن )السَّحاِب ُصْنَع هللاَّ

يِّئَِة 98بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َخْيٌر ِمْنها َوُهْم ِمْن فََزٍع يَْوَمئٍِذ آِمنُوَن ) ( َوَمْن جاَء بِالسَّ

 (80) فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فِي النَّاِر َهْل تُْجَزْوَن إاِلَّ ما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

  التَّْفِسيرُ 

 النفخة القرن في بالنفخ الموكل الملك ينفخ يوم: -الرسول أيها- واذكر - 55

 الفزع؛ من هللا استثناه من إال األرض في ومن السماوات في من ففزع الثانية،

ال    .ذليلين مطيعين اليوم ذلك في يأتونه هللا مخلوقات من وكل منه، تفضُّ

 األمر واقع في وهي تتحرك، ال ثابتة تحسبها اليوم ذلك في الجبال وترى - 55

 بما خبير إنه يحركها، الَّذي فهو هللا، صنع السحاب، سير مسرعة تسير

  .عليها وسيجازيكم أعمالكم، من شيء عليه يخفى تفعلون،

من جاء يوم القيامة باإليمان والعمل الصالح فله الجن ة، وهم آمنون  - 55

 يوم القيامة. بتأمين هللا لهم من فزع



39 
 

ومن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يلقون فيها على وجوههم، ويقال  - 51

ا لهم وإهانة: هل تجزون إال ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر  لهم توبيخ 

  والمعاصي؟

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآليات على ما يأتي:

ور نفخة مرعبة وهي النفخة األولى ونفخة الصعق إن نفخ إسرافيل في الص -1

وهي  يموت من رعبها الخالئق كلهم إال من شاء ربك من المالئكة أو الناس.

 العالمة الثانية لقيام القيامة.

ِرضُ  يَهُوِديٌّ  بي نَما  روي مسلم عن أبي هريرة  ِطيَ  له ِسل َعة   يَع   شيئ ا، بهَا أُع 

َضهُ  لَم   أَو   َكِرهَهُ، طَفَى َوالَِّذي اَل،: قالَ  الَعِزيِز، عبدُ  َشكَّ  ،يَر   عليه ُموَسى اص 

هَهُ، فَلَطَمَ  األن َصارِ  ِمنَ  َرُجل   فََسِمَعهُ : قالَ  البََشرِ  علَى السَّاَلمُ  : تَقُولُ : قالَ  َوج 

طَفَى َوالَِّذي ُ  َصلَّى هللاِ  َوَرسولُ  البََشرِ  علَى السَّاَلمُ  عليه ُموَسى اص   َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  إلى اليَهُوِديُّ  فََذهَبَ  قالَ  أَظ هُِرنَا؟ بي نَ   يا: فَقالَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ة   لي إنَّ  القَاِسمِ  أَبَا ا، ِذمَّ ِهي، لَطَمَ  فاَُلن  : َوقالَ  َوَعه د  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  َوج   هللاَّ

تَ  لِمَ : َوَسلَّمَ  عليه هَهُ؟وَ  لَطَم  طَفَى َوالَِّذي هللاِ، َرسولَ  يا قاَل،: قالَ  ج   ُموَسى اص 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فََغِضبَ : قالَ  أَظ هُِرنَا، بي نَ  َوأَن تَ  البََشرِ  علَى السَّاَلمُ  عليه  هللاَّ

ِهِه، في الَغَضبُ  ُعِرفَ  حتَّى َوَسلَّمَ  عليه لُوا ال: قالَ  ثُمَّ  َوج   هللاِ، اءِ أَن بِيَ  بي نَ  تُفَضِّ

ورِ  في يُن فَخُ  فإنَّه َعقُ  الصُّ ضِ  في َوَمن السََّمَواتِ  في َمن فَيَص   َشاءَ  َمن إالَّ  األر 

،ُ َرى، فيه يُن فَخُ  ثُمَّ : قالَ  هللاَّ لَ  فأُكونُ  أُخ  لِ  في أَو   بُِعَث، َمن أَوَّ  فَإَِذا بُِعَث، َمن أَوَّ

ِش، آِخذ   السَّاَلمُ  عليه ُموَسى ِريأَ  فال بالَعر  قَتِهِ  أَُحوِسبَ  د   أَو   الطُّوِر، يَومَ  بَصع 

ا إنَّ : أَقُولُ  َواَل  قَب لِي، بُِعثَ   .السَّاَلمُ  عليه َمتَّى بنِ  يُونُسَ  ِمن أَف َضلُ  أََحد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0020: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 0020) ومسلم ،(0651 ،0656) البخاري أخرجه:  التخريج
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ة   لهم َمن على االعتِداءِ  عن النَّهيُ  :الَحديثِ  وفي  .وعهد   ِذمَّ

ثانية عند حشر الخالئق يحدث تسيير الجبال وبعد قيام القيامة وبعد النفخة ال -2

من أماكنها، ثم تتالشى وتتبدد كالعهن، أي الصوف المندوف. يقال: إن هللا 

 تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة، ترجع كلها إلى تفريغ األرض منها،

 تصير ثم الزلزلة، قبل وذلك االندكاك،: الصفات فأول تواريه كانت ما وإبراز 

 وقد( المذاب الزيت أي) كالمهل السماء صارت إذا وذلك وشالمنف كالعهن

مَ : فقال بينهما هللا جمع  َكال ِعه نِ  ال ِجبالُ  َوتَُكونُ  َكال ُمه ِل، السَّماءُ  تَُكونُ  يَو 

 بعد تتقطع أن وذلك كالهباء، تصير أي: الثالثة والحال[ . 5 -5/ 51 المعارج]

 الرياح أن: الخامسة والحال ،تنسف أن: الرابعة والحال. كالعهن كانت أن

 والحال غبار، كأنها الهواء في شعاعا فتظهرها األرض، وجه على ترفعها

 .(060/50 -060:  القرطبي تفسير)    .سرابا تكون أن :السادسة

ُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى أعرابيٌّ  جاءَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو  علي هِ  هللاَّ

ورُ  ما قالَ  وسلَّمَ   فيهِ  يُنفَخُ  قرن   قالَ  الصُّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0600: الرقم أو الصفحة

 معاني بعضَ  يُفسِّرُ  كان وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيَّ  أنَّ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .بنَف ِسه القرآنِ 

ورِ  وجودِ  إثباتُ : وفيه --2  ِمن بذلك الُموكَّلُ  الَملَكُ  إسرافيلُ  فيه يَنفُخُ  الذي الصُّ

 .تعالى هللاِ  قِبلِ 

 من ذلك وغير السموات وتبديد وغيرها، جبال من األرض معالم تغيير إن -3

 .أودع ما الحكمة من فيه وأودع شيء، كل بصنعه أتقن الذي هللا فعل

 الذين المؤمنون هم: فالسعداء وأشقياء، سعداء: القيامة يوم صنفان الناس -6

. هللا عذاب من واألمن الجزيل، الثواب لهم وهؤالء الصالحة، األعمال عملوا
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 السيئات، الدنيا في ارتكبوا الذين والعصاة والمشركون الكفار هم: واألشقياء

 جزاء إال هذا هل: لهم ويقال وجوههم، على النار في يطرحون وهؤالء

 أعمالكم؟

 بعشرة بمضاعفته فسر جنس، اسم الخير وهو للسعداء هللا من الممنوح والثواب

 جزاء أما عشرا، الواحدة بالحسنة يعطي تعالى هللا فإن أخرى، آية في أمثاله

رُ  فَلَهُ  بِال َحَسنَةِ  جاءَ  َمن  : فقال يضاعف فال السيئة ثالِها، َعش  يِّئَةِ  جاءَ  َوَمن   أَم   بِالسَّ

زى فاَل  [ .151/ 5 األنعام] يُظ لَُمونَ  ال َوهُم   ِمث لَها، إاِلَّ  يُج 

ِ  رسولُ  علَينا خرجَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو ُ  صلَّى هللاَّ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولِ  يا ال:  فقُلنا ؟ الكتابانِ  هذانِ  ما أتَدرونَ :  فقالَ  ، كتابانِ  وبيِدهِ  وسلَّمَ   هللاَّ

بَِرنا أن إالَّ   فيهِ  العالمينَ  ربِّ  ِمن كتاب   هذا:  اليمنَى يِدهِ  في للَّذي فقالَ  ، تُخ 

 ، فيهم يُزادُ  فال آخِرِهم على أُجِملَ  ثمَّ  ، وقبائلِِهم آبائِِهم وأسماءُ  الجنَّةِ  أَه لِ  أسماءُ 

ا منهم يُنقَصُ  وال  فيه العالمينَ  ربِّ  من كتاب   هذا:  شمالِهِ  في للَّذي قالَ  ثمَّ .  أبد 

 فيهم يزادُ  فال آخِرِهم على أجملَ  ثمَّ  ، وقبائلِِهم آبائِِهم وأسماءِ  النَّارِ  أَه لِ  أسماءِ 

ا منهم يُنقَصُ  وال ِ  رسولَ  يا العملُ  ففيمَ :  هأصحابُ  فقالَ  أبد   قد أمر   كانَ  إن هللاَّ

 الجنَّةِ  أَه لِ  بَعملِ  لَهُ  يُختَمُ  الجنَّةِ  صاحبَ  فإنَّ  ، وقاِربوا سدِّدوا:  فقالَ  ؟ منهُ  فُِرغَ 

 َعملَ  وإن ، النَّارِ  أَه لِ  بعملِ  لَهُ  يُختَمُ  النَّارِ  صاِحبَ  وإنَّ  ، عمل   أيَّ  عملَ  وإن ،

ِ  رسولُ  قال ثمَّ  عمل   أيَّ  ُ  صلَّى هللاَّ  ربُُّكم فرغَ : قالَ  ثُمَّ  فنبَذهما بيَديهِ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 السَّعيرِ  في وفريق  :  الجنَّةِ  في فريق  :  العبادِ  منَ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 |   سنح:  المحدث حكم خالصة|  0565: الرقم أو الصفحة

 باختالف( 5150) وأحمد له، واللفظ( 0565) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .مختصراً ( 55620(( )الكبرى السنن)) في والنسائي يسير،

 اآليات( :02) النمل سورة]  القرآن وتالوة وحمده هللا بعبادة االشتغال -55

 [80 الى 85
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َمها َولَهُ ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن  إِنَّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َربَّ هِذِه اْلبَْلَدِة الَِّذي َحرَّ

( َوأَْن أَْتلَُوا اْلقُْرآَن فََمِن اْهتَدى فَإِنَّما يَْهتَِدي لِنَْفِسِه َوَمْن 85اْلُمْسلِِميَن ) ِمنَ 

ِ َسيُِريُكْم آياتِِه فَتَْعِرفُونَها 80َضلَّ فَقُْل إِنَّما أَنَا ِمَن اْلُمْنِذِريَن ) ( َوقُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ا تَْعَملُونَ   (80) َوما َربَُّك بِغافٍِل َعمَّ

  التَّْفِسيرُ 

 فال حرمها، الَّذي مكة رب أعبد أن أمرت إنما: -الرسول أيها- لهم قل - 51

فك  وله شجرها، يُق طع وال صيدها، يُق تل وال أحد، فيها يُظ لم وال دم، فيها يُس 

ت شيء، كل ملك سبحانه  له المنقادين هلل المستسلمين من أكون ان وأِمر 

 .بالطاعة

ت - 52  فيه، بما وعمل بهديه، اهتدى فمن الناس، على القرآن أتلو نأ وأِمر 

: فقل فيه، بما يعمل ولم وأنكره، فيه عما وانحرف ضل ومن لنفسه، هدايته فنفع

 .هدايتكم بيدي وليس هللا، عذاب من أنذركم المنذرين من أنا إنما

 هللا سيريكم تحصى، ال التي نعمه على هلل الحمد: -الرسول أيها- وقل - 53

 إلى ترشدكم معرفة فتعرفونها والرزق، واألرض السماء وفي أنفسكم في آياته

 يخفى ال،  عليه مطلع هو بل تعملون، عما بغافل ربك وليس للحق، اإلذعان

 .عليه وسيجازيكم شيء، منه عليه

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :هي ثالثة بأوامر اآليات ذهه في أمته ومثله وسلم عليه هللا صل ى النبي أمر

 نفسه هللا ووصف. له شريك اتخاذ دون بالعبادة وحده هللا تخصيص -1

 :بأمرين

 بإضافة البالد سائر بين من واختصها مكة، أي البلدة هذه رب أنه -أحدهما

 لها، تعظيم إشارة إليها وأشار عليه، وأكرمها إليه بالده أحب ألنها إليها اسمه

 .وحيه ومهبط نبيه طنمو أنها على داال
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 ال وألنه آمن، إليها الالجئ وألن يحج، من على أشياء فيها لتحريمه حرمها وقد

 .صيدها ينفر وال شجرها، يعضد وال ظالم، إال حرمتها ينتهك

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن مجاهد بن بكر  يَومَ  قامَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َ  إنَّ : فقالَ  الفَت حِ  مَ  هللاَّ ةَ  َحرَّ َض، السََّمواتِ  َخلَقَ  يَومَ  َمكَّ ِ  بَحرامِ  َحرام   فَهي واألر   هللاَّ

ِدي، ألَحد   تَِحلُّ  وال قَب لِي ألَحد   تَِحلَّ  لَم   القِياَمِة، يَومِ  إلى لِل   ولَم   بَع   إالَّ  قَطُّ  لي تَح 

َضدُ  وال َصي ُدها، يُنَفَّرُ  ال الدَّه ِر، ِمنَ  ساَعة   كُ  يُع  تَلَى وال ها،َشو   وال َخالها، يُخ 

ِخرَ  إالَّ : الُمطَّلِبِ  عبدِ  بنُ  العبَّاسُ  فقالَ . لُِمن ِشد   إالَّ  لُقَطَتُها تَِحلُّ  ِ، َرسولَ  يا اإلذ   هللاَّ

ِخرَ  إالَّ : قالَ  ثُمَّ  فََسَكتَ  والبُيُوِت، لِل قَي نِ  منه بُدَّ  ال فإنَّه  اب نِ  وَعنِ  َحالل   فإنَّه اإلذ 

بََرنِي ُجَري ج ، ِرَمةَ، عن الَكِريِم، عبدُ  أخ  وِ  أو   هذا بِمث لِ  عبَّاس ، اب نِ  َعنِ  ِعك   نَح 

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  هَُري َرةَ  أبو َرواهُ  هذا،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المكي جبر بن مجاهد:  الراوي

 صحيح: ] المحدث محك خالصة|  6050: الرقم أو الصفحة البخاري

 اف تَتَحَ  يَومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  قالَ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

ةَ  َرةَ، ال: َمكَّ تُم   وإَذا ونِيَّة ، ِجهَاد   ولَِكن   ِهج  تُن فِر  مَ  بَلَد   هذا فإنَّ  فَان فُِروا، اس  ُ  َحرَّ  هللاَّ

َمَواتِ  َخلَقَ  يَومَ  َض، السَّ َمةِ  َحَرام   هوو واألر  ِ  بُحر   لَم   وإنَّه القِيَاَمِة، يَومِ  إلى هللاَّ

َمةِ  َحَرام   فَهو نَهَار ، ِمن َساَعة   إالَّ  لي يَِحلَّ  ولَم   قَب لِي، ألَحد   فيه القِتَالُ  يَِحلَّ   بُحر 

 ِ َضدُ  ال القِيَاَمِة، يَومِ  إلى هللاَّ ُكهُ، يُع   َمن إالَّ  لُقَطَتَهُ  تَقِطُ يَل   واَل  َصي ُدهُ، يُنَفَّرُ  واَل  َشو 

فَهَا، تَلَى واَل  َعرَّ ِ، َرسولَ  يا: الَعبَّاسُ  قالَ . َخاَلهَا يُخ  ِخَر؛ إالَّ  هللاَّ  لِقَي نِِهم   فإنَّه اإلذ 

، ِخرَ  إالَّ : قالَ : قالَ  ولِبُيُوتِِهم   .اإلذ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5906: الرقم أو ةالصفح

ةَ لم تعالَى هللاِ  تَعظيمُ  :الَحديثِ  وفي --5 مِة، كَّ  .بها القِتالِ  عن والنَّهيُ  المكرَّ

ةَ  أنَّ : وفيه --2 ا وليس َعن وة ، فُتِحت   َمكَّ  .ُصل ح 
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 ونبيَّك وعبَدك خليلَك إبراهيمَ  إنَّ وفي الصحيح عن أبي قتادة الحارث بن ربعي 

 ما مثلَ  المدينةِ  ألهلِ  أدعوك ، ورسولُك عبُدك محمد   وأنا ، مكةَ  ألهلِ  دعاك

 اللهم ، وثماِرهم وُمدِّهم صاِعهم في لهم تباِركَ  أن ندعوك ؛ لمكةَ  اهيمُ إبر دعاك

 ،(  ُخمَّ )  ب وباء   من بها ما واجعل   ، مكةَ  إلينا َحبَّبت   كما ، المدينةَ  إلينا َحبِّب  

متُ  إني اللهم متَ  كما البتَيها بين ما حرَّ  . الحَرمَ  إبراهيمَ  لسانِ  على حرَّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  ربعي بن ارثالح قتادة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5589: الرقم أو الصفحة الترغيب

ء   ُكلُّ  َولَهُ  -والثاني  ومالك النعم، لجميع خالق فهو وتصرفا، وملكا خلقا َشي 

                                                          .جالله جل   يشاء، كما بملكه ومتصرف الكون، في من جميع

َرابِي  ا أنَّ     روي البخاري عن أبي هريرة  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أتَى أع 

بُدُ : قالَ  الَجنَّةَ، َدَخل تُ  َعِمل تُهُ  إَذا َعَمل   علَى ُدلَّنِي: فَقالَ  َ  تَع  ِركُ  ال هللاَّ  شيئ ا، به تُش 

اَلةَ  وتُقِيمُ  تُ  الصَّ َكاةَ  وتَُؤدِّي وبَةَ،الَمك  : قالَ  َرَمَضانَ  وتَُصومُ  الَمف ُروَضةَ، الزَّ

ا هذا، علَى أِزيدُ  ال بيَِدهِ  نَف ِسي والذي : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  ولَّى، فَلَمَّ

هُ  َمن  هذا إلى فَل يَن ظُر   الَجنَِّة، أه لِ  ِمن َرُجل   إلى يَن ظُرَ  أن   َسرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5082: الرقم أو الصفحة

 .الجنَّةِ  بدخولِ  الواجباتِ  يؤدِّي الَّذي للمؤمن والتَّبشيرُ  البِشارةُ  :وفيه --5

 .العَشرةِ  ِمن أكثرُ  بالجنَّة الُمبشَّرَ  أنَّ : وفيه --2

دين ألمره، المنقادين أي: المسلمين من يكون أن -2  .له الموح 

 في اهتدى فمن. ياهإ لتبليغهم الناس وعلى لنفسه يقرأه أي القرآن، يتلو أن -3

 فله والنبوة والحشر التوحيد وهي السورة هذه في المقررة الثالث األصول هذه

 هذه عن انحرف أو ضل ومن إليه، راجعة اهتدائه ومنفعة هدايته، ثواب
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 إال هو وما المبين، البالغ إال وسلم عليه هللا صل ى الرسول على فما األصول،

 .العذاب من قومهم المخوفين أي المنذرين، جملة من منذر رسول

 هللاِ  رسولَ  أنَّ  بشَّراه وُعمَر، بَكر ، أبا أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

 على فليقرأه أنزل كما غضا القرآن يقرأ أن أحب من: قال وسلَّم عليه هللا صلَّى

 عبد أم ابن قراءة

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  556: الرقم أو الصفحة

ه بما المؤِمنِ  تَبشيرُ  :الحديثِ  وفي --5  .يَسرُّ

 ممَّن وهو َعنه، هللاُ  َرِضي مسعود   البنِ  عظيم   وفضل   جليلة   منقبة  : وفيه --2

 .وضبَطَه القرآنَ  َحفِظ

 في وهيئتِه عنه هللاُ  رِضيَ  َمسعود   ابنِ  طَريقةِ  التزامِ  على الحثُّ : وفيه --3

 . اِمهبأحك التزاِمه وفي القُرآِن، قِراءةِ 

ِجزُ   وفي الصحيح عن أبي الدرداء آِن؟ ثُلُثَ  لَي لَة   في يَق َرأَ  أن   أَحُدُكم   أَيَع   القُر 

آِن؟ ثُلُثَ  يَق َرأ   وكيفَ : قالوا ُ  هو قُل  : قالَ  القُر  ِدلُ  أَحد   هللاَّ آنِ  ثُلُثَ  تَع   .القُر 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  955: الرقم أو ةالصفح

 .اإلخالصِ  سورةِ  فضلِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 سورة   قِراءةَ  َجَعلَ  بأن   ِعباِدِه، على تعالى هللاِ  فَضلِ  عظيمُ  َسَعةُ : وفيه --2

ِدلُ  قصيرة    . .القرآنِ  ثُلُثَ  تَع 

ِمنُ  صحيح عن أبي موسي األشعريوفي ال آنَ  يَق َرأُ  الذي الُمؤ  َملُ  القُر  : بهِ  ويَع 

ِة، ُمها كاألُت ُرجَّ ، وِريُحها طَيِّب   طَع  ِمنُ  طَيِّب  آَن، يَق َرأُ  ال الذي والُمؤ  َملُ  القُر   ويَع 

َرةِ : بهِ  ُمها كالتَّم  آنَ  أُ يَق رَ  الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  لَها، ِريحَ  وال طَيِّب   طَع  : القُر 
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ي حانَةِ  ُمها طَيِّب   ِريُحها كالرَّ ، وطَع  آنَ  يَق َرأُ  ال الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  ُمرٌّ : القُر 

ُمها كالَحن ظَلَِة،  .ُمرٌّ  وِريُحها - َخبِيث   أو   - ُمرٌّ  طَع 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1018: الرقم أو الصفحة البخاري

 (282) ومسلم ،(1018) البخاري أخرجه:  التخريج

آنَ  يَق َرأُ  الذي َمثَلُ  وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري ةِ  القُر  : كاألُت ُرجَّ

ُمها ، طَع  ، وِريُحها طَيِّب  آنَ  يَق َرأُ  ال والذي طَيِّب  َرةِ  القُر  ُمها: كالتَّم  ، طَع   وال طَيِّب 

آنَ  يَق َرأُ  الذي الفاِجرِ  وَمثَلُ  لَها، ِريحَ  ي حانَةِ  َكَمثَلِ  القُر  ، ِريُحها: الرَّ ُمها طَيِّب   وطَع 

، آنَ  يَق َرأُ  ال الذي الفاِجرِ  وَمثَلُ  ُمرٌّ ُمها: الَحن ظَلَةِ  َكَمثَلِ  القُر  ، طَع   .لَها ِريحَ  وال ُمرٌّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1000: الرقم أو الصفحة البخاري

 .القُرآنِ  حاِملِ  فَضيلةُ : الَحديثِ  في

 على يُقَرأُ  القرآنُ  وفي الصحيح عن أبي جهم الحارث بن الصمة األنصاري

 ُكفر   القرآنِ  في ِمراء   فإنَّ  ، القُرآنِ  في تُماُروا فال ، أحُرف   سبعةِ 

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

:  المحدث حكم خالصة|  6666: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  المصدر

  صحيح

( (مسنده)) في والحارث له، واللفظ( 52122) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 6012(( )الصحابة معرفة)) في نعيم وأبو ،(205)

 في والِمراءُ  ، أحرف   سبعةِ  على القرآنُ  نزلَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

وهُ  منهُ  َجِهل تُم وما ، بِهِ  فاعملوا منهُ  عرفتُم   ما - ثالث ا قالها- ُكفر   القرآنِ   إلى فردُّ

 عالِمهِ 

 التفسير عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  ثالمحد|  هريرة أبو:  الراوي
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 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/011: الرقم أو الصفحة

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(6500) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 2898) وأحمد مختصراً،( 9080)

 القُرآنِ  في الِجدالِ  ُخطورةِ  بيان :الحديثِ  وفي

 ولكل وسلم عليه هللا صل ى لرسوله الحميد التوجيه بهذا السورة تعالى ختم ثم

 هدايته، وعلى نعمه على هللا يحمد أن وهو مؤمن

  ّلِل الحمد صيغ اتم العالمين رب ّلِل الحمد صيغة --0

طَفَى هللاَ  إِنَّ  هريرة أبي و الخدري سعيد أبي عن الصحيح وفي  الكالمِ  ِمنَ  اص 

ا : )  قال فَمن  ( .  أكبرُ  وهللاُ  ، هللاُ  إالَّ  إلَهَ  وال ، هللِ  الحمدُ  و ، هللاِ  ُسبحانَ : )  أربع 

ُرونَ  لهُ  ُكتِبَ  ؛(  هللاِ  ُسبحانَ  ُرونَ  عنهُ  وُحطَّت   ، حسنة   ِعش   قال وَمن   ، َسيِّئَة   ِعش 

 قال وَمن   ، ذلكَ  فمثلُ  ؛(  هللاُ  إالَّ  إلَهَ  ال: )  قال وَمن   ، ذلكَ  فمثلُ  ؛(  أكبرُ  هللاُ : ) 

دُ : )  ِ  ال َحم   وُحطَّت   ، حسنة   ثالثُونَ  لهُ  ُكتِبَت   ؛ نفِسهِ  قِبَلِ  من(  ال َعالَِمينَ  َربِّ  هلِلَّ

 ( . َسيِّئَة   ثالثُونَ  عنهُ 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة وأبو الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح : المحدث حكم خالصة|  5116: الرقم أو الصفحة الترغيب صحيح

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 مسلم شرط على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  609: الرقم أو الصفحة

 من والمصطفين األنبياء على والسالم هلل بالتحميد االستفتاح ذلك من ويؤخذ

 األدب، هذا جيل عن جيال والوعاظ والخطباء العلماء توارث ولقد عباده،

 األمور فواتح في وسلم عليه هللا صل ى هللا رسول على وصلوا هللا فحمدوا

 .والخطب المواعظ وفي المفيدة
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 الذي هللِ  الحمدُ : "  فقال مبتل ى رأى من عمر بن هللا عبد عن الصحيح وفي

لني و ، به ابتالكَ  مما عافاني  يُِصب هُ  لم ،"  تفضيال   خلق ممن كثير   على فضَّ

 البالءُ  ذلك

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0202: الرقم أو الصفحة

 . الباليا ِمن ويُعافيه اإلنساَن، يَحفَظُ  عليه والثَّناءَ  هللاِ  ِذكرَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي

ِ  رسولَ  أنَّ  الغفاري ذر أبي عن الصحيح وفي ُ  صلَّى هللاَّ  - عاَدهُ، وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  عادَ  ذر   أبا أنَّ  أو ُ  صلَّى هللاَّ ي أنتَ  بأبي: فقالَ  - وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  يا وأمِّ

ِ، رسولَ  ِ  إلى أحبُّ  الَكالمِ  يُّ أ هللاَّ ُ  اصطَفاهُ  ما قالَ  هللاَّ  ربِّي ُسبحانَ : لمالئَِكتِهِ  هللاَّ

 وبحمِدهِ  ربِّي ُسبحانَ  وبحمِدِه،

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0180: الرقم أو الصفحة

بُِركَ  أاََل  الغفاري ذر أبي عن الصحيح وفي  يا: قُلتُ  هللاِ؟ إلى الَكاَلمِ  بأََحبِّ  أُخ 

نِي هللاِ، َرُسولَ  بِر   ُسب َحانَ : هللاِ  إلى الَكاَلمِ  أََحبَّ  إنَّ : فَقالَ  هللاِ، إلى الَكاَلمِ  بأََحبِّ  أَخ 

ِدهِ  هللاِ   .َوبَِحم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0205: الرقم أو لصفحةا

 بينكم قسم كما أخالقَكم بينكم قسم هللاَ  إنَّ  مسعود بن هللا عبد عن الصحيح وفي

نيا يُعطي هللاَ  وإنَّ  ، أرزاقَكم  إالَّ  اإليمانَ  يُعطي وال ، يُحبُّ  ال ومن يُحبُّ  من الدُّ

 اللَّيلَ  وهاب ، يُجاهَده أن العدوَّ  وخاف ، يُنفِقَه أن بالمالِ  ضنَّ  فمن ، أحبَّ  من

 وهللاُ  ، هللاُ  إالَّ  إلهَ  وال ، هللِ  والحمدُ  ، هللاِ  سبحان:  قولِ  من فليُكثِر   ، يُكابَِده أن

 أكبرُ 
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 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0256: الرقم أو الصفحة الصحيحة

دُ  ماِن،اإلي َشط رُ  الطُّهُورُ  األشعري مالك أبي عن الصحيح وفي ِ  وال َحم  ألُ  هلِلَّ  تَم 

دُ  هللاِ  وُسب حانَ  الِميزاَن، ِ  وال َحم  ََلنِ  هلِلَّ ألُ  أَو  - تَم  ِض، السََّمواتِ  بي نَ  ما -تَم   واألر 

الةُ  ، والصَّ َدقَةُ  نُور  ، والصَّ هان  ب رُ  بُر  ، والصَّ آنُ  ِضياء  ة   وال قُر   َعلَي َك، أو   لََك، ُحجَّ

دُ  النَّاسِ  ُكلُّ  تِقُها، نَف َسهُ  فَبايِع   ويَغ   .ُموبِقُها أو   فَُمع 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري مالك أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  000: الرقم أو الصفحة

رِ  ِمن لهما ما وبيانُ  والطَّهارةِ  الُوضوءِ  فضلُ : الحديثِ  وفي --1  .األَج 

 .النَّارِ  من صاحبَها تُعتِقُ  التي اإليمانيَّةِ  واألعمالِ  األقوالِ  بعضِ  بيانُ : وفيه --2

 ..أرادَ  ما لنَف ِسه فليعمل   عملِه؛ بجريرةِ  يُؤَخذُ  اإلنسانَ  أنَّ  على تنبيه  : وفيه --3

 دالئل بها فيعرفون غيرهم، وفي أنفسهم في آياته خلقه سيري تعالى هللاو 

 َوفِي: تعالى كقوله األرض، وفي السموات وفي أنفسهم في ووحدانيته قدرته

ضِ  َر   [ .21 -21/ 61 الذاريات] تُب ِصُرونَ  أَفاَل أَن فُِسُكم   َوفِي. لِل ُموقِنِينَ  آيات   األ 

 أجمعون، الخالئق يعمله عما بغافل هو وليس شيء، كل على شهيد وهللا

  .فشر شرا وإن فخير، خيرا إن أعمالهم، على فيجازيهم

 يَديهِ  علَى يأخذوا فلم الظَّالمَ  رأوا إذا النَّاسَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي بكر

همُ  أن أوَشكَ  ُ  يعمَّ  منُه بعقاب   هللاَّ

 الترمذي صحيح : المصدر|  األلباني:  المحدث|  الصديق بكر أبو:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0559: الرقم أو الصفحة

 وأثنَى هللاَ  حِمد أن بعد ، بكر   أبو قال وفي الصحيح عن قيس بن أبي حازم

 موضِعها غيرِ  على وتضعونها ، اآليةَ  هذه تقرءون إنَّكم ، النَّاسُ  أيُّها يا:  عليه
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ُكم   اَل  أَن فَُسُكم   َعلَي ُكم    عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  سِمعنا وإنَّا اه تََدي تُم   إَِذا َضلَّ  ن  مَ  يَُضرُّ

 هللاُ  يُعمَّهم أن أوشك يَدي ه على يأُخذوا فلم الظَّالمَ  رأَُوا إذا النَّاسَ  إنَّ :  يقولُ  وسلَّم

 يُعَملُ  قوم   من ما:  يقولُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  سِمعتُ  وإنِّي بعقاب  

هم أن يوِشكُ  إالَّ  يُغيِّروا ال ثمَّ  ، يُغيِّروا أن على يقِدرون ثمَّ  ، بالمعاصي فيهم  يُعمَّ

 بعقاب   منه هللاُ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  حازم أبي بن قيس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6009: الرقم أو الصفحة

كِ  ِمن والترهيبُ  التحذيرُ  :الحديث وفي --5  عن والنهيِ  بالمعروفِ  رِ األم تر 

 .المنكرِ 

ة أمرِ  ترشيدُ : وفيه --2 حيحِ  الوجهِ  على النصوصَ  وإفهاُمهم العامَّ  .لها الصَّ

َ  إنَّ   وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري لِي هللاَّ  لَم   أَخَذهُ  إذا حتَّى لِلظ الِِم، لَيُم 

ذُ  َوَكَذلِكَ } قََرأَ  ثُمَّ : قالَ . يُف لِت هُ  َذهُ  إِنَّ  ظَالَِمة   َوِهيَ  ال قَُرى أََخذَ  إَِذا َربِّكَ  أَخ   أَلِيم   أَخ 

 [.112: هود{ ]َشِديد  

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6595: الرقم أو الصفحة البخاري

 انتهي التفسير التربوي لسورة  النمل

 القصص سورة -09

( 09) القصص سورة]  المستضعفين نصرة*  السالم عليه موسى قصة -5

       [5 الى 5 اآليات: 

ِ  بِْسمِ  ْحمنِ ا هللاَّ ِحيمِ  لرَّ  الرَّ

ِ  ِمنْ  َعلَْيكَ  نَْتلُوا( 0) اْلُمبِينِ  اْلِكتابِ  آياتُ  تِْلكَ ( 5) طسم  َوفِْرَعْونَ  ُموسى نَبَإ

 ِشيَعاً  أَْهلَها َوَجَعلَ  اأْلَْرضِ  فِي َعال فِْرَعْونَ  إِنَّ ( 0) يُْؤِمنُونَ  لِقَْومٍ  بِاْلَحقِّ 
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 اْلُمْفِسِدينَ  ِمنَ  كانَ  إِنَّهُ  نِساَءُهمْ  َويَْستَْحيِي ْبناَءُهمْ أَ  يَُذبِّحُ  ِمْنهُمْ  طائِفَةً  يَْستَْضِعفُ 

ةً  َونَْجَعلَُهمْ  اأْلَْرضِ  فِي اْستُْضِعفُوا الَِّذينَ  َعلَى نَُمنَّ  أَنْ  َونُِريدُ  (6)  َونَْجَعلَُهمُ  أَئِمَّ

 ِمْنُهمْ  َوُجنُوَدُهما انَ َوهام فِْرَعْونَ  َونُِريَ  اأْلَْرضِ  فِي لَُهمْ  َونَُمكِّنَ ( 1) اْلواِرثِينَ 

 (5) يَْحَذُرونَ  كانُوا ما

  التَّْفِسيرُ 

طسم: حروف صوتية سيقت لبيان أن القرآن المعجز من هذه الحروف  - 1

  التى يتألف منها حديثكم، ولتنبيه السامعين.

 .الواضح القرآن آيات هذه - 2

 يؤمنون لقوم هفي مرية ال الَّذي بالحق وفرعون موسى خبر من عليك نقرأ - 3

 .فيه بما ينتفعون الذين هم ألنهم

 طوائف أهلها وصي ر فيها، وتسلط مصر، أرض في طغى فرعون إن - 6

ق ا  أوالدهم ذكور بقتل إسرائيل، بنو وهم منهم، طائفة يستضعف بينها، مفرِّ

 األرض في المفسدين من كان إنه إذاللهم، في إمعان ا للخدمة نسائهم واستبقاء

 .والتكبر لطغيانوا بالظلم

 أرض في فرعون استضعفهم الذين إسرائيل بني على نتفضل أن ونريد - 6

 في بهم يقتدى أئمة وجعلهم عنهم، االستضعاف وإزالة عدوهم، بإهالك مصر؛

 قال كما فرعون، هالك بعد المباركة الشام أرض يرثون ونجعلهم الحق،

َرث نَا: }تعالى مَ  َوأَو  َعفُونَ  واَكانُ  الَِّذينَ  ال قَو  تَض  ضِ  َمَشاِرقَ  يُس  َر   الَّتِي َوَمَغاِربَهَا األ 

نَا  ...{. فِيهَا بَاَرك 

 ونُِري فيها، السلطان أصحاب بجعلهم األرض في لهم نمك ن أن ونريد .  - 5

 ملكهما، في لهما المعاونين وجنودهما هامان الملك في األكبر ومسانده فرعون

 بني من ذكر مولود يد على وانقضائه ،ملكهم ذهاب من يخافونه كانوا ما

 موسى به سيكرم وما فرعون، ملك إليه سيؤول ما هللا ذكر ولما .إسرائيل

 :فقال رسوال   هللا بعثه أن إلى السالم عليه موسى نشاة ذكر وقومه،
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   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 :يأتي ما اآليات من تبين

 وقصص الحرام، من والحالل الباطل، من الحق أبان العظيم القرآن -1

 القوم إال هديه من ينتفع وال وسلم، عليه هللا صل ى محمد ونبوة األنبياء،

 .هللا عند من أنه يعلمون الذين به، المصدقون

ِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األن بِياءِ  ِمنَ  ما  وفي الصحيح عن أبي هريرة  عليه آَمنَ  ِمث لُهُ  ما أُع 

ي ا أُوتِيتُ  الذي كانَ  اوإنَّم البََشُر، حاهُ  َوح  ُ  أو  ، هللاَّ ُجو إلَيَّ ثََرهُم   أُكونَ  أن   فأر   أك 

ا  .القِياَمةِ  يَومَ  تابِع 

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

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

 (510) سلموم ،(6895) البخاري أخرجه:  التخريج

 صلَّى لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أنَّ  :ثِ الحدي هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ 

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

 من وهما األتباع، بكثرة والتعزز األرض، في االستعالء اجتناب يجب -2

 وأمثالهم، قريش مشركي على حجة قصتهما وكانت. وقارون فرعون سيرة

  لمحمد قريش قرابة فكذلك كفره، مع تنفعه لم موسى من قارون قرابة أن فكما

   .وسلم عليه هللا صل ى

ِ  َرسولَ  أنَّ  روي البخاري عن أبي هريرة  َرأ سُ : قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

وَ  الُكف رِ  ِرِق،ا نَح  رُ  لَمش  اِدينَ  واإِلبِِل، الَخي لِ  أه لِ  في والُخياَلءُ  والفَخ   أه لِ  والفَد 

ِكينَةُ  الَوبَِر،  .الَغنَمِ  أه لِ  في والسَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0005: الرقم أو الصفحة

 كثيرة وعتوه ظلمه ممارسات وكانت كفره، من رهوتجب فرعون علو كان -3

 ويترك الذكور، أطفالهم يذبح إسرائيل، بني من طائفة يستذل فكان متنوعة،

 .دولته أرض في المفسدين البغاة من وكان واحتقارا، لهم إهانة أحياء، اإلناث

ى هللا، فأهلكه والهالك، الدمار سبيل والكبرياء والظلم  من إسرائيل بني ونج 

 .والطغيان لعسفا

 بالضعفاء، الرفق دائما وشأنه إسرائيل، بني من المستضعفين هللا كافأ -6

 ُملُوكا   َوَجَعلَُكم  : تعالى قال كما وملوكا، والة وجعلهم فرعون، بأس من فأنقذهم

ثهم ،[ 21/ 6 المائدة]  كما المصريين، القبط مساكن فسكنوا فرعون ملك وور 

نى َربِّكَ  َمتُ َكلِ  َوتَمَّت  : سبحانه قال رائِيلَ  بَنِي َعلى ال ُحس   َصبَُروا بِما إِس 

 فاستولوا وأهلها، والشام مصر أرض على وأقدرهم ،[ 135/ 5 األعراف]

 تدمير من يخافون كانوا ما وجنودهما وهامان فرعون يري أن وأراد عليها،

 األوالد من األلوف قتل يفده فلم إسرائيل، بني من مولود يد على ملكهم

  .اإلطالق على والسلطان الحكم النافذ فهو تعالى، هللا مراد وتحقق األبرياء،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أنَّ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  قَِدمَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ا، اليَهُودَ  فََوَجدَ  الَمِدينَةَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  لهم   فَقالَ  َعاُشوَراَء، يَومَ  ِصيَام   عليه هللاَّ

مُ  هذا ما: َوَسلَّمَ  م   هذا: فَقالوا تَُصوُمونَهُ؟ الذي اليَو  ، يَو  ُ  أَن َجى َعِظيم   ُموَسى فيه هللاَّ

َمهُ، قَ  َوقَو  نَ  َوَغرَّ َعو  َمهُ، فِر  ا، ُموَسى فََصاَمهُ  َوقَو  ر  نُ  ُشك   فَقالَ  نَُصوُمهُ، فَنَح 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  نُ  :َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ لَى أََحقُّ  فَنَح   َرُسولُ  فََصاَمهُ  ِمنُكم بُموَسى َوأَو 

ُ  َصلَّى هللاِ   .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 النَّبيُّ  قَِدمَ  ن عباسوفي الصحيح عن عبد هللا ب 

م   هذا: قالوا هذا؟ ما: فَقالَ  عاُشوراَء، يَومَ  تَُصومُ  اليَهُودَ  فََرأَى ؛ يَو  م   هذا َصالِح   يَو 
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ُ  نَجَّى َرائِيلَ  بَنِي هللاَّ ، ِمن إس  ِهم  ،مِ  بُموَسى أَحقُّ  فأنَا: قالَ . ُموَسى فََصاَمهُ  َعُدوِّ  نُكم 

 .بِصيَاِمهِ  وأََمرَ  فََصاَمهُ،

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

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

ومِ  تعالَى هللاِ  ُشكرِ  َمشروعيَّةُ : الحديثِ  وفي  تَفريجِ  ِمن َخير   له َحَصلَ  لَمن بالصَّ

ر   تَيسيرِ  أو ُكَرب ،  .أم 

ا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  قَِدمَ  لَمَّ

ا، يَُصوُمونَ  وَجَدهُم   الَمِدينَةَ، م  نِي يَو  م   هذا: فَقالوا َعاُشوَراَء، يَع  ، يَو   وهو َعِظيم 

م   ى يَو  ُ  نَجَّ َرقَ  ُموَسى، فيه هللاَّ َن، آلَ  وأَغ  َعو  ا ُموَسى فََصامَ  فِر  ر  ِ، ُشك   أَنَا: فَقالَ  هلِلَّ

لَى  .بِصيَاِمهِ  وأََمرَ  فََصاَمهُ،. م  منه بُموَسى أَو 

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0082: الرقم أو الصفحة

لةَ  هللاِ  َشرائعَ  غيَّر َمن أنَّ  :الحديثِ  وفي --5 ُسِل، على المنزَّ  يَِصحُّ  ال الرُّ

 .ذلك يَنفَُعه وال عهم،َشرائِ  إلى وال إليهم انتسابُه

 .عاُشوراءَ  يَومِ  ِصيامِ  على الَحثُّ : وفيه --2

يَّةِ  بَيانُ : وفيه --3  .له الُمسلِمينَ  وتَعظيمِ  عاشوراَء، يومِ  أهمِّ

 سورة]بنبوته  والبشارة وإرضاعه والدته بعد اليم في موسى إلقاء -0

          [56 الى 2 اآليات( : 09) القصص

أُمِّ ُموسى أَْن أَْرِضِعيِه فَإِذا ِخْفِت َعلَْيِه فَأَْلقِيِه فِي اْليَمِّ َوال تَخافِي  َوأَْوَحْينا إِلى

وهُ إِلَْيِك َوجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسلِيَن ) ( فَاْلتَقَطَهُ آُل فِْرَعْوَن 2َوال تَْحَزنِي إِنَّا َرادُّ

ا َوَحَزناً إِنَّ فِْرَعْوَن َوهاما ( 9َن َوُجنُوَدُهما كانُوا خاِطئِيَن )لِيَُكوَن لَُهْم َعُدّوً

ُت َعْيٍن لِي َولََك ال تَْقتُلُوهُ َعسى أَْن يَْنفََعنا أَْو نَتَِّخَذهُ  َوقالَِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ
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( َوأَْصبََح فُؤاُد أُمِّ ُموسى فاِرغاً إِْن كاَدْت لَتُْبِدي بِِهأَْن 8َولَداً َوُهْم ال يَْشُعُروَن )

يِه فَبَُصَرْت بِِه 50نا َعلى قَْلبِها لِتَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن )َربَطْ  ( َوقالَْت أِلُْختِِه قُصِّ

ْمنا َعلَْيِه اْلَمراِضَع ِمْن قَْبُل فَقالَْت َهْل  (55َعْن ُجنٍُب َوُهْم ال يَْشُعُروَن ) َوَحرَّ

ِه َكْي 50هُ ناِصُحوَن )أَُدلُُّكْم َعلى أَْهِل بَْيٍت يَْكفُلُونَهُ لَُكْم َوُهْم لَ  ( فََرَدْدناهُ إِلى أُمِّ

ِ َحقٌّ َولِكنَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن ) ( 50تَقَرَّ َعْينُها َوال تَْحَزَن َولِتَْعلََم أَنَّ َوْعَد هللاَّ

ا بَلََغ أَُشدَّهُ َواْستَوى آتَْيناهُ ُحْكماً َوِعْلماً َوَكذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِي  (56َن )َولَمَّ

  التَّْفِسيرُ 

 من عليه َخِشيتِ  إذا حتَّى أرضعيه أن السالم عليه موسى أم وألهمنا - 5

 تخافي وال النيل، نهر في وارميه صندوق، في فضعيه يقتلوه أن وقومه فرعون

 إليك مرجعوه إنا فراقه، بسبب تحزني وال فرعون، من وال الغرق من عليه

 .خلقه إلى يبعثهم ينالذ هللا رسل من ومصي روه حي  ا،

 عليه فعثر النهر، في ورميه صندوق، في وضعه من ألهمناها ما فامتثلت - 5

ا سيكون موسى أن من هللا أراداه ما ليتحقق فأخذوه، فرعون آل  لفرعون عدو  

 وأعوانهما هامان ووزيره فرعون إن لحزنهم، جالب ا يده، على ملكه هللا يزيل

 .األرض في وإفسادهم انهم،وطغي كفرهم بسبب آثمين كانوا

 ال ولك، لي سرور مصدر الولد هذا: امرأته له قالت قتله فرعون أراد ولما - 5

ا نتخذه أو بالخدمة، ينفعنا لعله تقتلوه  إليه سيؤول ما يعلمون ال وهم بالتبني، ولد 

 .يده على ملكهم

 إال ياالدن أمور من أمر أي من خالي ا السالم عليه موسى أم قلب وأصبح - 11

 التعلق شدة من ولدها أنَّه تظهر أن قاربت حتَّى تصبر، تعد فلم موسى أمر من

 المتوكلين المؤمنين من لتكون وتصبيرها بتثبيته، قلبها على ربطنا أن لوال به،

 .به يقض ما على الصابرين ربهم على
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 رهأث اتبعي: النهر في له إلقائها بعد ألخته السالم عليه موسى أم وقالت - 11

 وفرعون أمرها، يكشف ال حتَّى بُعد   عن به فأبصرت به، يفعل ما لتعرفي

 .خبره تتفقد وأنها أخته أنها يشعرون ال وقومه

 أخته رأت فلما النساء، من الرضاع عن هللا من بتدبير موسى وامتنع - 12

 بإرضاعه يقومون بيت أهل إلى أرشدكم هل: لهم قالت إرضاعه على حرصهم

 ناصحون؟ له وهم ورعايته،

 تحزن وال قرب، عن برؤيته عينها تقر   أن رجاء أمه إلى موسى فرجعنا - 13

 أكثرهم ولكن فيه، مرية ال حق إليها بإرجاعه هللا وعبد أن ولتعلم فراقه، بسبب

 ذكر موسى مبدأ هللا ذكر ولما .أمه هي أنها يعلم أحد وال الوعد، بهذا يعلمون ال

 :فقال شبابه، مرحلة

ا أعطيناه- قوته في واستحكم البدن، اشتداد سن بلغ ماول - 16 ا فهم   في وعلم 

 المحسنين نجزي طاعته على موسى جزينا وكما نبوته، قبل إسرائيل بني دين

 .ومكان زمان كل في

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 العلماء أجمع وقد لنبي، إال يكون ال الوحي ألن اإللهام على الوحي يطلق قد -1

 قبيل من ذلك وإنما نبية، منهما واحدة تكن لم عيسى وأم موسى أم أن على

 .البيوت اتخاذ النحل كإلهام اإللهام،

 ألقته القتل من عليه خافت فإذا ترضعه، أن والدته بعد موسى أم هللا ألهم وقد

 برده تكفل هللا فإن راقه،ف على حزن وال الغرق من عليه خوف دون البحر، في

 .مصر أهل إلى المرسلين األنبياء من وبجعله إليها

ُ  َرِضيَ  لَِعائَِشةَ  قُلتُ  وفي الصحيح عن مسروق بن األجدع تَاه   يا: َعن هَا هللاَّ  أُمَّ

د   َرأَى هل   ا َشَعِري قَفَّ  لقَد  : فَقالَت   َربَّهُ؟ وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ  أي نَ  قُل َت، ممَّ
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ثََكهُنَّ  َمن ثاََلث ، ِمن أن تَ  ثَكَ  َمن:  َكَذبَ  فقَد   َحدَّ ا أنَّ  َحدَّ د   عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

ِرُكهُ  اَل : }قََرأَت   ثُمَّ  َكَذَب، فقَد   َربَّهُ  َرأَى وسلَّمَ  ِركُ  وهو األب َصارُ  تُد   األب َصارَ  يُد 

ُ  يَُكلَِّمهُ  أن   لِبََشر   كانَ  َوما} ،{الَخبِيرُ  اللَِّطيفُ  وهو ي ا إالَّ  هللاَّ  وَراءِ  ِمن أو   وح 

ثَكَ  وَمن{. ِحَجاب   لَمُ  أنَّه َحدَّ ِري َوما: }قََرأَت   ثُمَّ  َكَذَب، فقَد   َغد   في ما يَع   نَف س   تَد 

ِسبُ  َماَذا ا تَك  ثَكَ  وَمن{. َغد  سُ  أيُّها يَا: }قََرأَت   ثُمَّ  َكَذَب، فقَد   َكتَمَ  أنَّه َحدَّ  بَلِّغ   ولُ الرَّ

 ُصوَرتِهِ  في السَّاَلمُ  عليه ِجب ِريلَ  َرأَى ولَِكنَّهُ  اآليَةَ { َربِّكَ  ِمن إلَي كَ  أُن ِزلَ  ما

تَي نِ   .َمرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6911: الرقم أو الصفحة البخاري

 موسى التقطوا فرعون أهل فإن آخر، شيء ويحدث شيئا اإلنسان يقصد قد -2

ة لهم ليكون الصغير  في وهلل وحزنا، عدوا لهم كان أن ذلك عاقبة فكان عين، قر 

   .شؤون خلقه

 بني ِمن وقرابَة   أنِسباءُ  لهُم ناس   كانَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 ، اإلسالمِ  علَى ويُريدونَهُم ، عليِهم يتَصدَّقوا أن يتَّقونَ  وكانوا ، والنَّضيرِ  قُريظَةَ 

َ  َولَِكنَّ  هَُداهُم   َعلَي كَ  لَي سَ :  فنَزلت  َخي ر   ِمن   تُن فِقُوا َوَما يََشاءُ  َمن   يَه ِدي هللاَّ

هِ  اب تَِغاءَ  إاِلَّ  تُن فِقُونَ  َوَما فأَِلَن فُِسُكم   ِ  َوج   اَل  َوأَن تُم   إِلَي ُكم   يَُوفَّ  ي ر  خَ  ِمن   تُن فِقُوا َوَما هللاَّ

 [ 252 البقرة]  تُظ لَُمونَ 

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

 على إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/508: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 الشيخين شرط

 التوراة وإنزال لتهبرسا الناس إسعاد في سببا البحر من موسى إنقاذ كان -3

 زوجها أقنعت أن بعد تعالى، باهلل اإليمان إلى فرعون امرأة آسية وهداية عليه،

 علما يتبنوه، أن أو لهم نفع مصدر يكون أن رجاء قتله وعدم بإبقائه فرعون

 لما فرعون وكان لها، فوهبه فرعون، من موسى فاستوهبت تلد، ال كانت بأنها

 إسرائيل بني من غالما إن: له قالوا وعلمائه، هكهنت على وقصها الرؤيا رأى
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 يذبح فعاد نسلهم، يقطع أنه فرأى األطفال، بذبح إسرائيل بني فأخذ ملكك يفسد

 وولد( األوالد إبقاء) االستحياء عام في هارون فولد عاما، ويستحيي عاما

 في يعوم التابوت رأت فرعون امرأة آسية أن يروى. الذبح عام في موسى

 وأحبته، فرحمته صغيرا، صبيا فيه فرأت وفتحه، إليها بسوقه فأمرت البحر،

تُ : لفرعون فقالت  .َولَكَ  لِي َعي ن   قُرَّ

 فقال اآليات في المعنى ذلك تكرر وقد وتخطيطه، هللا بتدبير الناس يشعر ال -6

ُعُرونَ  ال َوهُم  : تعالى  كرر ثم بسببه، هالكهم أن يشعرون ال وهم أي[ 5] يَش 

ثََرهُم   َولِكنَّ : قال ثم[ 11] اآلية في لكذ تعالى لَُمونَ  ال أَك   .يَع 

 عقلها وطار موسى، أم قلب على والهواجس والمخاوف الوساوس هجمت -6

 أن لوال أمره تظهر أن وقاربت اإلسرائيليين، عدو فرعون يد في ابنها لوقوع

 من لتكون والسكينة، واالطمئنان باإليمان قلبها ومأل وصب رها هللا ثب تها

وهُ  إِنَّا: لها قال حين هللا بوعد المصدقين  .إِلَي كِ  َرادُّ

 عيسى أم مريم كاسم عمران بنت مريم الحصيفة الذكية موسى ألخت كان -5

 ثديها يقبل بمن وامرأته فرعون حاشية إقناع في ناجح طيب دور السالم عليه

 يشعروا أن دون ،رائحتها وطيب وطيبها الملك، عطاء إلى لحاجتها النساء، من

 أخذوه، قد رأتهم حتى البحر، ساحل على تمشي كانت ألنها أخته، أنها

 على يحرصون ناصحون، للملك وهم يكفلونه، بيت أهل إلى بلباقة فأرشدتهم

ته،                                                 .عطائه في ويطمعون مسر 

 خطة وأنجح نفاذا أشد شيء أي في رهغي يصلح ال الذي الخفي هللا تدبير إن -5

 أمه مجيء قبل من االرتضاع من الطفل موسى منع فقد البشر، تدبير من

 عليه، العدو قلب هللا عطف قد وكان لها، بوعده وفاء إليها، رده ثم وأخته،

 إليها رده بأن عالمة كانت فإنها وقوعه، لتعلم أي حق، هللا وعد أن ولتعلم

 .سيكون

 سن بلوغ قبل السالم عليهما وعيسى يحيى غير ألحد النبوة هللا يؤت لم -5

 شأن في هذا وتحقيق والجسمية، العقلية القوى فيه تكتمل الذي األربعين



59 
 

 هللا آتاه سنة أربعين وبلغ ونضج نموه، غاية أي أشده، بلغ لما فإنه موسى،

 إال نبي ثيبع لم أنه يروى الدين، في والفقه والعلم النبوة قبل والحكمة النبوة

 .سنة أربعين رأس على

 قائالسأله الَعَدويُّ   زيادٍ  بنُ  العالءُ  عن أنس بن مالك أن  وفي تخريج المسند 

جالِ  أيِّ  بِِسنِّ  َحمزةَ، أبا يا:  : قال بُِعَث؟ إذ   وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  نبيُّ  كان الرِّ

رَ  كَّةَ بم كان: قال ماذا؟ كان ثم: قال َسنة ، أربعينَ  ابنُ  رَ  وبالمدينةِ  سنيَن، َعش   َعش 

جالِ  أيِّ  ِسنُّ : قال. إليه هللاُ  قبََضه ثم َسنة ، ستُّونَ  له فتَمَّت   ِسنيَن،  يَوَمئذ ؟ هو الرِّ

جاِل، كأَشبِّ : قال  َغَزوتَ  هل َحمزةَ، أبا يا: قال. وألَحِمه وأجَملِه، وأحَسنِه، الرِّ

،: قال َم؟وسلَّ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  نبيِّ  مع ، يومَ  معه َغَزوتُ  نََعم   فخَرجَ  ُحنَين 

 الُمشِركينَ  وفي ظُهوِرنا، وراءَ  َخي لَنا َرأي نا حتى علينا فَحَملوا بَكثرة ، الُمشِركونَ 

ا ويَحِطُمنا؛ فيُدقُّنا، علينا، يَحِملُ  َرُجل    وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  نبيُّ  ذلك رأى فلمَّ

ا؛ هللاُ  فهَزَمهمُ  نَزل  أُساَرى بهم يُجاءُ  فَجَعلَ  الفَت َح، َرأى حينَ  هللاِ  نبيُّ  فقام فولَّو 

، َرُجال    صلَّى هللاِ  رسولِ  أصحابِ  من رجل   فقال اإلسالِم، على فيُبايعونَه َرُجال 

ا عليَّ  إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  ر  ُجلِ  جيءَ  لَئِن   نَذ   يَحِطُمنا، اليومِ  منذُ  كان الذي بالرَّ

ُجِل، َوجيءَ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  نبيُّ  فسَكتَ : قال ُعنُقَه، بَنَّ أَلضرِ  ا بالرَّ  فلمَّ

 فأمَسكَ : قال هللاِ، إلى تُبتُ  هللاِ، نبيَّ  يا هللاِ، إلى تُبتُ  هللاِ، نبيَّ  يا: قال هللاِ  نبيَّ  رأى

ه؛ فلم وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  نبيُّ   يَنظُرُ  فَجَعلَ : قال. نَذَره رُ اآلخَ  لِيوفيَ  يُبايِع 

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  نبيَّ  يَهابُ  وجَعلَ  بقَتلِه، ليَأُمَره وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ 

ا يَقتُلَه، أن   وسلَّمَ   بايََعه، شيئ ا يَصنَعُ  ال أنَّه وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  نبيُّ  َرأى فلمَّ

ري،نَ  هللاِ، نبيَّ  يا: فقال  يا: فقال. نَذَركَ  لِتوفيَ  إالَّ  اليَوِم؛ ُمنذُ  عنه أُمِسك   لم: قال ذ 

تَ  أاَل  هللاِ، نبيَّ  ؟ أوَمض   .يوِمضَ  أن   لنَبي   ليس إنَّه: فقال إليَّ

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  50108: الرقم أو الصفحة المسند

 لما موسى أم وجزى ربه، أمر على وصبره طاعته على موسى هللا جزى وكما

 إليها ولدها فرد هللا، بوعد وصد قت البحر، في ولدها وألقت هللا، ألمر استسلمت

 .محسن كل يجزي كذلك والنبوة، والحكمة العقل له ووهب آمنة، وهي
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 عليه هللا أنعم لما بيان سالمال عليه موسى قصة من الفصل هذا أن: الخالصة

 من كبره في عليه أنعم وما النيل، في والغرق القتل من إنجائه من صغره في

 قال كما والمصريين، إسرائيل بني إلى والرسالة والنبوة والحكمة العلم إيتائه

ة   َعلَي كَ  َمنَنَّا َولَقَد  : تعالى رى، َمرَّ َحي نا إِذ   أُخ  كَ  إِلى أَو   فِي اق ِذفِيهِ  أَنِ  حى،يُو ما أُمِّ

، فِي فَاق ِذفِيهِ  التَّابُوتِ  اِحِل، ال يَمُّ  فَل يُل قِهِ  ال يَمِّ هُ  بِالسَّ  َوأَل قَي تُ  لَهُ، َوَعُدوٌّ  لِي َعُدوٌّ  يَأ ُخذ 

نَعَ  ِمنِّي َمَحبَّة   َعلَي كَ  ِشي إِذ   َعي نِي، َعلى َولِتُص  تُكَ  تَم   َمن   لىعَ  أَُدلُُّكم   هَل  : فَتَقُولُ  أُخ 

فُلُهُ، ناكَ  يَك  كَ  إِلى فََرَجع  َزنَ  َوال َعي نُها تَقَرَّ  َكي   أُمِّ   [ .61 -35/ 21 طه.. ]تَح 

( : 09) القصص سورة]مصر   من وخروجه خطأ المصري قتل موسي   -0

                  [05 الى 51 اآليات

 ِمنْ  هذا يَْقتَتاِلنِ  َرُجلَْينِ  فِيها َجدَ فَوَ  أَْهلِها ِمنْ  َغْفلَةٍ  ِحينِ  َعلى اْلَمِدينَةَ  َوَدَخلَ 

هِ  ِمنْ  َوهذا ِشيَعتِهِ  هِ  ِمنْ  الَِّذي َعلَى ِشيَعتِهِ  ِمنْ  الَِّذي فَاْستَغاثَهُ  َعُدوِّ  فََوَكَزهُ  َعُدوِّ

ْيطانِ  َعَملِ  ِمنْ  هذا قالَ  َعلَْيهِ  فَقَضى ُموسى  قالَ ( 51) ُمبِينٌ  ُمِضلٌّ  َعُدوٌّ  إِنَّهُ  الشَّ

ِحيمُ  اْلَغفُورُ  ُهوَ  إِنَّهُ  لَهُ  فََغفَرَ  لِي فَاْغفِرْ  نَْفِسي ظَلَْمتُ  إِنِّي َربِّ   َربِّ  قالَ ( 55) الرَّ

 خائِفاً  اْلَمِدينَةِ  فِي فَأَْصبَحَ ( 52) لِْلُمْجِرِمينَ  ظَِهيراً  أَُكونَ  فَلَنْ  َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  بِما

 ُمبِينٌ  لََغِويٌّ  إِنَّكَ  ُموسى لَهُ  قالَ  يَْستَْصِرُخهُ  ْمسِ بِاأْلَ  اْستَْنَصَرهُ  الَِّذي فَإَِذا يَتََرقَّبُ 

ا( 59)  أَنْ  أَتُِريدُ  ُموسى يا قالَ  لَُهما َعُدوٌّ  ُهوَ  بِالَِّذي يَْبِطشَ  أَنْ  أَرادَ  أَنْ  فَلَمَّ

 َوما أْلَْرضِ ا فِي َجبَّاراً  تَُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  تُِريدُ  إِنْ  بِاأْلَْمسِ  نَْفساً  قَتَْلتَ  َكما تَْقتُلَنِي

 قالَ  يَْسعى اْلَمِدينَةِ  أَْقَصى ِمنْ  َرُجلٌ  َوجاءَ  (58) اْلُمْصلِِحينَ  ِمنَ  تَُكونَ  أَنْ  تُِريدُ 

( 00) النَّاِصِحينَ  ِمنَ  لَكَ  إِنِّي فَاْخُرجْ  لِيَْقتُلُوكَ  بِكَ  يَأْتَِمُرونَ  اْلَمَلَ  إِنَّ  ُموسى يا

نِي َربِّ  قالَ  يَتََرقَّبُ  خائِفاً  ِمْنها فََخَرجَ   (05) الظَّالِِمينَ  اْلقَْومِ  ِمنَ  نَجِّ

  التَّْفِسيرُ 

 رجلين فيها فوجد بيوتهم، في الناس راحة وقت في المدينة موسى ودخل - 16

 السالم، عليه موسى قوم إسرائيل بني من أحدهما ويتضاربان، يتخاصمان

 يعينه أن مهقو من هو الَّذي فطلب موسى، أعداء فرعون قوم القِب ط من واآلخر

 بتلك فقتله يده، بقبضة القبطي موسى فضرب أعدائه، القِب ط من هو الَّذي على
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تها، الضربة  إن وإغرائه، الشيطان تزيين من هذا: السالم عليه موسى قال لقو 

 عداوته، بسبب مني حصل فما العداوة، واضح اتبعه، لمن مضل   عدو الشيطان

 .إضاللي يريد مضل   أنَّه وبسبب

 بقتل نفسي ظلمت إني رب: منه حصل بما معترف ا ربه داعي ا موسى قال - 15

 لمن الغفور هو إنه لموسى، مغفرته لنا هللا فبي ن ذنبي، لي فاغفر القِب طي، هذا

 .بهم الرحيم عباده، من تاب

 أنعمت ما بسبب رب: فيه قال الَّذي موسى دعاء عن الخبر واصل ثم - 15

 .إجرامهم على للمجرمين معين ا أكون فلن العلمو والحكمة القوة من به علي

 يترقب خائف ا المدينة في أصبح القِب طي قتل من حصل ما منه حصل فلما - 15

 باألمس القِب طي عدوه على والنصر العون منه طلب الَّذي فإذا يحدث، ماذا

 .واضح وضالل غواية لذو إنك: موسى له قال آخر، قِب طي على به يستعين

 له عدو هو الَّذي بالقِب طي يبطش أن السالم عليه موسى أراد أن افلم - 15

 إِنَّكَ : }يقول سمعه لما به البطش يريد موسى أن اإلسرائيلي ظن ولإلسرائيلي،

ا قتلت مثلما تقتلني أن أتريد: لموسى فقال{ ُمبِين   لََغِويٌّ   إال تريد ال باألمس، نفس 

ا تكون أن  ممن تكون أن تريد وما ظلمهم،وت الناس تقتل األرض في جبار 

 .المتخاصمين بين يصلحون

ا المدينة أقصى من رجل وجاء الخبر انتشر ولما - 21  على شفقة مسرع 

 يتشاورون فرعون قوم من األشراف إن موسى، يا: فقال المالحقة، من موسى

 يدركوك أن من عليك شفقة الناصحين من لك إني البلد، من فاخرج بقتلك

 .فيقتلوك

 ماذا يترقب خائف ا البلد من فخرج الناصح، الرجل أمر موسى فامتثل - 21

 .بسوء إلي   يصلوا فال الظالمين، القوم من نجني رب: ربه داعي ا قال له، يحدث

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

 .السالم عليه موسى من عمد غير خطأ قتل حادثة وقوع -1

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  أُتِيَ  ي الصحيح عن أبي هريرةوف ا وسلَّمَ  عليه هللاَّ م  ، يَو  م   بلَح 

ِجبُهُ  وكانَت   الذِّراُع، إلَي هِ  فَُرفِعَ   يَومَ  النَّاسِ  َسيِّدُ  أنا: فقالَ  نَه َسة   ِمن ها فَنَهَسَ  تُع 

ُرونَ  وهل   القِياَمِة، َمعُ  ذاَك؟ بمَ  تَد  ُ  يَج  لِينَ  ياَمةِ القِ  يَومَ  هللاَّ  َصِعيد   في واآلِخِرينَ  األوَّ

، ِمُعهُمُ  واِحد  نُو البََصُر، ويَن فُُذهُمُ  الدَّاِعي، فيُس  سُ  وتَد   الَغمِّ  ِمنَ  النَّاسَ  فَيَب لُغُ  الشَّم 

بِ  تَِملُوَن، ال وما يُِطيقُوَن، ال ما وال َكر  نَ  أال: لِبَع ض   النَّاسِ  بَع ضُ  فيَقولُ  يَح   تََرو 

نَ  أال فِيِه؟ م  أنتُ  ما ؟ قد   ما تََرو  فَعُ  َمن تَن ظُُرونَ  أال بَلََغُكم  ؟ إلى لَُكم   يَش   فيَقولُ  َربُِّكم 

 البََشِر، أبو أن تَ  آَدُم، يا: فيَقولونَ  آَدَم، فَيَأ تُونَ  آَدَم، ائ تُوا: لِبَع ض   النَّاسِ  بَع ضُ 

ُ  َخلَقَكَ  فَع   لََك، فََسَجُدوا الَمالئَِكةَ  وأََمرَ  ُروِحِه، ِمن فِيكَ  ونَفَخَ  بيَِدِه، هللاَّ  إلى لنا اش 

نُ  ما إلى تََرى أال َربَِّك،  َربِّي إنَّ : آَدمُ  فيَقولُ  بَلََغنا؟ قد   ما إلى تََرى أال فِيِه؟ نَح 

َضب   لَم   َغَضب ا اليومَ  َغِضبَ  َضبَ  ولَن   ِمث لَهُ، قَب لَهُ  يَغ  َدهُ  يَغ   نَهانِي وإنَّه ِمث لَهُ، بَع 

هَبُوا نَف ِسي، نَف ِسي فََعَصي تُهُ  الشََّجَرةِ  َعنِ  هَبُوا غيِري، إلى اذ   فَيَأ تُونَ  نُوح ، إلى اذ 

ا، لُ  أن تَ  نُوُح، يا: فيَقولونَ  نُوح  ُسلِ  أوَّ ِض، إلى الرُّ اكَ  األر  ُ  وَسمَّ  َعب د ا هللاَّ

ا، فَع   َشُكور  نُ  ما تََرى أال َربَِّك، إلى لنا اش   فيَقولُ  بَلََغنا؟ قد   ما تََرى أال فِيِه؟ نَح 

َضب   لَم   َغَضب ا اليومَ  َغِضبَ  قد   َربِّي إنَّ : لهم   َضبَ  ولَن   ِمث لَهُ، قَب لَهُ  يَغ  َدهُ  يَغ   بَع 

َوة   لي كانَت   قد   وإنَّه ِمث لَهُ، تُ  َدع  ِمي، علَى بها َدَعو  هَبُوا نَف ِسي، نَف ِسي قَو   إلى اذ 

ُ  َصلَّى إب راِهيمَ   ِمن وَخلِيلُهُ  هللاِ  نَبِيُّ  أن تَ : فيَقولونَ  إب راِهيَم، فَيَأ تُونَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ِض، أه لِ  فَع   األر  نُ  ما إلى تََرى أال َربَِّك، إلى لنا اش   قد   ما إلى تََرى أال فِيِه؟ نَح 

َضب   لَم   َغَضب ا اليومَ  َغِضبَ  قد   َربِّي إنَّ : إب راِهيمُ  لهم   فيَقولُ  بَلََغنا؟  ِمث لَهُ، قَب لَهُ  يَغ 

َضبُ  وال َدهُ  يَغ  هَبُوا نَف ِسي، نَف ِسي َكَذباتِِه، وَذَكرَ  ِمث لَهُ، بَع  هَبُوا غيِري، إلى اذ   اذ 

ُ  َصلَّى ُموَسى فَيَأ تُونَ  ُموَسى، إلى  أن تَ  ُموَسى، يا: فيَقولونَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

لَكَ  هللاِ  َرسولُ  ُ  فَضَّ لِيِمهِ  ِه،بِرساالتِ  هللاَّ فَع   النَّاِس، علَى وبِتَك   أال َربَِّك، إلى لنا اش 

نُ  ما إلى تََرى ُ  َصلَّى ُموَسى لهم   فيَقولُ  بَلََغنا؟ قد   ما تََرى أال فِيِه؟ نَح   عليه هللاَّ

َضب   لَم   َغَضب ا اليومَ  َغِضبَ  قد   َربِّي إنَّ : وسلَّمَ  َضبَ  ولَن   ِمث لَهُ، قَب لَهُ  يَغ   َدهُ بَع   يَغ 

ا قَتَل تُ  وإنِّي ِمث لَهُ، هَبُوا نَف ِسي، نَف ِسي بقَت لِها، أُوَمر   لَم   نَف س  ُ  َصلَّى ِعيَسى إلى اذ   هللاَّ
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تَ  هللاِ، َرسولُ  أن تَ  ِعيَسى يا: فيَقولونَ  ِعيَسى، فَيَأ تُونَ  وسلََّم، عليه  النَّاسَ  وَكلَّم 

يَ  إلى أل قاها منه وَكلَِمة   الَمه ِد، في فَع   منه، وُروح   َم،َمر   تََرى أال َربَِّك، إلى لنا فاش 

نُ  ما ُ  َصلَّى ِعيَسى لهم   فيَقولُ  بَلََغنا؟ قد   ما تََرى أال فِيِه؟ نَح   إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

َضب   لَم   َغَضب ا اليومَ  َغِضبَ  قد   َربِّي َضبَ  ولَن   ِمث لَهُ، قَب لَهُ  يَغ  َدهُ  يَغ   ولَم   ِمث لَهُ، بَع 

ُكر   هَبُوا نَف ِسي، نَف ِسي َذن ب ا، له يَذ  هَبُوا غيِري، إلى اذ  ، إلى اذ  د   فَيَأ تُونِّي ُمَحمَّ

ُد، يا: فيَقولونَ  ُ  وَغفَرَ  األن بِياِء، وخاتَمُ  هللاِ، َرسولُ  أن تَ  ُمَحمَّ مَ  ما لكَ  هللاَّ  ِمن تَقَدَّ

َر، وما َذن بَِك، فَع   تَأَخَّ نُ  ما َرىتَ  أال َربَِّك، إلى لنا اش   بَلََغنا؟ قد   ما تََرى أال فِيِه؟ نَح 

تَ  فَآتي فأن طَلُِق، ِش، تَح  ا فأقَعُ  الَعر  ُ  يَف تَحُ  ثُمَّ  لَِربِّي، ساِجد   ِمن ويُل ِهُمنِي َعلَيَّ  هللاَّ

نِ  َمحاِمِدِه، هُ  لَم   شيئ ا عليه الثَّناءِ  وُحس  دُ  يا: يُقالُ  ثُمَّ  قَب لِي، ألََحد   يَف تَح  فَع   ،ُمَحمَّ  ار 

طَه ، َسل   َرأ َسَك، فَع   تُع  ، اش  فَعُ  تَُشفَّع  ، يا: فأقُولُ  َرأ ِسي، فأر  تي َربِّ تِي، أُمَّ  أُمَّ

ُد، يا: فيُقالُ  ِخلِ  ُمَحمَّ تِكَ  ِمن الَجنَّةَ  أد   ِمن األي َمنِ  البابِ  ِمنَ  عليه ِحسابَ  ال َمن أُمَّ

د   نَف سُ  والذي األب واِب، ِمنَ  ذلكَ  ِسَوى مافِي النَّاسِ  ُشَركاءُ  وهُم   الَجنَِّة، أب وابِ   ُمَحمَّ

راَعي نِ  بي نَ  ما إنَّ  بيَِدِه، ةَ  بي نَ  لَكما الَجنَّةِ  َمصاِريعِ  ِمن الِمص   كما أو   وهََجر ، َمكَّ

ةَ  بي نَ  َرى َمكَّ  .وبُص 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم الصةخ|  586: الرقم أو الصفحة

 مجموعا الكف بجمع الضرب) الوكز ذلك على السالم عليه موسى ندم -2

 نفسي، ظلمت إني رب،: وقال الشيطان، إلى الفعل ونسب( وسبعين ثالثة كعقد

            ذنبه، من واالستغفار لربه الخضوع على ندمه وحمله له، فغفر لي، فاغفر

 ذلك يعد د السالم عليه يزل لم ثم فاستغفر لمخرجا وهللا عرف :قتادة قال

 نفسا قتلت إني: يقول القيامة في إنه حتى له، غفر قد بأنه علمه مع نفسه، على

 .عرفنا كما النبوة، قبل القتل ذلك وكان. بقتلها أومر لم

 عن يخلو ال وألنه شرعنا، في عليه الكفارة إيجاب بدليل ذنب، الخطأ والقتل

ِمن   كانَ  َوما: تعالى قال المألوفة، الحدود تجاوز أو رتقصي أو إهمال  أَن   لُِمؤ 
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ِمنا   يَق تُلَ  ِمنا   قَتَلَ  َوَمن   َخطَأ ، إاِلَّ  ُمؤ  ِريرُ  َخطَأ   ُمؤ  ِمنَة ، َرقَبَة   فَتَح   ُمَسلََّمة   َوِديَة   ُمؤ 

دَّقُوا أَن   إاِلَّ  أَه لِهِ  إِلى  [ .52/ 6 النساء] يَصَّ

 عليه هللا أنعم بما أقسم أنه فعله من السالم عليه موسى توبة توابع من كان -3

 .مجرما يعاون وال يظاهر أال

تَ  بِما َربِّ : قوله يكون أن ويصح ِرِمينَ  ظَِهيرا   أَُكونَ  فَلَن   َعلَيَّ  أَن َعم   لِل ُمج 

 غيرها أو المغفرة من علي أنعمت ما بحق اعصمني رب: قال كأنه استعطافا

( معينا) ظهيرا عصمتني إن أكون فلن والتوحيد، والحكمة ةكالمعرف النعم من

 .للمجرمين

ِرِمينَ  ظَِهيرا   أَُكونَ  فَلَن   آية دلت -6  الظلمة معاونة يجوز ال أنه على لِل ُمج 

 يصحبه، وال له، يكتب وال ظالما، يعين أن ألحد يحل فال: عطاء قال. والفسقة

                                               .المينللظ معينا صار فقد ذلك من شيئا فعل إن وأنه

 لِلنَّاسِ  أن فَُعهُم   هللاِ  إلى الناسِ  أحبُّ  وفي السلسلة الصحيحة عن عبد هللا بن عمر

ِخلُهُ  ُسُرور   وجلَّ  عزَّ  هللاِ  إلى األعمالِ  أحبُّ  و ، ِشفُ  أو   ، مسلم   على يد   عنهُ  يك 

بَة   ا عنهُ  تَط ُردُ  أو   ا،َدي ن   عنهُ  يق ِضي أو   ، ُكر  ِشي ألن   و ، ُجوع   في لي أَخ   مع أَم 

تَِكفَ  أن   من إِلَيَّ  أحبُّ  حاَجة   ا المدينةِ  مسجدَ  يعني ، المسجدِ  هذا في اع   و ، شهر 

َرتَهُ  هللاُ  سترَ  غضبَهُ  َكفَّ  َمن   ِضيَهُ  أن   شاءَ  لَو   و ، َغي ظَهُ  َكظَمَ  َمن   و ، َعو   يُم 

َضاهُ   حتى حاَجة   في أَِخيهِ  مع َمَشى َمن   و ، القيامةِ  يومَ  َرَجاء   قلبَهُ  هللاُ  َمألَ  أَم 

 كما ، الَعَملَ  يُف ِسدُ  الُخلُقِ  ُسوءَ  إِنَّ  و]  ، األَق َدامِ  تَُزولُ  يومَ  قََدَمهُ  هللاُ  أَث بَتَ  لهُ  تتَهَيَّأَ 

 [ الَعَسلَ  الَخلُّ  يُف ِسدُ 

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  بانياألل:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  805: الرقم أو الصفحة

 الشيخ وأبو ،(5005(( )األوسط المعجم)) في الطبراني أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 82(( )والتنبيه التوبيخ)) في
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 . الُخلُقِ  ُسوءِ  من والتَّحذيرُ  األخالقِ  َمكاِرمِ  على الحثُّ  :الحديثِ  وفي

بَحَ : تعالى قوله دل -6  النفس في غريزة الخوف أن على خائِفا   ال َمِدينَةِ  فِي فَأَص 

 ينافي ال الخوف أن كما السالم، عليه كموسى قويا المرء كان وإن البشرية،

 من خوفه وكان. األمان سبيل أيضا وهو عليه، التوكل وال باهلل المعرفة

ة يؤخذ فقد والطلب، قةالمالح  .غفلة حين على غر 

نَا وفي الصحيح عن خباب بن األرت ِ  َرسولِ  إلى َشَكو   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

د   وهو َدة   ُمتََوسِّ بَِة، ِظلِّ  في له بُر  تَن ِصرُ  أاََل : له قُل نَا الَكع  ُعو أاََل  لَنَا؟ تَس  َ  تَد   لَنَا؟ هللاَّ

جُ  كانَ : قالَ  فَرُ  قَب لَُكم   فِيَمن لُ الرَّ ِض، في له يُح  َعلُ  األر   بالِمن َشارِ  فيَُجاءُ  فِيِه، فيُج 

هُ  وما باث نَتَي ِن، فيَُشقُّ  َرأ ِسهِ  علَى فيُوَضعُ  َشطُ  ِدينِِه، عن ذلكَ  يَُصدُّ َشاطِ  ويُم   بأَم 

ِمهِ  ُدونَ  ما الَحِديدِ  هُ  وما َعَصب ، أَو   َعظ م   ِمن لَح  ِ  ِدينِِه، عن ذلكَ  يَُصدُّ  لَيُتِمَّنَّ  وهللاَّ

َر، هذا اِكبُ  يَِسيرَ  حتَّى األم  َت، إلى َصن َعاءَ  ِمن الرَّ َرَمو  َ، إالَّ  يََخافُ  ال َحض   أَوِ  هللاَّ

ئ بَ  ِجلُونَ  ولَِكنَُّكم   َغنَِمِه، علَى الذِّ تَع   .تَس 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األرت بن خباب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0550: الرقم أو فحةالص

ِة، َعالماتِ  ِمن َعالمة   :الَحديثِ  وفي  هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  به أخبَرَ  ما وقَعَ  حيث النُّبوَّ

ينِ  تَمامِ  ِمن وسلَّمَ  عليه ِن، وان تِشارِ  ،الدِّ  هللاُ  صلَّى نَبيَّه وَعدَ  ما هللاِ  وإن جازِ  األم 

 .ذلك ِمن وسلَّمَ  عليه

 أي جبار، بأنه القاتل ويوصف مبين،( خائب) غوي بأنه الشرير يوصف -5

. حق بغير نفسين يقتل حتى جبارا اإلنسان يكون ال: والشعبي عكرمة قال قت ال،

 العواقب، في ينظر ال بظلم، والقتل لضربا من يريد ما يفعل الذي: والجبار

 .أحسن هي بالتي يدفع وال

 إب َراِهيمُ  هَاَجرَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

يَة   بهَا فََدَخلَ  بَساَرةَ، السَّاَلمُ  عليه  ،الَجبَابَِرةِ  ِمنَ  َجبَّار   أو   الُملُوِك، ِمنَ  َملِك   فِيهَا قَر 

َرأَة   إب َراِهيمُ  َدَخلَ : فقِيلَ  َسنِ  ِمن هي بام  َسلَ  النَِّساِء، أح   َمن إب َراِهيمُ  يا أن  : إلَي هِ  فأر 
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تِي،: قالَ  معَك؟ الَّتي هِذه بِي ال: فَقالَ  إلَي هَا َرَجعَ  ثُمَّ  أُخ  تُهُم   فإنِّي َحديثِي، تَُكذِّ بَر   أخ 

تِي، أنَّكِ  ِ  أُخ  ضِ  علَى إن   وهللاَّ ِمن   األر  َسلَ  وَغي ُرِك، غيِري ُمؤ   فَقَامَ  إلَي هِ  بهَا فأر 

أُ  فَقَاَمت   إلَي هَا،  وبَِرسولَِك، بكَ  آَمن تُ  ُكن تُ  إن   اللَّهُمَّ : فَقالَت   وتَُصلِّي، تََوضَّ

َصن تُ  ِجي، وأَح  ِجي علَى إالَّ  فَر   َرَكضَ  حتَّى فَُغطَّ  الَكافَِر، َعلَيَّ  تَُسلِّط   فال َزو 

لِ  َرجُ  قالَ  ِه،بِرج  َمنِ  عبدِ  بنُ  َسلََمةَ  أبو قالَ : األع  ح  : قالَت  : قالَ  هَُري َرةَ، أبَا إنَّ : الرَّ

ِسلَ  قَتَلَت هُ، هي يُقَالُ  يَُمت   إن   اللَّهُمَّ  أُ  فَقَاَمت   إلَي هَا، قَامَ  ثُمَّ  فَأُر  : وتَقُولُ  تَُصلِّي، تََوضَّ

َصن تُ  كَ وبَِرسولِ  بكَ  آَمن تُ  ُكن تُ  إن   اللَّهُمَّ  ِجي وأَح  ِجي، علَى إالَّ  فَر   تَُسلِّط   فال َزو 

لِِه، َرَكضَ  حتَّى فَُغطَّ  الَكافَِر، هذا َعلَيَّ  َمِن، عبدُ  قالَ  بِرج  ح   قالَ : َسلََمةَ  أبو قالَ  الرَّ

ِسلَ  قَتَلَت هُ، هي فيُقَالُ  يَُمت   إن   اللَّهُمَّ : فَقالَت  : هَُري َرةَ  أبو  في أو   ِة،الثَّانِيَ  في فَأُر 

ِ : فَقالَ  الثَّالِثَِة، َسل تُم   ما وهللاَّ ِجُعوهَا شيطَان ا، إالَّ  إلَيَّ  أر  طُوهَا إب َراِهيَم، إلى ار   وأَع 

تَ : فَقالَت   السَّاَلُم، عليه إب َراِهيمَ  إلى فََرَجَعت   آَجرَ  َ  أنَّ  أَشَعر   الَكافِرَ  َكبَتَ  هللاَّ

َدمَ   ولِيَدة   وأَخ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0052: الرقم أو الصفحة

 .الَكذبِ  عن َمندوحة   فيها وأنَّ  الَمعاريضِ  إباحةُ : الحديثِ  وفي --5

لُ : وفيه --2  .اإليمانُ  وأعظُمها الحِة،الصَّ  باألَعمالِ  التَّوسُّ

لَصَ  لَِمن وجلَّ  عزَّ  هللاِ  ِكفايةُ : وفيه --3 عاَء، أخ  ا يكونُ  بما وإجابتُه الدُّ  ِمن نَوع 

لِ  والتَّسليمِ  التَّصديقِ  على وتَقوية   اإليماِن، في وِزيادة   اآلياِت،  .والتَّوكُّ

ةُ : وفيه --6  .قَبولِها وَمشروعيَّةُ  الكافِر، ِهبةِ  ِصحَّ

لطانِ  هَديَّةِ  قَبولُ : وفيه --6  .الظالمِ  السُّ

ِذب   لَم   وفي الصحيح عن أبي هريرة  َكَذبَات ، ثاََلثَ  إالَّ  السَّاَلمُ  عليه إب َراِهيمُ  يَك 

ِ  َذاتِ  في منهنَّ  ثِن تَي نِ  ؛ عزَّ  هللاَّ لُهُ  وجلَّ لُهُ  ،[55: الصافات{ ]َسقِيم   إِنِّي} قَو  : وقَو 

 أَتَى إذ   وَساَرةُ، يَوم   َذاتَ  هو بي نَا: وقالَ [. 53: األنبياء{ ]هََذا م  َكبِيُرهُ  فََعلَهُ  بَل  }
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َرأَة   معهُ  َرُجال   هَاهُنَا إنَّ : له فقِيلَ  الَجبَابَِرِة، ِمنَ  َجبَّار   علَى َسنِ  ِمن ام   النَّاِس، أَح 

َسلَ  تِي،: قالَ  هِذه؟ َمن: فَقالَ  َعن هَا، فََسأَلَهُ  إلَي هِ  فأر   َساَرةُ، يا: قالَ  َساَرةَ  فأتَى أُخ 

هِ  علَى ليسَ  ضِ  وج  ِمن   األر  تُهُ  َسأَلَنِي هذا وإنَّ  وَغي َرِك، غيِري ُمؤ  بَر   أنَّكِ  فأخ 

تِي، بِينِي، فال أُخ  َسلَ  تَُكذِّ ا إلَي هَا، فأر   فَأُِخَذ، بيَِدهِ  يَتَنَاَولُهَا َذهَبَ  عليه َدَخلَت   فَلَمَّ

ِعي: فَقالَ  َ  اد  ِك، واَل  لي هللاَّ َ  فََدَعتِ  أَُضرُّ  ِمث لَهَا فَأُِخذَ  الثَّانِيَةَ، تَنَاَولَهَا ثُمَّ  فَأُط لَِق، هللاَّ

ِعي: فَقالَ  أََشدَّ، أَو   َ  اد  ِك، واَل  لي هللاَّ  َحَجبَتِِه، بَع ضَ  فََدَعا فَأُط لَِق، فََدَعت   أَُضرُّ

، تَأ تُونِي لَم   إنَُّكم  : فَقالَ  َدَمهَا! بشيطَان   ُمونِيأَتَي تُ  إنَّما بإن َسان   وهو فأتَت هُ  هَاَجَر، فأخ 

َمأَ  يَُصلِّي، قَائِم   ُ  َردَّ : قالَت   َمه يَا،: بيَِدهِ  فأو  ِرِه، في -الفَاِجرِ  أَوِ - الَكافِرِ  َكي دَ  هللاَّ  نَح 

َدمَ  ُكم   تِلكَ : هَُري َرةَ  أَبُو قالَ . هَاَجرَ  وأَخ  َماءِ  َماءِ  بَنِي يا أُمُّ  .السَّ

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

 الحديث شرح[ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0019: الرقم أو الصفحة

 (0025) ومسلم ،(0019) البخاري أخرجه:  التخريج

عاءِ  إجابةُ  :الحديثِ  وفي --5  لِعباِدهِ  هللاِ  ِحفظِ  وبَيانُ  النِّيَِّة، بإخالصِ  الدُّ

الحينَ   .الصَّ

 .الَكذبِ  في الُوقوعِ  ِمن نَجاة   الَمعاريضِ  في أنَّ : وفيه --2

 .وأوليائِه ألنبيائِه هللاِ  ِحفظُ : وفيه --3

 في َوكانَ  ِعيَسى،: ثاََلثَة   إاِلَّ  الَمه دِ  في يَتََكلَّم   م  ل وفي الصحيح عن أبي هريرة

َرائِيلَ  بَنِي ،: له يُقَالُ  َرُجل   إِس   أُِجيبُهَا: فَقالَ  فََدَعت هُ، هُ أُمُّ  َجاَءت هُ  يَُصلِّي، كانَ  ُجَري ج 

 في ُجَري ج   َوكانَ  الُموِمَساِت، ُوُجوهَ  تُِريَهُ  حتَّى تُِمت هُ  ال اللَّهُمَّ : فَقالَت   أَُصلِّي؟ أَو  

معتِِه، َضت   َصو  َرأَة   له فَتََعرَّ َكنَت هُ  َراِعي ا فأتَت   فأبَى، َوَكلََّمت هُ  ام   نَف ِسهَا، ِمن فأم 

ا،غُ  فََولََدت   هُ  ُجَري ج ، ِمن: فَقالَت   اَلم  معتَهُ  فََكَسُروا فأتَو   َوَسبُّوهُ، َوأَن َزلُوهُ  َصو 

أَ  اِعي،: قالَ  ُغاَلُم؟ يا أَبُوكَ  َمن: فَقالَ  الُغاَلَم، أَتَى ثُمَّ  َوَصلَّى فَتََوضَّ : قالوا الرَّ

معتَكَ  نَب نِي َرأَة   تِ َوَكانَ . ِطين   ِمن إاِلَّ  اَل،: قالَ  َذهَب ؟ ِمن َصو  ِضعُ  ام   لَهَا اب ن ا تُر 

َرائِيَل، بَنِي ِمن َعلِ  اللَّهُمَّ : فَقالَت   َشاَرة ، ُذو َراِكب   َرُجل   بهَا فََمرَّ  إِس   ِمث لَهُ، اب نِي اج 
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يَهَا فَتََركَ  اِكِب، علَى َوأَق بَلَ  ثَد  َعل نِي ال اللَّهُمَّ : فَقالَ  الرَّ يِهَا علَى أَق بَلَ  ثُمَّ  ِمث لَهُ، تَج   ثَد 

هُ   يََمصُّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى أَن ظُرُ  َكأَنِّي: هَُري َرةَ  أَبُو قالَ - يََمصُّ

بََعهُ  َعلِ  ال اللَّهُمَّ : فَقالَت   بأََمة ، ُمرَّ  ثُمَّ  -إِص  يَهَا، فَتََركَ  هِذه، ِمث لَ  اب نِي تَج  : فَقالَ  ثَد 

َعل نِي اللَّهُمَّ  اِكبُ : فَقالَ  َذاَك؟ لِمَ : فَقالَت   ِمث لَهَا، اج   َوهِذه الَجبَابَِرِة، ِمنَ  َجبَّار   الرَّ

 .تَف َعل   َولَم   َزنَي ِت، َسَرق ِت،: يقولونَ  األََمةُ 

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

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

 (0110) ومسلم ،(0605) البخاري أخرجه:  التخريج

لُ  :الحديثِ  وفي --5  .إغضابِها ِمن والحَذرُ  األُمِّ  طاعةِ  فض 

 .َشدائِده في بَربِّه ظَنَّه العبدُ  يُحِسنَ  أن  : وفيه --2

هُ  َمن أنَّ : وفيه --3 الةِ  عليهِ  وليُقبِل   تعالَى، هللاِ  إلى فليَف َزع   أمر   أهمَّ  بالصَّ

عاءِ   .والدُّ

 .األولياءِ  َكراماتِ  إثباتُ : وفيه --6

دقِ  صاحبَ  أنَّ : وفيه --6 ه ال هللاِ  مع الصِّ  .الفِتَنُ  تَُضرُّ

رُ  وإنَّما ابتالئِِهم، عندَ  َمخارجَ  ألوليائِه يَجَعلُ  وجلَّ  عزَّ  هللاَ  أنَّ : وفيه --5  يَتأخَّ

 .الثَّوابِ  في وِزيادة   تَهذيب ا األوقاتِ  بَعضِ  في بَعِضهم عن ذلك

 وهو فرعون آل مؤمن بادر لذا المؤمنين، بين وثيقة رابطة اإليمان إن - --2

 بمكيدة السالم عليه موسى إخبار إلى فرعون عم ابن صبور، بن حزقيل

 باألمس، قتله الذي بالقبطي قتله في يتشاورون وأنهم له، وملئه فرعون

 .مصر من أو فرعون مدينة من مسرعا بالخروج ونصحه
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تُ  جرير بن عبد هللا وفي الصحيح  عن ِ  َرسولَ  بَايَع   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ، إالَّ  إلَهَ  ال أن   َشهَاَدةِ  علَى ا وأنَّ  هللاَّ د  ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ اَلِة، وإقَامِ  هللاَّ  وإيتَاءِ  الصَّ

َكاِة، عِ  الزَّ حِ  والطَّاَعِة، والسَّم  لِم   لُِكلِّ  والنُّص   .ُمس 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0512: الرقم أو الصفحة

رِ  ِمن خالِصة   َحَسنة   ُمعاَملة   وُمعاَملَتُهم لِلُمسلِميَن، النُّصحُ : الَحديثِ  وفي  الَمك 

 .والخيانةِ  والِغشِّ  والَخديعةِ 

ينُ  الصحيح عن تميم الداريوفي  ؟: قُل نا. النَِّصيَحةُ  الدِّ ِ : قالَ  لَِمن   ولِِكتابِهِ  هلِلَّ

ةِ  ولَِرسولِهِ  لِِمينَ  وألَئِمَّ تِِهم   الُمس   .وعامَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الداري تميم:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  11: الرقم أو الصفحة

 ومعرفة للمنصوح، المحبَّة إخالصُ  فيها النَّصيحة أنَّ : ذلك في القولِ  وُخالصةُ 

 .حقِّه

ين جوهرَ  أنَّ  بَيانُ  :الحديث وفي --5  المسلمين بين التَّناُصح في يَظهَر الدِّ

 .بالمعروف

أ   ُمستوياتِهم بكلِّ  المسلمين لكافَّة النُّصح على الحثُّ : وفيه --2  رأس ِمن بَد 

ةِ  حتى دَّولةال  .النَّاس عامَّ

 من السالم عليه موسى خرج فقد تعالى، هللا إلى يلجأ أن دائما المؤمن شأن -5

نِي َربِّ : قائال الطلب، يترقب خائفا مصر، مِ  ِمنَ  نَجِّ  هللا فنجاه .الظَّالِِمينَ  ال قَو 

            .مدين بالد إلى ووصل

 عليه شعيب بابنة وزواجه مدين أرض إلى السالم عليه موسى ذهاب -6

 [09 الى 00 اآليات  ( : 09) القصص سورة]السالم  
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بِيِل ) هَ تِْلقاَء َمْديََن قاَل َعسى َربِّي أَْن يَْهِديَنِي َسواَء السَّ ا تََوجَّ ا 00َولَمَّ ( َولَمَّ

ةً ِمَن النَّاِس يَْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن  ُدونِِهُم اْمَرأَتَْيِن َوَرَد ماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ

عاُء َوأَبُونا َشْيٌخ َكبِيٌر  تَُذوداِن قاَل ما َخْطبُُكما قالَتا ال نَْسقِي َحتَّى يُْصِدَر الرِّ

( فََسقى لَُهما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقاَل َربِّ إِنِّي لِما أَْنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَقِيٌر 00)

اُهما تَْمِشي َعلَى اْستِْحياٍء قالَْت إِنَّ أَبِي يَْدُعوَك لِيَْجِزيََك أَْجَر ( فَجاَءْتهُ إِْحد06)

ا جاَءهُ َوقَصَّ َعلَْيِه اْلقََصَص قاَل ال تََخْف نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم  ما َسقَْيَت لَنا فَلَمَّ

ِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ ( قالَْت إِْحداُهما يا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر مَ 01الظَّالِِميَن )

قاَل إِنِّي أُِريُد أَْن أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبنَتَيَّ هاتَْيِن َعلى أَْن تَأُْجَرنِي  (05اأْلَِميُن )

ثَمانَِي ِحَججٍ فَإِْن أَْتَمْمَت َعْشراً فَِمْن ِعْنِدَك َوما أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعلَْيَك َستَِجُدنِي إِْن 

ُ ِمنَ  الِِحيَن ) شاَء هللاَّ ( قاَل ذلَِك بَْينِي َوبَْينََك أَيََّما اأْلََجلَْيِن قََضْيُت فاَل 02الصَّ

ُ َعلى ما نَقُوُل َوِكيٌل )  (09ُعْدواَن َعلَيَّ َوهللاَّ

  التَّْفِسيرُ 

ين جهة بوجهه مقبال   سار ولما - 22  خير إلى يرشدني أن ربي عسى: قال َمد 

 .عنها أضل   فال طريق،

ين ماء وصل اولم - 23  يسقون الناس من جماعة وجد منه يستقون الَّذي َمد 

 يسقي حتَّى الماء عن أغنامهما تحبسان امرأتين دونهم من ووجد مواشيهم،

: له قالتا الناس؟ مع تسقيان ال شأنكما ما: السالم عليه موسى لهما قال الناس،

ا الرعاة؛ ينصرف حتَّى نسقي فال نتأنى أن عادتنا  وأبونا خالطتهم،م من حذر 

 .غنمنا لسقي فاضطررنا يسقي، أن يستطيع ال السن، كبير شيخ

 ودعا فيه، فاستراح الظل إلى انصرف ثم أغنامهما، لهما فسقى فرحمهما - 26

 .محتاج   خير أي من إلي   أنزلت لما إني رب: فقال بحاجته، بالتعريض ربه

 فأرسل به، أباهما أخبرتا ذهبتا فلما - 26

 حياء، في تمشي فجاءته تدعوه، ليهإ إحداهما
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 جاء فلما لنا، سقيك على أجرك يجزيك أن قصد تأتيه أن يدعوك أبي إن: قالت

 القوم من نجوت تخف ال: إياه مطمئن ا له قال بأخباره، وأخبره أباهما، موسى

ين، على لهم سلطان ال فإنهم وملئه، فرعون الظالمين  أن يستطيعون فال َمد 

 .بأذى إليك يصلوا

 بأن جدير فهو غنمنا، ليرعى استأجره أبت يا: ابنتيه إحدى قالت - 25

 يحفظ وباألمانة به، كلف ما يؤدي فبالقوة واألمانة، القوة بين لجمعه تستأجره؛

 .عليه ائتمن ما

 ابنتي إحدى أزوجك أن أريد إني: السالم عليه موسى مخاطب ا أبوهما قال - 25

 المدة أكملت فإن سنين، ثماني غنمنا عىتر أن مهرها يكون أن على هاتين،

ل فهذا سنين عشر  سنين، ثمان على هو إنما التعاقد ألن يلزمك؛ ال منك تفض 

 -هللا شاء إن- ستجدني عليك، مشقة فيه ما ألزمك أن أريد وما تطوع، فوقها فما

 .العهود ينقضون وال بالعقود، يوفون الذين الصالحين من

 فأي عليه، تعاقدنا ما على وبينك بيني الَّذي ذلك: السالم عليه موسى قال - 25

 علي، بما وفيت قد أكون سنوات، عشر أو سنوات، ثمانِيَ : لك عملت األمدين

  .عليه رقيب عليه، تعاقدنا ما على وكيل وهللا بزيادة، تطالبني فال

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يستنبط

 العقبة خليج شمال مدين إلى مصر من ماشيا السالم عليه موسى لانتق -1

                                                                           .ليال ثماني مدة بفلسطين

 يأباه وال الدين، في بمحظور الماشية السالم عليه شعيب ابنتي سقي ليس -2

 .وأحوالهم عربال عادة على جريا والمروءة الدين

 حتى أيام، سبعة مدين إلى طريقه في طعاما السالم عليه موسى يذق لم -3

 وإنما بالسؤال، يصرح ولم تعريضا، الدعاء إلى فلجأ بظهره، بطنه التصق
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 أو الطعام إلى الحاجة على الكالم هذا فدل كثير، أو قليل خير أي إنزال طلب

                                   .الطعام على المالك هذا حملوا المفسرين أن إال غيره، إلى

 بطنه، في البقل أكل من لونه وأخضر الجوع، به بلغ قد وكان :عباس ابن قال

 .هللا على الدنيا بهوان إشعار هذا وفي .هللا على الخلق ألكرم وإنه

 أبيهما إلى بالذهاب عجلتا اللتين المرأتين ماشية السالم عليه موسى سقي إن -6

 لدعائه وإجابة السالم، عليه شعيب عند الطعام وتناوله دعوته في سببا كان

 بيت أهل إنا آكل، ال: موسى قال الطعام إلى حاجته من وبالرغم .ربه ومناجاته

 ولكن السقي، عوض هذا ليس: شعيب فقال ذهبا، األرض بملء ديننا نبيع ال

 عليه موسى أكل ئذفحين الطعام، وإطعام الضيف، قرى آبائي وعادة عادتي

 .السالم

تَ : قوله دل -6 مِ  ِمنَ  نََجو   محصورا كان الحكام سلطان أن على الظَّالِِمينَ  ال قَو 

 .فرعون مملكة عن خارجة مدين فكانت معين، إقليم في

داهُما قالَت  : تعالى قوله دل -5 هُ  أَبَتِ  يا: إِح  تَأ ِجر   اإلجارة، مشروعية على اس 

 مصالحهم وتحقيق إليها، الناس لحاجة ملة، كل في مشروعة كانت فعال وهي

 .بها

 ابنته الولي عرض جواز على دليل فيه أُن ِكَحكَ  أَن   أُِريدُ  إِنِّي: تعالى قوله -5

                                  صالح عرض فقد قديمة، شائعة سنة وهذه لخطبتها، الرجل على

 حفصة ابنته الخطاب بن عمر وعرض إسرائيل، بني صالح على ابنته مدين

 وعثمان، بكر أبي على

 جواز عرض األبناء علي الصالحين للزواج منهم 

 َحف َصةُ  تَأَيََّمت   ِحينَ  الَخطَّاِب، بنَ  ُعَمرَ  أنَّ  أخرج البخاري عن عبد هللا بن عمر

، ُحَذافَةَ  بنِ  ُخنَي سِ  ِمن ُعَمرَ  بن تُ  َحابِ  ِمن وكانَ  السَّه ِميِّ ِ  َرسولِ  أص   هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا، َشِهدَ  قد   وسلَّمَ  عليه ر   َعفَّاَن، بنَ  ُعث َمانَ  فَلَقِيتُ : ُعَمرُ  قالَ  بالَمِدينَِة، تُُوفِّيَ  بَد 

تُ  تُكَ  ِشئ تَ  إن  : فَقُلتُ  َحف َصةَ، عليه فََعَرض   َسأَن ظُرُ : قالَ  ُعَمَر، بن تَ  َحف َصةَ  أن َكح 
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ِري، في جَ  ال أن   لي بََدا قد  : قالَ فَ  لَيَالَِي، فَلَبِث تُ  أم  : ُعَمرُ  قالَ  هذا، يَوِمي أتََزوَّ

ر ، أبَا فَلَقِيتُ  تُكَ  ِشئ تَ  إن  : فَقُلتُ  بَك  ر   أبو فََصَمتَ  ُعَمَر، بن تَ  َحف َصةَ  أن َكح   فَلَم   بَك 

ِجع   َجدَ  عليه فَُكن تُ  شيئ ا، إلَيَّ  يَر   َخطَبَهَا ثُمَّ  لَيَالِيَ  فَلَبِث تُ  ُعث َماَن، علَى ِمنِّي أو 

ِ  َرسولُ  تُهَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ر   أبو فَلَقِيَنِي إيَّاهُ  فأن َكح  تَ  لََعلَّكَ : فَقالَ  بَك   وَجد 

تَ  ِحينَ  َعلَيَّ  ِجع   فَلَم   َحف َصةَ  َعلَيَّ  َعَرض  ،: قُلتُ  إلَي َك؟ أر  نِي لَم   فإنَّه: قالَ  نََعم  نَع   يَم 

ِجعَ  أن   َت، فِيما إلَي كَ  أر  تُ  قد   أنِّي إالَّ  َعَرض  ِ  َرسولَ  أنَّ  َعلِم   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولِ  ِسرَّ  أِلُف ِشيَ  أُكن   فَلَم   َذَكَرهَا، قد   وسلَّمَ   تََرَكهَا ولو وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .لَقَبِل تُهَا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6001: الرقم أو الصفحة

، ِكت مان فَضلُ : الحديث في --1  .الحَرج ارتفَع صاحبُه أظهََره فإذا السرِّ

جلَ  أنَّ : وفيه --2  .يُهِملها وال النِّكاح في لها يَسعى وليَّتُه تأيََّمت إذا الرَّ

فَأَ  لوليَّتِه يَختارَ  أن للوليِّ  أنَّ : وفيه --3  .األَك 

رَ  المالِكةِ  البالغةِ  للمرأةِ  إنَّ : قال َمن قولِ  فسادُ : وفيه --6  وَعق دِ  نَف ِسها تَزويجِ  أم 

 .وليِّها دونَ  عليها النِّكاحِ 

  طلب المرأه الزواج لنفسها من الرجل الصالح  جواز

 وسلم عليه هللا صلّى النبي على نفسها الواهبة وعرضت

َرأَة     جاَءتِ   عن سهل بن سعد الساعديأخرج البخاري   هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى ام 

، فَقاَمت   نَف ِسي، أهَبُ  ِجئ تُ : فقالَت   وسلَّمَ  عليه َب، فَنَظَرَ  طَِويال  ا وَصوَّ  طالَ  فَلَمَّ

نِيها: َرُجل   فقالَ  ُمقاُمها، ج   شيء   َدكَ ِعن  : قالَ  حاَجة ، بها لكَ  يَُكن   لَم   إن   َزوِّ

ِدقُها؟ ِ : فقالَ  َرَجعَ  ثُمَّ  فََذهَبَ  ان ظُر  : قالَ  ال،: قالَ  تُص  تُ  إن   وهللاَّ : قالَ  شيئ ا، وَجد 

هَب   ا ولو فال تَِمس   اذ  ِ  ال: قالَ  َرَجعَ  ثُمَّ  فََذهَبَ  َحِديد   ِمن خاتَم  ا وال وهللاَّ  ِمن خاتَم 

، ، عليه ما إزار   وعليه َحِديد   هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فقالَ  إزاِري، ِدقُهاأُص  : فقالَ  ِرداء 
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، منه َعلَي كَ  يَُكن   لَم   لَبَِست هُ  إن   إزاُركَ : وسلَّمَ  عليه تَهُ  وإن   شيء   عليها يَُكن   لَم   لَبِس 

ى شيء   منه ُجلُ  فَتَنَحَّ  به فأَمرَ  ُمَولِّي ا، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فََرآهُ  فََجلََس، الرَّ

آنِ  ِمنَ  معكَ  ما: فقالَ  ،فَُدِعيَ  َدها، لُِسَور   وَكذا، َكذا ُسوَرةُ : قالَ  القُر   قد  : قالَ  َعدَّ

تَُكها آنِ  ِمنَ  معكَ  بما َملَّك   .القُر 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1925: الرقم أو البخاري الصفحة

 (5601) ومسلم له، واللفظ( 1925) البخاري أخرجه:  التخريج

 َملَّكتُكها ) فقال قد  .والتزويج النِّكاحِ  لَفظِ  بَغيرِ  النِّكاحِ  انِعقادُ  :الحديثِ  وفي --5

بما  زوجتكها بما معك من القرآن او انكحتكها القرآِن( ولم يقل ِمنَ  معكَ  بما

 معك من القرآن 

ينِ  في هي إنَّما الكفاءةَ  وأنَّ  الُمعِسر، إنكاحُ : وفيه --2  ال وأنَّه الماِل، في ال الدِّ

 .الَمهرِ  ألقلِّ  َحدَّ 

ج اإلمام أنَّ : وفيه --3 ا يَراه لَِمن   خاصٌّ  وليٌّ  لها ليس َمن يُزوِّ طِ  لها، ُكفؤ   بَشر 

 .ِرضاها

جه حيث القرآِن؛ حاملِ  إكرامُ : وفيه --6 لِ  مهر ؛ بال المرأةَ  زوَّ  حافظ ا كونِه ألج 

 .لبَعِضه أو للقرآنِ 

رِ  تَيسيرِ  في المبالغةُ : وفيه --6  .النِّكاحِ  أم 

 مدين صالح ألن للمرأة ال الولي، إلى النكاح أن على دليل أُن ِكَحكَ : قوله -5

 في تقدم كما حنيفة، أبو ذلك في وخالف ،العلماء جمهور رأي وهو تواله،

 وال يؤخذ برأيه في ذلك .النكاح آيات تفسير

ج أن لألب أن على أيضا تدل واآلية -5  غير من البالغ لبكرا ابنته يزو 

 . الجمهور قول وهو استئمار،
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رُ  َولِيِّهَا، ِمن بنَف ِسهَا أََحقُّ  الثَّيِّبُ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  َوال بِك 

تَأ ِذنُهَا نُهَا نَف ِسهَا، في أَبُوهَا يَس  تُهَا: قالَ  َوُربَّما ُصَماتُهَا، وإذ   .إِق َراُرهَا َوَصم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5605: الرقم أو الصفحة

ِ، َرسولَ  يا: قُلتُ وفي الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها أم المؤمنين   هللاَّ

تَأ َمرُ  ؟ في النِّساءُ  يُس  رَ  فإنَّ : قُلتُ  نََعم  : قالَ  أب ضاِعِهنَّ تَأ َمرُ  البِك  يِيفَ  تُس  تَح   تَس 

ُكُت؟ نُها ُسكاتُها: قالَ  فَتَس   .إذ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5865: الرقم أو الصفحة البخاري

 لفظ على موقوف النكاح أن على أُن ِكَحكَ  أَن   أُِريدُ  إِنِّي: بآية الشافعية استدل -11

: حنيفة أبو وقال. لفظ بكل النكاح ينعقد: المالكية وقال. فقط واإلنكاح التزويج

 أشهد قد كان إذا وغيره الهبة بلفظ التأبيد، على التمليك يقتضي لفظ بكل ينعقد

 النبي به خص والذي النكاح، فكذلك والكناية، بالصريح يقع الطالق ألن عليه

 .الهبة بلفظ الزواج ال مهر، بال الزواج كون وسلم عليه هللا صل ى

َدى: تعالى قوله -11  عقدا كان لو ألنه عقد ال للزواج، عرض هاتَي نِ  اب نَتَيَّ  إِح 

 .له عليها المعقود لعين

 الزوجة، يعين لم أنه منها النكاح، في خصائص اآلية هذه في: مك ي قال -12

 .شيئا ينقد ولم ودخل إجارة، المهر وجعل األمد، أول حد   وال

 بعد وعي ن مجمال، األمر عرض وإنما آخر، اتفاق في تم أنه فالواقع التعيين أما

                .ذلك

 عنه، مسكوت هو بل إسقاطه، يقتضي ما اآلية في فليس المدة أول ذكر وأما

 .العقد وقت أول من فهو وإال عليه، اتفقا أنهما فإما
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 ما بدليل شرعنا، أقره أمر وهو اآلية، من فظاهر اإلجارة بمنفعة الزواج وأما

  القرآن، من شيء على الزواج من األئمة روى

 ابن أجازه وقد والزواج، اإلجارة هما عقدين اجتماع على اآلية دلت -13

 أشبه النكاح: مالك قال وقد عليه، تدل اآلية ألن الصحيح على المالكي العربي

 القرآن أحكام) ونكاح بيع بين أو وبيع، إجارة بين فرق فأي بالبيوع، شيء

5656/0.) 

 الخدمة ذكر جواز على ِحَجج   ثَمانِيَ  تَأ ُجَرنِي أَن   َعلى: تعالى قوله يدل -16

 إنه: وقال مالك أجازه وقد فقط، األجل بيان مع العمل، نوع بيان دون مطلقا،

 .الغنم رعي إال مدين لصالح يكن فلم. العرف على ويحمل جائز

 .مجهول ألنه العمل نوع يسمى حتى يجوز ال: والشافعي حنيفة أبو وقال

 أيَّ  جبريلَ  سألتُ  س أن رسول هللا قال:وفي الصحيح عن عبد هللا بن عبا

 وأَتَمَّهما أكَملَهما:  قال ؟ موسى قضى األجلَينِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0185: الرقم أو الصفحة

 أيَّ : ِجبريلَ  سأَل تُ " :وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يقولُ  الحديثِ  هذا وفي

 قَولَه دُ ويَقصِ  أقَصَرهما؟ أو أطَولَهما أقَضى: يعني" موسى؟ قَضى األجلَينِ 

َدى أُن ِكَحكَ  أَن   أُِريدُ  إِنِّي: }تعالى  ِحَجج   ثََمانِيَ  تَأ ُجَرنِي أَن   َعلَى هَاتَي نِ  اب نَتَيَّ  إِح 

تَ  فَإِن   ا أَت َمم  ر  ا تكونَ  أن   يعني ،[25: القصص{ ]ِعن ِدكَ  فَِمن   َعش   لي أجير 

ا؛ أتَممتَ  فإن   ِسنيَن، ثمانيَ  ر  ل   فذلك َعش  : قال" عليك، بِواجب   ليس منك تفضُّ

هما أكَملُهما رَ : يعني ،"وأتَمُّ حيحِ  ِروايةِ  وفي ِسنيَن، َعش   عبَّاس   ابنُ  علَّلَ  الصَّ

 اتََّصفَ  َمن: أي ،"فَعلَ  قال إذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولَ  إنَّ : "فقال ذلك،

سالِة،  وقد لذلك، ُمقتَضية   نَّبَويَّةِ ال األخالقِ  َمحاسنَ  ألنَّ  فَعلَه؛ قَوال   قال إذا بالرِّ

ََجلَي نِ  أَيََّما: }تعالى قَولِه في السَّالمُ  عليه موسى قال َوانَ  فاََل  قََضي تُ  األ  { َعلَيَّ  ُعد 

 [.25: القصص]
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 بأجرةمعلومة، معلومة، شهورا الراعي استئجار جواز على العلماء أجمع -16

 اإلجارة جازت معينة وال مسماة غير مطلقة كانت فإن. معدودة غنم لرعاية

  . بالعرف عمال المالكية عند

تَ  فَإِن   ِحَجج ، ثَمانِيَ  آية دلت -15 را   أَت َمم   األوزاعي مذهب على ِعن ِدكَ  فَِمن   َعش 

 ويختار يصح أنه نسيئة، بعشرين أو نقدا، بعشرة هذا بعتك: قال إذا فيما

 وحمل يصح، أخذ فبأيهما المشتري،

كُسهما فلَهُ  بيعة   في بيعتينِ  باعَ  من : داود أبي ننس في المروي الحديث  أوِ  ، أو 

با  الرِّ

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0655: الرقم أو الصفحة

 والحاكم ،(6826) حبان وابن ،(0655) داود أبو أخرجه:  التخريج

(0080) 

جرُ : حديثِ ال وفي --5 با التَّعاُملِ  عن الزَّ  .ُصوِره بجميعِ  بالرِّ

ا حرام   الَحرامِ  إلى تُؤدِّي التي الوسيلةَ  أنَّ : وفيه --2  .أيض 

 بالتقسيط بيعها مقابل السلعة ثمن زيادة يجوز

 السؤال

 .؟ السلعة ثمن زيادة مع بالتقسيط البيع يجوز هل

 الجواب نص

 هلل الحمد

ليُعَ  بيع هو التقسيط بيع  بعُضه أو كلُّه الثمن فيه ويتأجل( السلعة) المبيع فيه جَّ

 . معلومة آلجال معلومة أقساط على
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 : حكمه معرفة أهمية

 انتشر قد ألنه اآلن حكمها بمعرفة االهتمام ينبغي التي المسائل من التقسيط بيع

 . الثانية العالمية الحرب بعد واألمم األفراد معامالت في كبيرا   انتشار

 على وتبيعها ، بالتقسيط مورديها من السلع والمؤسسات المنشآت ترىفتش

 . وغيرها واآلالت والعقارات كالسيارات ، بالتقسيط زبائنها

 يشترى حيث ، والمصارف البنوك معامالت:  أيضا   انتشاره إلى أدى ومما

 ( .أقساط على) مؤجل بثمن عمالئه على ويبيعها ، نقدا   السلعة البنك

 : لتقسيطا بيع حكم

 . الثمن تأجيل مع البيع وهو ، النسيئة بيع بجواز النص ورد

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  َعنْ  وفي الصحيح   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ    َعْنَها هللاَّ

تََرى ا اش  ، إلى يَهُوِدي   ِمن طََعام  ا وَرهَنَهُ  أَجل  ع   .َحِديد   ِمن ِدر 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0095: الرقم أو الصفحة البخاري

 إال هو ما التقسيط وبيع ، الثمن تأجيل مع البيع جواز على يدل الحديث وهذا

  معلوم أجل منها قسط لكل أقساطا   مقسط ثمنه أن فيه ما غاية ، الثمن مؤجل بيع

 آلجال مؤجل وثمن ، واحد ألجل مؤجل ثمن بين الشرعي الحكم في فرق وال

 . متعددة

 بُخب زِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َمَشى أنَّهُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  َرهَنَ  ولقَد   َسنَِخة ، وإهَالَة   َشِعير ، ع   بالَمِدينَةِ  له ِدر 

،يَهُو ِعن دَ  ا منه وأََخذَ  ِدي  تُهُ  َولقَد  . أله لِهِ  َشِعير  َسى ما: يقولُ  َسِمع  د   آلِ  ِعن دَ  أم   ُمَحمَّ

، َصاعُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ، َصاعُ  واَل  بُر  عَ  ِعن َدهُ  وإنَّ  َحب  َوة   لَتِس   .نِس 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0058: الرقم أو الصفحة

 .نَسيئة   وِشراُؤه وغيِره، الطَّعامِ  بَيعُ  :الحديثِ  وفي --5

 َمن لَه كانَ  وإن   بنَفِسه، الَحوائجِ  ِشراءَ  والَعالِمِ  الشَّريفِ  ُمباَشرةُ : وفيه --2

 إلى يَحتاجُ  وما أمِرهِ  ِكفايةِ  على َحريصينَ  كانوا الُمؤمنينَ  َجميعَ  ألنَّ  يَكفيِه؛

ف  .والثَّوابِ  اآلخرةِ  وطَلبِ  ِرضاه في منهم رغبة   فيه، التَّصرُّ

 .القَليلِ  الطَّعامِ  على الدَّعوةِ  إجابةُ : وفيه --3

 .الِكتابِ  أه لِ  ِمن والشِّراءِ  البيعِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --6

ه نِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --6  .تابِ الكِ  أهلِ  ِعندَ  الرَّ

: فقالَت   بَِريَرةُ  جاَءت نِي وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها

عِ  علَى أه لِي كاتَب تُ  ، ُكلِّ  في أواق   تِس   أن   أَحبُّوا إن  : فقالَت   فأِعينِينِي، أُوقِيَّة ، عام 

ا: لهم   فقالَت   ها،أه لِ  إلى بَِريَرةُ  فََذهَبَت   فََعل ُت، لِي، والُؤكِ  ويَكونَ  لهم   أُعدَّها  فأبَو 

ِ  وَرسولُ  ِعنِدِهم   ِمن فَجاَءت   عليها، ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  إنِّي: فقالَت   جالِس 

تُ  قد   ا عليهم، َذلِكِ  َعَرض  ، الَوالءُ  يَكونَ  أن   إالَّ  فأبَو   هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فََسِمعَ  لهم 

بََرت   وسلََّم، عليه تَِرِطي ُخِذيها: فقالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى يَّ النب عائَِشةُ  فأخ   واش 

تََق، لَِمن الَوالءُ  فإنَّما الَوالَء، لهمُ  ِ  َرسولُ  قامَ  ثُمَّ  عائَِشةُ  فَفََعلَت   أع   هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َ  فََحِمدَ  النَّاِس، في وسلَّمَ  عليه تَرِ  ِرجال   بالُ  ما: قالَ  ثُمَّ  عليه، وأَث نَى هللاَّ  طُونَ يَش 

ِ  ِكتابِ  في ليَست   ُشُروط ا ط   ِمن كانَ  ما هللاَّ ِ، ِكتابِ  في ليسَ  َشر   وإن   باِطل   فَهو هللاَّ

ط   ِمئَةَ  كانَ  ِ  قَضاءُ  َشر  طُ  أَحقُّ  هللاَّ ِ  وَشر  ثَُق، هللاَّ تَقَ  لَِمن الَوالءُ  وإنَّما أو   .أع 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0208: الرقم أو الصفحة البخاري

 شرح الحديث 

 أن   هللِ  خالصة   رقَبة   أعتَقَ  َمن ثَوابَ  وجَعلَ  المماليِك، ِعت قِ  على الشَّرعُ  حثَّ  |

 َوالء   َعالقاتِ  ِمن يَتبَُعه وما الِعتقِ  أُمورَ  الشَّرعُ  نظَّم وقد النَّاِر، ِمن هللاُ  يُعتِقَه
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 تَحكي الَحديثِ  هذا وفي.تَحريُره تمَّ  الَّذي والُمعتَقِ  الُمعتِقِ  بي ن تَنَشأُ  وِميراث  

الة   وكانت  - عنها هللاُ  َرضيَ  َصفوانَ  بنتَ  بَِريَرةَ  أنَّ  عنها هللاُ  َرضيَ  عائشةُ   َمو 

 أن   والُمكاتَبةُ  مالَِكها، عليه كاتَبَت   ما أداءِ  على بها تَستعينُ  إليها أتت   -لعائشةَ 

ر   على سيِِّده مع العبدُ  يَتعاقَدَ  اهُ  إذا المالِ  ِمن قَد  ا، أصبَحَ  أدَّ بََرت ها حر    عائشةُ  فأخ 

طِ  ولكن   الماِل، على تُِعينُها أنَّها عنها هللاُ  َرضيَ  دَ  بَريرةَ  َوالءُ  يكونَ  أن   بَشر   بع 

 بمعنى اإلرَث، يُوِجبُ  تَناُصر   عن عبارة   والَوالءُ  عنها، هللاُ  َرضيَ  لعائشةَ  ِعت قِها

 فالَوالءُ  بالَوالِء؛ يَِرثُه ُمعتِقَه فإنَّ  واِرث   له يُكن ولم مات لو العبدَ  هذا أنَّ 

كَ  ولكنَّ  كالنََّسِب، ا لعائشةَ  قالوا بَريرة ُمالَّ  ِمن ُعيَي نَةَ  بنُ  ُسفيانُ  فيه شكَّ  َكالم 

ة   فذَكرَ  الحديِث، ُرواةِ  طَي تِها ئتِ شِ  إن  : »لها قالوا أنَّهم مرَّ ل تِ  ،«بقِيَ  ما أع   فتَفضَّ

تِها، في الكتابةِ  مالِ  ِمن بقِيَ  الذي بَدف عِ  بَريرةَ  على ة   ِذمَّ  ِشئتِ  إن  : قال ومرَّ

تَق تِها، ا لنا، الَوالءُ  ويكونُ  أَع   له ذكَّرت   وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  جاء فلمَّ

 فأمر بَريرةَ، مع حَدث بما وسلَّمَ  عليه هللاُ  ىصلَّ  النبيَّ  عنها هللاُ  َرضيَ  عائشةُ 

 وتُعتِقَها، مالِِكيها ِمن بَريرةَ  تَشتِريَ  أن   عائشةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ 

بََرها مُ  وهذا أعتََق، لَِمن الوالءَ  أنَّ  وأخ   هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قام ثمَّ  الشَّرِع، حك 

 َشأنُهم؟ وما: أي ،«أقوام   بالُ  ما: »فقال سجِده،مَ  في الِمنبرِ  على وسلَّمَ  عليه

عَ  تُوافِقُ  وال ،«هللاِ  كتابِ  في ليست   ُشروط ا يَشتِرطونَ » ذلك؟ يَفعلونَ  ولماذا  َشر 

 وسلََّم؛ عليه هللاُ  صلَّى ِمنه تَعريض   وهذا ُسنَّة ، أو كتاب   ِمن وُحكَمه تعالى هللاِ 

جَ  ال حتَّى ا وأنَّ  األمرِ  بِتَعميمِ  للناسِ  وإشعار   ذلك، فاعلُ  يَتحرَّ  الناسِ  ِمن كثير 

 يَعلَمُ  وإنَّما الناِس، بي ن الحَرجُ  يُصيبُه فال األصليُّ  الفاعلُ  فيَتواَرى يَفَعلونه،

ط ا اشتَرطَ  َمن أنَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  أخبَرَ  ثمَّ .ويَتعلَّمُ   في ليس َشر 

طُ ال ذلك له فليس هللاِ، ِكتابِ  ة   مئةَ  اشتَرطَ  وإنِ » يَستِحقُّه، وال شَّر   فذَكرَ  «مرَّ

 .المرادُ  هو بَعينِه العددَ  هذا أنَّ  ال الكثرِة، في للُمبالغةِ  المئةَ؛

نُ : الحديثِ  وفي --1 ا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى فإنَّه َرعيَّتِه؛ مع اإلمامِ  ِعشرةِ  ُحس   لَمَّ

طِ  صاحبَ  يُواِجه   لم خطَب  بدونِ  ولغيِره له يَحُصلُ  المقصودَ  ألنَّ  بَعينِه؛ الشَّر 

 .عليه وَشناعة   فَضيحة  
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مَ  للنَّاسِ  وتَبيينُه َخطأ ، ُوقوعِ  عندَ  اإلمامِ  ُخطبةُ : وفيه --2  وإنكاُره ذلك ُحك 

 .عليهم

 .تَقبيِحه في والتَّغليظُ  المنَكِر، إزالةِ  في الُمبالغةُ : وفيه --3

نيا بأُمورِ  الُمتعلِّقةِ  الشَّرعيَّةِ  األحكامِ  تَعليمِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --6  أُمورِ  ِمث ل- الدُّ

 .أحكاِمها وبَيانِ  -المسجدِ  في والشِّراءِ  البيعِ 

 . أقساط على الثمن تأجيل جواز على يدل الحديث وهذا --1

 النصوص في يرد لم أنه إال الثمن تأجيل بجواز وردت وإن والنصوص --5

 . التأجيل أجل من الثمن زيادة جواز

 . المسألة هذه حكم في العلماء اختلف ولهذا

 . ربا أنه بحجة ، تحريمه إلى العلماء من قلة فذهب

 . الربا هو وهذا التأجيل مقابل الثمن في زيادة فيه ألن:  قالوا

 . جوازه إلى األربعة األئمة ومنهم العلماء جماهير وذهب

 :هذا في األربعة المذاهب علماء عبارات ومن

 . 155/  6 الصنائع بدائع(  األجل لمكان يزاد قد الثمن: )  الحنفي المذهب

 . 115/  2 المجتهد بداية(  الثمن من مقدار للزمان َجعل: )  المالكي المذهب

  56/  1 للغزالي الوجيز(  نسيئة ستة تساوي نقدا   الخمسة: )  الشافعي المذهب

  655/  25 تيمية ابن فتاوى(  الثمن من قسطا   يأخذ األجل: )  الحنبلي المذهب

 : منها ، والسنة الكتاب من بأدلة ذلك على واستدلوا

ُ  أََحلَّ : )  تعالى قوله -1  . 256/البقرة(  ال بَي عَ  هللاَّ

 . األجل مقابل الثمن زيادة ومنها البيع صور جميع تشمل بعمومها فاآلية
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َوالَُكم   تَأ ُكلُوا ال آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا) تعالى وقوله -2  تَُكونَ  أَن   إاِل بِال بَاِطلِ  بَي نَُكم   أَم 

 . 25/النساء(  ِمن ُكم   تََراض   َعن   تَِجاَرة  

.  الطرفين من التراضي حصل إذا البيع جواز على تدل أيضا   بعمومها فاآلية

 . صحيحا   البيع كان األجل مقابل الثمن في بالزيادة المشتري رضي فإذا

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ وفي الصحيح  ِ  َرسولُ  قَِدمَ  : قَالَ  َعْنُهَما هللاَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

لِفُونَ  والنَّاسُ  الَمِدينَةَ  وسلَّمَ  عليه  أو   َعاَمي نِ : قالَ  أو  - والَعاَمي نِ  الَعامَ  الثََّمرِ  في يُس 

َماِعيلُ  َشكَّ  ثاََلثَة ، ر ، في َسلَّفَ  َمن: فَقالَ  -إس  لِف   تَم  ، َكي ل   في فَل يُس  لُوم  ن   َمع   وَوز 

لُوم    .َمع 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

 من العلماء وذكر.  التقسيط ببيع شبيه وهو.  واإلجماع بالنص جائز السلم وبيع

 دليل وهذا ، المعجل بالمال والبائع ، الثمن برخص المشتري ينتفع أنه حكمته

 انظر.  البيوع في به بأس ال هذا وأن. الثمن من نصيبا   البيع في لألجل أن على

 (091/5 ) المغني: 

 نكير غير من التأجيل مقابل الثمن زيادة جواز على المسلمين عمل وجرى -6

 . البيع صور من الصورة هذه جواز على كاإلجماع فصار.  منهم

 : فقال األجل مقابل الثمن في الزيادة حكم عن باز ابن الشيخ سئل

 المسلمون يزل ولم ، التأجيل غير النقد بيع ألن بها بأس ال المعاملة هذه إن

 بعض شذ وقد ، جوازها على منهم كاإلجماع وهو المعاملة هذه مثل نيستعملو

 له وجه ال قول وهو الربا من ذلك وظن األجل ألجل الزيادة فمنع العلم أهل

 على وافق إنما أجل إلى السلعة باع حين التاجر ألن شيء في الربا من وليس

 المهلة أجل من ةبالزياد رضي إنما والمشتري بالزيادة انتفاعه أجل من التأجيل

 عن ثبت وقد ، المعاملة بهذه منتفع فكالهما ، نقدا   الثمن تسليم عن وعجزه
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 عليه هللا صلى أنه وذلك ذلك جواز على يدل ما وسلم عليه هللا صلى النبي

 فكان جيشا   يجهز أن عنهما هللا رضي العاص بن عمرو بن هللا عبد أمر وسلم

 هللا قول عموم في تدخل المعاملة هذه ثم ، أجل إلى بالبعيرين البعير يشتري

تُبُوهُ  ُمَسم  ى أََجل   إِلَى بَِدي ن   تََدايَنتُم   إَِذا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا: ) سبحانه ( فَاك 

 . 252/البقرة

 جنس من وهي المذكورة اآلية في الداخلة الجائزة المداينات من المعاملة وهذه

 بيع" كتاب:  انظر ( .005/0) إسالمية تاوىف اهـ. . .  السلم بيع معاملة

 . المصري يونس رفيق للدكتور" التقسيط

 بطعامه األجير استئجار صحة على المتقدمة اآلية بهذه الحنابلة استدل -15

 ويؤيدهم وكسوته،

 سرق أو هلك فيما مصد ق وهو ضمان، الراعي على وليس: مالك قال -15

 أهل من كان إن باجتهاده، عليه تلف فيما عليه ضمان وال كالوكيل، أمين ألنه

 من كان إن تضمينه المال ولصاحب المال، على إشفاقه يعلم وممن الصالح،

 .والفساد الفسوق أهل

 والحسب والمال الد ين في هل العلماء واختلف معتبرة، النكاح في الكفاءة -21

 اتللعربي الموالي نكاح جواز المالكية لدى والصحيح ذلك؟ بعض في أو

َرَمُكم   إِنَّ : تعالى لقوله والقرشيات، ِ  ِعن دَ  أَك   [ .13/ 65 الحجرات] أَت قاُكم   هللاَّ

 عريانا، جائعا وحيدا خائفا طريدا غريبا مدين صالح إلى موسى جاء وقد

 .ذلك سوى عما وأعرض حاله، من ورأى دينه، من تحقق لما ابنته فأنكحه

أَةُ المَ  تُن َكحُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة بَع   ر   وَجمالِها، ولَِحَسبِها، لِمالِها،: ألر 

يِن، بذاتِ  فاظ فَر   ولِِدينِها،  .يَداكَ  تَِربَت   الدِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1080: الرقم أو الصفحة
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 (5655) ومسلم ،(1080) البخاري أخرجه:  التخريج

ينِ  ذاتِ  تفضيلُ : الحديثِ  وفي --5  .غيِرها على النِّساءِ  ِمنَ  الدِّ

الحِ  أهلِ  حبةِ ُمصا على الحثُّ : وفيه --2 ؛ كلِّ  في الصَّ  صاحبَهم َمن ألنَّ  شيء 

 .جهتِهم ِمن ال َمفسدةَ  ويأمنُ  أخالقِهم ِمن استفادَ 

 الزوج يخرجه فيما العلماء اختلف فقد شيئا، لنفسه المرأة ولي اشترط إذا -21

 ال -واآلخر جائز، أنه -أحدهما: قولين على المرأة يد في يدخل وال يده، من

 .حرام وهو المهر، على وزيادة لوانح فهو يجوز،

 ثماني الرعي إجارة لنفسه اشترط حيث شعيب من جرى ما األول الرأي ويؤيد

 .المثل مهر حينئذ ويجب جائز، التفويض ونكاح مفوضا، المهر وترك سنين،

 فينفذ بكذا، وتطوع: يقال ثم عليها، المتفق الشروط العقود في يكتب -22

 شعيب فعله ما وهذا. حدة على مختارا لتنفيذه طوعال ويترك حدة، على الشرط

 سنتان وهو لموسى، التطوع وترك سنين، ثماني اإلجارة اشتراط ذكر حيث

 .شاء إن أخريان

 إالَّ  نِكاحَ  ال وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس وعائشة رضي هللا عنهما

لطانُ  عائشةَ  حديثِ  وفي بولي    لَهُ  وليَّ  ال من وليُّ  والسُّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  وعائشة عباس بن عبدهللا:  اويالر

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5102: الرقم أو الصفحة ماجه ابن

ةِ  ُشروطِ  ِمن شرط   الوليَّ  أنَّ  :الحديثِ  وفي --5  .النِّكاحِ  ِصحَّ

رِ  لوليِّ  أنَّ : وفيه --2  .َوليٌّ  لها ليس َمن تَزويجَ  عنه ينوبُ  وَمن األم 

ُ : تعالى قوله -23  الزواج في عليهما اإلشهاد جعل فيه َوِكيل   نَقُولُ  ما َعلى َوهللاَّ

 اختلف وقد الخلق، من أحدا عليهما وموسى شعيب يشهد ولم تعالى، باهلل

 :قولين على الزواج في اإلشهاد وجوب في العلماء
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   .بشاهدين إال الزواج ينعقد ال أنه: الجمهور قول وهو -أحدهما

 فيه يشترط فال معاوضة، عقد ألنه شهود دون ينعقد إنه: مالك قال -والثاني

: والسفاح النكاح بين ما وفرق والتصريح، اإلعالن فيه يشترط وإنما اإلشهاد،

 .الد ف  

ِ  َرسولِ  َعن   وفي الصحيح عن أبي هريرة  َذَكرَ  أنَّهُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َرائِيَل، بَنِي ِمن َرُجال   َرائِيلَ  بَنِي بَع ضَ  َسأَلَ  إس  لِفَهُ  أَن   إس  : فَقالَ  ِدينَار ، أَل فَ  يُس 

هََداءِ  ائ تِنِي ، بالشُّ ِهُدهُم  ِ  َكفَى: فَقالَ  أُش  ا، باهللَّ  َكفَى: قالَ  بالَكفِيِل، فَأ تِنِي: قالَ  َشِهيد 

 ِ ، باهللَّ رِ  في فََخَرجَ  ُمَسم  ى، أََجل   إلى إلَي هِ  فََدفََعهَا َصَدق َت،: قالَ  َكفِيال   فَقََضى البَح 

َكب ا التََمسَ  ثُمَّ  َحاَجتَهُ، َكبُهَا َمر  ََجلِ  عليه ق َدمُ يَ  يَر  لَهُ، الذي لأِل  َكب ا، يَِجد   فَلَم   أَجَّ  َمر 

َخلَ  فَنَقََرهَا، َخَشبَة   فأَخذَ  جَ  ثُمَّ  َصاِحبِِه، إلى منه وَصِحيفَة   ِدينَار   أَل فَ  فِيهَا فأد   َزجَّ

ِضَعهَا، ِر، إلى بهَا أَتَى ثُمَّ  َمو  لَمُ  إنَّكَ  اللَّهُمَّ : فَقالَ  البَح   فاَُلن ا تََسلَّف تُ  ن تُ كُ  أَنِّي تَع 

ِ  َكفَى: فَقُلتُ  َكفِياَل، فََسأَلَنِي ِدينَار ، أَل فَ  ، باهللَّ ا، وَسأَلَنِي بَك، فََرِضيَ  َكفِيال   َشِهيد 

ِ  َكفَى: فَقُلتُ  ا، باهللَّ تُ  وأَنِّي بَك، فََرِضيَ  َشِهيد  َكب ا أَِجدَ  أَن   َجهَد   الذي إلَي هِ  أَب َعثُ  َمر 

،أَ  فَلَم   له ِدُعَكهَا، وإنِّي ق ِدر  تَو  رِ  في بهَا فََرَمى أَس   ثُمَّ  فِيِه، ولََجت   حتَّى البَح 

َكب ا يَل تَِمسُ  ذلكَ  في وهو ان َصَرفَ  ُرجُ  َمر  ُجلُ  فََخَرجَ  بَلَِدِه، إلى يَخ   كانَ  الذي الرَّ

لَفَهُ، َكب ا لََعلَّ  يَن ظُرُ  أَس   فأَخَذهَا الَماُل، فِيهَا الَّتي ةِ بالَخَشبَ  فَإَِذا بَمالِِه، َجاءَ  قد   َمر 

ا َحطَب ا، أله لِهِ  ِحيفَةَ، الَمالَ  وَجدَ  نََشَرهَا فَلَمَّ لَفَهُ، كانَ  الذي قَِدمَ  ثُمَّ  والصَّ  فأتَى أَس 

ِ : فَقالَ  ِدينَار ، باألل فِ  ا ِزل تُ  ما وهللاَّ َكب   طَلَبِ  في َجاِهد   فَما بَمالَِك، آِلتِيَكَ  َمر 

تُ  كَ  وَجد  ؟ إلَيَّ  بََعث تَ  ُكن تَ  هل  : قالَ  فِيِه، أَتَي تُ  الذي قَب لَ  ب اَمر  بُِركَ : قالَ  بشيء   أُخ 

َكب ا أَِجد   لَم   أَنِّي َ  فإنَّ : قالَ  فِيِه، ِجئ تُ  الذي قَب لَ  َمر   في بََعث تَ  الذي َعن كَ  أَدَّى قد   هللاَّ

ينَارِ  باألل فِ  فَان َصِرف   الَخَشبَِة، ا الدِّ  .َراِشد 

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

 في وصله وقد معلق: ] المحدث حكم خالصة|  0085: الرقم أو الصفحة

 [آخر موضع

لِ  الدَّيِن، أداءِ  ُحسنِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي --5  .به الَوفاءِ  في الَجه دِ  وبَذ 
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لُ : وفيه --2 لِ  فض  لينَ  هللاِ  َجزاءِ  وُحسنُ  هللاِ، على التَّوكُّ  .ُسبحانَه عليه للُمتوكِّ

( : 09) القصص سورة  ]ونبوته  مصر إلى السالم عليه موسى عودة   -1

 [00 الى 08 اتاآلي

ا  أِلَْهلِهِ  قالَ  ناراً  الطُّورِ  جانِبِ  ِمنْ  آنَسَ  بِأَْهلِهِ  َوسارَ  اأْلََجلَ  ُموَسى قَضى فَلَمَّ

 تَْصطَلُونَ  لََعلَُّكمْ  النَّارِ  ِمنَ  َجْذَوةٍ  أَوْ  بَِخبَرٍ  ِمْنها آتِيُكمْ  لََعلِّي ناراً  آنَْستُ  إِنِّي اْمُكثُوا

ا( 08)  ِمنَ  اْلُمباَرَكةِ  اْلبُْقَعةِ  فِي اأْلَْيَمنِ  اْلوادِ  شاِطئِ  ِمنْ  نُوِديَ  أَتاها فَلَمَّ

َجَرةِ  ُ  أَنَا إِنِّي ُموسى يا أَنْ  الشَّ ا َعصاكَ  أَْلقِ  َوأَنْ ( 00) اْلعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ  فَلَمَّ

 ِمنَ  إِنَّكَ  تََخفْ  الوَ  أَْقبِلْ  ُموسى يا يَُعقِّبْ  َولَمْ  ُمْدبِراً  َولَّى َجانٌّ  َكأَنَّها تَْهتَزُّ  َرآها

 إِلَْيكَ  َواْضُممْ  ُسوءٍ  َغْيرِ  ِمنْ  بَْيضاءَ  تَْخُرجْ  َجْيبِكَ  فِي يََدكَ  اْسلُكْ ( 05) اآْلِمنِينَ 

ْهبِ  ِمنَ  َجناَحكَ   قَْوماً  كانُوا إِنَُّهمْ  َوَمالئِهِ  فِْرَعْونَ  إِلى َربِّكَ  ِمنْ  بُْرهانانِ  فَذانِكَ  الرَّ

 (00) فاِسقِينَ 

  ِسيرُ التَّفْ  

ين من بأهله وسار سنين، عشر األجلين أوفى موسى أكمل فلما - 08   إلى َمد 

ا، الطور جانب من أبصر مصر ا، أبصرت إني اثبتوا،: ألهله قال نار   لعلي نار 

ا؛ بها توقدون النار من بشعلة آتيكم أو بخبر، منها آتيكم  من تستدفئون لعلكم نار 

 .البرد

 جانب من: وتعالى سبحانه ربه ناداه أبصرها التي النار موسى جاء فلما - 21

 يا: أن الشجرة من لموسى بتكليمه هللا باركه الَّذي الموقع في األيمن الوادي

 .كلها المخلوقات رب هللا أنا إني موسى

 تتحرك رآها فلما ربه، ألمر امتثاال   موسى فطرحها عصاك، اطرح وأن - 31

 هََربِِه، من يرجع ولم منها، خوف ا ارب اه ولَّى سرعتها في حية كأنها وتضطرب

 غيرها ومن منها اآلمنين من فإنك منها؛ تخف وال أقبل، موسى يا: ربه فناداه

 .تخاف مما



87 
 

 غير من بيضاء تخرج الرقبة يلي مما قميصك فتحة في اليمنى يدك أدخل - 32

. خوفك ليهدأ يدك إليك واضمم. كالثلج بيضاء فخرجت موسى فأدخلها. برص

تان -واليد العصا- المذكوران فهذان الخوف، عنه فذهب إليه موسى مَّهافض  حجَّ

ا كانوا إنهم قومه، من واألشراف فرعون إلى ربك من مرسلتان  خارجين قوم 

 .المعاصي وارتكاب بالكفر هللا طاعة عن

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :اآلتي إلى اآليات أرشدت

 من موسى انتهي فلما تعالى، هللا من وإلهام بتوجيه للنبوة نالمهي ؤو يسير -1

 مع عائدا اتجه بابنته، للزواج مهرا غنمه رعي من شعيب عليه عاهد بما الوفاء

 اإلياب في راحلة دون من مشيا باردة، شاتية ظلماء ليلة في مصر، إلى زوجته

 األجلين، أكمل أتم قد وكان مدين، إلى مصر من الذهاب في الحال كان كما

                    .السالم عليه نبينا عن الخبر في ثبت كما باألكمل، وأخذا النبوة، بخلق عمال

 األَجلَي نِ  أيَّ  الِحيَرةِ  أه لِ  ِمن يَهُوِديٌّ  َسأَلَنِي روي البخاري عن سعيد بن جبير 

ِري، ال: قُلتُ  ُموَسى، قََضى أَلَهُ،ف الَعَربِ  َحب رِ  علَى أق َدمَ  حتَّى أد  ُت، أس   فَقَِدم 

ثََرهَُما، قََضى: فَقَالَ  َعبَّاس ، اب نَ  فََسأَل تُ  ِ  َرسولَ  إنَّ  وأَط يَبَهُما أك   هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .فََعلَ  قَالَ  إَذا وسلَّمَ  عليه

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0596: الرقم أو الصفحة

 رأى وبأهله به ألمت التي البرد شدة وفي أخطأه الذي الطريق أثناء وفي --0

 إلى وبادر فيه، وقفا الذي المكان في المقام أهله من فطلب بعيد، من نارا

 .الطريق عن النار أهل من وللسؤال للتدفئة، جمر قطعة أو نار بشعلة اإلتيان
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 عليها له لما شاء، حيث بأهله يذهب لرجلا أن على بِأَه لِهِ  َوسارَ : قوله دل -3

 عند فالمؤمنون أمرا، لها يلتزم أن إال الدرجة، وزيادة القوامة فضل من

 .الزواج شروط به يوفى أن الشروط وأحق شروطهم،

 وإيتائه العزة رب تكليم لمائدة الكون رب من استدعاء النار ترائي كان -6

 أكرم هي التي الدعوة بتلك المالس عليه لموسى وهنيئا والرسالة، النبوة

 رب ورسول هللا، كليم بضيافتها صار إذ اإلطالق، على دعوة وأشرف

 .وحاشيته فرعون الطغاة عظيم إلى العالمين

: األيمن المقدس الوادي شاطئ من مباركة بقعة في لطيف بكالم ربه ناداه -6

 من ،اتجاها الغربي الجانب على شجرة، ناحية من طوى موسى، يمين على

 . العالمين رب هللا أنا إني: بالمنادي التعريف النداء مطلع وكان الطور، جبل

    .سبحانه غيره لربوبية نفي وهذا

 يصير ال ألنه رسله من ال وجل، عز هللا أصفياء من الكالم بهذا فصار --6

 ِمنِينَ اآل   ِمنَ  إِنَّكَ : وهو الكالم هذا بعد بها أمر وقد بالرسالة، أمره بعد إال رسوال

َسلُونَ  لََديَّ  يَخافُ  ال إِنِّي: تعالى لقوله المرسلين من أي نَ  إِلى وقوله ال ُمر  َعو   فِر 

ما   كانُوا إِنَّهُم   َوَماَلئِهِ   فاِسقِينَ  قَو 

أ ثم وهلة، ألول منهما فخاف واليد، العصا بمعجزتي هللا أيده -6   روعه، هللا هد 

 عالجا له وجعل ربه، مع المناجاة احةس إلى الهرب بعد وأعاده خوفه، وسك ن

 وإما فرعون، آل من إما خوفا يرتعد موسى وكان صدره، إلى يده بضم للخوف

 جيبك في فأدخلها وشعاعها، يدك أمر هالك إذا: له هللا فأوحى الثعبان، من

 .كانت كما تعد إليه وارددها

 ثم السالم، عليه موسى بعد رعب يدخله أحد من ليس: عباس ابن قول قدمنا -5

 محن تكون وهكذا. الرعب عنه ذهب إال صدره على فيضعها يده، يدخل

 :قوله من الهدف تبين وبه. لألمة ومخرجا فرجا دائما السالم عليهم األنبياء
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لُك   ُمم  : قوله ومن بيضاء، اليد خروج وهو َجي بِكَ  فِي يََدكَ  اس   َجناَحكَ  إِلَي كَ  َواض 

 .الرهب إخفاء وهو

 أحد في اليد وهو الجناح جعل قد: بقوله الرازي ثم الزمخشري تساءل وقد

ُمم  : مضموما الموضعين ُمم  : إليه مضموما اآلخرة وفي َجناَحكَ  إِلَي كَ  َواض   َواض 

 اليمنى، اليد هو المضموم بالجناح المراد أن والجواب َجناِحكَ  إِلى يََدكَ 

 ،( 620/0: لكشافا ) جناح اليدين من وكل اليسرى، اليد إليه وبالمضموم

 .بعدها وما (062/06): الرازي تفسير

 وسلم عليه هللا صلى هللاِ  رسولُ  يكن   لم وفي الصحيح عن عبدد هللا بن عمر

 في العافيةَ  أسألُك إني اللهم: يُصبِحُ  وحينَ  يُمسي، حينَ  الدعواتِ  هؤالء يََدعُ 

 ، ومالي وأهلي ودنياي يدين في والعافيةَ  العفوَ  أسألُك إني اللهم ، واآلخرةِ  الدنيا

 خلفي ومن يديَّ  بين ِمن احفظ ني اللهم ، روعاتي وآمن   عورتي استر   اللهم

 ؛ .تحتي ِمن أُغتالَ  أن بعظمتِك وأعوذُ  ، فوقي ومن شمالي وعن يميني وعن

فَ :  يعني  الَخس 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1026: الرقم أو الصفحة

 الى 00 اآليات( :  09) القصص سورة]فرعون   وتكذيب هارون نبوة -5

02]  

( َوأَِخي هاُروُن ُهَو 00قاَل َربِّ إِنِّي قَتَْلُت ِمْنُهْم نَْفساً فَأَخاُف أَْن يَْقتُلُوِن )

بُوِن ) قُنِي إِنِّي أَخاُف أَْن يَُكذِّ ( قاَل 06أَْفَصُح ِمنِّي لِساناً فَأَْرِسْلهُ َمِعي ِرْدءاً يَُصدِّ

َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك َونَْجَعُل لَُكما ُسْلطاناً فاَل يَِصلُوَن إِلَْيُكما بِآياتِنا أَْنتُما َوَمِن 

ا جاَءُهْم ُموسى بِآياتِنا بَيِّناٍت قالُوا ما هذا إاِلَّ ِسْحٌر 01غالِبُوَن )اتَّبََعُكَما الْ  ( فَلَمَّ

لِيَن ) ( َوقاَل ُموسى َربِّي أَْعلَُم بَِمْن 05ُمْفتَرًى َوما َسِمْعنا بِهذا فِي آبائِنَا اأْلَوَّ

اِر إِنَّ   (02هُ ال يُْفلُِح الظَّالُِموَن )جاَء بِاْلُهدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن تَُكوُن لَهُ عاقِبَةُ الدَّ

  التَّْفِسيرُ 
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ا منهم قتلت إني: ربه إلى متوسال   موسى قال - 33  به يقتلوني أن فأخاف نفس 

 .به أرسلت ما ألبلغهم جئتهم إن

ا مني أبين هو هارون وأخي - 36  كالمي، في يوافقني معين ا معي فابعثه كالم 

 التي األمم عادة هي كما كذبونيي أن أخاف إني وقومه، فرعون كذبني إن

 .فكذبوهم قبلي من الرسل إليها بُِعثَت  

يك: موسى دعوة مجيب ا هللا قال - 36  رسوال   معك أخيك ببعث -موسى يا- سنقو 

ا، حجة لكما ونجعل معين ا،  آياتنا بسبب تكرهانه، بسوء إليكما يصلون فال وتأييد 

 .المنتصرون مؤمنينال من اتبعكما ومن أنتما بها أرسلناكم التي

 كذب إال هذا ما: قالوا واضحات بآياتنا السالم عليه موسى جاءهم فلما - 35

 .األقدمين آبائنا في بهذا سمعنا وما موسى، اختلقه مختلق

 من بالرشاد جاء الَّذي المحق يعلم ربي: فرعون مخاطب ا موسى وقال - 35

 يفوز ال إنه اآلخرة، في المحمودة العاقبة له تكون من ويعلم سبحانه، عنده

 .مرهوبهم من ينجون وال بمطلوبهم، الظالمون

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 طلب فقد العدو، لقاء عند والمعنوية المادية القوى بمختلف التسلح ضرورة -1

 ومبينا ومدافعا ووزيرا، عونا له ليكون هارون، بأخيه تأييده ربه من موسى

 فإنه له، شريك ال وحده هللا عبادة إلى وقومه فرعون دعوة في وبي ناته هللا حجج

 ألذى، تعر ض وربما عنه، يفقهون يكادون ال معين وال وزير له يكن لم إذا

 .عنه فيدفعه

: لَِعلِي   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيُّ  قَالَ  وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص

َضى اأمَ   ُموَسى؟ ِمن هَاُرونَ  بَمن ِزلَةِ  ِمنِّي تَُكونَ  أن   تَر 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0205: الرقم أو الصفحة البخاري

 النَّبيُّ  له قال حيث عنه، هللاُ  َرضيَ  فَضائلِه ِمن فَضيلةٍ  ِذكرُ  الَحديثِ  هذا وفي

ضى أَما: »وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى  «ُموسى؟ ِمن هارونَ  بَمنِزلةِ  منِّي تَكونَ  أن   تَر 

 قال السَّالمُ  عليه ُموسى أنَّ  وذلك موسى؛ ِمن هارونَ  َمنزلةَ  منِّي نازال  : أي

مي، في اخلُف ني: الطُّورِ  إلى الُخروجَ  أرادَ  حينَ  ألخيهِ   َوقَالَ }: تعالَى قال كما قَو 

لُف نِي هَاُرونَ  أِلَِخيهِ  ُموَسى ِمي فِي اخ  رائيَل، بَني: أي ،[162: األعراف{ ]قَو   إس 

 عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  أنَّ : لَعلِي   القولَ  هذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  قَولِ  وَسببُ 

نةِ  في تَبوكَ  إلى َخَرج حينَ  وسلَّمَ   كان ألنَّه يَستَصِحب ه؛ لم ِهجرةِ ال منَ  التَّاِسعةِ  السَّ

ا، بياِن؟ النِّساءِ  في تُخلِّفُني: علِيٌّ   فقال: »ُمسلم   ِروايةِ  وفي َمريض   كأنَّه «والصِّ

َكه استَنقَصَ   .القولَ  هذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  له فقال َوراَءه، تَر 

ا ُمسلم   ِروايةِ  في وزادَ  دي نَبيَّ  ال أنَّه غيرَ : »أيض  ا ،«بَع  ليفِه في شبَّهَه لَمَّ  إيَّاه تَخ 

لَ  أن   خاف ُموسى، خلَّفه حينَ  بهارونَ  ل   يَتأوَّ ةَ  فيَدَّعيَ  ُمتأوِّ ، النُّبوَّ  َخلَف كما لعلِي 

ةَ  هارونُ   .النَّبيِّينَ  خاتَمُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى ألنَّه السَّالُم؛ عليهما ُموسى نُبوَّ

 هللا أجاب لذا متحقق، مستجاب للحال المناسب والدعاء المنطقي السؤال إن -2

             حجة لكما ونجعل بأخيك، سنقويك: له وقال السالم، عليه موسى طلب

 وأتباعكما فأنتما بآياتنا، منهم وتمتنعان باألذى، إليكما يصلون فال وبرهانا،

 .المعجزات سائر أي بآياتنا، عليهم الغالبون

 والعناد، بالمكابرة فتمسكوا الحق، إدراك وقومه فرعون أعمى لقد -3

 مذموم وهذا عليه، دليل وال حجة ال الذي واألسالف اآلباء بتقليد واعتصموا

 نسمع ولم مفترى، مكذوب سحر إال المعجزات هذه ما: قالوا لذا وعادة، عقال

 الحجج لتلك قيمة وال الغابر، التاريخ في اإلشراك عن والتخلي التوحيد بدعوة

 !!.تعالى هللا توحيد إلثبات موسى أوردها التي العقلية
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ا طَالِب   أبَا أنَّ  وفي الصحيح عن المسيب بن حزن  َدَخلَ  الَوفَاةُ، َحَضَرت هُ  لَمَّ

، أبو وِعن َدهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  عليه ، أي  : فَقَالَ  َجه ل   إالَّ  إلَهَ  ال: قُل   َعمِّ

،ُ ِ  ِعن دَ  بهَا لكَ  َحاجُّ أُ  َكلَِمة   هللاَّ ِ  وَعب دُ  َجه ل   أبو فَقَالَ . هللاَّ  أبَا يا: أَُميَّةَ  أبِي بنُ  هللاَّ

َغبُ  طَالِب ،  َشيء   آِخرَ  قَالَ  حتَّى يَُكلَِّمانِِه، يََزااَل  فَلَم  ! الُمطَّلِبِ  عبدِ  ِملَّةِ  عن تَر 

فَِرنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى لنَّبيُّ ا فَقَالَ  الُمطَّلِِب، عبدِ  ِملَّةِ  علَى: بهِ  َكلََّمهُم   تَغ   أَلَس 

فُِروا أَن   آَمنُوا َوالَِّذينَ  لِلنَّبِيِّ  َكانَ  َما: }فَنََزلَت  . عن ه أُن هَ  لَم   ما لَكَ  تَغ  ِرِكينَ  يَس   لِل ُمش 

بَى أُولِي َكانُوا َولَو   دِ  ِمن   قُر  َحابُ  أَنَّهُم   لَهُم   تَبَيَّنَ  َما بَع  : التوبة{ ]َجِحيمِ ال   أَص 

بَب تَ  َمن   تَه ِدي اَل  إِنَّكَ : }ونََزلَت   ،[113  [.65: القصص{ ]أَح 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حزن بن المسيب:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0996: الرقم أو الصفحة

 وِحرُصه وَرحمتِه، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  َشفَقةِ  َكمالُ : الَحديثِ  وفي --5

َمعيَن، النَّاسِ  ِهدايةِ  على ه سيَّما ال أج   .طالب   أبو عمُّ

حابَه يَتخيَّرَ  أن   الَمرءِ  على أنَّ : وفيه --2  بِ صاحِ  ُشؤمَ  فإنَّ  َمجلِِسه؛ وأهلَ  أص 

وءِ  ن يا يُضرُّ  السُّ ا واآلِخرةِ  بالدُّ  .َجميع 

 والحكام للسالطين والمناظرة والجدال اإلجابة في الحكمة استعمال من بد ال -6

 واإلذعان اللين، في وتأمال األذى، من توقيا الطاغية، كفرعون الجبابرة،

 من دبالرشا جاء بمن أعلم هللا أن أعلن حين حكيما موسى جواب كان لذا للحق،

 أنفسهم الظالمون يظفر ال وإنه الجزاء، لدار المستحق ومن سبحانه، عنده

 .اآلخرة وفي هللا عند بشيء والمعصية والكفر بالشرك

 سورة]قومه   مع عناده وعاقبة تعالى هللا ربوبية في فرعون محاجة -2

 [60 الى 09 اآليات( : 09) القصص

 َعلَى هامانُ  يا لِي فَأَْوقِدْ  َغْيِري إِلهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َعلِْمتُ  ما اْلَمَلُ  أَيَُّها يا فِْرَعْونُ  َوقالَ 

 اْلكاِذبِينَ  ِمنَ  أَلَظُنُّهُ  َوإِنِّي ُموسى إِلهِ  إِلى أَطَّلِعُ  لََعلِّي َصْرحاً  لِي فَاْجَعلْ  الطِّينِ 

 ال إِلَْينا ُهمْ أَنَّ  َوظَنُّوا اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  اأْلَْرضِ  فِي َوُجنُوُدهُ  ُهوَ  َواْستَْكبَرَ ( 09)
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 عاقِبَةُ  كانَ  َكْيفَ  فَاْنظُرْ  اْليَمِّ  فِي فَنَبَْذناُهمْ  َوُجنُوَدهُ  فَأََخْذناهُ ( 08) يُْرَجُعونَ 

ةً  َوَجَعْلناُهمْ ( 60) الظَّالِِمينَ   يُْنَصُرونَ  ال اْلقِياَمةِ  َويَْومَ  النَّارِ  إِلَى يَْدُعونَ  أَئِمَّ

ْنيا هِذهِ  فِي َوأَْتبَْعناُهمْ ( 65)  (60) اْلَمْقبُوِحينَ  ِمنَ  ُهمْ  اْلقِياَمةِ  َويَْومَ  لَْعنَةً  الدُّ

 َوُهدىً  لِلنَّاسِ  بَصائِرَ  اأْلُولى اْلقُُرونَ  أَْهلَْكنَا ما بَْعدِ  ِمنْ  اْلِكتابَ  ُموَسى آتَْينا َولَقَدْ 

 (60) يَتََذكَُّرونَ  لََعلَُّهمْ  َوَرْحَمةً 

  التَّْفِسيرُ 

 من لكم علمت ما المأل أيها يا: قومه من األشراف طب امخا فرعون وقال - 35

 عالي ا بناء   به لي فابن يشتد حتَّى الطين على هامان يا لي فأشعل غيري، معبود

 فيما كاذب موسى أن ألظن   وإني عليه، وأقف موسى معبود إلى أنظر أن رجاء

 .قومي وإلى إلي   هللا من مرسل أنَّه يدعيه

 موجب بغير مصر أرض في واستعلوا وجنوده هو فرعون تكبر واشتد - 35

 للحساب القيامة يوم يرجعون ال إلينا أنهم وظنوا البعث، وأنكروا الحق، من

 .والعقاب

ا، هلكوا حتَّى غرقى البحر في فطرحناهم جنوده وأخذنا فأخذناه - 61  جميع 

 نهايتهمو مآلهم كان فقد ونهايتهم، الظالمين مآل كان كيف -الرسول أيها- فتأم ل

 .الهالك

ل للطغاة قدوة وجعلناهم - 61 الَّ  كفر من يبثونه بما النار إلى يدعون والضُّ

 عليهم يضاعف بل العذاب، من بإنقاذهم ينصرون ال القيامة ويوم وضالل،

 وزر عليهم يكتب ضاللة، من إليه ودعوا سيئة، سنن من سن وه لما العذاب

 .بها لالعم في اتبعهم من عمل ووزر بها، عملهم

ا، خزي ا الدنيا هذه في عقوبتهم على زيادة وأتبعناهم - 62  القيامة ويوم وطرد 

 .هللا رحمة عن الُمب َعدين المذمومين من هم

 رسلنا السابقة األمم إلى أرسلنا ما بعد من التوراة موسى أعطينا ولقد - 63

ر ما فيها لهم، تكذيبهم بسبب فأهلكناهم فكذبوهم،  ينفعهم ابم الناس يُبَصِّ
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 فيها لما ورحمة الخير، إلى إرشادهم وفيها فيتركونه، يضرهم وما به، فيعملون

 .به ويؤمنون فيشكرونه عليهم هللا نعم يتذكرون لعلهم واآلخرة الدنيا خيري من

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما على اآليات دلت

 :عباس ابن قال األلوهية، ؤهوادعا وجل عز هللا ألوهية فرعون نفي -1

نُ  َوقالَ : قوله بين كان َعو  تُ  ما ال َمأَلُ  أَيُّهَا يا: فِر   وبين َغي ِري إِله   ِمن   لَُكم   َعلِم 

لى َربُُّكمُ  أَنَا: قوله َع   هو رب ا ثم   له أن علم بل هللا، عدو وكذب سنة، أربعون األ 

؟خَ  َمن   َسأَل تَهُم   َولَئِن  : قومه وخالق خالقه ُ  لَيَقُولُنَّ  لَقَهُم   .هللاَّ

 .وخسر وضل فخاب ورؤيته، هللا إلى للصعود شامخ صرح أعلى بناء -2

 لهم تكون أن دون وعدوانا ظلما بموسى اإليمان عن وجنوده فرعون تعاظم -3

 االستكبار ويقابل. بعث وال معاد ال أنه وتوهموا موسى، به جاء ما تدفع حجة

 المبالغ الحقيقة، في المتكبر فهو تعالى، هلل هو الذي بالحق االستكبار بالباطل

 الشأن، كبرياء في

 وابن داود أبو رواه فيما ربه عن حكى فيما وسلم عليه هللا صلّى النبي قال

ُ  قالَ   هريرة أبي عن صحيحة في حبان وابن ماجه  الكبرياءُ :  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ا نازَعني فَمن ، إزاري والعظمةُ  ، ردائي  النَّارِ  في قذفتُهُ  ، منهُما واحد 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6080: الرقم أو الصفحة

 وابن لهما، واللفظ( 8018) وأحمد ،(6080) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 6526) ماجه
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فُ   تُثبَت ِصفاته؛ كسائرِ  ِرداُؤه والكبرياءَ  إزاُره الَعظََمة بأنَّ  تَعالى هللاِ  ووص 

؛ كما وإمراُرها بها اإليمانُ  والواجبُ  انَه،سبح به يَليقُ  ما على  دونَ  جاءت 

، وال تَحريف    .تمثيل   أو تَكييف   ودون تَعطيل 

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

 .نَقص   المخلوقينَ 

ُخلُ  ال وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  ِمث قالُ  قَل بِهِ  في انَ ك َمن الَجنَّةَ  يَد 

ة   ُجلَ  إنَّ : َرُجل   قالَ  ِكب ر   ِمن َذرَّ بُهُ  يَكونَ  أن   يُِحبُّ  الرَّ لُهُ  َحَسن ا ثَو  : قالَ  َحَسنَة ، ونَع 

َ  إنَّ  ، بَطَرُ  الِكب رُ  الَجماَل، يُِحبُّ  َجِميل   هللاَّ طُ  الَحقِّ  .النَّاسِ  وَغم 

 مسلم صحيح:  المصدر|  ممسل:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  85: الرقم أو الصفحة

 الحقِّ  رفَضِ  عن والنهيُ  الناِس، على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  النهيُ  :الحديثِ  وفي

 عنه والبُعدِ 

 كما تعالى، هللا هو إله بوجود عارفين كانوا وقومه فرعون أن من بالرغم -6

َجُعونَ  ال إِلَي نا أَنَّهُم   َوظَنُّوا: البعث ينكرون كانوا أنهم إال تبين،  ذلك فألجل يُر 

 .وطغوا تمردوا

 في األحمر، البحر وهو المالح البحر في اإلغراق الدنيا في عقابهم كان -6

 الخير، عن البعد أي اللعن وإلزامهم معدودة، دقائق في بل واحد، يوم صبيحة

 .الممقوتين هللا، رحمة عن المبعدين المطرودين، من هم اآلخرة وفي

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أنَّ  هللا بن عباسوفي الصحيح عن عبد   قَِدمَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ا، اليَهُودَ  فََوَجدَ  الَمِدينَةَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  لهم   فَقالَ  َعاُشوَراَء، يَومَ  ِصيَام   عليه هللاَّ

مُ  هذا ما: َوَسلَّمَ  م   هذا: فَقالوا تَُصوُمونَهُ؟ الذي اليَو  ، يَو  ُ  ىأَن جَ  َعِظيم   ُموَسى فيه هللاَّ

َمهُ، قَ  َوقَو  نَ  َوَغرَّ َعو  َمهُ، فِر  ا، ُموَسى فََصاَمهُ  َوقَو  ر  نُ  ُشك   فَقالَ  نَُصوُمهُ، فَنَح 
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  نُ : َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ لَى أََحقُّ  فَنَح   َرُسولُ  فََصاَمهُ  ِمنُكم بُموَسى َوأَو 

ُ  َصلَّى هللاِ   .بِصيَاِمهِ  َوأََمرَ  َم،َوَسلَّ  عليه هللاَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة

 الَمِدينَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيُّ  قَِدمَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

م   هذا: قالوا هذا؟ ما: فَقالَ  عاُشوراَء، يَومَ  تَُصومُ  اليَهُودَ  فََرأَى ؛ يَو  م   هذا َصالِح   يَو 

ى ُ  نَجَّ َرائِيلَ  بَنِي هللاَّ ، ِمن إس  ِهم  ، بُموَسى أَحقُّ  فأنَا: قالَ . ُموَسى فََصاَمهُ  َعُدوِّ  ِمنُكم 

 .بِصيَاِمهِ  وأََمرَ  فََصاَمهُ،

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

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

ومِ  تعالَى هللاِ  ُشكرِ  َمشروعيَّةُ : الحديثِ  وفي  تَفريجِ  ِمن َخير   له َحَصلَ  لَمن بالصَّ

ر   تَيسيرِ  أو ُكَرب ،  .أم 

 أهل عمل إلى ودعاة ضالل وأئمة ضالل في كانوا إذ مضاعف عقاب لهم -5

 عليهم فيكون فيه، ويتبعونهم الكفر إلى الناس يدعون كفر، وزعماء النار،

 وأكثر، أشد عقابهم يكون حتى اتبعهم من ووزر وزرهم

 عليه النَّبيِّ  عندَ  ُكنَّا  :البجلي هللا عبد بن وجرير هريرة أبي عن وفي الصحيح

رِ  في السَّالمُ  تابي ُعراة ، ُحفاة   قوم   فجاءهُ  النَّهاِر، َصد   ُمتَقلِّدي النِّماِر، ُمج 

يوِف، تُهم السُّ  عليه النَّبيِّ  َوجهَ  فرأَي تُ : قال َر،ُمضَ  من ُكلُّهم بل   ُمَضَر، من وعامَّ

 فأذََّن، باِلال   فأَمر خَرج، ثمَّ  بيتَهُ، دَخل ثمَّ  الفاقِة، منَ  بهم رأَى لَِما يتغيَّرُ  السَّالمُ 

 َخلَقَُكم   الَِّذي َربَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا: }خطَب أو قال، ثمَّ  الظُّهَر، فصلَّى وأقام،

{ لَِغد   قَدََّمت   َما نَف س   َول تَن ظُر  } اآليِة، آِخرِ  إلى[ 1: النساء{ ]اِحَدة  وَ  نَف س   ِمن  

ِه، صاعِ  ِمن ثوبِِه، ِمن ِدرهِمِه، ِمن ِديناِرِه، ِمن رُجل   تصدَّق ،[15: الحشر]  بُرِّ

ة   األنصارِ  منَ  رُجل   فجاء: قال التَّمرِة، ِشقِّ  ِمن: قال حتى تَمِرِه، صاعِ  ِمن  بُصرَّ
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 رأي تُ  حتى النَّاُس، تتابَع ثمَّ  عنها، عَجَزت   قد   بل   عنها، تَعِجزُ  َكفُّهُ  كادت   قد  

، من َكوَمي نِ   يتهلَُّل، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  َوجهَ  ورأي تُ  وثياب ، طعام 

هُنة ، كأنَّه  َمن رُ وأج أجُرها، له كان حَسنة ، ُسنَّة   اإلسالمِ  في سنَّ  َمن: قال ثمَّ  ُمد 

، أُجوِرهم من يَنقُصُ  ال بَعِدِه، من بها عِمل  ُسنَّة   اإلسالمِ  في سنَّ  وَمن شيء 

ُرها] عليه كان سيِّئة ، رُ [ ِوز   أوزاِرهم من يَنقُصُ  ال بَعِدِه، ِمن بها عِمل َمن وِوز 

 .شيء  

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  060: الرقم أو الصفحة اراآلث مشكل

 مسلم شرط على

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0009: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح

 مسلم شرط على صحيح

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني : المحدث|  عبدهللا بن جرير:  لراوي ا

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0110: الرقم أو الصفحة

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5052: الرقم أو الصفحة

 البَداءةِ  ِمن والتَّحذيرُ  به، ليُستَنَّ  بالخيِر؛ البَداءةِ  على الحثُّ : الحديثِ  في --5

؛  .به يُستَنَّ  أن خوفَ  بالشَّرِّ

تِه وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  رحمةُ : وفيه --2  .بأمَّ

 للحق منارا التوراة عليه وأنزل وقومه، موسى هللا نجى فقد لألصلح، بقاءال -5

 الناس لعل بها، للمؤمنين ورحمة الرشاد، إلى الضاللة من وهدى به، وتبصرا

  في فيؤمنوا النعمة، هذه ويذكرون قريب، من ربهم إلى ويرجعون يتعظون

     .اآلخرة في هللا بثواب ويثقوا الدنيا،
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 والحدود الفرائض فيه نزلت -التوراة يعني -كتاب أول هو :اّلمس بن يحيى قال

                                            .واألحكام

 قوم مثل( المكذبة الماضية األمم) األولى القرون إهالك بعد التوراة إنزال وكان

 وخسف وقومه فرعون إغراق بعد من: وقيل لوط، وقوم وثمود وعاد نوح

 القرون إهالك فإن إليها، الحاجة بشدة إشعار ذلك ولعل رون،بقا األرض

 ينظم جديد تشريع إلى الناس وحاجة شرائعها، معالم اندراس على دليل األولى

 .حياتهم شؤون لهم

ا هللاُ  أَه لكَ  ما   وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري م  ن ا، ال و ، قَو  ة   ال و قَر   أُمَّ

يَة   أهلَ  وال ، هِ  على التوراةَ  أن َزلَ  ُمن ذُ  قَر   غيرَ  ، السَّماءِ  ِمنَ  بَِعَذاب   األرضِ  وج 

يَةِ  أهلِ  لِهِ  إلى تَرَ  أَلم   ، قَِرَدة   ُمِسَخت   التي القَر   ُموَسى آتَي نا لقد   و:  تعالى قَو 

دِ  من الكتابَ  نا ما بَع  َمة   هُد ى و لِلنَّاسِ  بَصائِرَ  األُولَى القُُرونَ  أهلَك   لعلَّهُم   وَرح 

 يَتََذكَُّرونَ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0019: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 سورة]وسلم   عليه هللا صلّى محمد وبعثة الرسل إرسال إلى الحاجة -9

                     [62 الى 66 اآليات ( : 09) القصص

اِهِدينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  َوما اأْلَْمرَ  ُموَسى إِلى قََضْينا إِذْ  اْلَغْربِيِّ  بِجانِبِ  ُكْنتَ  اَوم  الشَّ

 َمْديَنَ  أَْهلِ  فِي ثاِوياً  ُكْنتَ  َوما اْلُعُمرُ  َعلَْيِهمُ  فَتَطاَولَ  قُُروناً  أَْنَشأْنا َولِكنَّا( 66)

 ناَدْينا إِذْ  الطُّورِ  بِجانِبِ  ُكْنتَ  َوما( 61) لِينَ ُمْرسِ  ُكنَّا َولِكنَّا آياتِنا َعلَْيِهمْ  تَْتلُوا

 يَتََذكَُّرونَ  لََعلَُّهمْ  قَْبلِكَ  ِمنْ  نَِذيرٍ  ِمنْ  أَتاُهمْ  ما قَْوماً  لِتُْنِذرَ  َربِّكَ  ِمنْ  َرْحَمةً  َولِكنْ 

 إِلَْينا اأَْرَسْلتَ َربَّن فَيَقُولُوا أَْيِديِهمْ  قَدََّمتْ  بِما ُمِصيبَةٌ  تُِصيبَُهمْ  أَنْ  َولَْوال( 65)

 (62) اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  َونَُكونَ  آياتِكَ  فَنَتَّبِعَ  َرُسوالً 

  التَّْفِسيرُ 
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ا -الرسول أيها- كنت وما - 66  لموسى بالنسبة الغربي الجبل بجانب حاضر 

 كنت وما وملئه، فرعون إلى بإرساله األمر موسى إلى أنهينا حين السالم عليه

ه ذلك خبر علمت حتَّى الحاضرين من  من هو به تخبرهم فما الناس، على فتقص 

 .إليك هللا وحي

ا أنشأنا ولكنا - 66  نسوا حتَّى الزمن عليهم فتباعد موسى، بعد من وخالئق أمم 

ا كنت وما هللا، عهود ين أهل في مقيم   من أرسلناك ولكنا آياتنا، عليهم تقرأ َمد 

ين،مَ  في وإقامته موسى خبر إليك فأوحينا عندنا،  هللا أوحى بما الناس فأخبرت د 

 .ذلك من إليك

 تخبر حتَّى أوحينا ما إليه وأوحينا موسى نادينا إذ الطور بجانب كنت وما - 65

ا لتنذر ذلك خبر إليك فأوحينا للناس، ربك من رحمة أرسلناك ولكن بذلك،  قوم 

 عند من به جئتهم بما فيؤمنون يتعظون، لعلهم ينذرهم قبلك من رسول جاء ما

 .سبحانه هللا

 والمعاصي، الكفر من عليه هم ما بسبب إلهية عقوبة تنالهم أن ولوال - 65

 آياتك فنتبع رسوال   إلينا بعثت هالَّ : إليهم رسول إرسال بعدم محتجين فيقولوا

 لعاجلناهم ذلك لوال ربهم، بأمر العاملين المؤمنين من ونكون بها، ونعمل

 .إليهم رسول ببعث إليهم نعذر ىحتَّ  عنهم أخرناه لكنا بالعقاب،

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :موضوعين اآليات تضمنت

 صحة وعلى هللا عند من به موحى القرآن كون على األدلة بعض إقامة -األول

 األنبياء أحوال عن اإلخبار وهي: وسلم عليه هللا صل ى محمد النبي نبوة

 : قصتين بالذكر وخص. همأقوام مع وقصصهم المتقدمين

 من الغربي المكان في الطور جبل في وتكليمه موسى هللا مناجاة -أوال هما

 ألواح عليه وأنزل رسوال، بعثه حيث طوى، المقدس الوادي في موسى موقف

 التوراة،
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 .مدين أهل قومه مع شعيب قصة -وثانيا 

 وقومه وسلم عليه هللا صل ى محمد بالخبر علم ما بذلك، القرآني اإلخبار ولوال

 هللا صل ى برسوله منه رحمة ذلك تعالى فعل وإنما مكة، أهل ومنهم العرب

 .األخبار تلك يشاهدوا لم الذين العرب وينذر بها، لينذرهم وبعباده، وسلم عليه

ِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األن بِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  عليه آَمنَ  ِمث لُهُ  ما أُع 

ي ا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما ،البََشرُ  حاهُ  َوح  ُ  أو  ، هللاَّ ُجو إلَيَّ ثََرهُم   أُكونَ  أن   فأر   أك 

ا  .القِياَمةِ  يَومَ  تابِع 

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

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

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

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

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ 

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

 وكل بل سلمو عليه هللا صلّى محمد النبي إرسال من الحكمة بيان -الثاني

 كلمة وإعالن العقيدة، وتصحيح ووحيه، هللا شريعة تبليغ وهي :الرسل

 خبر بلوغ بعد االعتقاد أو باألحكام بالجهل عذر لهم يبقى ال حتى التوحيد،

 البيان إكمال بعد إال عبدا يعاقب ال بأنه هللا حكم وقد البيان، وإكمال لهم، الرسل

 .الرسل وبعثة الحجة وإقامة

 .السماوية الكتب وإنزال الرسل إرسال إلى الداعية الحاجة مبلغ على ليد وهذا

ُ  َرِضيَ  لَِعائَِشةَ  قُلتُ   وفي الصحيح عن مسروق بن األجدع تَاه   يا: َعن هَا هللاَّ  أُمَّ

د   َرأَى هل   ا َشَعِري قَفَّ  لقَد  : فَقالَت   َربَّهُ؟ وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ  أي نَ  قُل َت، ممَّ

ثََكهُنَّ  َمن ثاََلث ، ِمن أن تَ  ثَكَ  َمن:  َكَذبَ  فقَد   َحدَّ ا أنَّ  َحدَّ د   عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

ِرُكهُ  اَل : }قََرأَت   ثُمَّ  َكَذَب، فقَد   َربَّهُ  َرأَى وسلَّمَ  ِركُ  وهو األب َصارُ  تُد   األب َصارَ  يُد 
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ُ  يَُكلَِّمهُ  أن   لِبََشر   كانَ  َوما} ،{الَخبِيرُ  اللَِّطيفُ  وهو ي ا إالَّ  هللاَّ  وَراءِ  ِمن أو   وح 

ثَكَ  وَمن{. ِحَجاب   لَمُ  أنَّه َحدَّ ِري َوما: }قََرأَت   ثُمَّ  َكَذَب، فقَد   َغد   في ما يَع   نَف س   تَد 

ِسبُ  َماَذا ا تَك  ثَكَ  وَمن{. َغد  ُسولُ  أيُّها يَا: }قََرأَت   ثُمَّ  َكَذَب، فقَد   َكتَمَ  أنَّه َحدَّ  لِّغ  بَ  الرَّ

 ُصوَرتِهِ  في السَّاَلمُ  عليه ِجب ِريلَ  َرأَى ولَِكنَّهُ  اآليَةَ { َربِّكَ  ِمن إلَي كَ  أُن ِزلَ  ما

تَي نِ   .َمرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6911: الرقم أو الصفحة البخاري

 سورة  ]  .وسلم عليه هللا صلّى النبي وبرسالة بالقرآن مكة أهل كذيبت -8

 [15 الى 69 اآليات( : 09) القصص

ا جاَءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنا قالُوا أُوتَِي ِمْثَل ما أُوتَِي ُموسى أََولَْم يَْكفُُروا   لَْواَل  فَلَمَّ

( 69َهرا َوقالُوا إِنَّا بُِكلٍّ كافُِروَن )بِما أُوتَِي ُموسى ِمْن قَْبُل قالُوا ِسْحراِن تَظا

ِ ُهَو أَْهدى ِمْنهُما أَتَّبِْعهُ إِْن ُكْنتُْم صاِدقِيَن ) ( فَإِْن 68قُْل فَأْتُوا بِِكتاٍب ِمْن ِعْنِد هللاَّ

ِن اتَّبََع  َهواهُ بَِغْيِر لَْم يَْستَِجيبُوا لََك فَاْعلَْم أَنَّما يَتَّبُِعوَن أَْهواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن ) ِ إِنَّ هللاَّ ْلنا لَُهُم اْلقَْوَل 10ُهدًى ِمَن هللاَّ ( َولَقَْد َوصَّ

 (15لََعلَُّهْم يَتََذكَُّروَن )

  التَّْفِسيرُ  

 هذه فلقنوهم عنه يهود سألوا ربه من بالرسالة محمد قريش ا جاء فلما - 65

 أنَّه على الدالة اآليات من موسى أعطي ما مثل محمد أعطي الَّ ه: فقالوا الحجة

ا -الرسول أيها- قل والعصا، كاليد ربه؛ من رسول  اليهود يكفر ألم: عليهم رد  

 يعضد سحران إنهما: والقرآن التوراة في وقالوا قبل، من موسى أعطي بما

 !كافرون؟ والقرآن التوراة من بكل   إنا: وقالوا اآلخر، أحدهما

 التوراة من سبيال  : عند من منزل بكتاب جيئوا: لهؤالء -الرسول أيها- قل - 65

 التوراة أن من تد عونه فيما صادقين كنتم إن أت بعه به أتيتم فإن والقرآن،

 .سحران والقرآن
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 من أهدى بكتاب اإلتيان من إليه دعوتهم لما قريش تستجب لم فإن - 61

 اتباع عن هو وإنما دليل، عن ليس بهما تكذيبهم أن فأيقن والقرآن التوراة

 يوف ق ال هللا إن سبحانه، هللا من هدى بغير هواه اتبع ممن أضل   أحد وال للهوى،

  .باهلل بكفرهم ألنفسهم الظالمين القوم والرشاد للهداية

لنا ولقد - 61  األمم بقصص القول إسرائيل بني من واليهود للمشركين وصَّ

 بذلك يتعظوا أن رجاء رسلنا؛ كذبوا لما العذاب من يهمعل أحللنا وما السابقة،

 .أصابهم ما يصيبهم ال حتَّى فيؤمنوا

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يستفاد

 واإلنكار، والعناد المكابرة دأبهم زمان، كل في واحدة الكفار خطة إن -1

 ألن يؤمنوا لن حدوثها من بالرغم نهفإ المحسوسة، المادية المعجزات وطلب

 .المعجزات بكل مكذب واحدة بمعجزة المكذب

 السالم عليه موسى معجزات مثل وسلم عليه هللا صل ى محمد على نزل وإذا

 وانفجار الغمام، وتظليل البحر، وفلق البيضاء، واليد حية، العصا كانقالب

 هللا وتكليم التوراة، في احاأللو وكتابة والسلوى، المن   وإنزال بالماء، الحجر

 معتصمون فهم ذلك مثل نزل إذا كالتوراة، واحدة جملة القرآن وإنزال له،

 .عليه مقيمون بالكفر

 نسألُ  شيئ ا أعطونا:  ليَهودِ  قَريش   قالت:  قالَ  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح   

جلَ  هذا عنهُ  وحِ  عنِ  سلوهُ  فقالوا الرَّ ُ  نزلَ فأ الروحِ  عن فسألوهُ  الرُّ  تعالى هللاَّ

ألُونَكَ  وحِ  َعنِ  ويَس  وحُ  قُلِ  الرُّ رِ  ِمن   الرُّ  قالوا قَلِيال   إاِلَّ  ال ِعل مِ  ِمنَ  أُوتِيتُم   َوَما َربِّي أم 

ا أوتينا ا ِعلم  ا أوتيَ  فقد التَّوراةَ  أوتيَ  وَمن التَّوراةَ  أوتينا كبير  ا خير   فأُنِزلَت كبير 

رُ  َكانَ  لَو   ا ال بَح  رُ  لَنَفِدَ  َربِّي لَِكلَِماتِ  ِمَداد   اآليةِ  آخرِ  إلى البَح 

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي
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 البخاري شرط على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  551: الرقم أو الصفحة

وحَ  أنَّ : الحديثِ  في --5 ، الرُّ  .القُُدسيَّةِ  هللاِ  أسرارِ  ِمن وِسرٌّ  َغيب 

 . َشيء   بكلِّ  يُحيطُ  ال البَشريَّ  العقلَ  وأنَّ  وضآلَتُه، اإلنسانِ  ِعلمِ  قِلَّةُ : وفيه --2

 بأن االتهام وهي أيضا، واحدة ورسله هللا كتب تكذيب في الكفار حجة إن -2

 متواطئون إنهم بل مبطلون، سحرة الرسل وأولئك مختلق، سحر لكتبا تلك

 .كذبا إال يقولون إن أفواههم من تخرج كلمة كبرت والتدجيل، السحر على

 لوال: وسلم عليه هللا صل ى لمحمد يقولوا أن المشركين عل موا اليهود إن -3

 اليهود وهؤالء. واحدة دفعة التوراة أوتي فإنه موسى، أوتي ما مثل أوتيت

 في فقالوا قبل، من موسى به جاء بما كفروا الذين هم الكفر توارثوا الذين

 ومحمد موسى عن وقالوا قريش كفار فقلدهم ساحران، هما: وهارون موسى

 والقرآن، واإلنجيل التوراة من بكل   الكفر على الفريقان واتفق القول، ذلك مثل

                       .والسالم الصالة يهموعل نبينا على ومحمد وعيسى بموسى الكفر وعلى

 والمشركين اليهود معاشر كفرتم فإذا منه، أشد بتحد   والعناد التحدي يقابل -6

 ليكون الناس، يتبعه منها أهدى كتابا فأحضروا رسله، على المنزلة هللا بكتب

 تلك أن في صادقين كنتم إن عليه، أنتم لما ومسوغا الكفر، في لكم عذرا ذلك

 .بالسحر والعرب اليهود مهر وقد مفترى، سحر الكتب

 ضالل أهل فهم هللا، عند من بكتاب يأتوا ولم القرآن بهذا الناس يؤمن لم إذا -6

 دون وشياطينهم، الخاصة وآراؤهم شهواتهم عليهم تملي ما يتبعون وأهواء،

 .دليل وال لهم حجة

 للخير، الظالمين يوفق ال وهللا ظالم، فهو هواه، مع سار ممن أضل أحد ال -5

 .بالمؤمنين خاصة تعالى هللا وهداية

 بعضها األنبياء وأخبار الرسل، وإرسال هللا، عند من الكتب إنزال تتابع لقد -5

 أيضا وتتابع خبر، بعد وخبرا رسول، بعد ورسوال كتاب، بعد كتابا ببعض،
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 حكمةال وفق وعلى والمناسبات، الوقائع بحسب مقسطا منجما القرآن نزول

 حاال اإليمان إلى الدعوة وتتجدد والتنبيه، التذكير صوت ليستمر والمصلحة،

 .زمان إثر وزمانا حال، بعد

ت ؛ إخَوة   األنبياءُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة هاتُهم لَِعالَّ  وِدينُهم َشتَّى، أُمُّ

لى وإنِّي واِحد ، ، ينَهوبَ  بَيني يَكن   لم ألنَّه مريَم؛ ابنِ  بعيسى النَّاسِ  أو   وإنَّه نَبيٌّ

، ِرفوه رأَي تُموه فإذا ناِزل  بوع   َرُجل  : فاع  رةِ  إلى َمر  بانِ  عليه والبَياِض، الُحم   ثَو 

راِن، ، يُِصب ه لم وإن   يَقطُُر، رأ َسه كأنَّ  ُمَمصَّ ليَب، فيَُدقُّ  بَلَل   الِخنزيَر، ويَقتُلُ  الصَّ

عو الِجزيةَ، ويََضعُ   إالَّ  ُكلَّها، الِملَلَ  زمانِه في هللاُ  فيُهلِكُ  ،اإلسالمِ  إلى النَّاسَ  ويَد 

اَل، الَمسيحَ  زمانِه في هللاُ  ويُهلِكُ  اإلسالَم،  حتى األرضِ  على األَمنَةُ  تَقَعُ  ثم الدَّجَّ

ئابُ  البَقَِر، مع والنِّمارُ  اإلبِِل، مع األُسودُ  تَرتَعَ  بيانُ  ويَلَعبَ  الَغنِم، مع والذِّ  الصِّ

هم،تَ  ال بالَحيَّاِت،  .الُمسلِمونَ  عليه ويُصلِّي يُتََوفَّى، ثم َسنة ، أربعينَ  فيَمُكثَ  ُضرُّ

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

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8020: الرقم أو الصفحة

 دائمة متجددة ذكرى وجعله القرآن، بهذا اإللهي الحق صوت هللا خلد ثم --5

 والتحريف والتبديل، التغيير عن والحفظ الصون من له تكفل بما لألجيال،

 وعدا والخطاب األسلوب في التنوع من عليه اشتمل وبما والتصحيف،

 فيؤمنوا به الناس يتذكر أن ةإراد ومواعظ، ونصائح وعبرا، وقصصا ووعيدا،

 وعن المنسوخة، الباطلة األديان اتباع عن ويقلعوا فيفلحوا، بموجبه، ويعملوا به

 اإلنسان، لكرامة المنافية البدائية والوثنية الفارغة، البائدة والشهوات األهواء

  .السوي البشري للعقل والمصادمة

ِمنِ المُ  َمثَلُ      وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري آَن، يَق َرأُ  الذي ؤ   َمثَلُ  القُر 

ِة، ُمها طَيِّب   ِريُحها األُت ُرجَّ ، وطَع  ِمنِ  وَمثَلُ  طَيِّب  آنَ  يَق َرأُ  ال الذي الُمؤ   َمثَلُ  القُر 

َرِة، ُمها لها ِريحَ  ال التَّم  ، وطَع  آَن، يَق َرأُ  الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  ُحل و   َمثَلُ  القُر 

ي حانَِة، ُمها طَيِّب   ُحهاِري الرَّ ، وطَع  آَن، يَق َرأُ  ال الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  ُمرٌّ  َكَمثَلِ  القُر 

ُمها ِريح   لها ليسَ  الَحن ظَلَِة، ام   َحديثِ  في. ُمرٌّ  وطَع   .الفاِجرِ  الُمنافِِق، بََدلَ  هَمَّ
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

     [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  282: قمالر أو الصفحة

                                                        .القُرآنِ  حاِملِ  فَضيلةُ  :الَحديثِ  في

 .والبرهان بالحجة يدةالعق غرس من بد   ال وإنما العقائد، في التقليد يقبل ال  --5

 على محاكاته عجز على بمثله اإلتيان وغيرهم العرب بتحدي القرآن نب ه -5

 إلى خلقه على هللا حجة فهو تعالى، هللا عند من به موحى كتاب وأنه الدوام،

، لَِكتاب   َوإِنَّهُ : القيامة يوم  ل فِِه،خَ  ِمن   َوال يََدي هِ  بَي نِ  ِمن   ال باِطلُ  يَأ تِيهِ  ال َعِزيز 

 [ .62 -61/ 61 فصلت] َحِميد   َحِكيم   ِمن   تَن ِزيل  

 عليه هللا صل ى محمد النبي نبوة على بالداللة وتفصيال جملة اآليات تنطق -11

      .وسلم

( :   09) القصص سورة]  بالقرآن الكتاب أهل من طوائف إيمان -50 

                                                                           [11 الى 10 اآليات

( َوإِذا يُْتلى َعلَْيِهْم قالُوا آَمنَّا 10الَِّذيَن آتَْيناُهُم اْلِكتاَب ِمْن قَْبلِِه ُهْم بِِه يُْؤِمنُوَن )

ْجَرُهْم ( أُولئَِك يُْؤتَْوَن أَ 10بِِه إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َربِّنا إِنَّا ُكنَّا ِمْن قَْبلِِه ُمْسلِِميَن )

ا َرَزْقناُهْم يُْنفِقُوَن ) يِّئَةَ َوِممَّ تَْيِن بِما َصبَُروا َويَْدَرُؤَن بِاْلَحَسنَِة السَّ ( َوإِذا 16َمرَّ

َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقالُوا لَنا أَْعمالُنا َولَُكْم أَْعمالُُكْم َسالٌم َعلَْيُكْم ال 

 (11نَْبتَِغي اْلجاِهلِيَن )

  تَّْفِسيرُ ال

 بالقرآن هم القرآن نزول قبل من بالتوراة اإليمان على ثبتوا الذين - 62

 .نعته ومن به اإلخبار من كتبهم في يجدونه لما يؤمنون

ية ال الَّذي الحق إنه به آمنا قالوا عليهم يقرأ وإذا - 63  من المنزل فيه، ِمر 

 .قبله من الرسل به جاء ماب إليماننا مسلمين القرآن هذا قبل من كنا إنا ربنا،
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 بسبب مرتين عملهم ثواب هللا يعطيهم ُذِكر بما الموصوفون أولئك - 66

 حين - وسلم عليه هللا صلى - بمحمد وبإيمانهم بكتابهم، اإليمان على صبرهم

 رزقناهم ومما اآلثام، من اكتسبوه ما الصالحة أعمالهم بحسنات ويدفعون بُِعث،

 .الخير وجوه في ينفقون

 أعرضوا القول من الباطل الكتاب أهل من المؤمنون هؤالء سمع وإذا - 66

 جزاء ولكم أعمالنا، جزاء لنا: أصحابه مخاطبين وقالوا إليه، ملتفتين غير عنه

 لما الجهل أصحاب مصاحبة نبتغي ال واألذى، الشتم من منا سلمتم أعمالكم،

   .والدنيا الدين على واألذى الضرر من فيها

  سره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن تف 

  :يأتي ما على باآليات يستدل

 سهل الصحيح، الثابت الوحي مع منسجما صحيحا باهلل اإليمان كان إذا -1 

 عن اإلنسان تجرد إن اإليمانين، بين الدمج وتيسر اإليمان، رافدي التقاء

 من لجماعة ققتح ما وهذا. المادي والنفع الذاتية، والمصلحة والهوى، العصبية

 القرآن قبل له شريك ال واحدا رب ا باهلل آمنوا إسرائيل، بني من الكتاب أهل

 الكتاب ذلك أصل مع لمطابقته بالقرآن، آمنوا ثم السماوي، كتابهم بمقتضى

 علماء من أسلم ومن الفارسي، وسلمان سالم بن هللا كعبد وهؤالء المتقدم،

 اثنان المدينة، طالب أبي بن عفرج مع قدموا رجال أربعون وهم النصارى،

 النصارى، أئمة وكانوا الشام، من أقبلوا نفر وثمانية الحبشة، من رجال وثالثون

: وقيل. ونافع وإدريس وأيمن وعامر واألشرف وأبرهة الراهب بحيرا منهم

 .ذلك من أكثر

ِ  رسولُ  أُوتيَ :  قالَ  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح  ا وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ  سبع 

ا ست  ا السَّالم عليهِ  موَسى وأُوتيَ  الطُّولِ  المثاني منَ   ثنتانِ  ُرفعت األلواحَ  ألقى فلمَّ

 أربع   وبقيَ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي
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 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5618: الرقم أو الصفحة

ةِ  فضيلةُ : الَحديثِ  وفي --5  .األُممِ  من غيِرها على اإلسالمِ  أُمَّ

ابقِة؛ األُممِ  عن الخيرِ  َرف عُ : وفيه --2  .األخطاءِ  بَسببِ  السَّ

ينُ  كانَ  لَو   لصحيح عن أبي هريرةوفي ا  ِمن َرُجل   به لََذهَبَ  الثَُّري ا، ِعن دَ  الدِّ

 .يَتَناَولَهُ  حتَّى فاِرسَ  أب ناءِ  ِمن قاَل، أو   فاِرَس،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0165: الرقم أو الصفحة

ا ُكنَّا أبي هريرة وفي الصحيح عن  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  ِعن دَ  ُجلُوس 

ا منهم   َوآَخِرينَ : }الُجُمَعةِ  ُسوَرةُ  عليه فَأُن ِزلَت    هُم   َمن: قُلتُ : قالَ { بِهم   يَل َحقُوا لَمَّ

ِ؟ َرسولَ  يا هُ  فَلَم   هللاَّ ،الفَارِ  َسل َمانُ  وفينَا ثاََلث ا، َسأَلَ  حتَّى يَُراِجع   َرسولُ  وَضعَ  ِسيُّ

 ِ  الثَُّريَّا، ِعن دَ  اإليَمانُ  كانَ  لو: قالَ  ثُمَّ  َسل َماَن، علَى يََدهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ثَنَا. هَُؤاَلءِ  ِمن - َرُجل   أو   - ِرَجال   لَنَالَهُ  ِ  عبدُ  َحدَّ ثَنَا الَوهَّاِب، عبدِ  بنُ  هللاَّ  عبدُ  َحدَّ

بََرنِ  الَعِزيِز، ، يأخ  ر   هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  هَُري َرةَ، أبِي عن الَغي ِث، أبِي عن ثَو 

 .هَُؤاَلءِ  ِمن ِرَجال   لَنَالَهُ : وسلَّمَ  عليه

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6982: الرقم أو الصفحة

 (0165) ومسلم ،(6982) يالبخار أخرجه:  التخريج

 فضلَ  ال أال واِحد   ربَّكم   إنَّ  الناسُ  أيُّها يا وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

ودَ  على ألحمرَ  وال عربي   على لِعَجِمي   وال عَجِمي   على لِعربِي    ألسودَ  وال أس 

 أت قاُكم   هللاِ  عند أكَرمكم   إنَّ  بالتَّقَوى إالَّ  أحمرَ  على

 المرام غاية:  المصدر|  األلباني:  حدثالم|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  050: الرقم أو الصفحة
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 في والبيهقي ،(0/500(( )األولياء حلية)) في نعيم أبو أخرجه:  التخريج

 (1502(( )اإليمان شعب))

لِ  بيانُ : الحديثِ  وفي حيحِ  األص   التَّق وى وهو النَّاُس، به يَتَفاَضلُ  الذي الصَّ

 الشَّرعِ  أمامَ  ُمتَساوونَ  النَّاسِ  َجميعَ  أنَّ و الصالُِح، والَعَملُ 

 األجر أو الثواب لهم يضاعف الكتاب أهل من بالقرآن المؤمنون هؤالء -2

 األذى على صبرهم بسبب بالقرآن إليمانهم ومرة بكتابهم، إليمانهم مرة: مرتين

 .الكفار من يلقونه الذي

 أه لِ  ِمن َرُجل  : َرانِ أج   لهم   ثاََلثَة   وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

د   وآَمنَ  بنَبِيِّهِ  آَمنَ  الِكتَاِب، لُوكُ  والَعب دُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى بُمَحمَّ  أدَّى إَذا الَمم 

ِ  َحقَّ  بَهَا أَمة   ِعن َدهُ  َكانَت   وَرُجل   َمَوالِيِه، وَحقَّ  هللاَّ َسنَ  فأدَّ  وَعلََّمهَا تَأ ِديبَهَا، فأح 

َسنَ  لِ  فأح  تَقَهَا ثُمَّ  يَمهَا،تَع  َجهَا أع  َراِن، فَلَهُ  فَتََزوَّ طَي نَاَكهَا: َعاِمر   قَالَ  ثُمَّ  أج   بغيرِ  أع 

، َكبُ  كانَ  قد   شيء   .الَمِدينَةِ  إلى ُدونَهَا فِيما يُر 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  82: الرقم أو الصفحة البخاري

 (516) ومسلم ،(82) البخاري أخرجه:  التخريج

لِ  َعظيمُ : الحديثِ  وفي --1  .الُمطيعينَ  على وَكَرِمه هللاِ  فض 

، أفعال ِمن كان فِعل   أيِّ  ِمن َمعنيينِ  في أحَسن َمن أنَّ  على َدليل  : وفيه --2  البِرِّ

ُره فله تيِن، أج   .يشاءُ  لَِمن يُضاِعفُ  وهللاُ  مرَّ

لُ : وفيه --3  .إليها واإلحسانِ  األََمةِ  تَعليمِ  فض 

حلةِ  ِمن سَّلفُ ال عليه كان ما بَيانُ : وفيه --6  َحديث   في البَعيدةِ  البلدانِ  إلى الرِّ

،  .الِعلمِ  ِمن واحدة   َمسألة   أو واحد 
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ا قَب لَُكم   َمن َسنَنَ  لَتَتَّبُِعنَّ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  بِشب ر ، ِشب ر 

ا رَ  َسلَُكوا لو حتَّى بِذَراع ، َوِذَراع  تُُموهُ، َضب   ُجح  ِ، َرُسولَ  يا: قُل نَا لََسلَك   اليَهُودَ  هللاَّ

؟: قالَ  َوالنََّصاَرى؟  فََمن 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0615: الرقم أو الصفحة

 به أخبَرَ  ما وقَعَ  فقد   ؛وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  لِرسولِ  ُمعجزةٌ  الحديثِ  هذا وفي

رِة؛ األزمنةِ  في ذلك وانتَشرَ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ   َكثير   اتِّباعِ  ِمن المتأخِّ

 في فقلَّدوهم وُسلوكيَّاتِهم، وتَقاليِدهم عاداتِهم في تعالَى هللاِ  ألعداءِ  الُمسلِمينَ  ِمن

 َذميمة ، أخالق   ِمن عليه هم   وفيما أعياِدهم، في وقَلَّدوهم وَشعائِرهم، َمالبِِسهم

 الكفَّاِر، لَغلَبةِ  نَتيجة   ذلك وكان الُمطهَّرةَ، اإلسالمِ  َشريعةَ  تُخالِفُ  فاسدة   وعادات  

 ِمن المسلِمينَ  باِلدِ  في شاهَدُ يُ  ما ذلك وِمثالُ  الغالِِب، بتَقليدِ  ُمولَع   والمغلوبُ 

ةِ  واالحتِفاالتِ  األعيادِ  في المشاركةِ   أُممِ  ِمن وغيِرهم والنَّصاَرى باليَهودِ  الخاصَّ

 !الُكفرِ 

ا ا وأيض  الِحيَن، في الُغلوُّ : والنَّصاَرى اليهودَ  الُمسلِمينَ  من َكثير   فيه اتَّبَعَ  ممَّ  الصَّ

ا قُبوِرهم؛ على ِجدِ والمسا والمشاِهدِ  القِبابِ  وبِناءُ   ِمن َكثير   في َسبب ا كان ممَّ

 .ِعنَدها تُرتََكبُ  التي الشِّركيَّاتِ 

 إلى فيبادر تعالى، هللا بمرضاة االشتغال شأنه اإليمان الكامل المؤمن --3

 هؤالء تعالى هللا وصف وقد الفاضل، بالخلق ويتحلى والمالية، البدنية الطاعات

 والعفو باالحتمال أي بالحسنة، السيئة يقابلون نهمبأ الكتاب أهل من المؤمنين

 في أموالهم من وينفقون األخالق، مكارم من وهذا الحسن، والكالم والصفح

 على حض   ذلك وفي والمعوزين، البائسين إلى فيحسنون والقربات، الطاعات

 وإنما القبيح، بالكالم يتكلمون فال الكالم، لغو عن ويعرضون الصدقات،

 األذى من المشركون لهم قال ما سمعوا فإذا الطيب، بالكالم ئمادا ينطقون

  به، يشتغلوا لم أي عنه، أعرضوا والشتم،
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َمن َمن وفي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي يَي هِ  بي نَ  ما لي يَض   بي نَ  وما لَح 

لَي هِ  َمن ِرج   .الَجنَّةَ  له أض 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5626: الرقم أو الصفحة البخاري

 ُحسنِ  من أثقلُ  الميزانِ  في يوَضعُ  شيء   ِمن ما وفي الصحيح عن أبي الدرداء

ومِ  صاحبِ  درجةَ  بِهِ  ليبلُغُ  الخلقِ  ُحسنِ  صاحبَ  وإنَّ  ، الخلقِ  الةِ  الصَّ  والصَّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الدرداء أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0000: الرقم أو الصفحة

 مختصراً،( 02152) وأحمد ،(6288) داود أبو أخرجه:  التخريج

 له ظواللف( 0000) والترمذي

 .الُخلقِ  ُحسنِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي --5

 .القيامةِ  يومَ  الميزانِ  إثباتُ : وفيه --2

 : الغفاري  ذر أبي حديث في وسلم عليه هللا صلّى قالوفي صحيح الترمذي 

ِ  اتَّقِ  يِّئةَ  وأتبعِ  ، كنتَ  ما حيثُ  هللاَّ  ن  حس بخلق   النَّاسَ  وخالقِ  ، تمُحها الحسنةَ  السَّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5892: الرقم أو الصفحة

 (05080) وأحمد ،(5892) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .حال   كلِّ  على هللاِ  بتَق وى األمرُ : الحديثِ  وفي --5

ني ال النَّاسِ  ُمخالطةَ  أنَّ : وفيه --2 لَ  تَع   .مَعهم المنهيَّاتِ  فِع 

 الجفا، على والصبر واألذى، المكروه دفع: الحسن الخلق ومن ---6

مالُنا لَنا: َوقالُوا: اآلية لمعنى مؤيد وهذا يث،الحد   ولين عنه باإلعراض  أَع 
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، َولَُكم   مالُُكم   فهذا دينكم، ولكم ديننا لنا ومفارقة، متاركة سالم أي َعلَي ُكم   َسالم   أَع 

 والمراجعة للجدال نطلبهم ال أي الجاهلين، نبتغي وال .شيء في التحية من ليس

 نجازيهم وال معاشرتهم، د  نو وال مصاحبتهم، في نرغب وال والمشاتمة،

 .باطلهم على بالباطل

 الى 15 اآليات( : 09) القصص سورة]     المشركين شبهات على الرد -55

55]                                           

َ  َولِكنَّ  أَْحبَْبتَ  َمنْ  تَْهِدي ال إِنَّكَ  ( 15) ينَ بِاْلُمْهتَدِ  أَْعلَمُ  َوُهوَ  يَشاءُ  َمنْ  يَْهِدي هللاَّ

 يُْجبى آِمناً  َحَرماً  لَُهمْ  نَُمكِّنْ  أََولَمْ  أَْرِضنا ِمنْ  نُتََخطَّفْ  َمَعكَ  اْلُهدى نَتَّبِعِ  إِنْ  َوقالُوا

 أَْهلَْكنا َوَكمْ ( 12) يَْعلَُمونَ  ال أَْكثََرُهمْ  َولِكنَّ  لَُدنَّا ِمنْ  ِرْزقاً  َشْيءٍ  ُكلِّ  ثََمراتُ  إِلَْيهِ 

 َوُكنَّا قَلِيالً  إاِلَّ  بَْعِدِهمْ  ِمنْ  تُْسَكنْ  لَمْ  َمساِكنُُهمْ  فَتِْلكَ  َمِعيَشتَها تْ بَِطرَ  قَْريَةٍ  ِمنْ 

ها فِي يَْبَعثَ  َحتَّى اْلقُرى ُمْهلِكَ  َربُّكَ  كانَ  َوما( 19) اْلواِرثِينَ  نَْحنُ   َرُسوالً  أُمِّ

 أُوتِيتُمْ  َوما( 18) ظالُِمونَ  أَْهلُهاوَ  إاِلَّ  اْلقُرى ُمْهلِِكي ُكنَّا َوما آياتِنا َعلَْيِهمْ  يَْتلُوا

ْنيا اْلَحياةِ  فََمتاعُ  َشْيءٍ  ِمنْ  ِ  ِعْندَ  َوما َوِزينَتُها الدُّ  تَْعقِلُونَ  أَفاَل َوأَْبقى َخْيرٌ  هللاَّ

ْنيا اْلَحياةِ  َمتاعَ  َمتَّْعناهُ  َكَمنْ  القِيهِ  فَُهوَ  َحَسناً  َوْعداً  َوَعْدناهُ  أَفََمنْ  (50)  ثُمَّ  الدُّ

 (55) اْلُمْحَضِرينَ  ِمنَ  اْلقِياَمةِ  يَْومَ  ُهوَ 

  التَّْفِسيرُ 

 بتوفيقه وغيره طالب أبي مثل أحببت من تهدي ال -الرسول أيها- إنك - 65

 سبق بمن أعلم وهو للهداية، يشاء من يوف ق الَّذي هو وحده هللا ولكن لإليمان،

 .المستقيم الصراط إلى المهتدين من أنَّه علمه في

: به واإليمان اإلسالم اتباع عن معتذرين مكة أهل من المشركون وقال - 65

 أََولَم بسرعة، أرضنا من أعداؤنا ينتزعنا به جئت الَّذي اإلسالم هذا نتبع إن

ا المشركين لهؤالء نمك ن  من فيه يأمنون والظلم، الدماء سفك فيه يحرم حرم 

! إليهم؟ سقناه لدنا من رزق ا شيء كل ثمار إليه تجلب عليهم، غيرهم إغارة

 .له فيشكروه عليهم به هللا أنعم ما يعلمون ال معظمهم ولكن
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 الذنوب في فأسرفت عليها هللا نعمة كفرت التي القرى أكثر وما - 65

 الناس يمر   مندثرة مساكنهم فتلك به، فأهلكناها عذاب ا عليها فأرسلنا والمعاصي،

 الوارثين نحن وكنا العابرين، بعض من قليال   إال أهلها بعد من تسكن لم عليها

 .فيهما ومن واألرض السماوات نرث الذين

 ببعث أهلها إلى يعذر حتَّى القرى مهلك -الرسول أيها- ربك يكن ولم - 65

 كنا وما مكة، وهي القرى، أم في أنت بعثك كما منها الكبرى القرية في رسول

 ظالمين كانوا إن منهلكه إنما الحق، على مستقيمون وهم القرى أهل لنهلك

 .المعاصي وارتكاب بالكفر

 الحرب مصاعب من يالقونه بما الحق اتباع عن المشركون اعتذر ولما

 :بقوله هللا أجابهم التجارة وانقطاع

 الحياة في وتتزينون به تتمتعون مما فهو شيء من ربكم أعطاكم وما - 51

 في مما وأبقى خير خرةاآل في العظيم الثواب من هللا عند وما يفنى، ثم الدنيا

 !فان؟ هو ما على باق هو ما فتؤثروا ذلك، تعقلون أفال وزينة، متاع من الدنيا

 ما أعطيناه كمن مقيم نعيم من فيها وما الجنة اآلخرة في وعدناه أفمن - 51

َضرين من القيامة يوم يكون ثم الدنيا، الحياة في وزينة مال من به يتمتع  الُمح 

 !جهنم؟ نار إلى

  رآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسندق 

 :يلي ما على باآليات يستدل

 ويمنع الجنة، طريق ومعرفة الهداية بخلق خلقه بعض تعالى هللا يخص -1

 القسر والضالل الهداية معنى وليس. يفعل عما يسأل وال منها، البعض

 حق في لىتعا هللا من قبيح وهو وعقال، شرعا جائز غير فذلك عليهما واإللجاء

 .الشرعية بالتكاليف المكلف اإلنسان
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 غير على مات طالب أبا أن الصحيحين في الثابت النزول سبب من بان ولقد

                                                                                    .أعلم وهللا اإليمان،

ا   وفي صحيح مسلم عن المسيب بن حزن  َجاَءهُ  الَوفَاةُ  طَالِب   أَبَا َرت  َحضَ  لَمَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  ، أَبَا ِعن َدهُ  فََوَجدَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ  بنِ  أَُميَّةَ  أَبِي بنَ  هللاِ  َوَعب دَ  َجه ل 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَقالَ  الُمِغيَرِة، ، يا: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال: قُل   َعمِّ  َكلَِمة   ،هللاَّ

هَدُ  ، أَبُو فَقالَ  هللاِ، ِعن دَ  بهَا لكَ  أَش   طَالِب ، أَبَا يا: أَُميَّةَ  أَبِي بنُ  هللاِ  َوَعب دُ  َجه ل 

َغبُ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  يََزل   فَلَم   الُمطَّلِِب؟ عبدِ  ِملَّةِ  عن أَتَر  ِرُضهَا َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  يَع 

 عبدِ  ِملَّةِ  علَى هو: َكلََّمهُم   ما آِخرَ  طَالِب   أَبُو قالَ  حتَّى الَمقالَةَ  تِلكَ  له َويُِعيدُ  عليه،

ُ، إاِلَّ  إِلَهَ  ال: يَقُولَ  أَن   َوأَبَى الُمطَّلِِب، ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَقالَ  هللاَّ  أَما: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ِ فَِرنَّ  َوهللاَّ تَغ  ُ  لَ فأن زَ  َعن َك، أُن هَ  لَم   ما لكَ  ألَس   َوالَِّذينَ  للنبيِّ  كانَ  ما: }َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

فُِروا أَن   آَمنُوا تَغ  ِرِكينَ  يَس  بَى أُولِي َكانُوا ولو لِل ُمش  دِ  ِمن قُر   أنَّهُم   لهم   تَبَيَّنَ  ما بَع 

َحابُ  ُ  َوأَن َزلَ  ،[113: التوبة{ ]الَجِحيمِ  أَص   فَقالَ  طَالِب ، أَبِي في تََعالَى هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ لِ  بَب تَ  َمن تَه ِدي ال إنَّكَ : }َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ َ  َولَِكنَّ  أَح   َمن يَه ِدي هللاَّ

لَمُ  َوهو يََشاءُ   َحِديثَ  أنَّ  غيرَ  ِمث لَهُ،:  رواية   وفي[. 65: القصص{ ]بالُمه تَِدينَ  أَع 

لِهِ  ِعن دَ  ان تَهَى َصالِح   ُ  فأن َزلَ : قَو  ُكرِ  َولَم   فِيِه، َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ  في َوقالَ  اآليَتَي ِن، يَذ 

َمر   َحديثِ  وفي الَمقالَِة، تِلكَ  في َويَُعوَدانِ : َحديثِهِ   يََزااَل  فَلَم   الَكلَِمةِ  هِذه َمكانَ  َمع 

 .بهِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  حزن بن المسيب:  الراوي

 [ | صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  06: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 06) ومسلم ،(6220) البخاري أخرجه:  التخريج 

 .يهتدي ال ومن بعد يهتدي من فيعلم الغيب، بعلم المختص هو تعالى هللا -2

س  { الَغي بِ  َمفاتِحُ } وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر َ  إنَّ : )َخم   ِعل مُ  ِعن َدهُ  هللاَّ

اَعةِ  لَمُ  الَغي ثَ  ويُن ِزلُ  السَّ حامِ  في ما ويَع  ِري وما األر  ِسبُ  ماذا نَف س   تَد  ا تَك   وما َغد 

ِري ض   بأَيِّ  نَف س   تَد  َ  إنَّ  تَُموتُ  أر   [36: لقمان( ]َخبِير   َعلِيم   هللاَّ
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6502: الرقم أو الصفحة

س   الَغي بِ  ِمف تَاحُ  صحيح عن عبد هللا بن عمروفي ال لَُمهَا ال َخم  ُ  إالَّ  يَع   ال: هللاَّ

لَمُ  ، في يَكونُ  ما أََحد   يَع  لَمُ  واَل  َغد  َحاِم، في يَكونُ  ما أََحد   يَع  لَمُ  واَل  األر   نَف س   تَع 

ِسبُ  َماَذا ا، تَك  ِري وما َغد  ض   بأَيِّ  نَف س   تَد  ِرييَ  وما تَُموُت، أَر   يَِجيءُ  َمتَى أََحد   د 

 .الَمطَرُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5008: الرقم أو الصفحة

: ُسبحانه قولِه في تعالَى هللاُ  َذَكَرها قد   الحديثِ  هذا في التي الَخمسُ  وهذه --1

َ  إِنَّ } لُ  السَّاَعةِ  ِعل مُ  ِعن َدهُ  هللاَّ لَمُ  ال َغي ثَ  َويُنَزِّ َحامِ  فِي َما َويَع  َر  ِري َوَما األ   نَف س   تَد 

ِسبُ  َماَذا ا تَك  ِري َوَما َغد  ض   بِأَيِّ  نَف س   تَد  َ  إِنَّ  تَُموتُ  أَر  : لقمان{ ]َخبِير   َعلِيم   هللاَّ

 .َغد   في ما ِعلمِ  في داخل   الساعةِ  فِعلمُ  ؛[36

صاتِ  إبطالُ  :الحديثِ  وفي --0 مينَ  تخرُّ  الغيِب، ِعلمَ  تَعاِطيهم   في والَكهَنةِ  الُمنجِّ

ا شيء   ِعلمَ  ادَّعى َمن وأنَّ   تعالَى هللاَ  كذَّبَ  فقد   بِعلِمه، ُسبحانَه هللا انفَردَ  ممَّ

 .الَعظيمَ  والقُرآنَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هوَرسولَ 

 .ُوقوِعها قب لَ  األشياءَ  يَعلَمُ  تعالَى هللاَ  أنَّ  على دليل  : وفيه --3

 واهية شبهة على معتمدين وسلم عليه هللا صل ى للنبي مكة مشركو قال -3

 ولكن حق، قولك أن لنعلم إنا: منطقي وال واقعي غير عذر أو مرفوض وتعلل

  أرضنا من العرب يتخطفنا أن مخافة بك، ونؤمن معك، الهدى نتبع نأ يمنعنا

      .بهم لنا طاقة وال خالفنا، على الجتماعهم  (مكة)

 مناف عبد بن نوفل بن عثمان بن الحارث قريش من ذلك قائل :عباس ابن قال

 .القرشي
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 :ثالثة بأجوبة الشبهة هذه عن تعالى هللا أجاب -6

 يغير الجاهلية في العرب فكانت أمن، ذا مكة حرم جعل سبحانه أنه -األول

 بحرمة كانوا حيث آمنون مكة وأهل بعضا، بعضهم ويقتل بعض، على بعضهم

نهم فقد الحرم،  تستحل أن يخافون فال عدوهم، عنهم ومنع البيت، بحرمة أم 

 ومن! األمان؟ توافر بعد اإليمان من يمنعهم الذي فما قتالهم، في حرمة العرب

 فضال وبلد، أرض كل ثمرات إليه يجمع أنه األمن بعد المكي الحرم مزايا

 عن غافلون هم أي يعقلون، ال المكيين أكثر ولكن هللا، عند من ورزقا

نهم رزقهم من وأن االستدالل،  أسلموا، لو يرزقهم كفرهم حال مضى فيما وأم 

 .إسالمهم في عنهم الكفار ويمنع

 حال الرزق فيه وأكثر آمنا، الحرم جعل لما تعالى أنه :الجواب هذا وخالصة

 في حرج فال األوثان، عبادة على مقبلين تعالى، هللا عبادة عن معرضين كونهم

 .أولى الحالة هذه بقاء لكان آمنوا لو إذ إيمانهم

 .اإليمان بترك تعللهم على أول رد فهذا

 عليه هللاُ  لَّىصَ  النَّبيِّ  ِعن دَ  أنَا بي نَا  وفي الصحيح عن عدي بن حاتم الطائي

بِيِل، قَط عَ  إلَي هِ  فََشَكا آَخرُ  أتَاهُ  ثُمَّ  الفَاقَةَ، إلَي هِ  فََشَكا َرُجل   أتَاهُ  إذ   وسلََّم،  يا: فَقَالَ  السَّ

،  بكَ  طَالَت   فإن  : قَالَ  َعن هَا، أُن بِئ تُ  وقد   أَرهَا، لَم  : قُلتُ  الِحيَرةَ؟ َرأَي تَ  هل   َعِديُّ

تَِحلُ  الظَِّعينَةَ  لَتََريَنَّ  َحيَاة ، بَِة، تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرةِ  ِمنَ  تَر  ا تََخافُ  ال بالَكع   إالَّ  أَحد 

 َ ارُ  فأي نَ : نَف ِسي وبي نَ  بَي نِي فِيما قُلتُ - هللاَّ ُروا قد   الَِّذينَ  طَيِّئ   ُدعَّ  ولَئِن   -!الباَِلَد؟ َسعَّ

َرى ُكنُوزُ  لَتُف تََحنَّ  َحيَاة   بكَ  طَالَت   َرى: قُلتُ  ،ِكس  ُمَز؟ بنِ  ِكس  َرى: قَالَ  هُر   بنِ  ِكس 

ُمَز، ُجلَ  لَتََريَنَّ  َحيَاة ، بكَ  طَالَت   ولَئِن   هُر  ِرجُ  الرَّ ءَ  يُخ  ة ، أو   َذهَب   ِمن َكفِّهِ  ِمل   فِضَّ

ا يَِجدُ  فال منه، يَق بَلُهُ  َمن يَط لُبُ  َ  ولَيَل قَيَنَّ  منه، يَق بَلُهُ  أَحد   وليسَ  يَل قَاهُ، ومَ يَ  أَحُدُكم   هللاَّ

ُجَمان   وبي نَهُ  بي نَهُ  ِجمُ  تَر  : فيَقولُ  فيُبَلَِّغَك؟ َرسوال   إلَي كَ  أب َعث   ألَم  : له فَلَيَقُولَنَّ  له، يُتَر 

ِطكَ  ألَم  : فيَقولُ  بَلَى،  فال يَِمينِهِ  عن فَيَن ظُرُ  بَلَى،: فيَقولُ  َعلَي َك؟ وأُف ِضل   َماال   أُع 

تُ : َعِديٌّ  قَالَ . َجهَنَّمَ  إالَّ  يََرى فال يََساِرهِ  عن ويَن ظُرُ  نََّم،َجهَ  إالَّ  يََرى  النبيَّ  َسِمع 

َرة ، بِشقَّةِ  ولو النَّارَ  اتَّقُوا: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى َرة   ِشقَّةَ  يَِجد   لَم   فَمن تَم   تَم 
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تَِحلُ  ةَ الظَِّعينَ  فََرأَي تُ : َعِديٌّ  قَالَ . طَيِّبَة   فَبَِكلَِمة   بَِة، تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرةِ  ِمنَ  تَر   بالَكع 

َ، إالَّ  تََخافُ  ال َرى ُكنُوزَ  اف تَتَحَ  فِيَمنِ  وُكن تُ  هللاَّ ُمَز، بنِ  ِكس   بُكم   طَالَت   ولَئِن   هُر 

ِرجُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى القَاِسمِ  أبو النَّبيُّ  قَالَ  ما لَتََرُونَّ  َحيَاة ، ءَ  يُخ   ...َكفِّهِ  ِمل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0181: الرقم أو الصفحة البخاري

غيبُ  :الَحديثِ  وفي --5 راجِ  إلى الُمباَدرةِ  في التَّر  كاِة، إخ   بها، التَّباطؤِ  وَعدمِ  الزَّ

ذيرُ  ويفِ  منَ  والتَّح  راِجها؛ في التَّس   ُوجودِ  َعدمِ  في َسبب ا التَّأخيرُ  يكونُ  قد ألنَّه إخ 

 .يَقبَلُها َمن

باِره وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى ُمعِجزاتِه ِمن ظاِهرة   ُمعجزة  : وفيه --2  أُمور   عن بإخ 

 .بيَّة  َغي  

َدقةِ  قَبولُ : وفيه --3  .قلَّت   ولو الصَّ

َدقةِ  ِمن القَليلِ  احتِقارِ  تَركُ : وفيه --6  منَ  َشيئ ا المسلمُ  يَحقِرَ  وأالَّ  وغيِرها، الصَّ

، قَوال   الَمعروِف؛  .قلَّ  وإن   وفِعال 

ُكونَ  كانوا أنَّهم: وفيه --6  في واِجهُهميُ  ما وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى يَش 

 .الفََرجِ  ِمن عنَده يَرُجونَ  لِما َمصاِعَب؛ ِمن َحياتِهم

 .الَموقِفِ  أهلِ  ِمن النَّارِ  قُربِ  على َدليل  : وفيه --5

نَا  وفي الصحيح عن خباب بن األرت ِ  َرسولِ  إلى َشَكو   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

د   وهو َدة   ُمتََوسِّ بَةِ  ِظلِّ  في له بُر  تَن ِصرُ  أاََل : له قُل نَا ،الَكع  ُعو أاََل  لَنَا؟ تَس  َ  تَد   لَنَا؟ هللاَّ

ُجلُ  كانَ : قالَ  فَرُ  قَب لَُكم   فِيَمن الرَّ ِض، في له يُح  َعلُ  األر   بالِمن َشارِ  فيَُجاءُ  فِيِه، فيُج 

هُ  وما باث نَتَي ِن، فيَُشقُّ  َرأ ِسهِ  علَى فيُوَضعُ  َشطُ  ِدينِِه، عن ذلكَ  يَُصدُّ َشاطِ  ويُم   بأَم 

ِمهِ  ُدونَ  ما الَحِديدِ  هُ  وما َعَصب ، أَو   َعظ م   ِمن لَح  ِ  ِدينِِه، عن ذلكَ  يَُصدُّ  لَيُتِمَّنَّ  وهللاَّ

َر، هذا اِكبُ  يَِسيرَ  حتَّى األم  َت، إلى َصن َعاءَ  ِمن الرَّ َرَمو  َ، إالَّ  يََخافُ  ال َحض   أَوِ  هللاَّ

ئ بَ  ِجلُونَ  ولَِكنَُّكم   َغنَِمِه، علَى الذِّ تَع   .تَس 
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األرت بن خباب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0550: الرقم أو الصفحة

ِة،ال َعالماتِ  ِمن َعالمة  : الَحديثِ  وفي  هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  به أخبَرَ  ما وقَعَ  حيث نُّبوَّ

يِن، تَمامِ  ِمن وسلَّمَ  عليه ِن، وان تِشارِ  الدِّ  هللاُ  صلَّى نَبيَّه وَعدَ  ما هللاِ  وإن جازِ  األم 

 .ذلك ِمن وسلَّمَ  عليه

 أنزله ما ببيان أتبعه النعم، من مكة أهل به خص ما تعالى بيّن أن بعد -الثاني

 أنه توهموا فإذا الرسل، تكذيب بسبب الدنيا بنعم المنعمين الماضية مماأل على

 .أكثر اإليمان ترك في الخوف ألن باطل وهم فذلك العرب، لقاتلتهم آمنوا لو

 زوال من خوفا نؤمن ال إنا: قالوا ولما الدمار، بهم حل   ثم كفروا، قوم من فكم

 الذي هو اإليمان قبول عدم لىع اإلصرار أن لهم تعالى هللا بي ن الدنيا، نعمة

  من كثيرا أهلك تعالى أنه والدليل اإليمان على اإلقدام ال النعم، هذه يزيل

 مساكنهم فأصبحت الغنى، في تعالى هللا حق يحفظ أال وهو البطر بسبب األقوام

 يسكنها فلم قليال، سكونا أو السكنى من قليال إال أهلها إهالك بعد مسكونة غير

 لها الوارث هو هللا وكان يوم، بعض أو يوما بالطريق المارة أو ونالمسافر إال

 .أهلها هالك بعد

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

َحابِ  رِ  ألص  ُخلُوا ال: الِحج  مِ  هَُؤاَلءِ  علَى تَد   لَم   فإن   بَاِكيَن، تَُكونُوا أن   إالَّ  القَو 

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

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6200: الرقم أو الصفحة

رُ : الحديثِ  وفي ا والَحَذرُ  الى،تع هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في التَّفكُّ  فيه؛ وقَعوا ممَّ

 يتنبه   ولم بالُعصاةِ  حلَّ  ما رأَى َمن ألنَّ  اآلياِت؛ تدبُّرِ  عن الَغفلةِ  ِمن والحذرُ 
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 العقوبة ُحلولُ  يُخَشى فإنَّه بهم؛ ويَعتبِر   حالِهم، في يتفكَّر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك

ر اليقظةَ  وإهمالِهم بُِّر،التد عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حلَّت   إنَّما فإنَّها به؛  .والتذكُّ

 الباقي ألنه هللا ميراث إنه: قيل معين مالك للشيء يبق لم إذا أنه المعلوم ومن

 .خلقه فناء بعد

 أن سنته أو هللا عادة تكن لم أنه وهي: اإلهالك في سنته تعالى هللا أوضح ثم

 إلى أرسل كما رسوال، وأعظمها عاصمتها في يبعث حتى الكافرة، القرى يهلك

 اإلهالك استحقوا وقد إال يهلكهم لم ثم وسلم، عليه هللا صل ى محمدا مكة أهل

 لعدله بيان وهذا. وإنذارهم إعذارهم بعد الكفر على وإلصرارهم لظلمهم

 .الظلم عن وتقدسه

 :بأمرين إال يكون ال إهالكهم أن :والخالصة

 بظلمهم، اإلهالك استحقاقهم --1

 .الرسل ببعثة واإللزام  الحجة، تأكيد بعد إال ظالمين نهمكو مع يهلكهم وال  --2

 ما ألن عظيم خطأ الدنيا تفوتنا لئال الدين تركنا: مكة أهل قول إن -الثالث

 أفال وأدوم، أفضل أي وأبقى، خير هللا عند وما زائل، حياتهم مدة به يتمتعون

 اآلخرة في عالمناف فألن: خير إنه أما! الفاني؟ من أفضل الباقي أن تعقلون

 بل بالمضار، فمشوبة الدنيا منافع أما الشوائب، عن خالصة وألنها أعظم،

 .أكثر فيها المضار

 قوبل وإذا منقطعة، الدنيا ومنافع منقطعة، غير دائمة فألنها: أبقى إنها وأما

 إذا اآلخرة منافع من واحد كل نصيب إن ثم عدما، كان المتناهي بغير المتناهي

   .البحر إلى بالقياس كالذرة يعد   كلها دنياال بمنافع قورن

 الثواب من فيها وما الجنة وهو حسنا وعدا الموعود بين التسوية يعقل وهل 

 كان القيامة يوم ثم أراد، ما بعض منها أعطي الذي أي الدنيا، بمتاع والممتع

 .النار في المحضرين من
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 . التعميم على والكافر المؤمن في نزلت أنها والصحيح: القشيري قال 

 والغنى، بالعافية الدنيا في مت ع كافر كل في نزلت فإنها وبالجملة،: الثعلبي وقال

 وله هللا، بوعد ثقة الدنيا بالء على صبر مؤمن كل وفي النار، اآلخرة في وله

 .الجنة اآلخرة في

 والبقاء، الدوام: بأمرين الدنيا منافع على اآلخرة منافع تترجح :والخالصة

 العقاب بعدها ويحصل وفناء، انقطاع إلى فهي الدنيا منافع أما العقاب، وعدم

 .هللا بطاعة تقترن لم إذا الدائم

ِضعُ   وفي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي ط   َمو   ِمنَ  َخي ر   الَجنَّةِ  في َسو 

ن يَا  .فِيهَا وما الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة البخاري

ِ  َرسولَ  أتَت   َحاِرثَةَ  أُمَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ر ، يَومَ  َحاِرثَةُ  هَلَكَ  وقد   وسلََّم، بُ  أَصابَهُ  بَد  ، َغر  ِ، َرسولَ  يا: فَقالَت   َسه م   قد   هللاَّ

تَ  قِعَ  َعلِم  فَ  وإالَّ  عليه، أب كِ  لَم   الَجنَّةِ  في كانَ  فإن   قَل بِي، ِمن َحاِرثَةَ  َمو   تََرى َسو 

نَُع؟ ما  في وإنَّه َكثِيَرة ، ِجنَان   إنَّهَا هي؟ واِحَدة   أَجنَّة   هَبِل ِت،: لَهَا فَقالَ  أص 

سِ  َدو  لَى الفِر  َوة  : وقالَ . األع  ِ  َسبيلِ  في َغد  حَ  أو   هللاَّ ن يَا ِمنَ  َخي ر   ة  َرو   فِيهَا، وما الدُّ

سِ  ولَقَابُ  ، قَو  ِضعُ  أو   أَحِدُكم  ن يَا ِمنَ  َخي ر   الَجنَِّة، ِمنَ  قََدم   َمو   أنَّ  ولو فِيهَا، وما الدُّ

َرأَة   ضِ  إلى اطَّلََعت   الَجنَّةِ  أه لِ  نَِساءِ  ِمن ام   ما ولََمأَلَت   بي نَهَُما، ما أَلََضاَءت   األر 

ا، ابي نَهُم نِي - ولَنَِصيفُهَا ِريح  ن يَا ِمنَ  َخي ر   - الِخَمارَ  يَع   .فِيهَا وما الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5152: الرقم أو الصفحة

ُ  يقولُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة الحينَ  لعباديَ  أعَددتُ : هللاَّ  عين   ال ما الصَّ

لَمُ  فاََل : شئتُم   إن واقرأوا بشر ، قلبِ  على خطرَ  وال سِمَعت، أذن   وال رأت،  تَع 
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فِيَ  َما نَف س   ةِ  ِمن   لَهُم   أُخ  يُن   قُرَّ َملُونَ  َكانُوا بَِما َجَزاء   أَع   يسيرُ  شجرة   الجنَّةِ  وفي يَع 

اكبُ  ، إن واقرأوا يقطُعها، ال عام   مائةَ  ظلِّها في الرَّ ُدو َوِظل   شئتُم   وموضعُ  د  َمم 

نيا منَ  خير   الجنَّةِ  في سوط   ِزحَ  فََمن  : شئتُم   إن واقرأوا فيها، وما الدُّ  َعنِ  ُزح 

ِخلَ  النَّاِر، ن يَا الَحيَاةُ  َوَما فَاَز، فَقَد   الَجنَّةَ  َوأُد   الُغُرورِ  َمتَاعُ  إاِلَّ  الدُّ

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

 دل -1|  صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0080: الرقم أو لصفحةا

 منافع على اآلخرة منافع يرجح ال من أن على تَْعقِلُونَ  أَفاَل: سبحانه قوله

 .السليم العقل حد عن خارجا كان الدنيا،

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

الِحِ  ، َعي ن   ال ما يَن،الصَّ ، أُُذن   وال َرأَت   أبو قالَ . بََشر   قَل بِ  علَى َخطَرَ  وال َسِمَعت 

لَمُ  فاََل : }ِشئ تُم   إن   اق َرُؤوا: هَُري َرةَ  فِيَ  َما نَف س   تَع  ةِ  ِمن   لَهُم   أُخ  يُن   قُرَّ : السجدة{ ]أَع 

اتِ : )هُريرةَ  بوأ قَرأ: صالِح   أبي عن األعَمِش، عن ُمعاويةَ، أبو قال[. 15  قُرَّ

يُن    (.أع 

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

 أبو قال: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6228: الرقم أو الصفحة

 [معلق... معاوية

 (0906) ومسلم ،(6228) البخاري أخرجه:  التخريج

 ألعقل ماله بثلث أوصى من أن على القول بهذا هللا رحمه الشافعي واستدل

 من الناس أعقل ألن تعالى هللا بطاعة المشتغلين إلى الثلث ذلك صرف الناس،

 .تعالى هللا بطاعة المشتغلون إال هم وما الكثير، وأخذ القليل، أعطى

( :  09) القصص سورة]ة ثالث بأسئلة القيامة يوم المشركين تقريع -50  

 [52 الى 50 اآليات
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 َحقَّ  الَِّذينَ  قالَ ( 50) تَْزُعُمونَ  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ  ُشَركائِيَ  أَْينَ  فَيَقُولُ  يُناِديِهمْ  َويَْومَ 

ْأنا َغَوْينا َكما أَْغَوْيناُهمْ  أَْغَوْينا الَِّذينَ  هُؤالءِ  َربَّنا اْلقَْولُ  َعلَْيِهمُ   كانُوا ما إِلَْيكَ  تَبَرَّ

 َوَرأَُوا لَُهمْ  يَْستَِجيبُوا فَلَمْ  فََدَعْوُهمْ  ُشَركاَءُكمْ  اْدُعوا َوقِيلَ ( 50) يَْعبُُدونَ  إِيَّانا

 اْلُمْرَسلِينَ  أََجْبتُمُ  ماذا فَيَقُولُ  يُناِديِهمْ  َويَْومَ ( 56) يَْهتَُدونَ  كانُوا أَنَُّهمْ  لَوْ  اْلَعذابَ 

ا (55) يَتَساَءلُونَ  ال فَُهمْ  يَْوَمئِذٍ  ْنباءُ اأْلَ  َعلَْيِهمُ  فََعِميَتْ ( 51)  َوآَمنَ  تابَ  َمنْ  فَأَمَّ

 (52) اْلُمْفلِِحينَ  ِمنَ  يَُكونَ  أَنْ  فََعسى صالِحاً  َوَعِملَ 

  التَّْفِسيرُ 

 كنتم الذين شركائي أين: قائال   وتعالى سبحانه ربهم يناديهم ويوم - 52

 شركائي؟ أنهم وتزعمون دوني من تعبدونهم

 الذين هؤالء ربنا: الكفر إلى الدعاة من العذاب عليهم وجب الذين قال - 53

 يعبدون كانوا وإنما يعبدوننا كانوا ما منهم، إليك نتبرأ ضللنا، كما أضللناهم

 .الشياطين

 فنادوا الخزي، من فيه أنتم مما لينقذوكم شركاءكم نادوا: لهم وقيل - 56

 كانوا أنهم لو فود وا لهم، المعد العذاب دواوشاه لندائهم، يستجيبوا فلم شركاءهم

 .للحق مهتدين الدنيا في

 إليكم؟ بعثتهم الذين رسلي به أجبتم ماذا: قائال   ربهم يناديهم ويوم - 56

ا؟ بعضهم يسأل وال شيئا، يذكروا فلم به يحتجون ما عليهم فخفي - 55  بعض 

 .العذاب من إليه صائرون أنهم أيقنوا ما بسبب الصدمة هول من فيه هم لما

 وعمل ورسله، باهلل وآمن كفره من المشركين هؤالء من تاب من فأما - 55

ا؛ عمال     .يرهبونه مما الناجين يطلبونه، بما الفائزين من يكون أن فعسى صالح 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 كي لكفر،ا عن وزجرا وتوبيخا، مسبقا، وإنذارا تنبيها اآليات تضمنت --1

  .القيامة يوم المشؤوم بالمصير يفاجأ كيال الدنيا، في أمره اإلنسان يتدارك
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 في لعابديها ونصرتها المختلقة، اآللهة شفاعة في الكفار لمزاعم تفنيد وفيها

 .اآلخرة في الحساب عالم

 فال األطماع، وتنقطع الرجاءات، وتزول اآلمال، تتبدد األول التساؤل ففي --1

 من بعضهم ويتبرأ لهم، وشفاعتهم الشركاء نصرة في فائدة بدونالعا يجد

 منهم، قبل ممن يتبرءون والرؤساء أطاعهم، ممن يتبرءون فالشياطين بعض،

ءُ : تعالى قال كما الكافرون، المجرمون ويبهت الكارثة، وتقع َِخالَّ َمئِذ   األ   يَو 

ُضهُم    [ .55/ 63 رفالزخ] ال ُمتَّقِينَ  إاِلَّ  َعُدوٌّ  لِبَع ض   بَع 

 الكفار فيستغيث الدهشة، وتسيطر الحيرة تشتد الثاني التساؤل وفي --2

 فال القيامة، يوم عذاب عنهم وتدفع لتنصرهم الدنيا في عبدوها التي بآلهتهم

 وود وا بهم، أصال ينتفعون وال لدعائهم، صدى وال الستغاثتهم، جوابا يجدون

 باهلل اإليمان إلى الدنيا في يهتدون واكان أنهم لو بهم محدقا العذاب رأوا حين

 .رسوله به جاء وبما بكتابه والعمل تعالى

 به أجابوا عما الجواب منهم يطلب الحاسم األمر وهو الثالث التساؤل وفي-0

 بسبب يسكتون ولكنهم ربهم، رساالت بلغوهم لما الكرام وأنبياءه هللا رسل

 فال الحجج، عليهم تخفىو الجواب، عن الدهشة واستيالء والهول الحيرة

 الحجج عن بعضا بعضهم سؤال من يتمكنون وال القيامة، يوم لهم حجة يجدون

 باطل يقولونه ما كل إذ ألسنتهم، وأخرس حججهم، أدحض تعالى هللا ألن

 .والنبوة التوحيد إثبات هذا وفي.فيه خير ال محض

ا أنَّ  روي مسلم عن أبي سعيد الخدري ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  َزَمنِ  في ناس   عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  القِياَمِة؟ يَومَ  َربَّنا نََرى هل   هللاِ، َرسولَ  يا: قالوا وسلَّمَ   هللاَّ

ونَ  هل  : قالَ  نََعم  : وسلَّمَ  عليه يَةِ  في تُضارُّ سِ  ُرؤ  ا بالظَِّهيَرةِ  الشَّم  و   ليسَ  َصح 

؟ معها ونَ  وهل   َسحاب  يَةِ  في تُضارُّ رِ  لَي لَةَ  القََمرِ  ُرؤ  ا البَد  و   فيها ليسَ  َصح 

؟ ونَ  ما: قالَ  هللاِ، َرسولَ  يا ال: قالوا َسحاب  يَةِ  في تُضارُّ  وتَعالَى تَباَركَ  هللاِ  ُرؤ 

ونَ  كما إالَّ  القِياَمةِ  يَومَ  يَةِ  في تُضارُّ مُ  كانَ  إذا أَحِدِهما، ُرؤ   ُمَؤذِّن   أذَّنَ  القِياَمةِ  يَو 

ة   لُّ كُ  لِيَتَّبِع   بُُد، كانَت   ما أُمَّ بُدُ  كانَ  أَحد   يَب قَى فال تَع  نامِ  ِمنَ  ُسب حانَهُ  هللاِ  غيرَ  يَع   األص 
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بُدُ  كانَ  َمن إالَّ  يَب قَ  لَم   إذا حتَّى النَّاِر، في يَتَساقَطُونَ  إالَّ  واألن صابِ  َ  يَع   بَر   ِمن هللاَّ

َعى الِكتاِب، أه لِ  وُغبَّرِ  وفاِجر   بُُدوَن؟ ُكن تُم   ما: لهم   فيُقالُ  هُوُد،اليَ  فيُد   ُكنَّا: قالوا تَع 

بُدُ  ُ  اتََّخذَ  ما َكَذب تُم  : فيُقالُ  هللاِ، اب نَ  ُعَزي رَ  نَع  ، وال صاِحبَة   ِمن هللاَّ  تَب ُغوَن؟ فَماذا ولَد 

نا: قالوا قِنا، َربَّنا، يا َعِطش  َشُرونَ  تَِرُدوَن؟ أال إليِهم فيُشارُ  فاس   َكأنَّها النَّارِ  ىإل فيُح 

ِطمُ  َسراب   ُضها يَح  ا، بَع  ض  َعى ثُمَّ  النَّاِر، في فَيَتَساقَطُونَ  بَع   فيُقالُ  النَّصاَرى، يُد 

بُُدوَن؟ ُكن تُم   ما: لهم   بُدُ  ُكنَّا: قالوا تَع  ، فيُقالُ  هللاِ، اب نَ  الَمِسيحَ  نَع   اتََّخذَ  ما َكَذب تُم   لهم 

 ُ ، وال صاِحبَة   ِمن هللاَّ نا: فيَقولونَ  تَب ُغوَن؟ ماذا: لهم   فيُقالُ  ولَد   َربَّنا، يا َعِطش 

قِنا، َشُرونَ  تَِرُدوَن؟ أال إليِهم فيُشارُ : قالَ  فاس  ِطمُ  َسراب   َكأنَّها َجهَنَّمَ  إلى فيُح   يَح 

ُضها ا، بَع  ض  بُ  كانَ  َمن إالَّ  يَب قَ  لَم   إذا حتَّى النَّارِ  في فَيَتَساقَطُونَ  بَع  َ  دُ يَع   تَعالَى هللاَّ

نَى في وتَعالَى ُسب حانَهُ  العالَِمينَ  َربُّ  أتاهُم   وفاِجر   بَر   ِمن  الَّتي ِمنَ  ُصوَرة   أد 

هُ  ة   ُكلُّ  تَت بَعُ  تَن تَِظُروَن؟ فَما: قالَ  فيها َرأَو  بُُد، كانَت   ما أُمَّ  فاَرق نا َربَّنا، يا: قالوا تَع 

ن يا في النَّاسَ  ، ولَم   إليِهم، ُكنَّا ما أف قَرَ  الدُّ ، أنا: فيَقولُ  نُصاِحب هُم  : فيَقولونَ  َربُُّكم 

ِ  نَُعوذُ  ِركُ  ال ِمن كَ  باهللَّ ِ  نُش  تَي ِن، شيئ ا باهللَّ َضهُم   إنَّ  حتَّى ثاَلث ا، أو   َمرَّ  أن   لَيَكادُ  بَع 

ِرفُونَهُ  آيَة   وبي نَهُ  بي نَُكم   هل  : فيَقولُ  يَن قَلَِب، ،: قولونَ فيَ  بها؟ فَتَع  َشفُ  نََعم   عن فيُك 

ُجدُ  كانَ  َمن يَب قَى فال ساق   ِ  يَس  ُ  أِذنَ  إالَّ  نَف ِسهِ  تِل قاءِ  ِمن هلِلَّ ُجوِد، له هللاَّ  يَب قَى وال بالسُّ

ُجدُ  كانَ  َمن ُ  َجَعلَ  إالَّ  وِرياء   اتِّقاء   يَس  ُجدَ  أن   أرادَ  ُكلَّما واِحَدة ، طَبَقَة   ظَه َرهُ  هللاَّ  يَس 

فَُعونَ  ثُمَّ  قَفاهُ، علَى رَّ خَ  لَ  وقد   ُرُؤوَسهُم   يَر  هُ  الَّتي ُصوَرتِهِ  في تََحوَّ لَ  فيها َرأَو   أوَّ

ة ، ، أنا: فقالَ  َمرَّ َربُ  ثُمَّ  َربُّنا، أن تَ : فيَقولونَ  َربُُّكم  رُ  يُض   وتَِحلُّ  َجهَنََّم، علَى الِجس 

، اللَّهُمَّ : ويقولونَ  الشَّفاَعةُ، ُر؟ وما هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ  م  َسلِّ  َسلِّم  ض  : قالَ  الِجس   َدح 

د   تَُكونُ  وَحَسك   وَكاللِيبُ  َخطاِطيفُ  فيه َمِزلَّة ، داُن، لها يُقالُ  ُشَوي َكة   فيها بنَج   السَّع 

ِمنُونَ  فَيَُمرُّ  فِ  الُمؤ  ِق، الَعي ِن، َكطَر  يِح، وكال بَر   الَخي لِ  وَكأَجاِويدِ  وكالطَّي ِر، وكالرِّ

كاِب، ، فَناج   والرِّ ُدوش   ُمَسلَّم  ، وَمخ  َسل  ُدوس   ُمر   إذا حتَّى َجهَنََّم، نارِ  في وَمك 

ِمنُونَ  َخلَصَ  ِ  ُمناَشَدة   بأََشدَّ  أَحد   ِمن ِمنُكم ما بيَِدِه، نَف ِسي فَوالذي النَّاِر، ِمنَ  الُمؤ   هلِلَّ

تِق صاءِ  في ِمنِينَ  ِمنَ  الَحقِّ  اس  ِ  الُمؤ  وانِِهمُ  القِياَمةِ  يَومَ  هلِلَّ  النَّاِر، في الَِّذينَ  إِلخ 

وَن، ويَُصلُّونَ  معنا يَُصوُمونَ  كانُوا َربَّنا: يقولونَ  ِرُجوا: لهم   فيُقالُ  ويَُحجُّ  َمن أخ 

، مُ  َعَرف تُم  ِرُجونَ  النَّاِر، علَى ُصَوُرهُم   فَتَُحرَّ ا َخل ق ا فيُخ   إلى النَّارُ  أَخَذتِ  قَدِ  َكثِير 

فِ  بَتَي ِه، وإلَى اقَي ِه،س نِص  تَنا ِممَّن   أَحد   فيها بَقِيَ  ما َربَّنا: يقولونَ  ثُمَّ  ُرك   به، أَمر 
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ِجُعوا: فيَقولُ  تُم   فَمن ار  ِرُجوهُ، َخي ر   ِمن ِدينار   ِمث قالَ  قَل بِهِ  في وَجد  ِرُجونَ  فأخ   فيُخ 

ا، َخل ق ا اأحَ  فيها نََذر   لَم   َربَّنا: يقولونَ  ثُمَّ  َكثِير  ن   د  تَنا، ِممَّ ِجُعوا: يقولُ  ثُمَّ  أَمر   ار 

تُم   فَمن فِ  ِمث قالَ  قَل بِهِ  في وَجد  ِرُجوهُ، َخي ر   ِمن ِدينار   نِص  ِرُجونَ  فأخ   َخل ق ا فيُخ 

ا، تَنا ِممَّن   فيها نََذر   لَم   َربَّنا: يقولونَ  ثُمَّ  َكثِير  ا، أَمر  ِجُعوا: يقولُ  ثُمَّ  أَحد   فَمن ار 

تُم   ة   ِمث قالَ  قَل بِهِ  في وَجد  ِرُجوهُ، َخي ر   ِمن َذرَّ ِرُجونَ  فأخ  ا َخل ق ا فيُخ  : يقولونَ  ثُمَّ  َكثِير 

ا فيها نََذر   لَم   َربَّنا ِريُّ  َسِعيد   أبو َوكانَ . َخي ر  قُونِي لَم   إن  : يقولُ  الُخد   بهذا تَُصدِّ

َ  إنَّ : }ِشئ تُم   إن   فاق َرُؤوا الَحديثِ  ة   ِمث قالَ  يَظ لِمُ  ال هللاَّ  يُضاِعف ها َحَسنَة   تَكُ  وإن   َذرَّ

تِ  ا لَُدن هُ  ِمن ويُؤ  ر  ا أج  ُ  فيَقولُ  ،[61: النساء{ ]َعِظيم   َشفََعتِ : وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ِمنُوَن، وَشفَعَ  النَّبِيُّوَن، وَشفَعَ  الَمالئَِكةُ، َحمُ  إالَّ  يَب قَ  ولَم   الُمؤ  اِحِميَن، أر   فَيَق بِضُ  الرَّ

ِرجُ  النَّاِر، ِمنَ  ة  قَب ضَ  ا ِمن ها فيُخ  م  َملُوا لَم   قَو  ا يَع  ا، عاُدوا قد   قَطُّ  َخي ر   فيُل قِيِهم   ُحَمم 

ُرُجونَ  الَحياِة، نَهَرُ : له يُقالُ  الَجنَّةِ  أف واهِ  في نَهَر   في ُرجُ  كما فَيَخ   في الِحبَّةُ  تَخ 

ي ِل، َحِميلِ  نَها أال السَّ سِ  إلى يَكونُ  ما الشََّجِر، إلى أو   َجِر،الحَ  إلى تَُكونُ  تََرو   الشَّم 

 هللاِ، َرسولَ  يا: فقالوا أب يََض؟ يَكونُ  الظِّلِّ  إلى ِمن ها يَكونُ  وما وأَُخي ِضُر، أَُصي فِرُ 

َعى ُكن تَ  َكأنَّكَ  ُرُجونَ : قالَ  بالباِديَِة، تَر  لُؤِ  فَيَخ  ِرفُهُم   الَخواتُِم، ِرقابِِهمُ  في كاللُّؤ   يَع 

َخلَهُمُ  الَِّذينَ  هللاِ  ُعتَقاءُ  هَُؤالءِ  الَجنَّةِ  لُ أه   ُ  أد   َخي ر   وال َعِملُوهُ، َعَمل   بغيرِ  الَجنَّةَ  هللاَّ

ُخلُوا: يقولُ  ثُمَّ  قَدَُّموهُ، ، فَهو َرأَي تُُموهُ  فَما الَجنَّةَ  اد  طَي تَنا َربَّنا،: فيَقولونَ  لَُكم   ما أع 

طِ  لَم   ا تُع   َربَّنا، يا: فيَقولونَ  هذا، ِمن أف َضلُ  ِعنِدي لَُكم  : فيَقولُ  يَن،العالَمِ  ِمنَ  أَحد 

َخطُ  فال ِرضاَي،: فيَقولُ  هذا؟ ِمن أف َضلُ  شيء   أيُّ  َدهُ  علَي ُكم أس  ا بَع  لِم   قالَ . أبَد  : ُمس 

اد   بنِ  ِعيَسى علَى قََرأ تُ  بَةَ  َحمَّ ِريِّ  ُزغ  : له وقُلتُ  الشَّفاَعِة، في الَحِديثَ  هذا الِمص 

تَ  أنَّكَ  َعن كَ  الَحديثِ  بهذا أَُحدِّثُ  ، بنِ  اللَّي ثِ  ِمنَ  َسِمع  د  ،: فقالَ  َسع   لِِعيَسى قُلتُ  نََعم 

اد   بنِ  بََرُكمُ : َحمَّ ، بنُ  اللَّي ثُ  أخ  د  ، أبِي بنِ  َسِعيدِ  عن يَِزيَد، بنِ  خالِدِ  عن َسع   ِهالل 

لََم، بنِ  َزي دِ  عن ، َسِعيد   أبِي عن يَسار ، بنِ  َعطاءِ  عن أس  ِريِّ  يا: قُل نا: قالَ  أنَّه الُخد 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  َربَّنا؟ أنََرى هللاِ، َرسولَ  ونَ  هل  : وسلَّمَ  عليه هللاَّ  في تُضارُّ

يَةِ  سِ  ُرؤ  م   كانَ  إذا الشَّم  و   يَو   آِخُرهُ  ان قََضى حتَّى الَحِديثَ  وُسق تُ  ال،: قُل نا َصح 

وُ  وهو دَ  وزادَ  َمي َسَرةَ، بنِ  َحف صِ  َحديثِ  نَح  لِهِ  بَع   قََدم   وال َعِملُوهُ، َعَمل   بغيرِ  قَو 

رَ  أنَّ  بَلََغنِي: َسِعيد   أبو قالَ . معهُ  وِمث لُهُ  َرأَي تُم   ما لَُكم  : لهم   فيُقالُ  قَدَُّموهُ،  أَدقُّ  الِجس 
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َرِة، ِمنَ  ع  ي فِ  ِمنَ  وأََحدُّ  الشَّ طَي تَنا َربَّنا: فيَقولونَ  للَّي ِث،ا َحديثِ  في َولي سَ . السَّ  أع 

طِ  لَم   ما ا تُع  َدهُ، وما العالَِمينَ  ِمنَ  أَحد  اد   بنُ  ِعيَسى به فأقَرَّ  بَع   .َحمَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  590: الرقم أو الصفحة

 سبحانَه يشاءُ  كما القِياَمةِ  يومَ  وتعالى تباَرك هللِ  المؤمنين ُرؤيةُ : الحديث وفي

 المشركين أولئك أمام هللا فتح المفجعة، والحالة الكئيبة الصورة هذه وأمام --2

 وطريق توبة،ال باب وهو السعادة، وإحراز والفالح بالفوز األمل باب والكفار

 المشركين حال سوء من بالرغم أنه سبحانه وحكم واإليمان، الحق أهل

 واليوم ورسله وكتبه باهلل وصدقوا الشرك، من تابوا لو الدنيا في الماضية

 بالتأكيد لكانوا النوافل، من واإلكثار الفرائض بأداء الصالحات وعملوا اآلخر،

 جانبهم ومن واجبة، هللا من «عسى» فإن بالسعادة، الفائزين من هللا جانب من

 .والفوز النجاة وتوقع والرجاء األمل طريق على

 الشرك، وضالل الكفر، ظلمة من والتخلص التوبة في ترغيب هذا وفي

 وتصديقا ووحدانيته، بوجوده إيمانا هللا إلى العودة طريق في الفكر وإعمال

 .اإللهية بالتكاليف القيام إلى ومبادرة والبعث، والرسل بالكتب

ِمنَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود تَ  قاِعد   َكأنَّهُ  ُذنُوبَهُ  يََرى الُمؤ   تَح 

 به فقالَ  أن فِهِ  علَى َمرَّ  َكُذباب   ُذنُوبَهُ  يََرى الفاِجرَ  وإنَّ  عليه، يَقَعَ  أن   يَخافُ  َجبَل  

قَ  بيَِدهِ : ِشهاب   أبو قالَ . هََكذا ُ : قالَ  ثُمَّ  أن فِهِ  فَو  بَةِ  أف َرحُ  هلَلَّ  نََزلَ  َرُجل   ِمن َعب ِدهِ  بتَو 

 فَنامَ  َرأ َسهُ  فََوَضعَ  وَشرابُهُ، طَعاُمهُ  عليها راِحلَتُهُ، ومعهُ  َمه لََكة ، وبِهِ  َمن ِزال  

َمة ، تَي قَظَ  نَو  تَدَّ  إذا حتَّى راِحلَتُهُ، َذهَبَت   وقد   فاس   شاءَ  ما أو   والَعطَشُ  الَحرُّ  عليه اش 

 ُ ِجعُ : قالَ  ،هللاَّ َمة ، فَنامَ  فََرَجعَ  َمكانِي، إلى أر   .ِعن َدهُ  راِحلَتُهُ  فإذا َرأ َسهُ، َرفَعَ  ثُمَّ  نَو 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي
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 في أورده[]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5009: الرقم أو الصفحة

 [عليه وعلق متابعة له وذكر صحيحه

نوبَ  خاف لَِمن التوبةَ  يُيَسِّرَ  أن   تعالى هللا رحمةِ  فِمن  فباَدرَ  نفِسه على الذُّ

 .بالتوبةِ 

، عزَّ  هللِ  الفَرحِ  ِصفةِ  إثباتُ : الحديثِ  وفي  وجاللِه؛ بكمالِه يَليقُ  ما على وجلَّ

ء   َكِمث لِهِ  لَي سَ } ِميعُ  َوهُوَ  َشي   [.11: الشورى{ ]ال بَِصيرُ  السَّ

 له أنَّ  أَلََحبَّ  ماال   واد   ِمث لَ  آَدمَ  اِلب نِ  أنَّ  لَو   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس 

أَلُ  وال ِمث لَهُ، إلَي هِ  ُ  ويَتُوبُ  التُّراُب، إالَّ  آَدمَ  اب نِ  َعي نَ  يَم   ابنُ  قالَ  تابَ  َمن علَى هللاَّ

ِري فال:  عبَّاس   آنِ  ِمنَ  أد  تُ : قالَ  ال، أم   هو القُر  بَي ِر، اب نَ  وَسِمع   ذلكَ  يقولُ  الزُّ

 .الِمن بَرِ  علَى

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5602: الرقم أو الصفحة

 يَمأَلُ  ال وأنَّهُ  الماِل، َكثَرةُ  يُشبُِعه ال اآلَدميَّ  أنَّ  على يَُدلُّ  ما :الحديثِ  في --5

 .التُّرابُ  إالَّ  بَطنَه

، ِحرصِ  ِمن يُقَلِّلُ  ال المالِ  ِمن اإلكثارَ  أنَّ : وفيه --2  ِمن ِضمُ يَه َوال اآلَدميِّ

 .َشَرِهه

 .بِالمالِ  والفِتنةِ  بِالماِل، االنِشغالِ  ِمن الَحَذرُ : وفيه --3

بَرَ  يَكونَ  أن يَنبَغي الُمؤِمنَ  أنَّ : وفيه --6 هِ  أك   يَشَغلَ  وأالَّ  لَِلِخرِة، الَعَملُ  هَمِّ

نيا  .وَشهَواتِها بالدُّ

 سورة]والعبادة   للحمد المستحق االختيار في المطلق الحق صاحب -50

 [20 الى 59 اآليات( :  09) القصص
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ِ  ُسْبحانَ  اْلِخيََرةُ  لَهُمُ  كانَ  ما َويَْختارُ  يَشاءُ  ما يَْخلُقُ  َوَربُّكَ  ا َوتَعالى هللاَّ  َعمَّ

ُ  َوُهوَ ( 58) يُْعلِنُونَ  َوما ُصُدوُرُهمْ  تُِكنُّ  ما يَْعلَمُ  َوَربُّكَ ( 59) يُْشِرُكونَ   إِلهَ  ال هللاَّ

 (20) تُْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  اْلُحْكمُ  َولَهُ  َواآْلِخَرةِ  اأْلُولى فِي اْلَحْمدُ  هُ لَ  ُهوَ  إاِلَّ 

  التَّْفِسيرُ 

 يشاء من ويصطفي يخلقه، أن يشاء ما يخلق -الرسول أيها- وربك - 55

 سبحانه تنزه هللا، على يعترضوا حتى االختيار للمشركين ليس ونبوته، لطاعته

 .الشركاء من معه يعبدون عما وتقدس

 ذلك، من شيء عليه يخفى يعلنونه، وما صدورهم تخفي ما يعلم وربك - 55

 .عليه وسيجازيهم

 في الحمد وله الدنيا، في الحمد وحده غير بحق معبود ال سبحانه هللا وهو - 51

 القيامة يوم ترجعون وحده وإليه له، مرد   ال الذي النافذ القضاء وله اآلخرة،

 .والجزاء للحساب

  ن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآ 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 .المشركين إلى ال الشفعاء، في تعالى هللا إلى االختيار -1

 فليس فيها، الحكمة بوجوه أعلم وهو أفعاله، في تعالى هلل االختيار أو الخلق -2

ِمن   كانَ  َوما: قال كما عليه، يختار أن خلقه من ألحد ِمنَة   َوال لُِمؤ   قََضى إِذا ُمؤ 

 ُ را   َوَرُسولُهُ  هللاَّ ِرِهم   ِمن   ال ِخيََرةُ  لَهُمُ  يَُكونَ  أَن   أَم   [ .35/ 33 األحزاب] أَم 

ِ  َرسولُ  كانَ   قال هللا عبد بن جابر عن صحيحة في البخاري روى  َصلَّى هللاَّ

تَِخاَرةَ  يَُعلُِّمنَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  وَرةَ  يَُعلُِّمنَا كما هَا،ُكلِّ  األُُمورِ  في ااِلس  آِن، ِمنَ  السُّ  القُر 

ِر، أَحُدُكم   هَمَّ  إَذا: يقولُ  َكع   باألم  َعتَي نِ  فَل يَر   اللَّهُمَّ : لِيَقُل   ثُمَّ  الفَِريَضِة، غيرِ  ِمن َرك 

تَِخيُركَ  إنِّي تَق ِدُركَ  بِعل ِمكَ  أس  َرتَِك، وأَس  أَلُكَ  بقُد  لِكَ  ِمن وأَس   تَق ِدرُ  فإنَّكَ  الَعِظيِم، فَض 

لَمُ  أق ِدُر، واَل  لَُم، واَل  وتَع  مُ  وأَن تَ  أع  لَمُ  ُكن تَ  إن   اللَّهُمَّ  الُغيُوِب، َعالَّ رَ  هذا أنَّ  تَع   األم 
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ِري وَعاقِبَةِ  ومعاِشي ِدينِي في لي َخي ر   ِري َعاِجلِ  قالَ  أو   - أم  هُ  - وآِجلِهِ  أم   فَاق ُدر 

هُ  لي ر  لَمُ  ُكن تَ  وإن   فِيِه، لي ك  بَارِ  ثُمَّ  لِي، ويَسِّ رَ  هذا أنَّ  تَع   ِدينِي في لي َشرٌّ  األم 

ِري وَعاقِبَةِ  ومعاِشي ِري َعاِجلِ  في قالَ  أو   - أم  ِرف هُ  - وآِجلِهِ  أم   َعنِّي فَاص 

ِرف نِي ِضنِي ثُمَّ  َكاَن، َحي ثُ  الَخي رَ  لي واق ُدر   عن ه، واص   َويَُسمِّي: »قالَ  أر 

 .«َحاَجتَهُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5550: الرقم أو الصفحة

غ أن له وينبغي :العلماء قال  مائال يكون ال حتى الخواطر، جميع من قلبه يفر 

 إن فيه الخير فإن عليه، يعمل قلبه إلى يسبق ما ذلك فعند األمور، من أمر إلى

 انقباضا وجد وإن ير،خ فاألمر وارتياحا وسرورا انشراحا وجد فإن هللا، شاء

 .شر فاألمر وضيقا،

 ما منهم يصطفي فهو هللا، إلى الرسالة ألداء والرسل المالئكة اختيار إن -3

 الناس، من ألحد ذلك وليس الشامل، والعلم والمصلحة الحكمة وفق على يشاء

 المال في قويين زعيمين ألحد الرسالة تكون أن المشركين بعض إلى تبادر كما

 كما مسعود، بن عروة وإما المغيرة، بن الوليد إما: والنفوذ والسلطة واألوالد

 .بيانه تقدم

 .المشركين إشراك عن هللا وتمجد تقدس -6

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة نَى أنا: وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ َركاءِ  أغ   َعنِ  الشُّ

ِك، ر  َركَ  َعَمال   َعِملَ  َمن الشِّ تُهُ تَرَ  غيِري، َمِعي فيه أش  َكهُ  ك   .وِشر 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0891: الرقم أو الصفحة

ياءَ  أنَّ : الحديثِ  وفي  .تُقبَلُ  ال فإِنَّها الِعباَدةَ؛ كَ شارَ  إِذا الرِّ

 .شيء عليه يخفى ال والشهادة، الغيب عالم تعالى هللا -6
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 رسولَ  يا قال عنه هللا رضي الصديقَ  بكر   أبا أن وفي الصحيح عن أبي هريرة

 فاطرَ  اللهم: قل قال، أمسيتُ  وإذا أصبحتُ  إذا أقولُهُن بكلمات   مرني هللاِ 

 إله ال أن أشهدُ  ومليَكه، شيء   كلِّ  ربَّ  والشهادةِ  غيبِ ال عالمَ  واألرضِ  السمواتِ 

ِكه الشيطانِ  وشرِّ  نفسي، شرِّ  من بك أعوذُ  أنت، إال  إذا قل ها: قال. وِشر 

 .مضجَعك أخذتَ  وإذا أمسيَت، وإذا، أصبحتَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم الصةخ|  1052: الرقم أو الصفحة

يقِ  بكر   أبي فضلُ : الحديثِ  وفي --5 دِّ  على ِحرِصه وبيانُ  َعن ه، هللاُ  َرِضي الصِّ

 .واألجرُ  الثَّوابُ  فيه وما الخيرِ  عن وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّبيِّ  سؤالِ 

باحِ  أذكارِ  على الحرصُ : وفيه --2  .والمساءِ  الصَّ

 وال له، المحامد وجميع وحدانية،وال باأللوهية المنفرد هو جالله جل هللا -5

    .والمصير المرجع وإليه إليه، إال حكم

ِ  رسولَ  أنَّ   وفي الصحيح عن محجن بن األدرع ُ  صلَّى هللاَّ  دخلَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  يا أسألُكَ  إنِّي اللَّهمَّ : فقالَ  ، يتَشهَّدُ  َوهوَ  صالتَهُ  قَضى قد رجل   إذا ، المسجدَ   هللاَّ

مدُ  األحدُ  لواحدُ ا بأنَّكَ  ا لَهُ  يَُكن   ولم يولَد   ولم يَلِد   لم الَّذي ، الصَّ  تغفِرَ  أن ، أََحد   ُكفُو 

حيمُ  الَغفورُ  أنتَ  إنَّكَ  ، ُذنوبي لي ِ  رسولُ  فقالَ  ، الرَّ ُ  صلَّى هللاَّ  قَد: وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  َغفرَ   ثالث ا ، لَهُ  هللاَّ

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني : المحدث|  األدرع بن محجن:  الراوي

           صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة

 القصص سورة]المشركين   تقريع وتأكيد اإللهي والسلطان العظمة أدلة -56

                  [21 الى 25 اآليات( : 09)

ُ َعلَْيُكُم اللَّيْ  ِ قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َجَعَل هللاَّ َل َسْرَمداً إِلى يَْوِم اْلقِياَمِة َمْن إِلهٌ َغْيُر هللاَّ

ُ َعلَْيُكُم النَّهاَر َسْرَمداً 25يَأْتِيُكْم بِِضياٍء أَفاَل تَْسَمُعوَن ) ( قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َجَعَل هللاَّ
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ِ يَأْتِيُكْم بِلَْيٍل تَْسُكنُ  ( 20وَن فِيِه أَفاَل تُْبِصُروَن )إِلى يَْوِم اْلقِياَمِة َمْن إِلهٌ َغْيُر هللاَّ

َوِمْن َرْحَمتِِه َجَعَل لَُكُم اللَّْيَل َوالنَّهاَر لِتَْسُكنُوا فِيِه َولِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِِه َولََعلَُّكْم 

( 26( َويَْوَم يُناِديِهْم فَيَقُوُل أَْيَن ُشَركائَِي الَِّذيَن ُكْنتُْم تَْزُعُموَن )20تَْشُكُروَن )

ِ َوَضلَّ َعْنهُْم َونَ  ٍة َشِهيداً فَقُْلنا هاتُوا بُْرهانَُكْم فََعلُِموا أَنَّ اْلَحقَّ ّلِِلَّ َزْعنا ِمْن ُكلِّ أُمَّ

 (21ما كانُوا يَْفتَُروَن )

  التَّْفِسيرُ 

 الليل عليكم هللا صي ر إن أخبروني: المشركين لهؤالء -الرسول أيها- قل - 51

ا ا، دائم   بضياء يأتيكم هللا غير معبود من القيامة، يوم إلى هل انقطاع ال مستمر 

 يأتيكم هللا إال إله ال أن وتعلمون الحجج، هذه تسمعون أفال! النهار؟ ضياء مثل

 !بذلك؟

ا النهار عليكم هللا صي ر إن أخبروني: -الرسول أيها- لهم قل - 52 ا دائم   مستمر  

 عناء من لتستريحوا فيه تسكنون بليل يأتيكم هللا غير معبود من القيامة، يوم إلى

 يأتيكم هللا إال إله ال أن وتعلمون اآليات، هذه تبصرون أفال! النهار؟ في العمل

 !كله؟ بذلك

ا؛ الليل -الناس أيها- لكم جعل أن سبحانه رحمته ومن - 53  فيه لتسكنوا مظلم 

 بطل إلى لتسعوا مضيئ ا؛ النهار لكم وجعل النهار، في عمل من عانيتم بعدما

 .تكفرونها وال عليكم هللا نعم تشكرون ولعلكم فيه، الرزق

 كنتم الذين شركائي أين: قائال   وتعالى سبحانه ربهم يناديهم ويوم - 56

 شركائي؟ أنهم وتزعمون دوني، من تعبدونهم

 الكفر من عليه كانت بما عليها يشهد نبي ها أمة كل من وأحضرنا - 56

 كنتم ما على وأدلتكم حججكم أعطوا: األمم كتل من للمكذبين فقلنا والتكذيب،

ية ال الذي الحق أن وأيقنوا حججهم فانقطعت والتكذيب، الكفر من عليه  فيه ِمر 

 .سبحانه له الشركاء من يختلقونه كانوا ما عنهم وغاب هلل،
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 قارون طغيان ذكر السلطان بسبب األرض في عال فرعون أن هللا ذكر ولما

 :فقال المال، بسبب

   ن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآ 

 وهو وتوحيده، سلطانه وقوة هللا عظمة على دليل والنهار الليل تعاقب إن -1

 أما وجماد، ونبات وحيوان إنسان من جميعا بالمخلوقات ورحمة نعمة أيضا

 وفي العمل، عناء من وراحة وسكون وهدوء، دعة الليل ففي لإلنسان بالنسبة

 .تعالى هللا لرزق وطلب وتكسب عملو حركة النهار

 الشكر ويكون الدوام، على هللا حمد وتستحق الشكر، تستوجب النعمة وتلك

 أو بالنهار، استدركه بالليل شيء فاته ومن والنهار، الليل في العبادات بأنواع

 .بالليل استدركه بالنهار

ُ  قالَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة ِذينِي: وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  الدَّه َر، يَُسبُّ  آَدَم؛ ابنُ  يُؤ 

ُر، بيَِدي الدَّه ُر، وأنا  .والنَّهارَ  اللَّي لَ  أُقَلِّبُ  األم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6905: الرقم أو الصفحة

 (0065) ومسلم ،(2685) البخاري أخرجه:  التخريج

 يوم تعالى هللا أمام وغيرها أصنام من المزعومة اآللهة مناداة تتكرر -2

 وفي وعابديهم، أتباعهم حيرة فتظهر يستجيبون، ال األولى المرة ففي القيامة،

 خزي وزيادة للمشركين وتقريع توبيخ كله وذلك يسكتون، األخرى المرة

 .قاطبة الخالئق أمام وتحقير

ِ  َرسولَ  يا: قالوا النَّاسَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  يَومَ  َربَّنَا نََرى هل   هللاَّ

رِ  لَي لَةَ  القََمرِ  في تَُماُرونَ  هل  : قالَ  القِيَاَمِة؟  يا ال: قالوا َسَحاب   ُدونَهُ  ليسَ  البَد 

ِ، َرسولَ  سِ  في تَُماُرونَ  فَهل  : قالَ  هللاَّ : قالَ  اَل،: قالوا َسَحاب   ُدونَهَا ليسَ  الشَّم 

نَهُ  فإنَُّكم   َشرُ  َكذلَك، تََرو  بُدُ يَ  كانَ  َمن: فيَقولُ  القِيَاَمِة، يَومَ  النَّاسُ  يُح  ، شيئ ا ع   فَل يَتَّبِع 
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َس، يَتَّبِعُ  َمن فَِمن هُم    الطََّواِغيَت، يَتَّبِعُ  َمن وِمن هُم   القََمَر، يَتَّبِعُ  َمن وِمن هُم   الشَّم 

ةُ  هِذه وتَب قَى ُ  فَيَأ تِيِهمُ  ُمنَافِقُوهَا، فِيهَا األُمَّ ، أنَا: فيَقولُ  هللاَّ  َمَكانُنَا هذا فيَقولونَ  َربُُّكم 

ُ  فَيَأ تِيِهمُ  َعَرف نَاهُ، َربُّنَا َجاءَ  فَإَِذا َربُّنَا، يَأ تِيَنَا حتَّى ، أنَا: فيَقولُ  هللاَّ : فيَقولونَ  َربُُّكم 

ُعوهُم   َربُّنَا، أن تَ  َربُ  فَيَد  َراطُ  فيُض  لَ  فأُكونُ  َجهَنََّم، ظَه َرانَي   بي نَ  الصِّ  َمن أوَّ

ُسلِ  ِمنَ  يَُجوزُ  تِِه، الرُّ ُسُل، إالَّ  أَحد   يَوَمئذ   يَتََكلَّمُ  واَل  بأُمَّ ُسلِ  وَكاَلمُ  الرُّ : يَوَمئذ   الرُّ

، َسلِّم   اللَّهُمَّ  كِ  ِمث لُ  َكاَللِيبُ  َجهَنَّمَ  وفي َسلِّم  َداِن، َشو  ع  كَ  َرأَي تُم   هل   السَّ  َشو 

َداِن؟ ع  ،: قالوا السَّ كِ  ِمث لُ  فإنَّهَا: قالَ  نََعم  َدانِ  َشو  ع  لَمُ  ال أنَّه غيرَ  السَّ رَ  يَع   ِعظَِمهَا قَد 

ُ، إالَّ  طَفُ  هللاَّ ، النَّاسَ  تَخ  َمالِِهم  َدلُ  َمن وِمن هُم   بَعَملِِه، يُوبَقُ  َمن فَِمن هُم   بأَع   ثُمَّ  يَُخر 

ُ  أَرادَ  إَذا حتَّى يَن ُجو، َمةَ  هللاَّ ُ  أَمرَ  النَّاِر، أه لِ  ِمن أَرادَ  َمن َرح   أن  : الَماَلئَِكةَ  هللاَّ

ِرُجوا بُدُ  كانَ  َمن يُخ  َ، يَع  ِرُجونَهُم   هللاَّ ِرفُونَهُم   فيُخ  ُجوِد، بآثَارِ  ويَع  مَ  السُّ ُ  وَحرَّ  هللاَّ

ُجوِد، أثَرَ  تَأ ُكلَ  أن   النَّارِ  علَى ُرُجونَ  السُّ  النَّارُ  تَأ ُكلُهُ  آَدمَ  اب نِ  فَُكلُّ  النَّاِر، ِمنَ  فَيَخ 

ُجوِد، أثَرَ  إالَّ  رُ  السُّ تََحُشوا قَدِ  النَّاِر، ِمنَ  ُجونَ فَيَخ   الَحيَاِة، َماءُ  عليهم فيَُصبُّ  ام 

ي ِل، َحِميلِ  في الِحبَّةُ  تَن بُتُ  كما فَيَن بُتُونَ  ُ  يَف ُرغُ  ثُمَّ  السَّ  الِعبَادِ  بي نَ  القََضاءِ  ِمنَ  هللاَّ

ِههِ  ُمق بِل   الَجنَّةَ  ال  ُدُخو النَّارِ  أه لِ  آِخرُ  وهو والنَّارِ  الَجنَّةِ  بي نَ  َرُجل   ويَب قَى  قِبَلَ  بَوج 

ِرف   َربِّ  يا: فيَقولُ  النَّاِر، ِهي اص  َرقَنِي ِريُحهَا قََشبَنِي قد   النَّاِر، َعنِ  وج   وأَح 

أَلَ  أن   بكَ  ذلكَ  فُِعلَ  إن   َعَسي تَ  هل  : فيَقولُ  َذَكاُؤهَا،  ال: فيَقولُ  ذلَك؟ غيرَ  تَس 

تَِك، ِطي وِعزَّ َ  فيُع  ِرفُ  وِميثَاق ، َعه د   ِمن يََشاءُ  ما هللاَّ ُ  فَيَص  هَهُ  هللاَّ  النَّاِر، َعنِ  وج 

ُ  َشاءَ  ما َسَكتَ  بَه َجتَهَا َرأَى الَجنَِّة، علَى به أق بَلَ  فَإَِذا ُكَت، أن   هللاَّ  يا: قالَ  ثُمَّ  يَس 

نِي َربِّ  م  ُ  فيَقولُ  الَجنَِّة، بَابِ  ِعن دَ  قَدِّ طَي   قد   أليسَ : له هللاَّ  أن   والِميثَاَق، الُعهُودَ  تَ أع 

أَلَ  ال قَى أُكونُ  ال َربِّ  يا: فيَقولُ  َسأَل َت؟ ُكن تَ  الذي غيرَ  تَس   فَما: فيَقولُ  َخل قَِك، أش 

ِطيتَ  إن   َعَسي تَ  أَلَ  ال أن   ذلكَ  أُع  تَِك، ال: فيَقولُ  َغي َرهُ؟ تَس  أَلُ  ال وِعزَّ  غيرَ  أس 

ِطي ذلَك، ُمهُ  وِميثَاق ، َعه د   نمِ  َشاءَ  ما َربَّهُ  فيُع   بَلَغَ  فَإَِذا الَجنَِّة، بَابِ  إلى فيُقَدِّ

َرةِ  ِمنَ  فِيهَا وما َزه َرتَهَا، فََرأَى بَابَهَا، ُروِر، النَّض  ُكتُ  والسُّ ُ  َشاءَ  ما فَيَس   أن   هللاَّ

ُكَت، ِخل نِي َربِّ  يا: فيَقولُ  يَس  ُ  فيَقولُ  الَجنَّةَ، أد  َدَرَك، ما آَدَم، اب نَ  يا وي َحكَ : هللاَّ  أغ 

طَي تَ  قد   أليسَ  أَلَ  ال أن   والِميثَاَق، الُعهُودَ  أع  ِطيَت؟ الذي غيرَ  تَس   يا: فيَقولُ  أُع 

َعل نِي ال َربِّ  قَى تَج  َحكُ  َخل قَِك، أش  ُ  فَيَض   ُدُخولِ  في له يَأ َذنُ  ثُمَّ  منه، وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

،: فيَقولُ  الَجنَِّة، نِيَّتُهُ، ان قَطَعَ  إَذا حتَّى ىفَيَتََمنَّ  تََمنَّ ُ  قالَ  أُم   َكَذا ِمن: وجلَّ  عزَّ  هللاَّ
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ُرهُ  أق بَلَ  وَكَذا، ، به ان تَهَت   إَذا حتَّى َربُّهُ، يَُذكِّ ُ  قالَ  األَمانِيُّ  وِمث لُهُ  ذلكَ  لكَ : تََعالَى هللاَّ

ِريُّ  َسِعيد   أبو قالَ  معهُ  ُ  َرِضيَ  هَُري َرةَ  ألبِي الُخد  ِ  َرسولَ  إنَّ : ن هَماع هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ُ  قالَ : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  ثَالِِه، وَعَشَرةُ  ذلكَ  لكَ : هللاَّ فَظ   لَم  : هَُري َرةَ  أبو قالَ  أم   أح 

ِ  َرسولِ  ِمن لَهُ  إالَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ : َسِعيد   أبو قالَ  معهُ  وِمث لُهُ  ذلكَ  لكَ : قَو 

تُ  إنِّي ثَالِهِ  وَعَشَرةُ  لكَ  ذلكَ : يقولُ  هُ َسِمع   .أم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  905: الرقم أو الصفحة

 .القِيامةِ  يوم وعاَل  جلَّ  لربِّهم ينَ الُمؤمنِ  ُرؤيةِ  إثباتُ : الحديثِ  وفي  --1

الةَ  أنَّ : وفيه --2 كوعِ  ِمن فيها لِما األعماِل؛ أفضلُ  الصَّ  النَّارَ  فإنَّ  والسُّجوِد؛ الرُّ

 .السُّجودِ  أثَرَ  تَأُكلُ  ال

راِط، إثباتُ : وفيه --3  . يَعبُرونه المؤمنينَ  وأنَّ  الصِّ

لِ  بَيانُ : وفيه --6 تِه، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  فض  لَ  إنَّهم حيث وأُمَّ  َمن أوَّ

راطِ  على يَعبُرُ   . األَُممِ  سائرِ  قب لَ  الصِّ

 تعالَى هللاُ  يَرَحُمهم ثمَّ  الناِر، بُدخولِ  يُعذَّبون المؤمنين بَعضَ  أنَّ : وفيه --6

 .منها بالُخروجِ 

 َجميعَ  يَُعمُّ  ال إنَّه حيث الكفَّاِر، َعذابَ  يُخالِفُ  المؤمنِ  َعذابَ  أنَّ : وفيه --5

فعاءُ  فيَعِرفُهم لهم، َعالمة   يكونَ  حتى السُّجوِد، أثَرُ  لهم يَسلَمُ  بل   اِدِهم،أجس  الشُّ

 .النارِ  ِمن فيُخِرجونهم به،

فاتِ  بَعضِ  إثباتُ : وفيه --5 ةِ  الصِّ ، عزَّ  هللاِ  بذاتِ  الخاصَّ نةِ  وأهلُ  وجلَّ  السُّ

، وال تَمثيل   َغيرِ  ِمن لنف ِسه أث بَتَه ما وجلَّ  عزَّ  هللِ  يُثبِتون  تَعطيل   غير ومن تَكييف 

، وال  .ربِّنا ِعندِ  ِمن كلٌّ  به آمنَّا: ويقولون بذلك، ويُسلِّمون تحريف 

 يسألُني ال وجلَّ  عزَّ  هللاِ  كتابِ  في آية   : قال عبَّاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح  

ا:  قال هيَ  ما فُسئلَ  عنها يسألوني وال أعَرفوا أدري وال عنها النَّاسُ  :  نزلَت لمَّ
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بُُدونَ  َوَما إِنَُّكم   ِ  ُدونِ  ِمن   تَع   أهلِ  علَى ذلكَ  شقَّ  َواِرُدونَ  لَهَا أن تُم   َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ

ةَ  د   شتمَ :  وقالوا ، مكَّ َرى ابنُ  فجاَءهم ، آلهتَنا محمَّ بَع   قالوا ؟ شأنُكم ما:  فقال الزِّ

د   شتمَ :  بُُدونَ  َوَما إِنَُّكم  :  قال:  قالوا ؟ قال وما -:  قال.  آلهتَنا محمَّ  ُدونِ  ِمن   تَع 

 ِ ا فدعا ، لي ادعوه:  قال َواِرُدونَ  لَهَا أن تُم   َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ د   عليهِ  هللاُ  صلَّى محمَّ

َرى ابنُ  فقال وسلَّمَ  آلِه وعلَى بَع  د   يا:  الزِّ ة   آللهتِنا َشيء   هذا محمَّ  ما لكلِّ  أم خاصَّ

 فقال:  قال.  وجلَّ  عزَّ  هللاِ  دونِ  ِمن ُعبِدَ  ما لكلِّ  بل:  قال ؟ هللاِ  دونِ  ِمن ُعبِدَ 

ناهُ  د   يا البِنيَةِ  هذهِ  وربُّ  خَصم  ا صالح   عبد   عيَسى أنَّ  تزعمُ  ألستَ  محمَّ  وُعَزير 

 تعبدُ  النَّصاَرى فهذهِ :  قال.  بلَى:  قال ؟ صالحونَ  عباد   والمالئكةُ  صالح   عبد  

ا تعبدُ  اليهودُ  وهذهِ  عيَسى  أهلُ  فضجَّ :  قال ، المالئكةَ  تعبدُ  َمليح   بنو وهذهِ  ُعَزير 

ةَ  نَى ِمنَّا لَهُم   َسبَقَت   الَِّذينَ  إِنَّ :  فنزلَت ، مكَّ :  قال ُمب َعُدونَ  َعن هَا أُولَئِكَ  ال ُحس 

ا ونزلَت يَمَ  اب نُ  ُضِربَ  َولَمَّ ُمكَ  إَِذا َمثاَل   َمر  ونَ  ِمن هُ  قَو  ج وهو يَِصدُّ  . يجُ الضَّ

 أسباب صحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 لغيره صحيح:  المحدث حكم خالصة|  515: الرقم أو الصفحة النزول

 عليهم يشهد حين وألمهم وكمدهم حسرتهم وتتضاعف المشركين غم يزداد -3

 وعبادته، هللا توحيد إلى لدعوتهم الدنيا في إليهم المبعوث نبيهم بأعمالهم

 يعجزون، ولكنهم ادعائهم، صدق أو صحة على حجتهم إحضار منهم ويطلب

 هو وحده هللا وأن به، جاؤوا فيما صادقون األنبياء أن جازما إدراكا ويدركون

 هللا على الكذب من يختلقونه كانوا ما كل ويبطل عنهم ويذهب الحق، اإلله

          .تعبد أخرى آلهة معه أن من تعالى

: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيُّ  لي قالَ      في الصحيح عن عبد هللا بن مسعودو

، اق َرأ   َمَعهُ  أن   أُِحبُّ  فإنِّي: قالَ  أُن ِزَل؟ وَعلَي كَ  َعلَي كَ  آق َرأُ : قُلتُ  َعلَيَّ  َغيِري، ِمن أس 

تُ  حتَّى النَِّساِء، ُسوَرةَ  عليه فَقََرأ تُ  ة   ُكلِّ  ِمن   ِجئ نَا إَِذا فََكي فَ : }بَلَغ   بَِشِهيد   أُمَّ

ا هَُؤاَلءِ  َعلَى بِكَ  َوِجئ نَا ،: قالَ  ،[61: النساء{ ]َشِهيد  ِسك  ِرفَانِ  َعي نَاهُ  فَإَِذا أم   .تَذ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6190: الرقم أو الصفحة
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 ُحفَّاِظه؛ ِمن المستِمعُ  كان ولو القرآِن، قاِرئ إلى االستماعُ  :الحديثِ  في --5

ا وسلَّم عليه هللا صلَّى نبيِّ بال اقتداء    .لُسنَّتِه واتِّباع 

 .تاِلوتِه في كما ثواب   فيه القرآنِ  َسَماعَ  أنَّ : وفيه --2

 .القُرآنِ  سماعِ  عند البُكاءُ : وفيه --3

لََحةِ  القرآنِ  تالوةِ  بقَط ع األمرُ : وفيه --6  . للَمص 

 القصص سورة] بماله واغتراره موسى قوم على بغيه*  قارون قصة -51

 [29 الى 25 اآليات( :  09)

 َمفاتَِحهُ  إِنَّ  ما اْلُكنُوزِ  ِمنَ  َوآتَْيناهُ  َعلَْيِهمْ  فَبَغى ُموسى قَْومِ  ِمنْ  كانَ  قاُرونَ  إِنَّ 

ةِ  أُولِي بِاْلُعْصبَةِ  لَتَنُوأُ  َ  إِنَّ  تَْفَرحْ  ال قَْوُمهُ  لَهُ  قالَ  إِذْ  اْلقُوَّ  اْلفَِرِحينَ  يُِحبُّ  ال هللاَّ

ُ  آتاكَ  فِيما َواْبتَغِ  (25) ارَ  هللاَّ ْنيا ِمنَ  نَِصيبَكَ  تَْنسَ  َوال اآْلِخَرةَ  الدَّ  َكما َوأَْحِسنْ  الدُّ

ُ  أَْحَسنَ  َ  إِنَّ  اأْلَْرضِ  فِي اْلفَسادَ  تَْبغِ  َوال إِلَْيكَ  هللاَّ  قالَ ( 22) اْلُمْفِسِدينَ  يُِحبُّ  ال هللاَّ

َ  أَنَّ  يَْعلَمْ  َولَمْ أَ  ِعْنِدي ِعْلمٍ  َعلى أُوتِيتُهُ  إِنَّما  َمنْ  اْلقُُرونِ  ِمنَ  قَْبلِهِ  ِمنْ  أَْهلَكَ  قَدْ  هللاَّ

ةً  ِمْنهُ  أََشدُّ  ُهوَ   (29) اْلُمْجِرُمونَ  ُذنُوبِِهمُ  َعنْ  يُْسئَلُ  َوال َجْمعاً  َوأَْكثَرُ  قُوَّ

  التَّْفِسيرُ 

 من وأعطيناه عليهم، فتكبر السالم عليه موسى قوم من كان قارون إن - 55

 له قال إذ القوية، الجماعة على حملها ليثقل خزائنه مفاتح إن ما األموال كنوز

 يبغضهم بل البَطَر، فرح الفرحين يحب ال هللا إن البَطَر، فرح تفرح ال: قومه

 .ذلك على ويعذبهم

 تنفقه بأن اآلخرة، الدار في الثواب األموال من هللا أعطاك فيما واطلب - 55

 من ذلك وغير واللباس والشرب األكل من نصيبك تنس وال الخير، وجوه في

 كما عباده ومع ربك مع التعامل وأحسن مخيلة، وال إسراف غير في النعم،

 وترك المعاصي بارتكاب األرض في الفساد تطلب وال إليك، سبحانه أحسن

 .يبغضهم بل بذلك، األرض في المفسدين يحب ال هللا إن الطاعات،



136 
 

ِطيت اإنم: قارون قال - 55  أستحقها فأنا وقدرة، عندي لعلم األموال هذه أُع 

 .لذلك

ا وأكثر قوة أشد هم من األمم من قبله من أهلك قد هللا أن قارون يعلم أََولَم  جمع 

 عن المجرمون القيامة يوم يسأل وال أموالهم، وال قوتهم نفعتهم فما! ألموالهم؟

 .يخوتوب تبكيت سؤال فسؤالهم بها، هللا لعلم ذنوبهم

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يفهم

 .والديار العمران بخراب مؤذن والظلم وخيم، مرتعه البغي -1

ل أن أجدرُ  ذنب   من ما وفي الصحيح عن أبي بكرة نفيع بن الحارث  هللاُ  يعجِّ

 وقطيعةِ  البغيِ  مثل اآلخرةِ  في له يدِّخر ما مع الدنيا، في العقوبةَ  لصاحبه تعالى

 الرحمِ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الحارث بن نفيع بكرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6800: الرقم أو الصفحة داود أبي

 وابن ،(0155) والترمذي له، واللفظ( 6800) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (00026) وأحمد ،(6055) ماجه

ذيرُ  :الَحديثِ  وفي --5 ِحمِ  وقط عِ  الظُّل مِ  منَ  التَّح   .الرَّ

لِ  على الَحثُّ : وفيه --2 حِ  وِصلَةِ  الَعد   .مِ الرَّ

 .والفساد للطغيان وسبب وبالء، محنة المال كثرة إن -2

 أنَّ  أَتََرى!  َذر   أبا يا  :وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري أن رسول هللا قال

 كان َمن ، القلبِ  فقرُ  والفقرُ  ، القلبِ  ِغنَى الِغنَى إنما ؟ الِغنَى هو المالِ  كثرةَ 

ه فال ، قلبِه في الِغنَى  فال ، قلبِه في الفقرُ  كان وَمن ، الدنيا من لَقِيَ  ما يَُضرُّ

نِيهِ  ثِرَ  ما يُغ  ها نَف َسه يَُضرُّ  وإنما ، الدنيا في له أُك   ُشحُّ
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 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  2955: الرقم أو الصفحة

 ِغنَى الِغنَى ولَِكنَّ  الَعَرِض، َكث َرةِ  عن الِغنَى ليسَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .النَّف سِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5665: الرقم أو الصفحة

 (5015) ومسلم ،(5665) البخاري أخرجه:  التخريج

 استغناءُ  هو بل المال، بكثرة ليس المعتبَر الحقيقيَّ  الِغنى أنَّ  :الحديث في

 .نياالدُّ  على الِحرص وعدم النَّفس،

ِ  رسولِ  َعه دِ  على نَقرأُ  كنَّا لَقد وفي الصحيح عن زيد بن أرقم ُ  صلَّى - هللاَّ  هللاَّ

ه َذهَب   من واديانِ  آدمَ  البنِ  كانَ  لو - وسلَّمَ  آلِهِ  وعلَى عليهِ   إليِهما لبتغى ، وفضَّ

ُ  ويتوبُ  التُّراُب، إالَّ  آدمَ  ابنِ  بَطنَ  يمألُ  وال آخَر،  . تابَ  من علَى هللاَّ

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  أرقم بن زيد:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  016: الرقم أو الصفحة

 أنَّ  أَلََحبَّ  ماال   واد   ِمث لَ  آَدمَ  اِلب نِ  أنَّ  لَو   وفي الصححيح عن عبد هللا بن عباس

أَلُ  وال ِمث لَهُ، إلَي هِ  له ُ  ويَتُوبُ  التُّراُب، إالَّ  مَ آدَ  اب نِ  َعي نَ  يَم   ابنُ  قالَ  تابَ  َمن علَى هللاَّ

ِري فال:  عبَّاس   آنِ  ِمنَ  أد  تُ : قالَ  ال، أم   هو القُر  بَي ِر، اب نَ  وَسِمع   ذلكَ  يقولُ  الزُّ

 .الِمن بَرِ  علَى

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5602: الرقم أو الصفحة
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 يَمأَلُ  ال وأنَّهُ  الماِل، َكثَرةُ  يُشبُِعه ال اآلَدميَّ  أنَّ  على يَُدلُّ  ما: الحديثِ  في --5

 .التُّرابُ  إالَّ  بَطنَه

، ِحرصِ  ِمن يُقَلِّلُ  ال المالِ  ِمن اإلكثارَ  أنَّ : وفيه --2  ِمن يَهِضمُ  الوَ  اآلَدميِّ

 .َشَرِهه

 .بِالمالِ  والفِتنةِ  بِالماِل، االنِشغالِ  ِمن الَحَذرُ : وفيه --3

بَرَ  يَكونَ  أن يَنبَغي الُمؤِمنَ  أنَّ : وفيه --6 هِ  أك   يَشَغلَ  وأالَّ  لَِلِخرِة، الَعَملُ  هَمِّ

نيا  .وَشهَواتِها بالدُّ

ُ  آتَاهُ  َمن وفي الصحيح عن أبي هريرة ، هللاَّ  يَومَ  َمالُهُ  له ُمثِّلَ  َزَكاتَهُ  يَُؤدِّ  فَلَم   َماال 

ا القِيَاَمةِ  قُهُ  َزبِيبَتَانِ  له أق َرعَ  ُشَجاع  نِي - بلِه ِزَمتَي هِ  يَأ ُخذُ  ثُمَّ  القِيَاَمِة، يَومَ  يُطَوَّ  يَع 

قَي هِ  ِسبَنَّ  اَل : )تاََل  ثُمَّ  َكن ُزَك، أنَا َمالُكَ  أنَا يقولُ  ثُمَّ  - بِشد   .اآليَةَ ( يَب َخلُونَ  ِذينَ الَّ  يَح 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5600: الرقم أو الصفحة

كاِة، مانِعِ  إِثمِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5  .ذلِك على الُمتَرتِّبِ  الشَّديدِ  والَوعيدِ  الزَّ

 .يُنَكرُ  ال هيِّن   تعالَى هللاِ  قُدرةِ  في وذلك األعياِن، قَل بِ  على يُدلُّ  ما: وفيه --2

 ووباال   نِقمة   تكونُ  فيها، هللاِ  َحقَّ  ويَؤدِّ  النِّعمةَ  يشُكرِ  لم إذا العبدَ  أنَّ : وفيه --3

َور أبَشعِ  في له وتتمثَّلُ  القِيامِة، يومَ  عليه  .وتُؤذيه تُؤلُِمه الَّتي الصُّ

ةَ  الذَّهبَ  يتناَولُ  بُعموِمه" ماال  " لفظَ  أنَّ : وفيه --6  األموالِ  ِمن وغيَرهما والفِضَّ

كويَّةِ   .الزَّ

 عند ويبطر بماله، يغتر   الذي هو ناقص علمه أو لديه، علم ال الذي الجاهل -6

 هللا نعمة يشكرون ال الذين البطرين األشرين يعاقب تعالى هللا فإن النعمة،

 .عليهم تعالى
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ُخلُ  ال  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  ِمث قالُ  قَل بِهِ  في كانَ  َمن الَجنَّةَ  يَد 

ة   ُجلَ  إنَّ : َرُجل   قالَ  ِكب ر   ِمن َذرَّ بُهُ  يَكونَ  أن   يُِحبُّ  الرَّ لُهُ  َحَسن ا ثَو  : قالَ  َحَسنَة ، ونَع 

َ  إنَّ  ، بَطَرُ  الِكب رُ  الَجماَل، يُِحبُّ  َجِميل   هللاَّ طُ  الَحقِّ  .النَّاسِ  وَغم 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  85: الرقم أو الصفحة

 الحقِّ  رفَضِ  عن والنهيُ  الناِس، على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  يُ النه: الحديثِ  وفي

 .عنه والبُعدِ 

  :أربعة اإلسالمية الحضارة أصول إن --6

 اآلخرة. ثواب ابتغاء الصالح العمل --1

 اإلنسان. مشاعر على تستولي أن دون بإتقان الدنيا وعمارة  --2

 خلقيا. أو ومعنويا ماديا إحسانا الناس إلى واإلحسان --3

 .والخراب والعصيان الفساد وقمع  --6

 والبغي، التجبر في ال اآلخرة، في ينفعه فيما الدنيا يصرف أن المؤمن حق فمن

 لها، يعمل التي هي اآلخرة إذ دنياه في الصالح العمل غير في عمره يضيع وأال

 مأنع كما ويعبده هللا يطيع بأن فيها، الصالح وعمله عمره: اإلنسان فنصيب

 .المفسدين يجازي هللا فإن واإلفساد، بالمعاصي يعمل وأال عليه،

ُ  َصلَّى النبيِّ  إلى ان تَهَي تُ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  َوهو وسلَّمَ  عليه هللاَّ

بَِة، ِظلِّ  في َجالِس   ا الَكع  َسُرونَ  هُمُ : قالَ  َرآنِي فَلَمَّ بَةِ  َوَربِّ  األخ   فَِجئ تُ : قالَ  الَكع 

ُت، حتَّى ُت، أَن   أَتَقَارَّ  فَلَم   َجلَس  ي، أَبِي فَِداكَ  هللاِ، َرسولَ  يا: فَقُلتُ  قُم  ؟ َمن َوأُمِّ  هُم 

ثَُرونَ  هُمُ : قالَ  ، األك  َواال   َوِمن   يََدي هِ  بي نَ  ِمن َوهََكَذا، َوهََكَذا هََكَذا قالَ  َمن إالَّ  أَم 

، ما لِيل  َوقَ  ِشَمالِِه، َوَعن   يَِمينِهِ  َوَعن   َخل فِهِ  ، َصاِحبِ  ِمن ما هُم   َواَل  بَقَر ، َواَل  إبِل 

ظَمَ  القِيَاَمةِ  يَومَ  َجاَءت   إالَّ  َزَكاتَهَا يَُؤدِّي ال َغنَم   ، ما أَع  َمنَهُ  َكانَت   تَن طَُحهُ  َوأَس 

َراهَا، نَفَِدت   ُكلَّما بأَظ اَلفِهَا، َوتَطَُؤهُ  بقُُرونِهَا  يُق َضى تَّىح أُواَلهَا، عليه َعاَدت   أُخ 
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ُ  َصلَّى النبيِّ  إلى ان تَهَي تُ [: رواية وفي. ]النَّاسِ  بي نَ   في َجالِس   َوهو وسلَّمَ  عليه هللاَّ

بَِة، ِظلِّ  وَ  فََذَكرَ  الَكع   علَى ما بيَِدهِ  نَف ِسي َوالَِّذي: قالَ  أنَّهُ  غيرَ  َوِكيع ، َحديثِ  نَح 

ضِ  ، فَيََدعُ  يَُموُت، َرُجل   األر  ا، أَو   إباِل  ا، أَو   بَقَر   .َزَكاتَهَا يَُؤدِّ  لَم   َغنَم 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  880: الرقم أو الصفحة

، ما َخي رِ  علَى َصاِحبِهَا علَى اإلبِلُ  تَأ تي وفي الصحيح عن أبي هريرة  إَذا َكانَت 

طِ يُ  لَم   هو فَافِهَا، تَطَُؤهُ  َحقَّهَا، فِيهَا ع   ما َخي رِ  علَى َصاِحبِهَا علَى الَغنَمُ  وتَأ تي بأَخ 

طِ  لَم   إَذا َكانَت    َحقِّهَا وِمن  : وقالَ  بقُُرونِهَا، وتَن طَُحهُ  بأَظ اَلفِهَا، تَطَُؤهُ  َحقَّهَا، فِيهَا يُع 

لَبَ  أن   ِملُهَا بَشاة   القِيَاَمةِ  يَومَ  ُكم  أَحدُ  يَأ تي واَل : قالَ  الَماءِ  علَى تُح   َرقَبَتِهِ  علَى يَح 

، لَهَا ُد، يا: فيَقولُ  يَُعار  لِكُ  ال: فأقُولُ  ُمَحمَّ ُت، قد   شيئ ا، لكَ  أم   ببَِعير   يَأ تي واَل  بَلَّغ 

ِملُهُ  ُد، يا: فيَقولُ  ُرَغاء   له َرقَبَتِهِ  علَى يَح  لِكُ  ال: فأقُولُ  ُمَحمَّ ِ  ِمنَ  لكَ  أم   قد   شيئ ا، هللاَّ

تُ   .بَلَّغ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5600: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 892) ومسلم ،(5600) البخاري أخرجه:  التخريج

 تكونُ  فيها تعالَى هللاَ  َحقَّ  ويَؤدِّ  النِّعمةَ  يشُكرِ  لم إذا العبدَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي --5

 .القِيامةِ  يومَ  عليه ووباال   ة  نِقم

 ُمنَِعت   الَّتي والغنَمَ  والبقرَ  اإلبلَ  يبَعثُ  تعالَى هللاَ  أنَّ  على يُدلُّ  ما: وفيه --2

 .مانَعها بها ليُعذِّبَ  بَعي نِها؛ زكاتُها

 يعمل أن عليه يجب وسيلة، إال العبد وما والرزق، الخير مصدر تعالى هللا -6

 والمال، الثراء له المانح الرزق، أسباب له الميسر قالراز هو وهللا ويكتسب،

 .النعمة تلك على للشكر المستحق هو فيكون
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 يدعي أو ومواهبه، لنفسه والفضل الخير اإلنسان ينسب أن والجهل الغباء فمن

 هللا محبة على دليل أعطيه ما بأن ينخدع أو أعطي، بما الجدير الحقيق أنه

 .والمودة الرضا قرينة وليس واستدراجا، تنةف العطاء يكون فقد عنه، ورضاه

 .باطال عبثا له أهل أنه وادعاؤه ماله، بكثرة قارون اغترار كان لذا

 وأكثر قارون، من قوة أشد وهم الكافرة، الخالية األمم من كثيرا هللا أهلك -5

 .أهلكهم لما فضل على يدل المال كان ولو منه، للمال جمعا

ِ  َرسولَ  أنَّ  ن عمروفي الصحيح عن عبد هللا ب  قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َحابِ  رِ  ألص  ُخلُوا ال: الِحج  مِ  هَُؤاَلءِ  علَى تَد   لَم   فإن   بَاِكيَن، تَُكونُوا أن   إالَّ  القَو 

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

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6200: الرقم أو الصفحة

رُ : الحديثِ  وفي ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في التَّفكُّ  فيه؛ وقَعوا ممَّ

 يتنبه   ولم صاةِ بالعُ  حلَّ  ما رأَى َمن ألنَّ  اآلياِت؛ تدبُّرِ  عن الَغفلةِ  ِمن والحذرُ 

 العقوبة ُحلولُ  يُخَشى فإنَّه بهم؛ ويَعتبِر   حالِهم، في يتفكَّر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك

ر اليقظةَ  وإهمالِهم التدبُِّر، عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حلَّت   إنَّما فإنَّها به؛  .والتذكُّ

 لبك عليم فاهلل واستعتاب، استعالم سؤال ذنوبهم عن المجرمون يسأل ال -5

 كما وتوبيخ تقريع سؤال يسألون وإنما عتبهم، وال اعتذارهم يقبل وال شيء،

                                     .بينا

 اآليات( : 09) القصص سورة]وكبريائه  قارون بغي مظاهر *بعض -55

 [90 الى 28

ْنيَا َحيَاةَ الْ  يُِريُدونَ  الَِّذينَ  قَالَ ۖ   ِزينَتِهِ  فِي قَْوِمهِ  َعلَى   فََخَرجَ    ِمْثلَ  لَنَا لَْيتَ  يَا الدُّ

 ثََوابُ  َوْيلَُكمْ  اْلِعْلمَ  أُوتُوا الَِّذينَ  َوقَالَ ( 28) َعِظيمٍ  َحظٍّ  لَُذو إِنَّهُ  قَاُرونُ  أُوتِيَ  َما

 ِ ابُِرونَ  إاِلَّ  يُلَقَّاَها َواَل  َصالًِحا َوَعِملَ  آَمنَ  لَِّمنْ  َخْيرٌ  هللاَّ  هِ بِ  فََخَسْفنَا( 90) الصَّ
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ِ  ُدونِ  ِمن يَنُصُرونَهُ  فِئَةٍ  ِمن لَهُ  َكانَ  فََما اأْلَْرضَ  َوبَِداِرهِ   ِمنَ  َكانَ  َوَما هللاَّ

َ  َوْيَكأَنَّ  يَقُولُونَ  بِاأْلَْمسِ  َمَكانَهُ  تََمنَّْوا الَِّذينَ  َوأَْصبَحَ ( 95) اْلُمنتَِصِرينَ   يَْبُسطُ  هللاَّ

ْزقَ  نَّ  أَن لَْواَل ۖ   َويَْقِدرُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  لَِمن الرِّ ُ  مَّ ۖ   بِنَا لََخَسفَ  َعلَْينَا هللاَّ

 (90) اْلَكافُِرونَ  يُْفلِحُ  اَل  َوْيَكأَنَّهُ 

  التَّْفِسيرُ  

ا زينته في قارون فخرج - 55  الحياة زينة في يطمعون الذين قال أُبَّهَتَه، مظهر 

ِطينا ليتنا يا: قارون أصحاب من الدنيا ِطي ما مثل دنياال زينة من أُع   قارون، أُع 

 .كبير واف   نصيب لذو قارون إن

 تمناه ما وسمعوا زينته في قارون رأوا حين العلم أعطوا الذين وقال - 51

 وعمل به آمن لمن النعيم من أعده وما اآلخرة، في هللا ثواب! ويلكم: أصحابه

ا، عمال   ِطي مما خير   صالح   هذه لقول يوفق وال الدنيا، زهرة من قارون أُع 

 هللا عند ما إيثار على يصبرون الذين الصابرون إال تقتضيه بما والعمل الكلمة

 .زائل متاع من الدنيا في ما على ثواب من

ا فيها ومن وبداره به األرض فخسفنا - 51  من له كان فما بغيه، على منه انتقام 

 .بنفسه المنتصرين من كان وما هللا، دون من ينصرونه جماعة

 يقولون به الخسف قبل والزينة المال من فيه كان ما تمنوا الذين وأصبح - 52

 ويضيقه عباده، من يشاء لمن الرزق يبسط هللا أن نعلم ألم: معتبرين متحسرين

 مثل بنا لخسف قلنا؛ بما يعاقبنا فلم علينا هللا من   أن لوال! منهم؟ يشاء من على

 إن بل اآلخرة، في وال الدنيا في ال الكافرون، يفوز ال إنه بقارون، خسف ما

 .فيهما الخسران ومآلهم مصيرهم

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما على اآليات دلت
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 بني قومه على فتعالى بقارون، والكبر والبطر والغرور البغي استبد لقد -1

 في عيد يوم في عليهم فخرج أمامهم، وعظمته أبهته إظهار وأراد إسرائيل،

 .والدواب والتجمل الثياب من الدنيا الحياة بمتاع مزدان مهيب موكب

 : فريقين االستعراض هذا بعد قارون شأن في الناس انقسم

 يكون أن وتمنى المظهر، بهذا فأعجب األمور، بسطحيات ينبهر فريق --1

 كل في الماديون هم وهؤالء والجاه، والعزة والمال الثروة في قارون مثل

 .زمان

 نظر وإنما وزخارفها، الدنيا بمظاهر يغتر ولم بصيرته، هللا نور وفريق --2

 وهؤالء اآلخرة، في بالفوز السعادة وأن فانية، الدنيا أن وأدرك الحقائق، إلى

 بني أحبار وهم واإلنسان العالم بمصير العارفون المؤمنون العلماء هم

 أي هللا ثواب( زجر ةكلم) ويلكم: األول الفريق ألصحابهم فقالوا إسرائيل،

 األعمال وعمل آمن لمن وهي وجاهه، قارون مال من خير ونعيمها الجنة

 ويالحظ. هللا طاعة على الصابرون إال اآلخرة في الجنة يؤتى وال الصالحة،

 ثَوابُ : تعالى بقوله المعنية ألنها الجنة به يراد يُلَقَّاها َوال :قوله في الضمير أن

 ِ    .هللاَّ

ِضعُ  عن سهل بن سعد الساعدي وفي الصحيح ط   َمو   ِمنَ  َخي ر   الَجنَّةِ  في َسو 

ن يَا  .فِيهَا وما الدُّ

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

   [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة البخاري

ُ  يقولُ    وفي الصحيح عن أبي هريرة الحينَ  لعباديَ  تُ أعَدد: هللاَّ  عين   ال ما الصَّ

لَمُ  فاََل : شئتُم   إن واقرأوا بشر ، قلبِ  على خطرَ  وال سِمَعت، أذن   وال رأت،  تَع 

فِيَ  َما نَف س   ةِ  ِمن   لَهُم   أُخ  يُن   قُرَّ َملُونَ  َكانُوا بَِما َجَزاء   أَع   يسيرُ  شجرة   الجنَّةِ  وفي يَع 

اكبُ  ، إن واقرأوا يقطُعها، ال عام   مائةَ  ظلِّها في الرَّ ُدود   َوِظل   شئتُم   وموضعُ  َمم 
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نيا منَ  خير   الجنَّةِ  في سوط   ِزحَ  فََمن  : شئتُم   إن واقرأوا فيها، وما الدُّ  َعنِ  ُزح 

ِخلَ  النَّاِر، ن يَا الَحيَاةُ  َوَما فَاَز، فَقَد   الَجنَّةَ  َوأُد   الُغُرورِ  َمتَاعُ  إاِلَّ  الدُّ

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

      صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0080: الرقم أو الصفحة

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

الِِحيَن، ، َعي ن   ال ما الصَّ ، أُُذن   وال َرأَت   أبو قالَ . بََشر   قَل بِ  علَى َخطَرَ  وال َسِمَعت 

لَمُ  فاََل : }ِشئ تُم   إن   اق َرُؤوا: هَُري َرةَ  فِيَ  َما نَف س   تَع  ةِ  ِمن   لَهُم   أُخ  يُن   قُرَّ : السجدة{ ]أَع 

اتِ : )هُريرةَ  أبو قَرأ: صالِح   أبي عن األعَمِش، عن ُمعاويةَ، أبو قال[. 15  قُرَّ

يُن    (.أع 

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

 أبو قال: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6228: الرقم أو الصفحة

 [معلق... معاوية

 (0906) ومسلم ،(6228) البخاري أخرجه:  التخريج

 لم كأن فأصبح األرض، وبداره به الخسف الدنيا في قارون عقاب كان -3

 ينصرونه جماعة الحالين في له يكن ولم النار، عذاب اآلخرة في وله يكن،

            .العذاب من الممتنعين المنتصرين من كان وما هللا، عذاب من ويمنعونه

ِشي َرُجل   بي نَما  روي مسلم عن أبي  هريرة َجبَت هُ  قد   يَم  تُهُ  أع  داهُ، ُجمَّ  إذ   وبُر 

ُض، به ُخِسفَ  ضِ  في يَتََجل َجلُ  هوفَ  األر  اَعةُ  تَقُومَ  حتَّى األر   .السَّ

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

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0099: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 0099) ومسلم بنحوه،( 1298) البخاري أخرجه:  التخريج

ذيرُ : الحديثِ  وفي --1  .الِكب رِ  ِمنَ  التَّح 
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 لِل عاصيَن . الَخس فِ  إثباتُ : وفيه --2

 إلى وتنبهوا مثله، يكونوا أن تمنوا الذين ندم فقد للمتأمل، لعبرة ذلك في إن --2

 دليال ليست الرزق سعة أن وأدركوا العقاب، تعجيل من وتعجبوا األمر، حقيقة

 هللا وحمدوا هللا، سخط على عالمة ليس الرزق تقتير أن كما هللا، رضوان على

 والبطر البغي من قارون عليه كان ما مثل من وعصمته ورحمته فضله على

 به، للكافرين هللا عند فوز وال فالح ال أن وأيقنوا العقاب، من به نزل وما

 .نعمته الجاحدين رسله، المكذبين

ِ  عبدِ  وفي الصحيح عن َ  إنَّ  قالَ  مسعودٍ  بنَ  هللاَّ  قسَّمَ  كما أخالقَكم بينَكم قسَّمَ  هللاَّ

َ  وإنَّ  مأرزاقَكُ  بينَكم  إالَّ  اإليمانَ  يؤتي وال يحبُّ  ال ومن يحبُّ  من المالَ  يؤتي هللاَّ

ُ  أحبَّ  فإذا أحبَّ  من ا هللاَّ  َوهابَ  ينفقَهُ  أن بالمالِ  ضنَّ  فمن اإليمانَ  أعطاهُ  عبد 

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال قولِ  من فليُكثر؛  يُكابَدهُ  أن واللَّيلَ  يجاهَدهُ  أن العدوَّ  ُ  هللاَّ  رُ أَكب وهللاَّ

ِ  والحمدُ  ِ  وسبحانَ  هللَّ  هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث[ | الهمداني شراحيل بن مرة: ] الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5125: الرقم أو الصفحة الترغيب

 أن  : اإليَمانِ  َحاَلَوةَ  وَجدَ  فيه ُكنَّ  َمن ثاََلث   وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ُ  يَكونَ  ا إلَي هِ  أَحبَّ  سولُهُ ورَ  هللاَّ ءَ  يُِحبَّ  وأَن   ِسَواهَُما، ممَّ ِ، إالَّ  يُِحبُّهُ  ال الَمر   وأَن   هلِلَّ

َرهَ  َرهُ  كما الُكف رِ  في يَُعودَ  أن   يَك   .النَّارِ  في يُق َذفَ  أن   يَك 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  55: الرقم أو الصفحة

 (60) ومسلم ،(55) البخاري أخرجه:  التخريج

 القصص سورة] رونقا قصة من والعبرة ومقداره الجزاء محل*-52  

          [96 الى 90 اآليات( : 09)
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ارُ  تِْلكَ  ا يُِريُدونَ  ال لِلَِّذينَ  نَْجَعلُها اآْلِخَرةُ  الدَّ  َواْلعاقِبَةُ  فَساداً  َوال اأْلَْرضِ  فِي ُعلُّوً

يِّئَةِ  جاءَ  َوَمنْ  ِمْنها َخْيرٌ  فَلَهُ  بِاْلَحَسنَةِ  جاءَ  َمنْ ( 90) لِْلُمتَّقِينَ   يُْجَزى الفَ  بِالسَّ

يِّئاتِ  َعِملُوا الَِّذينَ   (96) يَْعَملُونَ  كانُوا ما إاِلَّ  السَّ

  التَّْفِسيرُ   

ا يريدون ال للذين وتكريم نعيم دار نجعلها اآلخرة الدار تلك - 53  في تكبر 

ا يريدون وال واتباعه، بالحق اإليمان عن األرض  المحمودة والعاقبة فيها، فساد 

 بامتثال لربهم للمتقين هللا رضا من فيها يحل   وما نعيم، نم الجنة في بما هي

 .نواهيه واجتناب أوامره

 جزاء فله -وغيره وصيام وزكاة صالة من- القيامة يوم بالحسنة جاء من - 56

 يوم جاء ومن أمثالها، عشر إلى الحسنة له تضاعف حيث الحسنة تلك من خير

 عملوا الذين يجزى فال - ذلك غيرو وِزن ى ربا وأكل كفر من- بالسيئة القيامة

 .زيادة دون عملوا ما مثل إال السيئات

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :اآلتي إلى اآليات أرشدت

 ال الذين المتواضعين المتقين للمؤمنين المحمودة والعاقبة ونعيمها الجنة -1

 المعاصي بعمل فسادا وال والمؤمنين، اإليمان على وتكبرا رفعة يقصدون

 بن عمر وكان. وقارون فرعون مثل يكن لم من وذلك حق، بغير المال وأخذ

ِخَرةُ  الدَّارُ  تِل كَ     .قبض حتى اآلية هذه يردد عنه هللا رضي العزيز عبد  اآل 

َعلُها ا يُِريُدونَ  ال لِلَِّذينَ  نَج  ضِ  فِي ُعلُو   َر                                                  (53) لِل ُمتَّقِينَ  َوال عاقِبَةُ  فَسادا   َوال األ 

ا: وقوله ضِ  فِي ُعلُو   َر   والفساد العلو   من واحد كل أن على دليل فَسادا   َوال األ 

 .الشر أنواع كل يعم: والفساد. والتكبر الرفعة: والعلو. مجموعهما ال مقصود،

تِ  وفي الصحيح عن أبي هريرة تُ : النَّارُ  فَقالتِ  اُر؛والنَّ  الَجنَّةُ  تَحاجَّ  أُوثِر 

ُخلُنِي ال لي ما: الَجنَّةُ  وقالتِ  والُمتََجبِِّريَن، بالُمتََكبِِّرينَ   النَّاسِ  ُضَعفاءُ  إالَّ  يَد 
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؟ ُ  قالَ  وَسقَطُهُم  َمتي، أن تِ : لِل َجنَّةِ  وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ َحمُ  َرح   ِمن أشاءُ  َمن بكِ  أر 

 ولُِكلِّ  ِعباِدي، ِمن أشاءُ  َمن بكِ  أَُعذِّبُ  َعذابِي، أن تِ  إنَّما: لِلنَّارِ  وقالَ  ِعباِدي،

ا ِمل ُؤها، منهما واِحَدة   تَلِئُ  فال النَّارُ  فأمَّ لَهُ، يََضعَ  حتَّى تَم   قَط ، قَط  : فَتَقُولُ  ِرج 

تَلِئُ  فَهُنالِكَ  َوى تَم  ُضها ويُز  ض ، إلى بَع  ُ  يَظ لِمُ  وال بَع  ا، َخل قِهِ  ِمن وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  أَحد 

ا َ  فإنَّ  الَجنَّةُ  وأَمَّ  .َخل ق ا لها يُن ِشئُ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6910: الرقم أو الصفحة

 (0965) ومسلم ،(6910) البخاري أخرجه:  التخريج

تََصَمتِ  :الحديثِ  هذا وفي  فقالت وتعالى، سبحانه خالقِهما عندَ  والنارُ  الجنةُ  اخ 

تُ : نارُ ال تُ : أي والمتجبِّرين، بالمتكبِّرين أُوثِر  تُِصص   والتجبُّر، الِكبر بأهل اخ 

 ِمن السَّاقِطون: أي! وَسقَطُهم الناسِ  ُضَعفَاءُ  إالَّ  يَدُخلني ال لي؟ ما: الجنةُ  وقالت

َمتِي أَن تِ : »للجنة وتعالى تبارك هللاُ  فقال! وَضعفِهم؟ لفقِرهم الناسِ  أَعيُن  َرح 

حَ   َمن بك أعذِّب َعذابِي أنتِ  إنََّما: »للنارِ  وقال ،«ِعبادي ِمن أَشاءُ  َمن بك مُ أَر 

تَلِئُ  ما: أي ِمل ُؤها، منهما واحدة   ولكلِّ  ،«ِعبادي ِمن أَشاءُ  ا به؛ تَم   فال النارُ  فأمَّ

تَلِئُ  لَه الَجبَّارُ  يََضعَ  حتَّى تَم   فهُنا ى،َكفَ  َكفَى: أي قَط ، قَط   قَط  : فتَقُول فيها ِرج 

َوى تمتلِئُ  تَِمع: أي بعض ، إلى بعُضها ويُز   َمن على ببعض   بعُضها ويَل تَقِي يَج 

ا شيئ ا، َخل قِه ِمن وجلَّ  عزَّ  هللاُ  يَظلِم وال فيها،  يُنِشئُ  وجلَّ  عزَّ  هللاَ  فإنَّ  الجنةُ  وأمَّ

الم لها يُنِشئُ : يعني َخل ق ا، لها َملوا أناس  ا، يَع   ِمن فضل   وهذا يَّاها،إ فيُدِخلهم خير 

 .تعالى هللا

 جاء ومن خير، منها فله هللا، إال إله ال: ومنها الحسنة، بالخصلة أتى من -2

 .بعمله يليق بما فيعاقب الشرك ومنها السيئة، بالفعلة

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال كالِمهِ  آخرُ  كانَ  من وفي الصحيح عن معاذ بن جبل  الجنَّةَ  َدخلَ  هللاَّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي
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 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0555: الرقم أو الصفحة

 (00006) وأحمد له، واللفظ( 0555) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .هللاُ  إالَّ  إلهَ  ال: لقولِ  عظيمة   يلة  فض: الَحديثِ  وفي

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو تي من رجال   سيَُخلِّصُ  هللاَّ  على أمَّ

 مثلُ  سجل   كلُّ  ، سجال    وتسعينَ  تسعة   علَيهِ  فينُشرُ  القيامةِ  يومَ  الخالئقِ  رؤوسِ 

 يا ال:  ؟يقولُ  الحافِظونَ  تيكتب أظلَمكَ  ؟ شيئ ا هذا من أتنكرُ :  يقولُ  ثمَّ  البصرِ  مدِّ 

 ِعنَدنا لَكَ  إنَّ  ، بلَى:  فيقولُ  ، ربِّ  يا ال:  فيقولُ  ؟ عذر   أفلَكَ :  فيقولُ  ، ربِّ 

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أن أشهدُ  فيها بطاقة   فيخرجُ  ، اليومَ  عليكَ  ظُلمَ  ال وإنَّهُ  ، حسنة    ، هللاَّ

ا أنَّ  وأشهدُ  د   هِذهِ  ما ، ربِّ  يا فيقولُ  وزنَكَ  احُضر:  فيقولُ  ، ورسولُهُ  عبُدهُ  محمَّ

تِ  هِذهِ  ما البطاقةُ  تُ  فتوَضعُ :  قالَ  ، تُظلَمُ  ال فإنَّكَ :  فقالَ  ؟ السِّجالَّ  في السِّجالَّ

تُ  فطاشتِ  كفَّة   في والبطاقةُ  ، كفَّة   ِ  اسمِ  معَ  يثقلُ  وال ، البطاقةُ  وثقُلتِ  السِّجالَّ  هللاَّ

 شيء  

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0508: الرقم أو الصفحة

 .القيامةِ  يومَ  وِعظَِمها التَّوحيدِ  كلمةِ  فَضلِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .ِكفَّتَين له وأنَّ  الميزانِ  إثباتُ : وفيه --2

 الكريمُ  الحليمُ  هللاُ  إال إله ال:  الفَرجِ  كلماتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 ربُّ  و ، السبعِ  السمواتِ  ربُّ  هللاُ  إال إله ال ، العظيمُ  العليُّ  هللاُ  إال إله ال ،

 الكريمُ  العرشِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6125: الرقم أو الصفحة
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 مثلها، إال بالسيئة يجزي ال أنه بالناس ورحمته العظيم هللا فضل من وهذا

 وهللا كثيرة، أضعاف إلى ضعف، مائة سبع إلى أمثالها، عشر بالحسنة ويجزي

 .يشاء لمن يضاعف

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  هريرةروي مسلم عن أبي  ُ  قالَ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ  عزَّ  هللاَّ

َملَ  بأَن   َعب ِدي تََحدَّثَ  إذا: وجلَّ  تُبُها فأنا َحَسنَة ، يَع  ، لَم   ما َحَسنَة   له أك  َمل   فإذا يَع 

تُبُها فأنا َعِملَها، رِ  أك  ثالِها، بَعش  َملَ  بأَن   تََحدَّثَ  وإذا أم  فُِرها فأنا ة ،َسيِّئَ  يَع   ما له أغ 

َمل ها، لَم   تُبُها فأنا َعِملَها، فإذا يَع  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َوقالَ . بِمث لِها له أك   عليه هللاَّ

،: المالئَِكةُ  قالتِ : وسلَّمَ  َملَ  أن   يُِريدُ  َعب ُدكَ  ذاكَ  َربِّ  به، أب َصرُ  وهو َسيِّئَة ، يَع 

قُبُوهُ : فقالَ  تُبُوهاف َعِملَها فإن   ار  تُبُوها تََرَكها وإن   بِمث لِها، له اك   إنَّما َحَسنَة ، له فاك 

ايَ  ِمن تََرَكها ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  َوقالَ . َجرَّ َسنَ  إذا: وسلَّمَ  عليه هللاَّ  أَحُدُكم   أح 

الَمهُ، َملُها َحَسنَة   فَُكلُّ  إس  تَبُ  يَع  رِ  تُك  ثالِها بَعش  ، ِمئَةِ  َسب عِ  إلى أم  ف   َسيِّئَة   وُكلُّ  ِضع 

َملُها تَبُ  يَع  َ  يَل قَى حتَّى بِمث لِها تُك   .هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  508: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 508) ومسلم ،(60) البخاري أخرجه:  التخريج

 . .بهم ورحمتِه ِعباِده، على تعالى هللاِ  فَضلِ  َعظيمُ  :الحديثِ  وفي

َ  إنَّ  روي البخاري عن عبد هللا بن عباس يِّئاتِ  الَحَسناتِ  َكتَبَ  هللاَّ  بَيَّنَ  ثُمَّ  والسَّ

َمل ها فَلَم   بَحَسنَة   هَمَّ  فَمن ذلَك، ُ  َكتَبَها يَع   بها هَمَّ  هو فإن   كاِملَة ، َحَسنَة   ِعن َدهُ  له هللاَّ

ُ  َكتَبَها فََعِملَها رَ  ِعن َدهُ  له هللاَّ ف   ِمئَةِ  َسب عِ  إلى َحَسنات   َعش  عاف   إلى ِضع   َكثِيَرة ، أض 

َمل ها فَلَم   بَسيِّئَة   هَمَّ  وَمن ُ  َكتَبَها يَع   فََعِملَها بها مَّ هَ  هو فإن   كاِملَة ، َحَسنَة   ِعن َدهُ  له هللاَّ

ُ  َكتَبَها  .واِحَدة   َسيِّئَة   له هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5685: الرقم أو الصفحة
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 له تُكتَب عذر، لغير أو لعذر يفعلها ولم بالحسنة همَّ  َمن أنَّ : الحديث في --5

 .كاملة حسنة

كها على يُثاب يفعلها، ولم بالسيِّئة همَّ  َمن أنَّ : وفيه --2  .تر 

 د  أح يدُخل ال كاد ذلك لوال إذ األمَّة؛ هذه على هللا فضلِ  َسعة بيانُ : وفيه -1

 .للحسنات عملِهم من أكثرُ  للسيِّئات العباد عملَ  ألنَّ  الجنَّة؛

رُ  الَحَسنَةُ  يَُضاَعُف، آَدمَ  اب نِ  َعَملِ  ُكلُّ  روي مسلم عن أبي هريرة ثَالِهَا َعش   أَم 

، َسب عِمئَة إلى ف  ُ  قالَ  ِضع  َم، إالَّ : َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ و  ِزي َوأَنَا لي فإنَّه الصَّ  عُ يَدَ  به، أَج 

لِي ِمن َوطََعاَمهُ  َشه َوتَهُ  ائِمِ  أَج  َحتَانِ  لِلصَّ َحة  : فَر  َحة   فِط ِرِه، ِعن دَ  فَر   لِقَاءِ  ِعن دَ  َوفَر 

كِ  ِريحِ  ِمن هللاِ  ِعن دَ  أَط يَبُ  فيه َولَُخلُوفُ  َربِّهِ   .الِمس 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5515: الرقم أو الصفحة

رِ  بيانُ  :الَحديثِ  وفي ومِ  وفضلِ  أَج    الصَّ

 القصص سورة]قومه  مع وأصحابه وسلم عليه هللا صلّى النبي قصص -59

 [99 الى 91 اآليات( :  09)

كَ  اْلقُْرآنَ  َعلَْيكَ  فََرضَ  الَِّذي إِنَّ   بِاْلُهدى جاءَ  َمنْ  أَْعلَمُ  َربِّي قُلْ  َمعادٍ  إِلى لَرادُّ

 َرْحَمةً  إاِلَّ  اْلِكتابُ  إِلَْيكَ  يُْلقى أَنْ  تَْرُجوا ُكْنتَ  َوما( 91) ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي ُهوَ  َوَمنْ 

نَّكَ  َوال( 95) لِْلكافِِرينَ  ظَِهيراً  تَُكونَنَّ  فاَل َربِّكَ  ِمنْ  ِ  آياتِ  َعنْ  يَُصدُّ  إِذْ  بَْعدَ  هللاَّ

ِ  َمعَ  تَْدعُ  َوال( 92) اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  تَُكونَنَّ  َوال َربِّكَ  إِلى َواْدعُ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَتْ   إِلهاً  هللاَّ

 (99) تُْرَجعُونَ  َوإِلَْيهِ  اْلُحْكمُ  لَهُ  َوْجَههُ  إاِلَّ  هالِكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلهَ  ال آَخرَ 

  التَّْفِسيرُ 

 فيه بما والعمل تبليغه عليك وفرض القرآن عليك أنزل الذي إن - 56 

ا، مكة إلى لمرجعك  جاء بمن أعلم ربي: للمشركين -الرسول أيها- قل فاتح 

 .والحق الهدى عن واضح ضالل في هو ومن بالهدى،
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 من وحي ا القرآن إليك يُل قَى أن -البعثة قبل- تأمل -الرسول أيها- كنت وما - 55

 للكافرين معين ا تكونن   فال عليك، إنزاله اقتضت سبحانه منه رحمة لكن هللا،

 .الضالل من فيه هم ما على

 فتترك عليك إنزالها بعد هللا آيات عن المشركون هؤالء يصرفنك وال - 55

 وال بشرعه، والعمل وتوحيده باهلل اإليمان إلى الناس وادع وتبليغها، تالوتها

 ال الذين الموحدين من كن بل غيره، هللا مع دونيعب الذين المشركين من تكونن  

 .وحده هللا إال يعبدون

ا هللا مع تعبد وال - 55  إال هالك شيء كل غيره، بحق معبود ال غيره، معبود 

 القيامة يوم ترجعون وحده وإليه يشاء بما يحكم الحكم وحده له سبحانه، وجهه

 .والجزاء للحساب

  تن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة الم 

 :يأتي ما اآليات من يستنبط

 برده وسلم عليه هللا صل ى محمد نبيه ببشارة القصص سورة تعالى هللا ختم -1

 عهد انتهاء معلنا األصنام، مكسرا الحرام، البلد فاتحا ألعدائه، قاهرا مكة، إلى

 إشارة وهذا. هُوَ  إاِلَّ  إِلهَ  ال بأنه األبد إلى التوحيد راية رافعا والوثنية، الشرك

 .أيضا مكة فتح وإلى الهجرة إلى

ِ  َرسولَ  َرأَي تُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مغفل  يَومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ةَ  فَت حِ   .الفَت حِ  ُسوَرةَ  َراِحلَتِهِ  علَى يَق َرأُ  وهو َمكَّ

 ريالبخا صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مغفل بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1006: الرقم أو الصفحة

نَ  ةَ  بأنَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِمنَ  بِشارة   الَحديثُ  وتَضمَّ  دارَ  ستَستَِمرُّ  َمكَّ

ا؛ إسالم   دَ  ِهجرة   هناك يَكونَ  أن   نَفى أِلنَّه أبَد   لن   أنَّها على يَُدلُّ  وهذا فَتِحها، بع 

ة   ُكفر   دارَ  تَعودَ   .الُكفرِ  دارِ  ِمن إالَّ  تَكونُ  ال الِهجرةُ  إذِ  أُخرى؛ َمرَّ
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 فَت حِ  يَومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قَالَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

ةَ  َرةَ  ال: َمكَّ تُم   وإَذا ونِيَّة ، ِجهَاد   ولَِكن   ِهج  تُن فِر   .فَان فُِروا اس 

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

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0022: الرقم أو الصفحة

نَ  ةَ  بأنَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِمنَ  بِشارة   الَحديثُ  وتَضمَّ  دارَ  ستَستَِمرُّ  َمكَّ

ا؛ إسالم   دَ  ِهجرة   اكهن يَكونَ  أن   نَفى أِلنَّه أبَد   لن   أنَّها على يَُدلُّ  وهذا فَتِحها، بع 

ة   ُكفر   دارَ  تَعودَ   .الُكفرِ  دارِ  ِمن إالَّ  تَكونُ  ال الِهجرةُ  إذِ  أُخرى؛ َمرَّ

تُ  وفي الصحيح عن مطيع بن االسود القرشي ُ  َصلَّى النبيَّ  َسِمع   وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ةَ  فَت حِ  يَومَ  يقولُ  ا َرِشيٌّ قُ  يُق تَلُ  ال: َمكَّ دَ  َصب ر   .القِيَاَمةِ  يَومِ  إلى اليَومِ  هذا بَع 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  القرشي األسود بن مطيع:  الراوي

  [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5290: الرقم أو الصفحة مسلم

ا القَُرِشيِّ  قَت لِ  عن النَّهيُ : الحديثِ  في --5  .َصب ر 

لُ : وفيه --2  .قَُري ش   فَض 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا  َدَخلَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

َداءُ  ِعَماَمة   َوعليه َمكَّةَ، فَت حِ  يَومَ  َدَخلَ : قُتَي بَةُ  َوقالَ  َمكَّةَ، َرام   بغيرِ  َسو   .إح 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  اويالر

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5019: الرقم أو الصفحة

 في روالتفكي االنتباه وإثارة والحكمة اللين أسلوب أحيانا القرآن يستخدم -2

 والرد، واألخذ للمناقشة سبيال ليترك األمر يحسم فال اإلسالم، دعوة حقيقة

 َربِّي: قُل  : يقول أن نبيه هللا أمر لذا المستوى، الرفيعة السياسة فنون من وهذا

لَمُ   إذا وأمثالهم مكة لكفار قل أي ُمبِين   َضالل   فِي هُوَ  َوَمن   بِال هُدى، جاءَ  َمن   أَع 

 .أنتم أم أنا: والضال بالمهتدي العالم هو ربي: مبين ضالل يلف إنك: قالوا
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: وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى للنَّبيِّ  قَُريش   قالت   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

عُ  فَا لنا يَجَعل   ربَّكَ  لنا اد  ناكَ  ذهب ا أَصبَحَ  فإن   ذهب ا، الصَّ  فأَتاهُ  ربَّهُ، فدَعا. اتَّبَع 

 أَصبَح ِشئ تَ  إن  : لكَ  ويَقولُ  السَّالَم، يُق ِرئُكَ  ربَّكَ  إنَّ : فقال ُم،السَّال عليه ِجبريلُ 

فَا لهُمُ  ب تُه منهُم َكفَر فَمن ذهب ا؛ الصَّ بُه ال عذاب ا عذَّ ا أَُعذِّ  وإن   العالَميَن، ِمنَ  أحد 

تُ  ِشئ تَ  حمةِ  التَّوبةِ  بابَ  لهُم فتَح  حمةِ  التَّوبةِ  بابَ  بل: قال. والرَّ  .والرَّ

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0560: الرقم أو الصفحة

 الخلق إلى رسوال نبيا يرسله تعالى هللا أن لرسوله علم وال ألحد، علم ال -3

 وتشريعا للحياة ودستورا ونبراسا وهدى نورا القرآن عليه وينزل أجمعين،

                                                            .جمعاء لإلنسانية الدوام على صالحا خالدا

 حكما القرآن وإنزال الرسول، إرسال اقتضت وبعباده برسوله هللا رحمة ولكن

 .فصال وقوال عدال

ِ  رسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين ُ  صلَّى هللاَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

تُ  ما ، وآجلِهِ  عاجلِهِ  كلِّهِ  الخيرِ  ِمنَ  أسألُكَ  إنِّي اللَّهمَّ :  الدُّعاءَ  هذا علََّمها  منهُ  َعلِم 

تُ  ما ، وآجلِهِ  عاجلِهِ  كلِّهِ  الشَّرِّ  منَ  بِكَ  وأعوذُ  ، أعلَم   لم وما  أعلَم   لم وما منهُ  َعلِم 

 بِهِ  عاذَ  ما شرِّ  من بِكَ  وأعوذُ  ، ونبيُّكَ  عبُدكَ  سألَكَ  ما خيرِ  من أسألُكَ  إنِّي اللَّهمَّ  ،

بَ  وما الجنَّةَ  أسألُكَ  إنِّي اللَّهمَّ  ، ونبيُّكَ  عبُدكَ   وأعوذُ  ، عمل   أو قَول   من إليها قرَّ

بَ  وما النَّارِ  منَ  بِكَ   قَضاء   كلَّ  تجعلَ  أن وأسألُكَ  ، عمل   أو قول   من إليها قرَّ

ا لي قضيتَهُ   خير 

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

 صحيح:  ثالمحد حكم خالصة|  0555: الرقم أو الصفحة ماجه

 .مختصراً ( 0255) مسلم أخرجه:  التخريج

 :أمور بخمسة وسلم عليه هللا صلّى الرسول كلّف --0
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 األحوال جميع في للكافرين مساعدا وال عونا يكون أال --1

 أقوال تمنعه نأ دون وشأنه وأمره ربه رسالة تبليغ في يمضي وأن   --2

 هللا، إلى الدعوة في الطريق مواصلة عن وأذاهم وكذبهم الكفار

 هللا توحيد إلى الدعوة يعلن وأن  --3

 منهم كان بطريقتهم رضي من ألن المشركين مع يكون وأال --6

 معبود لكل نفي وهذا هو، إال إله ال فإنه غيره، إلها هللا مع يعبد وأال  --6

 .عالىت هللا لعبادة وإثبات

 فان هالك الوجود في شيء كل هي: ثالث بصفات نفسه تعالى الحق وصف -6

 إليه راجعة المخلوقات وكل واآلخرة، الدنيا في النافذ الحكم وله تعالى، هللا غير

 .وشرها خيرها األعمال على والجزاء للحساب

 وله هالك، شيء كل بل رجوع، غير من هالكا شيء كل ليس: يعني وهذا

 .تعالى هللا إلى رجوع

 وسلم عليه هللا صلى النَّبيِّ  عندَ  ُذكرَ  وفي الصحيح عن عائشة ام المؤمنين

كروا الَ :  فقالَ  بسوء   هالِك    بخير   إالَّ  هل كاكم تذ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5806: الرقم أو الصفحة

 وابن ،(5182) والطيالسي له، واللفظ( 5801) النسائي أخرجه:  التخريج

 .بنحوه( 208(( )الصمت)) في الدنيا أبي

ُ  يَق بِضُ  روي البخاري عن أبي هريرة َض، هللاَّ  ثُمَّ  بيَِمينِِه، السَّماءَ  ويَط ِوي األر 

ضِ  ُملُوكُ  أي نَ  الَملُِك، أنا: يقولُ   .األر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5158: الرقم أو الصفحة

 (0292) ومسلم له، واللفظ( 5158) البخاري أخرجه:  التخريج

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َجاءَ  يَهُوِدي  ا أنَّ وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود 

ُد، يا: فَقالَ  وسلََّم، َ  إنَّ  ُمَحمَّ ِسكُ  هللاَّ بَع ، علَى السََّمَواتِ  يُم   علَى واألَرِضينَ  إص 

بَع ، بَع ، علَى والِجبَالَ  إص  بَع ، علَى والشََّجرَ  إص  بَع ، علَى الَخاَلئِقَ و إص   ثُمَّ  إص 

ِ  َرسولُ  فََضِحكَ . الَملِكُ  أنَا: يقولُ   ثُمَّ  نََواِجُذهُ، بََدت   حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َ  قََدُروا َوما: }قََرأَ  ِرهِ  َحقَّ  هللاَّ يَى قالَ  ،[51: األنعام{ ]قَد   فيه وَزادَ : َسِعيد   بنُ  يَح 

ِ  عبدِ  عن َعبِيَدةَ، عن إب َراِهيَم، عن َمن ُصور ، عن ِعيَاض ، بنُ  فَُضي لُ   فََضِحكَ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  ب ا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ِديق ا تََعجُّ  .له وتَص 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2656: الرقم أو الصفحة

 غير من سبحانه، بكمالِه يَليقُ  كما وجلَّ  عزَّ  هللِ  األصابعِ  إثباتُ : الحديثِ  وفي

 .تأويل   وال تشبيه  

 انتهي التفسير التربوي لسورة القصص والحمد ّلِل رب العالمين

 العنكبوت سورة -08

                           [2 الى 5 اآليات( :08) العنكبوت سورة]    وجزاؤهم الناس اختبار -5

ِ  بِْسمِ  ْحمنِ  هللاَّ ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

 فَتَنَّا َولَقَدْ ( 0) يُْفتَنُونَ  ال َوُهمْ  آَمنَّا يَقُولُوا أَنْ  يُْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ ( 5) الم

ُ  فَلَيَْعلََمنَّ  لِِهمْ قَبْ  ِمنْ  الَِّذينَ   َحِسبَ  أَمْ ( 0) اْلكاِذبِينَ  َولَيَْعلََمنَّ  َصَدقُوا الَِّذينَ  هللاَّ

يِّئاتِ  يَْعَملُونَ  الَِّذينَ   لِقاءَ  يَْرُجوا كانَ  َمنْ  (6) يَْحُكُمونَ  ما ساءَ  يَْسبِقُونا أَنْ  السَّ

 ِ ِ  أََجلَ  فَإِنَّ  هللاَّ ِميعُ  َوُهوَ  آَلتٍ  هللاَّ  لِنَْفِسهِ  يُجاِهدُ  فَإِنَّما جاَهدَ  َوَمنْ ( 1) لِيمُ اْلعَ  السَّ

َ  إِنَّ  الِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا َوالَِّذينَ ( 5) اْلعالَِمينَ  َعنِ  لََغنِيٌّ  هللاَّ  َعْنُهمْ  لَنَُكفَِّرنَّ  الصَّ

 (2) يَْعَملُونَ  كانُوا الَِّذي أَْحَسنَ  َولَنَْجِزيَنَُّهمْ  َسيِّئاتِِهمْ 
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  التَّْفِسيرُ 

ا. ل. م: حروف صوتية سيقت لبيان أن القرآن المعجز مؤلف من هذه  - 1

 الحروف التى يحسنون نطقها، ولتنبيه السامعين ولفت أنظارهم إلى الحق.

: قالوا ما حقيقة يبين اختبار دون يُت ركون باهلل، آمنا: بقولهم أنهم الناسُ  أَظَنَّ  - 2

 .ظنوا كما األمر ليس! حق  ا؟ مؤمنون هم هل

 صدقَ  لكم ويكشف ظهور   علم هللا فليعلمن قبلهم، كانوا الذين اختبرنا ولقد - 3

 .فيه الكاذبين وكذب إيمانهم في الصادقين

 وينجوا يعجزونا، أن وغيره الشرك من المعاصي يعملون الذين أَظَنَّ  بل - 6

 من ينجون وال هللا، يعجزون ال فهم به، يحكمون الذي حكمهم قَبُحَ  عقابنا؟ من

 .كفرهم على ماتوا إن عقابه

 هللا ضربه الذي األجل أن فليعلم ليثيبه القيامة يوم هللا لقاء يأمل كان من - 6

 منها يفوته ال بأفعالهم، العليم عباده، ألقوال السميع وهو قريب ا، آلت لذلك

 .عليها وسيجازيهم شيء،

 في هدوجا المعصية، عن والبعد الطاعة على بحملها نفسه جاهد ومن - 5

 المخلوقات عن غني وهللا إليها، عائد ذلك نفع ألن لنفسه؛ يجاهد فإنما هللا سبيل

 .معصيتهم تنقصه وال طاعتهم، تزيده فال كلها،

 الصالحات األعمال وعملوا لهم، امتحاننا على وصبروا آمنوا والذين - 5

 أحسن اآلخرة في ولنثيبن هم الصالحة، األعمال من عملوه بما ذنوبهم لنمحون  

 .الدنيا في يعملون كانوا الذي

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 :يأتي ما اآليات من يستنبط
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 مجرد يكفي فال األعمال، من بالشاق وتكليف واختبار ابتالء دار الدنيا -1

 المصائب، بأنواع االبتالء من بد   ال بل ورسوله، تعالى باهلل اإليمان إعالن

   هللا، محبة العبادة من األسمى المقصد ألن الطاعات وألوان

رِ  َعَجب ا وفي الصحيح عن صهيب بن سنان الرومي ِمِن، ألَم  َرهُ  إنَّ  الُمؤ   ُكلَّهُ  أم 

، ِمِن، إالَّ  ألََحد   ذاكَ  وليسَ  َخي ر  اءُ  أصابَت هُ  إن   لِل ُمؤ  ا فَكانَ  َشَكَر، َسرَّ  وإن   له، َخي ر 

اُء، أصابَت هُ  ا كانَ فَ  َصبَرَ  َضرَّ  .له َخي ر 

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

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

لَِم، يُِصيبُ  ما  وفي الصحيح عن أبي هريرة  واَل  وَصب ، واَل  نََصب   ِمن الُمس 

ن   واَل  هَم   ، واَل  أذ ى واَل  ُحز  َكةِ  حتَّى َغم  ُ  َكفَّرَ  إالَّ  يَُشاُكهَا، الشَّو   ِمن بهَا هللاَّ

 .َخطَايَاهُ 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1565: الرقم أو الصفحة

لِمَ  تُِصيبُ  ُمِصيبَة   ِمن ما  منينوفي الصحيح عن عائشة أم المؤ  َكفَّرَ  إالَّ  الُمس 

 ُ َكةِ  حتَّى عن ه، بها هللاَّ  .يُشاُكها الشَّو 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1560: الرقم أو الصفحة البخاري

 (0120) سلموم ،(1560) البخاري أخرجه:  التخريج

 ؟ بالء   أشدُّ  الناسِ  أيُّ !  هللاِ  رسولَ  يا وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص

 حسبِ  على الرجلُ  يُبتلى ، فاألمثلُ  األمثلُ  ثم ، الصالحون ثم ، األنبياءُ :  قال

 ُخفِّفَ  ، ِرقَّة   ِدينِه في كان وإن ، بالئِه في ِزيدَ  ، صالبة   ِدينِه في كان فإن ، ِدينِه

 خطيئة   عليه وليس األرضِ  على يمشي حتى بالمؤمنِ  البالءُ  يزالُ  وال عنه
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 البن اإليمان:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  29: الرقم أو تيمية الصفحة

نوبِ  َكفَّارات   والمصائِبَ  الباليا أنَّ : الحديثِ  وفي --5  .والَخطايا للذُّ

الحين شأنِ  ِمن االبتاِلءَ  أنَّ  بَيانُ : وفيه --2  . الصَّ

َ  إنَّ  :هريرة أبي عن البخاري رواه الذي الصحيح الخبر في ورد|  َمن: قالَ  هللاَّ

ِب، آَذن تُهُ  فقَد   ولِي  ا لي عاَدى بَ  وما بالَحر  ا إلَيَّ  أَحبَّ  بشيء   َعب ِدي إلَيَّ  تَقَرَّ  ممَّ

تُ  بُ  َعب ِدي يَزالُ  وما عليه، اف تََرض  بَب تُهُ  فإذا أُِحبَّهُ، حتَّى بالنَّوافِلِ  إلَيَّ  يَتَقَرَّ : أح 

َعهُ  ُكن تُ  َمعُ  الذي َسم   بها، يَب ِطشُ  الَّتي ويََدهُ  به، يُب ِصرُ  الذي وبََصَرهُ  به، يَس 

لَهُ  ِشي الَّتي وِرج  ِطيَنَّهُ، َسأَلَنِي وإن   بها، يَم  تَعاَذنِي ولَئِنِ  أَلُع   وما أَلُِعيَذنَّهُ، اس 

تُ  د  ِدي فاِعلُهُ  أنا شيء   عن تََردَّ ِمِن، نَف سِ  عن تََردُّ َرهُ  الُمؤ  تَ  يَك  َرهُ  وأنا الَمو   أك 

 .َمساَءتَهُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5100: الرقم أو الصفحة

 ( هللا نبي هو هللا فولي هللا أنبياء.)هللا أولياء إيذاء عن النَّهي: الحديث في --5

حم أولياء حبِّ  في التَّرغيب: وفيه --2  واالعتراف(  وأنبيائهم هللا رسل)ن،الرَّ

 .بفضلهم

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

  .النَّوافل

 إلى فاحتاج الجنان، في هللا محبة ادعى فقد بلسانه، باهلل آمنت: اإلنسان قال فإذا

 عيان شهود ظوراتالمح واجتناب والقربات، الطاعات وأداء تصدقه، شهود

 .للتصديق
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 قال كما الدرجات، أعلى إلى الدرجات أول من للرقي سبيال االبتالء ويكون

لَ : سبحانه وقال[ 11/ 65 المجادلة] َدَرجات   ال ِعل مَ  أُوتُوا َوالَِّذينَ : تعالى ُ  فَضَّ  هللاَّ

والِِهم   ال ُمجاِهِدينَ   [ .56/ 6 النساء] ة  َدَرجَ  ال قاِعِدينَ  َعلَى َوأَن فُِسِهم   بِأَم 

 الماضين هللا ابتلى فقد عباده، في وعادته خلقه، في هللا سنة االبتالء -2

 نشروا وكقوم قتل، الذي الحصور وكيحيى النار، في ألقي الخليل كإبراهيم

 إسرائيل بنو وابتلي بيانه، تقدم كما عنه، يرجعوا فلم هللا، دين في بالمناشير

 المؤمنون وابتلي الشديد، الجهد وأصابهم بقارون، ابتلوا كما وقومه، بفرعون

                                .عصره وحكام اليهود وهم بقتله، وهم   عنه، وأعرض كذبه بمن بعيسى

نَا  روي البخاري عن خباب بن األرت ِ  َرسولِ  إلى َشَكو   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

د   وهو وسلََّم، َدة   ُمتََوسِّ بَِة، لِّ ظِ  في له بُر  تَن ِصرُ  أاََل : له قُل نَا الَكع  ُعو أاََل  لَنَا، تَس   تَد 

 َ ُجلُ  كانَ : قالَ  لَنَا؟ هللاَّ فَرُ  قَب لَُكم   فِيَمن الرَّ ِض، في له يُح  َعلُ  األر   فيَُجاءُ  فِيِه، فيُج 

هُ  وما باث نَتَي ِن، فيَُشقُّ  َرأ ِسهِ  علَى فيُوَضعُ  بالِمن َشارِ  َشطُ  ينِِه،دِ  عن ذلكَ  يَُصدُّ  ويُم 

َشاطِ  ِمهِ  ُدونَ  ما الَحِديدِ  بأَم  هُ  وما َعَصب ، أَو   َعظ م   ِمن لَح   ِدينِِه، عن ذلكَ  يَُصدُّ

 ِ نَّ  وهللاَّ َر، هذا لَيُتِمَّ اِكبُ  يَِسيرَ  حتَّى األم  َت، إلى َصن َعاءَ  ِمن الرَّ َرَمو   يََخافُ  ال َحض 

َ، إالَّ  ئ بَ  أَوِ  هللاَّ ِجلُونَ  ولَِكنَُّكم   ،َغنَِمهِ  علَى الذِّ تَع   .تَس 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األرت بن خباب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0550: الرقم أو الصفحة

ِة، عالمات ِمن عالمة  : الحديث وفي  هللا صلَّى النبيُّ  به أخبر ما وقع حيث النبوَّ

يِن، تمامِ  ِمن وسلَّم عليه ِن، وانتشارِ  الدِّ  هللاُ  صلَّى نبيَّه وَعدَ  ما هللا وإنجازِ  األم 

 .ذلِك ِمن وسلَّم عليه

ُ  صلَّى النَّبيِّ  علَى دخلتُ  عن أبي سعيد الخدري  وفي صحيح ابن ماجه  هللاَّ

هُ  فوجدتُ  عليهِ  يدي فوضعتُ  يوَعكُ  َوهوَ  وسلَّمَ  عليهِ   اللِّحافِ  فوقَ  يديَّ  بينَ  حرَّ

ِ  رسولَ  يا فقلتُ   لَنا ويضعَّفُ  البالءُ  لَنا يضعَّفُ  كذلِكَ  إنَّا قالَ  عليكَ  أشدَّها ما هللاَّ

رُ  ِ  رسولَ  يا قلتُ  األج  ِ  رسولَ  يا قلتُ  األنبياءُ  قالَ  بالء   أشدُّ  النَّاسِ  أيُّ  هللاَّ  ثُمَّ  هللاَّ
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الِحونَ  ثُمَّ  قالَ  َمن  إالَّ  أحُدهُم يجدُ  ما حتَّى بالفَقرِ  ليُبتَلى أحُدهُم كانَ  إن الصَّ

خاءِ با أحُدُكم يفَرحُ  كما بالبالءِ  ليفَرحُ  أحُدهُم كانَ  وإن يَحويها الَعباءةَ   لرَّ

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0055: الرقم أو الصفحة

 ابن مسند)) في والطبري له، واللفظ( 6006) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 (605(( )عباس

 َصبِره وِعظَمِ  وسلَّم، علَيه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  باَلءِ  ِعظَمِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5

لِه  .وتَحمُّ

برِ  مع البالءَ  أنَّ : وفيه --2 ُره هللاِ، عندَ  َمحمودة   قِبتُهعا عليه الصَّ  عظيم   وأج 

 واقع في وتبي نه إيمانهم في الصادقين صدق إظهار االبتالء من الهدف -3

                                   .به كافرون وهم باهلل، اإليمان يد عون الذين الكاذبين كذب وكشف األمر،

 اإلفالت، ظنوا فإن اب،العق من والعصاة والمجرمون الكافرون يفلت لن -6

 .حكمهم الحكم فبئس

 ، الفرزدقِ  َعمُّ  قِدمَ  الفرزدق عم معاوية بن صعصعةوفي الصحيح عن 

ا المدينةَ  ، َصعصعةُ  َمل   فََمن  : )  سمعَ  لمَّ ة   ِمث قَالَ  يَع  ا َذرَّ َمل   َوَمن  ( 5) يََرهُ  َخي ر   يَع 

ة   ِمث قَالَ  ا َذرَّ  . هَذا غيرَ  أسمعَ  ال أن أبالي ال َحسبي:  قالَ . يََرهُ  َشر  

:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  الفرزدق عم معاوية بن صعصعة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  100: الرقم أو الصفحة المسند الصحيح

 الُحُمِر، َعنِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  ُسئِلَ وفي الصحيح عن أبي هريرة 

ةُ  الَجاِمَعةُ  اآليَةُ  هِذه إالَّ  شيء   فِيهَا َعلَيَّ  ل  يُن زَ  لَم  : فَقالَ  َمل   فَمن: }الفَاذَّ  ِمث قالَ  يَع 

ة   ا َذرَّ َمل   وَمن يََرهُ، َخي ر  ة   ِمث قالَ  يَع  ا َذرَّ  [.5 ،5: الزلزلة{ ]يََرهُ  َشر  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6850: الرقم أو الصفحة

، لَِرُجل   الَخي لُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ر  ، َولَِرُجل   أَج   َرُجل   وعلَى ِست ر 

؛ ر  ا ِوز  ر   له الَّذي فأمَّ ِ، َسبيلِ  في َربَطَهَا فََرُجل  : أَج  ج   في بهَا فأطَالَ  هللاَّ  أَو   َمر 

َضة ، جِ  ِمنَ  ذلكَ  ِطيَلِهَا في أََصابَت   فَما َرو  َضِة، أَوِ  الَمر  و   َحَسنَات ، له َكانَت   الرَّ

تَنَّت   ِطيَلُهَا، ان قَطَعَ  أنَّهُ  ولو َواثُهَا آثَاُرهَا َكانَت   َشَرفَي ِن، أَو   َشَرف ا فَاس   َحَسنَات   َوأَر 

ت   أنَّهَا ولو له، قَِي، أَن   يُِرد   َولَم   منه فََشِربَت   بنَهَر ، َمرَّ  له، َسنَات  حَ  ذلكَ  كانَ  يَس 

ر   لِذلكَ  فَهي ِ  َحقَّ  يَن سَ  لَم   ثُمَّ  َوتََعفُّف ا، تََغنِّي ا َربَطَهَا َوَرُجل  . أَج   َواَل  ِرقَابِهَا في هللاَّ

ا َربَطَهَا َوَرُجل  . ِست ر   لِذلكَ  فَهي ظُهُوِرهَا؛ ر  اَلِم، أله لِ  َونَِواء   َوِريَاء   فَخ   فَهي اإلس 

ر   ذلكَ  علَى ِ  َرُسولُ  لَ َوُسئِ . ِوز   ما: فَقالَ  الُحُمِر، َعنِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ةُ  الَجاِمَعةُ  اآليَةُ  هِذه إاِلَّ  َشيء   فِيهَا َعلَيَّ  أُن ِزلَ  َمل   فََمن  : }الفَاذَّ ة   ِمث قَالَ  يَع  ا َذرَّ  َخي ر 

َمل   َوَمن  *  يََرهُ  ة   ِمث قَالَ  يَع  ا َذرَّ  [.5 ،5: الزلزلة{ ]يََرهُ  َشر  

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0025: الرقم أو الصفحة

 بنحوه( 892) ومسلم ،( 0025) البخاري أخرجه:  التخريج

لُ : الَحديثِ  وفي  كان إذا والبَركةِ  الَخيرِ  من نواِصيها في يكونُ  وما الَخيلِ  فض 

 .الطَّاعةِ  في اتِّخاُذها

 .القيامة يوم بإحسانه المحسن يجازي أن نم بد   ال -6

ُرجُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك ُ، إالَّ  إلَهَ  ال قالَ  َمن النَّارِ  ِمنَ  يَخ   وفي هللاَّ

نُ  قَل بِهِ  ُرجُ  َخي ر ، ِمن َشِعيَرة   وز  ُ، إالَّ  إلَهَ  ال قالَ  َمن النَّارِ  ِمنَ  ويَخ   قَل بِهِ  وفي هللاَّ

نُ  ة   وز  ُرجُ  ،َخي ر   ِمن بُرَّ ُ، إالَّ  إلَهَ  ال قالَ  َمن النَّارِ  ِمنَ  ويَخ  نُ  قَل بِهِ  وفي هللاَّ ة   وز   َذرَّ

 عليه هللا صلى النبي عن أنس حدثنا قتادة حدثنا: أبان قال:  وقال. َخي ر   ِمن

 (خير) من مكان( إيمان من) وسلم

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي
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 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  66: الرقم أو صفحةال

 شرح الحديث 

ها ال واسعة   بِعباِده هللاِ  َرحمةُ  ، يَُحدُّ ُف، بها يُحيطُ  وال َحدٌّ  القيامةِ  ويومَ  الوص 

لُ   ِمن َشيء   أقلُّ  قل بِه في كان َمن النارِ  ِمن فيُخِرجُ  الِعباِد، ِمن َكثير   على يَتفضَّ

 يُخلَّدُ  ال أنَّه وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  يُخبِرُ  الَحديثِ  هذا يوف.واإليمانِ  الخيرِ 

ة   ِمثقالُ  قل بِه في كان َمن النَّارِ  في ؛ ِمن ذرَّ  ولم مات إذا العاصي فالُمسلمُ  إيمان 

ُره َمعصيتِه ِمن يَتُب    يُخلَّدُ  ال لكنَّه عذَّبه، شاء وإن   عنه، َعفا شاء إن   هللاِ؛ إلى فأم 

، النَّارِ  في  َوزنُ  قل بِه في وكان هللاُ، إالَّ  إلهَ  ال: قال َمن النَّارِ  ِمن هللاُ  فيُخِرجُ  بحال 

، ِمن أو َشعير   ِمن َحبَّة   ة   حتَّى أو القمُح، وهو بُر  ، ِمن: أي َخير ، ِمن ذرَّ  إيمان 

ا جاء كما  العبدَ  بُ يُقرِّ  ما هو الحقيقةِ  في الخيرَ  ألنَّ  أُخرى؛ ِروايات   في ُمفسَّر 

ةُ . اإليمانُ  إالَّ  ذاك وما تعالى، هللاِ  ِمن ، واحدةُ : والذَّرَّ  أو النَّمِل، ِصغارُ : وهو الذَّرِّ

مَ  اإلبَِر، ُرؤوسِ  ِمثلَ  الشَّمسِ  ُشعاعِ  في يَظهَرُ  الذي الهَباءُ  هو  على الشَّعيرةَ  وقدَّ

ِة؛ ا أكبُر ألنَّها البُرَّ م  ر عض ،بَ  ِمن بعُضها ويَقُربُ  منها، ِجر  ة وأخَّ  لِصَغِرها، الذَّرَّ

لِ  بابِ  ِمن كان وإن   الُحكِم، في التَّرقِّي باب ِمن وهذا َورِ  في التَّنزُّ  . الصُّ

دَ  أنَّ  على يُدلُّ  والحديثُ  --5  في يقومَ  أن   دونِ  ِمن هللاُ، إالَّ  إلهَ  ال: قولِ  ُمجرَّ

 .النَّارِ  نمِ  يُخِرُجه وال صاحبَه، ينفَعُ  ال اإليماِن؛ ِمن َشيء   القلبِ 

 ِمن الَكبائرِ  أهلَ  وأنَّ  وتَفاُضلِه، اإليمانِ  تَفاُوتِ  على واضحة   َداللة  : وفيه --2

 .فيها يُخلَّدون ال لكنَّهم النَّاَر، منهم يَدُخلُ  َمن يَدُخلُ  المؤمنينَ 

 العاصي وعقاب بالفتن، المؤمن اختبار وهي المتقدمة الثالث الحقائق هذه -5

 فيها، شك ال حاصلة ربه، لقاء في يطمع الذي نالمحس وجزاء العمل، على

 فإنما الطاعات، وأعمال الكفار، قتال على وصبر الدين، في جاهد من ولكن

 ومن النفع، من شيء هللا إلى يرجع وال له، كله ذلك ثواب ويكون لنفسه، يسعى

: لنفسه يسيء فإنما الحرام، يتجنب ولم ربه، طاعة يؤد ولم نفسه، جهاد أهمل

َسن تُم   إِن  [ 65/ 61 فصلت] فََعلَي ها أَساءَ  َوَمن   فَلِنَف ِسِه، صالِحا   َعِملَ  َمن    أَح 

َسن تُم   ، أَح   [ .5/ 15 اإلسراء] فَلَها أََسأ تُم   َوإِن   أِلَن فُِسُكم 
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                                .معصية تضره وال طاعة، تنفعه ال عباده، أعمال عن غني وهللا

ُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  سلم عن أبي ذر الغفاريوفي صحيح م  فِيما وسلََّم، عليه هللاَّ

تُ  إنِّي ِعبَاِدي يا: قالَ  أنَّهُ  َوتََعالَى تَبَاَركَ  هللاِ  َعنِ  َرَوى م   نَف ِسي، علَى الظُّل مَ  َحرَّ

ا، بي نَُكم   َوَجَعل تُهُ  م   هََدي تُهُ، َمن إالَّ  َضالٌّ  ُكلُُّكم   ِعبَاِدي يا تَظَالَُموا، فال ُمَحرَّ

تَه ُدونِي ، فَاس  تُهُ، َمن إالَّ  َجائِع ، ُكلُُّكم   ِعبَاِدي يا أَه ِدُكم  تَط ِعُمونِي أَط َعم   فَاس 

، ُكم  تُهُ، َمن إالَّ  َعار ، ُكلُُّكم   ِعبَاِدي يا أُط ِعم  ُسونِي َكَسو  تَك  ، فَاس  ُسُكم   ِعبَاِدي يا أَك 

ِطئُونَ  إنَُّكم   فِرُ  َوأَنَا َوالنَّهَاِر، باللَّي لِ  تُخ  نُوبَ  أَغ  ا، الذُّ فُِرونِي َجِميع  تَغ  فِر   فَاس  ، أَغ   لَُكم 

ي تَب لُُغوا لَن   إنَُّكم   ِعبَاِدي يا ونِي َضرِّ  يا فَتَن فَُعونِي، نَف ِعي، تَب لُُغوا َولَن   فَتَُضرُّ

لَُكم   أنَّ  لو ِعبَاِدي  َواِحد   َرُجل   قَل بِ  أَت قَى علَى َكانُوا َوِجنَُّكم   وإن َسُكم   َوآِخَرُكم   أَوَّ

، لَُكم   أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئ ا، ُمل ِكي في ذلكَ  َزادَ  ما ِمنُكم   َوِجنَُّكم   وإن َسُكم   َوآِخَرُكم   أَوَّ

، َرُجل   قَل بِ  أَف َجرِ  علَى َكانُوا  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئ ا، ُمل ِكي ِمن ذلكَ  نَقَصَ  ما َواِحد 

طَي تُ  فََسأَلُونِي َواِحد   َصِعيد   في قَاُموا َوِجنَُّكم   وإن َسُكم   َوآِخَرُكم   لَُكم  أَوَّ   ُكلَّ  فأع 

أَلَتَهُ، إن َسان   ا ذلكَ  نَقَصَ  ما َمس  يَطُ  يَن قُصُ  كما إالَّ  ِعنِدي ممَّ ِخلَ  إَذا الِمخ  َر، أُد   البَح 

َمالُُكم   هي إنَّما ِعبَاِدي يا ِصيهَا أَع  ا، َوَجدَ  فَمن إيَّاهَا، أَُوفِّيُكم   ثُمَّ  ،لَُكم   أُح   َخي ر 

َمدِ  َ  فَل يَح  تُ  إنِّي: رواية   وفي.نَف َسهُ  إالَّ  يَلُوَمنَّ  فال ذلَك، غيرَ  َوَجدَ  َوَمن هللاَّ م   َحرَّ

 .تَظَالَُموا فال ِعبَاِدي، وعلَى الظُّل مَ  نَف ِسي علَى

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0122: الرقم أو الصفحة

 جل بِ  في تعالى هللاِ  إلى ُمفتقُِرون الخلقِ  جميعَ  وأنَّ  الظُّلمِ  قُبحُ : الحديثِ  في --5

هم ودف عِ  مصالِِحهم،  .وُدنياهم ِدينِهم أمورِ  في مضارِّ

 .ويَستغفُِروه دُ العبا يسألَه أن   يُحبُّ  تعالى هللاَ  أنَّ : وفيه --2

 .بِمعصيَتِهم يَنقصُ  وال الخل قِ  بِطاعةِ  يَزيدُ  ال وجلَّ  عزَّ  ُملَكه أنَّ : وفيه --3

 .تنقصُ  وال تنفذُ  ال َخزائنَه أنَّ : وفيه
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لِ  فَِمن خير   ِمن العبدَ  أصابَ  ما أنَّ : وفيه --6  شر   ِمن أصابَه وما تعالى، هللاِ  فض 

 .وهََواه نفِسه فَمن  

 .به حوائِجهم وإنزالِ  سؤالِه على الخلقِ  حثُّ : وفيه --6

رُ : وفيه --5  ُملِكه وكمالِ  تعالى قُدرتِه كمالِ  ذك 

 فإن الخالئق، من أحد عند الدنيا في له مثيل ال الصالح العمل جزاء نوع إن -5

 وال الطاعات، وثواب الحسنات ويضاعف بالمغفرة، السيئات يغطي تعالى هللا

،ق مهما منها شيئا يهمل  الذين ويجازي وأكمله، وجه أحسن على يقدره وإنما ل 

 .أعمالهم بأحسن الصالحات وعملوا ورسوله باهلل صدقوا

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس يِّئاتِ  الَحَسناتِ  َكتَبَ  هللاَّ  بَيَّنَ  ثُمَّ  والسَّ

َمل ها فَلَم   بَحَسنَة   هَمَّ  فَمن ذلَك، ُ  َكتَبَها يَع   بها هَمَّ  هو فإن   كاِملَة ، َحَسنَة   ن َدهُ عِ  له هللاَّ

ُ  َكتَبَها فََعِملَها رَ  ِعن َدهُ  له هللاَّ ف   ِمئَةِ  َسب عِ  إلى َحَسنات   َعش  عاف   إلى ِضع   َكثِيَرة ، أض 

َمل ها فَلَم   بَسيِّئَة   هَمَّ  وَمن ُ  َكتَبَها يَع   َعِملَهافَ  بها هَمَّ  هو فإن   كاِملَة ، َحَسنَة   ِعن َدهُ  له هللاَّ

ُ  َكتَبَها  .واِحَدة   َسيِّئَة   له هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5685: الرقم أو الصفحة

 له تُكتَب عذر، لغير أو لعذر يفعلها ولم بالحسنة همَّ  َمن أنَّ  :الحديث في --5

 .كاملة حسنة

كها على يُثاب يفعلها، ولم بالسيِّئة همَّ  َمن أنَّ : وفيه --2  .تر 

 أحد   يدُخل ال كاد ذلك لوال إذ األمَّة؛ هذه على هللا فضلِ  َسعة بيانُ : وفيه --3

 .للحسنات عملِهم من أكثرُ  للسيِّئات العباد عملَ  ألنَّ  نَّة؛الج

ف الجملة في اآليات -5  واالختبار، االبتالء على قائمة فهي الدنيا، بحقائق تعر 

 قريب الجزاء يوم أن وتؤكد الدنيا، في الصالح العمل لزرع العزائم وتشحذ

 خير الصالح لالعم أن وتبين والمسيء، المحسن بين العدل إلقامة الحصول،
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 .العالمين عن غني وهللا لغيره، ال نفسه لإلنسان

َ  إِنَّ  لِنَف ِسِه، يُجاِهدُ  فَإِنَّما جاهَدَ  َوَمن   آية دلت -5  على ال عالَِمينَ  َعنِ  لََغنِيٌّ  هللاَّ

   يراه هللا أن علم من ألن له وإتقانه الصالح العمل من العبد إكثار وجوب

 يكثر عمله، بقدر ومقد ر له، نفعه أن علم وإذا ويتقنه، العمل يحسن ويبصره

 .منه

 على المتقدمة اآلية وتدل. باالستحقاق ال الوعد بحكم العمل على الجزاء -11

 يوجب هللا من أعلى سلطان هناك ليس ألنه هللا على يجب ال األصلح رعاية أن

 انمك في ليس تعالى هللا أن على أيضا وتدل منه، أدنى والعبد عليه، شيئا

 وهللا هللا، مخلوقات من العرش ألن الخصوص، على العرش على وليس معين،

 .عنهم غني

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  َعن   وفي الصحيح عن عدي بن حاتم  َذَكرَ  أنَّهُ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ذَ  النَّارَ  ِههِ  َوأََشاحَ  منها، فَتََعوَّ  بِشقِّ  ولو ارَ النَّ  اتَّقُوا: قالَ  ثُمَّ  ِمَرار ، ثاََلثَ  بَوج 

َرة ،  .طَيِّبَة   فَبَِكلَِمة   تَِجُدوا، لَم   فإن   تَم 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

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

 عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيِّ  ِعن دَ  أنَا بي نَا وفي الصحيح عن عدي بن حاتم الطائي

بِيِل، قَط عَ  إلَي هِ  فََشَكا آَخرُ  أتَاهُ  ثُمَّ  الفَاقَةَ، إلَي هِ  فََشَكا َرُجل   أتَاهُ  إذ   وسلََّم،  يا: فَقَالَ  السَّ

،  بكَ  طَالَت   فإن  : قَالَ  َعن هَا، أُن بِئ تُ  وقد   أَرهَا، لَم  : قُلتُ  الِحيَرةَ؟ َرأَي تَ  هل   َعِديُّ

تَِحلُ  ِعينَةَ الظَّ  لَتََريَنَّ  َحيَاة ، بَِة، تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرةِ  ِمنَ  تَر  ا تََخافُ  ال بالَكع   إالَّ  أَحد 

 َ ارُ  فأي نَ : نَف ِسي وبي نَ  بَي نِي فِيما قُلتُ - هللاَّ ُروا قد   الَِّذينَ  طَيِّئ   ُدعَّ  ولَئِن   -!الباَِلَد؟ َسعَّ

َرى، ُكنُوزُ  لَتُف تََحنَّ  َحيَاة   بكَ  طَالَت   َرى: قُلتُ  ِكس  ُمَز؟ بنِ  ِكس  َرى: قَالَ  هُر   بنِ  ِكس 

ُمَز، ُجلَ  لَتََريَنَّ  َحيَاة ، بكَ  طَالَت   ولَئِن   هُر  ِرجُ  الرَّ ءَ  يُخ  ة ، أو   َذهَب   ِمن َكفِّهِ  ِمل   فِضَّ

ا يَِجدُ  فال منه، يَق بَلُهُ  َمن يَط لُبُ  َ  ولَيَل قَيَنَّ  منه، يَق بَلُهُ  أَحد   وليسَ  ل قَاهُ،يَ  يَومَ  أَحُدُكم   هللاَّ

ُجَمان   وبي نَهُ  بي نَهُ  ِجمُ  تَر  : فيَقولُ  فيُبَلَِّغَك؟ َرسوال   إلَي كَ  أب َعث   ألَم  : له فَلَيَقُولَنَّ  له، يُتَر 

ِطكَ  ألَم  : فيَقولُ  بَلَى،  فال يَِمينِهِ  عن فَيَن ظُرُ  بَلَى،: فيَقولُ  َعلَي َك؟ وأُف ِضل   َماال   أُع 
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تُ : َعِديٌّ  قَالَ . َجهَنَّمَ  إالَّ  يََرى فال يََساِرهِ  عن ويَن ظُرُ  َجهَنََّم، إالَّ  يََرى  النبيَّ  َسِمع 

َرة ، بِشقَّةِ  ولو النَّارَ  اتَّقُوا: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى َرة   ِشقَّةَ  يَِجد   لَم   فَمن تَم   تَم 

تَِحلُ تَ  الظَِّعينَةَ  فََرأَي تُ : َعِديٌّ  قَالَ . طَيِّبَة   فَبَِكلَِمة   بَِة، تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرةِ  ِمنَ  ر   بالَكع 

َ، إالَّ  تََخافُ  ال َرى ُكنُوزَ  اف تَتَحَ  فِيَمنِ  وُكن تُ  هللاَّ ُمَز، بنِ  ِكس   بُكم   طَالَت   ولَئِن   هُر 

ِرجُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى القَاِسمِ  أبو النَّبيُّ  قَالَ  ما لَتََرُونَّ  َحيَاة ، ءَ  يُخ   ...هِ َكفِّ  ِمل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0181: الرقم أو الصفحة البخاري

 (5055) ومسلم ،(0181) البخاري أخرجه:  التخريج

غيبُ  :الَحديثِ  وفي --5 راجِ  إلى الُمباَدرةِ  في التَّر  كاِة، إخ   بها، التَّباطؤِ  وَعدمِ  الزَّ

ذيرُ  ويفِ  منَ  والتَّح  راِجها؛ في التَّس   ُوجودِ  َعدمِ  في َسبب ا التَّأخيرُ  يكونُ  قد ألنَّه إخ 

 .يَقبَلُها َمن

باِره سلَّمَ و عليه هللاُ  صلَّى ُمعِجزاتِه ِمن ظاِهرة   ُمعجزة  : وفيه --2  أُمور   عن بإخ 

 .َغي بيَّة  

َدقةِ  قَبولُ : وفيه --3  .قلَّت   ولو الصَّ

َدقةِ  ِمن القَليلِ  احتِقارِ  تَركُ : وفيه --6  منَ  َشيئ ا المسلمُ  يَحقِرَ  وأالَّ  وغيِرها، الصَّ

، قَوال   الَمعروِف؛  .قلَّ  وإن   وفِعال 

ُكونَ  كانوا أنَّهم: وفيه --6  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 --5

 عن غنيا كان إذا هللا فألن اإلنذار أما وإنذار، بشارة أيضا اآلية هذه في -11

 الخوف يوجب وهذا عنهم، لغناه عليه شيء فال عباده أهلك فلو العالمين،

 من لعبد خلقه ما جميع أعطى فلو غنيا، كان إذا فألنه البشارة وأما العظيم،

 .التام الرجاء يوجب وهذا عنه، الستغنائه عليه شيء ال عباده،
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الِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا َوالَِّذينَ : تعالى قوله -12  مغايرة األعمال أن على يدل الصَّ

 .عليه والمعطوف المعطوف بين التغاير يفيد العطف ألن يمانلإل

 وبالقضاء اآلخر، واليوم وكتبه ومالئكته ورسله باهلل التصديق: واإليمان

 بأمره، صالحا فيصير به، هللا أمر ما كل: الصالح والعمل. وشره خيره والقدر

 هللا لوجه كان إذا إال الصالح للعمل بقاء وال صالحا، كان لما عنه نهى ولو

 وال زائل، عرض ألنه بنفسه ال يبقى، ال لوجهه يكون ال وما يبقى، حتى الباقي

 هو: الصالح فالعمل فان، هللا غير ألن له بالمعمول وال هالك، ميت ألنه بالعامل

 .هلل مخلصا المكلف به أتى الذي

 والعمل. هلل اإليقاع قصد وهي األعمال، من الصالحات في شرط: والنية

 ال المؤمن غير من فالعمل اإليمان، وهو الطيب بالكلم إال يرتفع ال: حالصال

 الصالح، والعمل اإليمان: العبد أعمال من نوعين اآلية في هللا ذكر وقد   .يقبل

 اإليمان، مقابلة في وهو السيئات تكفير: أمرين هللا أفعال من مقابلتهما في وذكر

 .الحالص العمل مقابلة في وهو باألحسن والجزاء

ِ  رسولَ  سألَ  رجال   أنَّ  وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي ُ  صلَّى - هللاَّ  علَيهِ  هللاَّ

تكَ  إذا:  قالَ  ؟ اإليمانُ  ما:  - وسلَّمَ  .  مؤِمن   فأنتَ  ؛ سيِّئتُكَ  وساَءتكَ  ، حَسنتُكَ  َسرَّ

ِ  رسولَ  يا:  قالَ   َدعهُ ف شيء   نفِسكَ  في حاكَ  إذا:  قالَ !  ؟ اإلثمُ  فما!  هللاَّ

 مشكاة تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  60: الرقم أو الصفحة المصابيح

 في ووالطبراني له، واللفظ( 1/010(( )المسند)) في أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير فباختال( 0/55(( )المستدرك)) في والحاكم ،(9/509(( )الكبير))

يِّئاِت، اق تِرافُ  يُنافِيهِ  ال اإليمانَ  أنَّ  :يثالَحدِ  وفي --5  منه تَنقُصُ  كانت   وإن   السَّ

 .َشك   بال

ضي بما الفََرحَ  أنَّ : وفيه --2 نَ  هللاَ  يُر  ِضبُه بما والُحز   اإليمانِ  عالماتِ  من يُغ 



168 
 

 :ثالثة أمورا يقتضي الرازي قال كما وهذا

 .النار في يخلد فال سيئاته، تكفر هبإيمان ألنه النار في يخلد ال المؤمن -األول

 يدخل بإيمانه المؤمن ألن الجنة غير هنا المذكور األحسن الجزاء -الثاني

 .وجل عز هللا رؤية هو األحسن الجزاء يكون أن يبعد وال الجنة،

 األخرى، في عيوبه هللا فيستر الدنيا، في الذنوب قبح يستر اإليمان -الثالث

 في األحسن الجزاء فيجزى الدنيا، في صاحبه حالة يحس ن الصالح والعمل

 ويحمل ويسترها، المعاصي يغلب هو بل العصيان، يبطله ال واإليمان العقبى،

 (01/ 06: الرازي تفسير )  الندم على صاحبها

َملُونَ  الَِّذينَ  َحِسبَ  أَم  : بقوله المسيء حال هللا أجمل -13 يِّئاتِ  يَع   إلى إشارة.. السَّ

 حال فصل ثم لِنَف ِسهِ  يُجاِهدُ  فَإِنَّما جاهَدَ  َوَمن  : بقوله المحسن وحال التعذيب،

الِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا َوالَِّذينَ : بآية المحسن  أن إلى إشارة ذلك ليكون.. الصَّ

 .عدله من أعم وفضله غضبه، من أتم رحمته

لَمُ  لَو   وفي الصحيح عن أبي هريرة ِمنُ  يَع   طَِمعَ  ما الُعقُوبَِة، نَ مِ  هللاِ  ِعن دَ  ما الُمؤ 

لَمُ  ولو أََحد ، بَِجنَّتِهِ  َمِة، ِمنَ  هللاِ  ِعن دَ  ما الَكافِرُ  يَع  ح   .أََحد   َجنَّتِهِ  ِمن قَنَطَ  ما الرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0211: الرقم أو الصفحة

المنافقين  و الكافرين وتهديد المؤمنين فتنة ومظاهر المكلفين صالبة -0

 [50 الى 9 اآليات( : 08) العنكبوت سورة]

ْينَا ْنسانَ  َوَوصَّ  فاَل ِعْلمٌ  بِهِ  لَكَ  لَْيسَ  ما بِي لِتُْشِركَ  جاَهداكَ  َوإِنْ  ُحْسناً  بِوالَِدْيهِ  اإْلِ

 َوَعِملُوا آَمنُوا َوالَِّذينَ ( 9) تَْعَملُونَ  ُكْنتُمْ  بِما فَأُنَبِّئُُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  إِلَيَّ  تُِطْعُهما

الِحاتِ  الِِحينَ  فِي لَنُْدِخلَنَُّهمْ  الصَّ ِ  آَمنَّا يَقُولُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ ( 8) الصَّ  فَإِذا بِاّلِلَّ

ِ  فِي أُوِذيَ  ِ  َكَعذابِ  النَّاسِ  فِْتنَةَ  َجَعلَ  هللاَّ  إِنَّا لَيَقُولُنَّ  َربِّكَ  ِمنْ  نَْصرٌ  جاءَ  َولَئِنْ  هللاَّ

ُ  ْيسَ أََولَ  َمَعُكمْ  ُكنَّا ُ  َولَيَْعلََمنَّ ( 50) اْلعالَِمينَ  ُصُدورِ  فِي بِما بِأَْعلَمَ  هللاَّ  الَِّذينَ  هللاَّ
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 َسبِيلَنا اتَّبُِعوا آَمنُوا لِلَِّذينَ  َكفَُروا الَِّذينَ  َوقالَ ( 55) اْلُمنافِقِينَ  َولَيَْعلََمنَّ  آَمنُوا

 (50) لَكاِذبُونَ  إِنَُّهمْ  َشْيءٍ  ِمنْ  طاياُهمْ خَ  ِمنْ  بِحاِملِينَ  ُهمْ  َوما َخطاياُكمْ  َوْلنَْحِملْ 

ا اْلقِياَمةِ  يَْومَ  َولَيُْسئَلُنَّ  أَْثقالِِهمْ  َمعَ  َوأَْثقاالً  أَْثقالَُهمْ  َولَيَْحِملُنَّ   يَْفتَُرونَ  كانُوا َعمَّ

(50) 

  التَّْفِسيرُ 

- والداك جاهدك وإن إليهما، ويحسن يبرهما أن بوالديه اإلنسان ووصينا - 5

 أبي بن لسعد وقع كما - علم بإشراكه لك ليس ما بي لتشرك -اإلنسان أيها

 لمخلوق طاعة ال ألنه ذلك في تطعهما فال - أمه من - عنه هللا رضي - وقاص

 تعملون كنتم بما فأخبركم القيامة، يوم رجوعكم وحدي إلي   الخالق، معصية في

 .عليه وأجازيكم الدنيا، في

 في القيامة يوم لندخلنهم الصالحات األعمال وعملوا باهلل آمنوا والذين - 5

 .ثوابهم ونثيبهم معهم، فنحشرهم الصالحين،

 عذابهم جعل إيمانه على الكفار آذاه فإذا باهلل، آمن ا: يقول من الناس ومن - 11

- لك ربك من نصر حصل ولئن للكفار، موافقة اإليمان عن فارتد   هللا كعذاب له

 هللا ليس أو اإليمان، على -المؤمنون أيها- معكم كنا إنا: ليقولن   -الرسول أيها

 فكيف واإليمان، الكفر من فيها ما عليه يخفى ال! الناس؟ صدور بما بأعلم

 !منهم؟ فيها بما أعلم وهو قلوبهم في بما هللا ينبئون

 يظهرون الذين المنافقين وليعلمن   حق  ا، به آمنوا الذين هللا وليعلمن   - 11

 .الكفر ويضمرون اإليمان،

 عليه، نحن وما ديننا اتبعوا: وحده باهلل آمنوا للذين كفروا الذين وقال - 12

 من شيئ ا بحاملين وليسوا دونكم، عليها فنجازى ذنوبكم، عنكم نحن ونحمل

 .هذا قولهم في لكاذبون وإنهم ذنوبهم،

 ضاللتهم ىإل الداعين الكفار أن منه يفهم قد غيرهم لخطايا حملهم نفي كان ولما

ا يأثمون ال ا إثم   :بقوله اإليهام ذلك رفع ذلك بسبب زائد 
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 اقترفوها، التي ذنوبهم باطلهم إلى الداعون المشركون هؤالء وليحملن   - 13

 شيء، لهم التابعين ذنوب من ينقص أن دون دعوتهم اتبع من ذنوب وليحملن  

    .باطيلاأل من الدنيا في يختلقونه كانوا عما القيامة يوم وليسألن

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على باآليات يستدل

 وجود في سببا كانا اللذين األبوين بر افتراض أو وجوب من بالرغم -1

 إلى الولد يدعوان فيما إطاعتهما يجوز ال فإنه عليه، واإلنفاق وتربيته اإلنسان

 تجوز فال الخالق، معصية في لمخلوق طاعة ال ألنه والعصيان الشرك

 .الكفر في متابعتهم

ِجُعُكم   إِلَيَّ : تعالى قوله كان لذا  الكفر، معنى في الوالدين طاعة في وعيدا...  َمر 

 .بإساءته والمسيء بإحسانه، المحسن عمل، بما إنسان كل سيجازي تعالى وأنه

 أيُّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسأَل تُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

ِ؟ إلى أَحبُّ  الَعَملِ  الةُ : قالَ  هللاَّ ؟ ثُمَّ : قالَ  وق تِها، علَى الصَّ  الوالَِدي ِن، برُّ  ثُمَّ : قالَ  أيٌّ

؟ ثُمَّ : قالَ  ِ، َسبيلِ  في الِجهادُ : قالَ  أيٌّ ثَني: قالَ  هللاَّ ، حدَّ تُهُ  ولَوِ  بِهنَّ تََزد   .لَزاَدنِي اس 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  102: الرقم أو الصفحة

حابةِ  ِحرصِ  بَيانُ : الَحديثِ  وفي --1  على عنه هللاُ  َرضيَ  َمسعود   وابنِ  الصَّ

 .األعمالِ  ِمنَ  الَمعالي طَلَبِ 

الةِ  على الَحضُّ : وفيه --2 لِ  في الصَّ  وعلى الوالَِدي ِن، بِرِّ  وعلى َوقتِها، أوَّ

 .تعالَى هللاِ  َسبيلِ  في الِجهادِ 

ي َعلَيَّ  قَِدَمت   وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر ِرَكة   وهي أُمِّ  َعه دِ  في ُمش 

ِ  َرسولِ  تَف تَي تُ  ،وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ِ  َرسولَ  فَاس   وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .أُمَّكِ  ِصلِي نََعم  : قالَ  أُمِّي؟ أفَأَِصلُ  َراِغبَة ، وهي: قُلتُ 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بكر أبي بنت أسماء:  الراوي

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

 (5000) ومسلم ،(0500) البخاري أخرجه:  التخريج

ِحمِ  ِصلةِ  َمشروعيَّةُ  :الحديثِ  وفي --5  .الكافرةِ  الرَّ

ت  تَ  حيث عنهما، هللاُ  َرضيَ  بَكر   أبي بنتِ  أسماءَ  فَضيلةُ : وفيه --2 رِ  في حرَّ  أم 

 .ِدينِها

الِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا َوالَِّذينَ : تعالى هللا كرر -2 ِخلَنَّهُم   الصَّ الِِحينَ  فِي لَنُد   الصَّ

 الصالح نهاية بلغوا الذين وهم: الصالحين مراتب نيل إلى النفوس لتحريك

 حظي رتبةالم تلك إلى المؤمن وصل وإذا واألولياء، األنبياء من غاياته، وأبعد

 .الجنة وهي المرجوة بالثمرة

: ثاََلثَة   ِمن إاِلَّ  َعَملُهُ  عن ه ان قَطَعَ  اإلن َسانُ  َماتَ  إَِذا وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُعو َصالِح   َولَد   أَو   بِِه، يُن تَفَعُ  ِعل م   أَو   َجاِريَة ، َصَدقَة   ِمن إاِلَّ   .له يَد 

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5505: الرقم أو الصفحة

دَ  الوالَدي نِ  إلى اإلحسانِ  علي الحثُّ : الحديثِ  في --5  .َموتِهما بع 

 .النَّاسِ  في وبَثِّه النَّافِع الِعل مِ  تَعلُّمِ  على الحثُّ : وفيه --2

دقاتِ  التَّصدُّقِ  على الحثُّ : وفيه --3  .الجاريةِ  بالصَّ

 :المنافق قال فإذا المحنة، وقت المنافقين وشأن النفاق أمر ينكشف -3

 عقبيه، على ارتد مصاب، أو ألذى تعرض ثم قلبه، يؤمن ولم باهلل، آمنت

 اآلخرة، في هللا كعذاب الدنيا في الناس أذى جاعال الكفر، إلى اإلسالم وترك

 وال هللا، عذاب من يجزع كما ذلك من يجزع وتراه! القياس؟ هذا أفسد وما

    .تعالى هللا في األذية على يصبر
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ُ  َرِضيَ  عبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ روي البخاري    بُدُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ : }قالَ   ،عْنهما هللاَّ  يَع 

 َ ف   علَى هللاَّ ُجلُ  كانَ : قالَ { َحر  َرأَتُهُ  ولََدتِ  فإن   الَمِدينَةَ، يَق َدمُ  الرَّ ا، ام   ُغالم 

، ِدين   هذا: قالَ  َخي لُهُ، ت  ونُتِجَ  َرأَتُهُ  تَلِدِ  لَم   وإن   صالِح   هذا: قالَ  َخي لُهُ، تُن تَج   ولَم   ام 

 .ُسوء   ِدينُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  جبير بن سعيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6260: الرقم أو الصفحة

 أنهم ليبينوا واإلغراء، واللين بالرفق دينهم عن المسلمين فتنة الكفار حاول -6

 أوزار لتحمل استعدادهم وأظهروا باطل، على والمسلمون الحق، على بكثرتهم

 ال فإنهم يقولون، فيما كاذبون والواقع الحقيقة في وهم مة،القيا يوم المسلمين

 .غيرهم أوزار من شيئا يتحملون

 غيرهم، إضاللهم وإثم أنفسهم إثم: مضاعفا اإلثم يتحملون العكس على وإنما

 في خطيئة ال بأن افترائهم عن القيامة يوم ويسألون وضاللة، كفر دعاة فهم

 افتريتم لم: حينئذ لهم ويقال غيرهم، خطايا يتحملون وأنهم حشر، ال وأن الكفر،

 !ذلك؟

ا، نَف س   تُق تَلُ  ال وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  آَدمَ  اب نِ  علَى كانَ  إالَّ  ظُل م 

لِ  لُ  ألنَّهُ  َدِمها؛ ِمن ِكف ل   األوَّ  .القَت لَ  َسنَّ  َمن أوَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة

يِن؛ في والمحَدثاتِ  البَِدعِ  اجتِنابِ  على حثٌّ  هذا وفي  البِدعةَ  يُحِدثُ  الَّذي ألنَّ  الدِّ

ِرها لِخفَّةِ  بها تَهاَونَ  ربَّما ِل، في أم   المفَسدِة، ِمن عليها يَترتَّبُ  بما يَشُعرُ  وال األوَّ

ِده؛ ِمن بها َعِملَ  َمن إثمُ  يَلَحقَه أن   وهو  كما إحداثِها، في األصلَ  هو كان إذ بع 

 قال عنه، هللاُ  َرضيَ  البََجليِّ  هللاِ  عبدِ  بنِ  َجريرِ  عن َصحيِحه في ُمسلم   أخَرجَ 

 بها فُعِمل َحَسنة ، ُسنَّة   اإلسالمِ  في َسنَّ  َمن: »وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولُ 
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َده، رِ  ِمثلُ  له ُكتِب بع  ، أُجوِرهم ِمن يَن قُصُ  وال بها، عِملَ  َمن أج   سنَّ  وَمن َشيء 

َده، بها فُعِملَ  سيِّئة ، ُسنَّة   اإلسالمِ  في  وال بها، َعِملَ  َمن ِوزرِ  ِمثلُ  عليه ُكتِب بع 

 .«َشيء   أوزاِرهم ِمن يَنقُصُ 

، إالَّ  المسلمِ  َدمِ  تَحريمُ : الحديثِ  وفي  النَّف سَ  تَق تُلُوا َواَل : }الَىتع هللاُ  قال كما بالحقِّ

مَ  الَّتِي ُ  َحرَّ  [.33: اإلسراء{ ]بِال َحقِّ  إاِلَّ  هللاَّ

َرابِ  ِمنَ  نَاس   َجاءَ  وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا  هللاِ  َرسولِ  إلى األع 

ُ  َصلَّى وفُ  عليهمِ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  فََحثَّ  َحاَجة ، أََصابَت هُم   قد   َحالِِهم   ُسوءَ  فََرأَى الصُّ

َدقَِة، علَى النَّاسَ  ِههِ  في ذلكَ  ُرئِيَ  حتَّى عن ه فأب طَُؤوا الصَّ  َرُجال   إنَّ  ثُمَّ : قالَ . َوج 

ة   َجاءَ  األن َصارِ  ِمنَ  ُرورُ  ُعِرفَ  حتَّى تَتَابَُعوا ثُمَّ  آَخُر، َجاءَ  ثُمَّ  َوِرق ، ِمن بُصرَّ  السُّ

ِهِه، في ُ  ىَصلَّ  هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  َوج  اَلمِ  في َسنَّ  َمن: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  ُسنَّة   اإلس 

َدهُ، بهَا فَُعِملَ  َحَسنَة ، رِ  ِمث لُ  له ُكتِبَ  بَع   أُُجوِرِهم   ِمن يَن قُصُ  َواَل  بهَا، َعِملَ  َمن أَج 

، اَلمِ  في َسنَّ  َوَمن شيء  َدهُ، بهَا فَُعِملَ  َسيِّئَة ، ُسنَّة   اإلس  رِ  لُ ِمث   عليه ُكتِبَ  بَع   َمن ِوز 

َزاِرِهم   ِمن يَن قُصُ  َواَل  بهَا، َعِملَ   َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َخطَبَ : رواية وفي. شيء   أَو 

 ُ َدقَِة، علَى فََحثَّ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ نَى الصَّ  قالَ : رواية وفي. َجِرير   َحديثِ  بَمع 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َملُ  َصالَِحة   ُسنَّة   َعب د   يَُسنُّ  ال: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ َدهُ  بهَا يُع   ثُمَّ  ،...بَع 

 .الَحديثِ  تََمامَ  َذَكرَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5052: الرقم أو الصفحة

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعن دَ  ُكنَّا وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

رِ  في م   فََجاَءهُ : قالَ  النَّهَاِر، َصد  تَابِي ُعَراة   ُحفَاة   قَو   ُمتَقَلِِّدي الَعبَاِء، أَوِ  النَِّمارِ  ُمج 

يُوِف، تُهُم   السُّ هُ  فَتََمعَّرَ  ُمَضرَ  ِمن ُكلُّهُم   بَل   ُمَضَر، ِمن َعامَّ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  َوج 

 ُ  َوأَقَاَم، فأذَّنَ  باَلال   فأَمرَ  َخَرَج، ثُمَّ  فََدَخلَ  الفَاقَِة، ِمنَ  بِهم   َرأَى لِما َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

{ َواِحَدة   نَف س   ِمن َخلَقَُكم   الذي َربَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا: }فَقالَ  َخطَبَ  ثُمَّ  فََصلَّى

َ  إنَّ } اآليَِة، آِخرِ  إلى رِ  في الَّتي َواآليَةَ [ 1:النساء{ ]اَرقِيب   علَي ُكم كانَ  هللاَّ : الَحش 

َ  اتَّقُوا} َ  َواتَّقُوا لَِغد   قَدََّمت   ما نَف س   َول تَن ظُر   هللاَّ  ِمن َرُجل   تََصدَّقَ [ 15:الحشر{]هللاَّ
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هَِمِه، ِمن ِدينَاِرِه، بِِه، ِمن ِدر  ِه، َصاعِ  ِمن ثَو  ِرِه، َصاعِ  ِمن بُرِّ  ولو قاَل، حتَّى تَم 

َرة   بِشقِّ  ة   األن َصارِ  ِمنَ  َرُجل   فََجاءَ : قالَ  تَم  ِجزُ  َكفُّهُ  َكاَدت   بُصرَّ  قد   بَل   َعن هَا، تَع 

، َمي نِ  َرأَي تُ  حتَّى النَّاُس، تَتَابَعَ  ثُمَّ : قالَ  َعَجَزت   َرأَي تُ  حتَّى َوثِيَاب ، طََعام   ِمن َكو 

هَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  َوج  هَبَة ، َكأنَّهُ  تَهَلَُّل،يَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  ُمذ 

 ُ اَلمِ  في َسنَّ  َمن: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ ُرهَا، فَلَهُ  َحَسنَة ، ُسنَّة   اإلس  رُ  أَج   بهَا َعِملَ  َمن َوأَج 

َدهُ، ، أُُجوِرِهم   ِمن يَن قُصَ  أَن   غيرِ  ِمن بَع  اَلمِ  في َسنَّ  َوَمن شيء   َسيِّئَة ، ُسنَّة   اإلس 

ُرهَا عليه كانَ  رُ  ِوز  ِدِه، ِمن بهَا َعِملَ  َمن َوِوز  َزاِرِهم   ِمن يَن قُصَ  أَن   غيرِ  ِمن بَع   أَو 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعن دَ  ُكنَّا[: رواية وفي.]شيء   رَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ ... النَّهَاِر، َصد 

فَر   اب نِ  َحديثِ  بِمث لِ  يَاَدةِ  ِمنَ  ُمَعاذ   اب نِ  َحديثِ  وفي. َجع   الظُّه رَ  َصلَّى ثُمَّ : قالَ  الزِّ

ا ُكن تُ [:رواية وفي. ]َخطَبَ  ثُمَّ  ُ  َصلَّى النبيِّ  ِعن دَ  َجالِس  م   فأتَاهُ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ  قَو 

تَابِي تِِه، الَحِديثَ  َوَساقُوا النَِّماِر، ُمج  ا َصِعدَ  ثُمَّ  الظُّه رَ  فََصلَّى: َوفِيهِ  بقِصَّ  ِمن بَر 

ا، َ  فََحِمدَ  َصِغير  ا: قالَ  ثُمَّ  عليه، َوأَث نَى هللاَّ ُد، أَمَّ َ  فإنَّ  بَع   أَيُّهَا يَا: }ِكتَابِهِ  في أَن َزلَ  هللاَّ

َرابِ  ِمنَ  نَاس   َجاءَ [:رواية وفي. ]اآليَةَ { َربَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ   هللاِ  َرسولِ  إلى األع 

ُ  َصلَّى وُف، عليهمِ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ  َحاَجة ، أََصابَت هُم   قد   َحالِِهم   ُسوءَ  فََرأَى الصُّ

نَى فََذَكرَ   .َحديثِِهم   بَمع 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5052: الرقم أو الصفحة

 البَداءةِ  ِمن والتَّحذيرُ  به، ليُستَنَّ  بالخيِر؛ البَداءةِ  على الحثُّ  :الحديثِ  في --5

؛  .به يُستَنَّ  أن خوفَ  بالشَّرِّ

تِه وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  رحمةُ : وفيه --2  .بأمَّ

 56 اآليات( : 08) العنكبوت سورة]قومه   مع السالم عليه نوح قصة -0

 [51 الى
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 فَأََخَذُهمُ  عاماً  َخْمِسينَ  إاِلَّ  َسنَةٍ  أَْلفَ  فِيِهمْ  فَلَبِثَ  قَْوِمهِ  إِلى نُوحاً  أَْرَسْلنا َولَقَدْ 

فِ  َوأَْصحابَ  فَأَْنَجْيناهُ ( 56) ظالُِمونَ  َوُهمْ  الطُّوفانُ   آيَةً  َوَجَعْلناها ينَةِ السَّ

 (51) لِْلعالَِمينَ 

  التَّْفِسيرُ 

ا بعثنا ولقد - 16  وخمسين مئة تسع مدة فيهم فمكث قومه، إلى رسوال   نوح 

ا وا فكذبوه هللا، توحيد إلى يدعوهم عام   الطوفان فأخذهم كفرهم، على واستمر 

 .بالغرق فهلكوا لرسله، وتكذيبهم باهلل كفرهم بسبب ظالمون وهم

ا فأنقذنا - 16  بالغرق، الهالك من السفينة في المؤمنين من معه ومن نوح 

 .بها يعتبرون للناس عبرة السفينة وجعلنا

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أخرى مواضع في فصلت قومه، مع نوح لقصة جدا موجز عرض هذا --1

 منها، المؤثرة العظة ىعل اإليجاز هذا مع دلت وقد. الكريم القرآن من كثيرة

 عن قومه إعراض على أسف لما وسلم عليه هللا صل ى للنبي تسلية ذكرت فإنها

 فصبروا، أقوامهم من بالكفار ابتلوا قبلك األنبياء بأن تعالى هللا فأخبره دعوته،

 امتألت أن بعد األرض، إلى أرسل رسول أول ألنه أوال بالذكر نوحا وخص

 سورة في تقدم كما السالم، عليه نوح لقي ما قومه نم نبي يلق لم وأنه كفرا،

 .هود

لُ  : قال وسلم عليه هللا صلّى النبي أن أنس عن روى  ِسلَ  نَبِي   أوَّ  نوح   أُر 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0191: الرقم أو الصفحة

َوة ، في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  مع ُكنَّاأبي هريرة     روي البخاري عن   َدع 

َراُع، إلَي هِ  فَُرفِعَ  ِجبُهُ  وَكانَت   الذِّ مِ  َسيِّدُ  أَنَا: َوقالَ . نَه َسة   منها فَنَهَسَ  تُع   يَومَ  القَو 

ُرونَ  هل   القِيَاَمِة، َمعُ  بَم؟ تَد  ُ  يَج  لِينَ  هللاَّ ، َصِعيد   في واآلِخِرينَ  األوَّ  فيُب ِصُرهُمُ  واِحد 
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ِمُعهُمُ  النَّاِظرُ  نُو الدَّاِعي، ويُس  ُس، منهمُ  وتَد  نَ  أاََل : النَّاسِ  بَع ضُ  فيَقولُ  الشَّم   تََرو 

؟ ما إلى فِيِه، أَن تُم   ما إلى فَعُ  َمن إلى تَن ظُُرونَ  أاََل  بَلََغُكم  ، إلى لَُكم   يَش   فيَقولُ  َربُِّكم 

ُ  َخلَقَكَ  البََشِر، أَبُو أَن تَ  آَدمُ  يا: فيَقولونَ  فَيَأ تُونَهُ  آَدمُ  أَبُوُكم   :النَّاسِ  بَع ضُ   بيَِدِه، هللاَّ

َكنَكَ  لََك، فََسَجُدوا الَماَلئَِكةَ  وأََمرَ  ُروِحِه، ِمن فِيكَ  ونَفَخَ  فَعُ  أاََل  الَجنَّةَ، وأَس   لَنَا تَش 

نُ  ما تََرى أاََل  َربَِّك، إلى َضب   لَم   َغَضب ا َغِضبَ  َربِّي: فيَقولُ  َغنَا؟بَلَ  وما فيه نَح   يَغ 

َضبُ  واَل  ِمث لَهُ، قَب لَهُ  َدهُ  يَغ   نَف ِسي، نَف ِسي فََعَصي تُهُ، الشََّجَرةِ  َعنِ  ونَهَانِي ِمث لَهُ، بَع 

هَبُوا هَبُوا غيِري، إلى اذ  ا، فَيَأ تُونَ  نُوح ، إلى اذ   لُ أَوَّ  أَْنتَ  نُوُح، يا: فيَقولونَ  نُوح 

ُسلِ  اكَ  األْرِض، أَْهلِ  إلى الرُّ ُ  وَسمَّ نُ  ما إلى تََرى أَما ،َشُكوًرا َعْبًدا هللاَّ  فِيِه، نَح 

فَعُ  أاََل  بَلََغنَا، ما إلى تََرى أاََل   لَم   َغَضب ا اليومَ  َغِضبَ  َربِّي: فيَقولُ  َربَِّك؟ إلى لَنَا تَش 

َضب   َضبُ  واَل  ِمث لَهُ، قَب لَهُ  يَغ   هللاُ  َصلَّى النبيَّ  ائ تُوا نَف ِسي، نَف ِسي ِمث لَهُ، َدهُ بَع   يَغ 

ُجدُ  فَيَأ تُونِي وسلََّم، عليه تَ  فأس  ِش، تَح  دُ  يا فيُقَالُ  الَعر  فَع   ُمَحمَّ فَع   َرأ َسَك، ار   واش 

، طَه   وَسل   تَُشفَّع  دُ  قالَ  تُع  فَظُ  ال: ُعبَي د   بنُ  ُمَحمَّ  .َسائَِرهُ  أَح 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0060: الرقم أو الصفحة

 .فالموقِ  هذا هولِ  ِشدَّة: الحديث وفي --5

 .سبحانه به يَليقُ  ما على وجلَّ  عزَّ  هلل الغضبِ  إثباتُ : وفيه --2

 برسالة يؤمن لم هللا، توحيد إلى الدعوة في الطويلة المدة هذه من وبالرغم --6

 الف سنة إال خمسين عاما  وآدم عاش الف سنة ..قليلة فئة إال السالم عليه نوح

ا وفي الصحيح عن عبدهللا بن عباس ِ  رسولُ  قالَ  الدَّينِ  يةُ آ نزلت لمَّ  صلَّى هللاَّ

 ُ لَ  إنَّ :  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ َ  أنَّ  ، السَّالمُ  عليهِ  ، آدمُ  جحدَ  َمن أوَّ ا هللاَّ  مسحَ  ، آدمَ  خلقَ  لمَّ

يَّتَهُ  يعرضُ  فجعلَ  ، القيامةِ  يومِ  إلى ذارئ   هوَ  ما منهُ  فأخرج ظَه َرهُ   ، عليهِ  ذرِّ

:  قالَ .  داودُ  ابنُكَ  هوَ :  قالَ  ؟ هذا َمن ، ربِّ  أي:  فقالَ  ، يزهر رجال   فيهم فرأى

ا ستُّونَ :  قالَ  ؟ عمُرهُ  كم ، ربِّ  أي  إالَّ  ال:  قالَ .  عمِرهِ  في زد ربِّ :  قالَ  ، عام 

 عليهِ  فََكتبَ  ، أربعينَ  فزاَدهُ  ، سنة   ألفَ  آدمَ  عمرُ  َوكانَ .  عمِركَ  من أزيَده أن
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ا ، لمالئَِكةَ ا عليهِ  وأشهدَ  كتاب ا بذلِكَ   قد إنَّهُ :  قالَ  المالئَِكةُ  وأتتهُ  آدمُ  احتُِضرَ  فلمَّ

ا أربعونَ  ُعُمري من بقيَ   ما:  قالَ .  داودَ  البنِكَ  َوهَبتَها قد إنَّكَ :  لَهُ  فقيلَ  ، عام 

ُ  فأبرزَ .  فَعلتُ   المالئَِكةَ  عليهِ  وأشهَدَ  ، الكتابَ  عليهِ  هللاَّ

 التفسير عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  حدثالم|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/009: الرقم أو الصفحة

هودِ  الِكتابةِ  إلى إرشاد   :الحديثِ  وفي  ِمن ذلك أنَّ  وبَيانُ  المعامالِت، في والشُّ

ننِ  ت التي والشَّرائعِ  السُّ  . السَّالمُ  عليه آَدمُ  َخل قَ  معَ  أُقِرَّ

 أما الكافرين، ومصير المؤمنين مصير ملحوظ بنحو القصة في وظهر --6

 ونجوا فيها فركبوا صنعها، قد نوح كان التي السفينة في هللا نجاهم فقد األوائل

 السفينة هللا وجعل جميعا، هللا أغرقهم فقد المكذبون الكافرون وأما الغرق، من

 .اتعظ لمن وعظة اعتبر لمن عبرة النجاة أو العقوبة أو

: الثالثة األصول على قومه  *األدلة مع السالم عليه إبراهيم قصة -6

 [00 الى 55 اآليات( : 08) العنكبوت سورة]والبعث   والرسالة الوحدانية

َ  اْعبُُدوا لِقَْوِمهِ  قالَ  إِذْ  َوإِْبراِهيمَ  ( 55) تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  ذلُِكمْ  َواتَّقُوهُ  هللاَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  إِنَّما ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  إِْفكاً  َوتَْخلُقُونَ  أَْوثاناً  هللاَّ  ال هللاَّ

ِ  ِعْندَ  فَاْبتَُغوا ِرْزقاً  لَُكمْ  يَْملُِكونَ  ْزقَ  هللاَّ  تُْرَجُعونَ  إِلَْيهِ  لَهُ  َواْشُكُروا َواْعبُُدوهُ  الرِّ

بُوا َوإِنْ ( 52) ُسولِ  َعلَى َوما لُِكمْ قَبْ  ِمنْ  أَُممٌ  َكذَّبَ  فَقَدْ  تَُكذِّ  اْلُمبِينُ  اْلباَلغُ  إاِلَّ  الرَّ

ُ  يُْبِدئُ  َكْيفَ  يََرْوا أََولَمْ ( 59) ِ  َعلَى ذلِكَ  إِنَّ  يُِعيُدهُ  ثُمَّ  اْلَخْلقَ  هللاَّ ( 58) يَِسيرٌ  هللاَّ

ُ  ثُمَّ  اْلَخْلقَ  بََدأَ  َكْيفَ  فَاْنظُُروا اأْلَْرضِ  فِي ِسيُروا قُلْ   إِنَّ  اآْلِخَرةَ  لنَّْشأَةَ ا يُْنِشئُ  هللاَّ

 َ  تُْقلَبُونَ  َوإِلَْيهِ  يَشاءُ  َمنْ  َويَْرَحمُ  يَشاءُ  َمنْ  يَُعذِّبُ  (00) قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى هللاَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَُكمْ  َوما السَّماءِ  فِي َوال اأْلَْرضِ  فِي بُِمْعِجِزينَ  أَْنتُمْ  َوما( 05)  ِمنْ  هللاَّ

ِ  بِآياتِ  َكفَُروا َوالَِّذينَ ( 00) نَِصيرٍ  َوال َولِيٍّ   َرْحَمتِي ِمنْ  يَئُِسوا أُولئِكَ  َولِقائِهِ  هللاَّ

 (00) أَلِيمٌ  َعذابٌ  لَُهمْ  َوأُولئِكَ 

   التَّْفِسيرُ 
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 واتقوا هللا اعبدوا: لقومه قال حين إبراهيم قصة -الرسول أيها- واذكر - 15

 كنتم إن لكم خير به مأمورال ذلكم نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال عقابه

 .تعلمون

ا -المشركون أيها- تعبدون إنما - 15 ، وال تنفع ال أصنام   وتختلقون تضر 

 ال هللا دون من تعبدونهم الذين إن للعبادة، استحقاقها تزعمون حين الكذب

 واعبدوه الرزاق، فهو الرزق هللا عند فاطلبوا فيرزقوكم، رزق ا لكم يملكون

 القيامة يوم ترجعون وحده إليه الرزق، من عليكم به أنعم ما له واشكروا وحده

 .أصنامكم إلى ال والجزاء للحساب

بوا إن - 15  ،- وسلم عليه هللا صلى - محمد به جاء بما -المشركون أيها- تَُكذِّ

 البالغ إال الرسول على وما وثمود، وعاد نوح كقوم قبلكم من أمم كذبت فقد

 .إليكم بتبليغه ربه هأمر ما بل غكم وقد الواضح،

 بعد يعيده ثم ابتداء، الخلق هللا يخلق كيف المكذبون هؤالء ير لم أو - 15

 .شيء يعجزه ال قادر فهو سهل، هللا على ذلك إن! فنائه؟

 فتأملوا األرض في سيروا: بالبعث المكذبين لهؤالء -الرسول أيها- قل - 21

 للبعث الثانية الحياة وتهمم بعد الناس يحيي هللا ثم الخلق، هللا بدأ كيف

 بعث عن يعجز فال شيء، يعجزه ال قدير، شيء كل على هللا إن والحساب،

 .أوال   خلقهم عن يعجز لم كما الناس

 وإليه بفضله، خلقه من يشاء من ويرحم بعدله، خلقه من يشاء من يعذب - 21

 .أحياء قبوركم من يبعثكم حين للحساب القيامة يوم ترجعون وحده

 السماء، في وال األرض في عقابه من منفلتين وال ربكم، بفائتين ولستم - 22

 يرفع نصير هللا دون من لكم وليس أمركم، يتولى ولي هللا دون من لكم وليس

 .عذابه عنكم
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 من قنطوا أولئك القيامة، يوم وبلقائه سبحانه هللا بآيات كفروا والذين - 23

ا الجنة يدخلوا فلن رحمتي،  في ينتظرهم موجع عذاب لهم وأولئك لكفرهم، أبد 

 .اآلخرة

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 أي) هللا عبادة إلى السالم عليهم األنبياء جميع كدعوة إبراهيم دعوة كانت -1

 .معاصيه وترك أوامره بفعل عذابه واتقاء وتوحيده( بالعبادة إفراده

بُُدوا: تعالى وقوله َ  اع   ونفي اإلله إثبات التوحيد ألن التوحيد إلى إشارة َواتَّقُوهُ  هللاَّ

بُُدوا: فقوله غيره، َ  اع   .الغير نفي َواتَّقُوهُ : وقوله اإلله، إثبات هللاَّ

، عن وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر ، أِدينَ  أن   لََعلِّي إنِّي: فَقالَ  ِدينِِهم   ِدينَُكم 

نِي، بِر  ِرو بنَ  َزي دَ  أنَّ  علَى تَُكونُ  ال: الَ فَق فأخ  أ مِ  إلى َخَرجَ  نُفَي ل   بنِ  َعم  أَلُ  الشَّ  يَس 

يِن، َعنِ  ا فَلَقِيَ  ويَت بَُعهُ، الدِّ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأ ُخذَ  حتَّى ِدينِنَا فََسأَلَهُ  اليَهُودِ  ِمنَ  َعالِم 

ِ، َغَضبِ  ِ  َغَضبِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما: َزي د   قالَ  هللاَّ ِملُ  واَل  ،هللاَّ ِ  َغَضبِ  ِمن أح   شيئ ا هللاَّ

ا، تَِطيُعهُ  وأنَّى أبَد  لَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه؟ علَى تَُدلُّنِي فَهل  ! أس   َحنِيف ا، يَكونَ  أن   إالَّ  أع 

َرانِي  ا، واَل  يَهُوِدي  ا، يَُكن   لَم   إب َراِهيَم؛ ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: َزي د   قالَ   واَل  نَص 

بُدُ يَ  َ، إالَّ  ع  ا فَلَقِيَ  َزي د   فََخَرجَ  هللاَّ  تَُكونَ  لَن  : فَقالَ  ِمث لَهُ، فََذَكرَ  النََّصاَرى ِمنَ  َعالِم 

نَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأ ُخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى ِ، لَع  نَةِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما: قالَ  هللاَّ ِ، لَع   واَل  هللاَّ

ِملُ  نَةِ  ِمن أح  ِ، لَع  ا، شيئ ا َغَضبِهِ  ِمن واَل  هللاَّ تَِطيعُ  وأنَّى أبَد   علَى تَُدلُّنِي فَهل  ! أس 

لَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه؟  إب َراِهيَم؛ ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: قالَ  َحنِيف ا، يَكونَ  أن   إالَّ  أع 

َرانِي  ا، واَل  يَهُوِدي  ا، يَُكن   لَم   بُدُ  واَل  نَص  َ، إالَّ  يَع  ا هللاَّ لَهُم   َزي د   أَىرَ  فَلَمَّ  إب َراِهيمَ  في قَو 

ا َخَرَج، السَّاَلمُ  عليه هَدُ  إنِّي اللَّهُمَّ : فَقالَ  يََدي هِ  َرفَعَ  بََرزَ  فَلَمَّ  ِدينِ  علَى أنِّي أش 

 .إب َراِهيمَ 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0902: الرقم أو الصفحة
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ينَ  أنَّ : الحديثِ  وفي  إبراهيمَ  ِدينُ  وهو اإلسالمُ  هو تعالَى هللاِ  ِعندَ  الَحنيفَ  الدِّ

 يُكن لم السَّالمُ  عليه إبراهيمَ  ِدينَ  وأنَّ  السَّالُم، عليهم والُمرَسلينَ  األنبياءِ  وَجميعِ 

ا َحنيف ا، هللاَ  إالَّ  يعبُدُ  ال كان بل والنصراني  ا، يهودي  ا  والنَّصرانيَّةُ  اليهوديَّةُ  وأمَّ

 وِعيسى ُموَسى وِمنهم باإلسالِم، إالَّ  نبي  ا هللاُ  يَب عثِ  ولم وجلَّ  عزَّ  هللاِ  ِمن فليَسا

ا تعالَى هللاُ  قال كما ُمسلَِميِن؛ اكانَ  فإنَّهما السَّالُم؛ عليهما  أنَّه ُموَسى عن إخبار 

مِ : }لقوِمه قال ِ  آَمن تُم   ُكن تُم   إِن   يَاقَو  لُوا فََعلَي هِ  بِاهللَّ لِِمينَ  ُكن تُم   إِن   تََوكَّ : يونس{ ]ُمس 

ا: }السَّالمُ  عليه ِعيسى عن تعالَى وقال ،[56  قَالَ  رَ ال ُكف   ِمن هُمُ  ِعيَسى أََحسَّ  فَلَمَّ

ِ  إِلَى أَن َصاِري َمن   نُ  ال َحَواِريُّونَ  قَالَ  هللاَّ ِ  أَن َصارُ  نَح  ِ  آَمنَّا هللاَّ هَد   بِاهللَّ  بِأَنَّا َواش 

لُِمونَ   [.62: عمران آل{ ]ُمس 

 تلك بجعل الكذب ويختلقون أيديهم صنع من أصناما يعبدون الوثنيين إن -2

ا تملك ال اأنه مع عنده، شفعاء هلل شركاء األصنام  على تقدر وال نفعا، وال ضر 

 فيجب وحده، هللا هو الرزق منه يطلب الذي الرازق إنما ألحد، الرزق جلب

 إما: أمور ألحد يعبد إنما المعبود ألن غيره دون وحده يسألوه أن العباد على

 وإما المستقبل، في أو الحال في نافعا لكونه وإما بذاته، للعبادة مستحقا لكونه

بُُدونَ  إِنَّما: فقوله منه، خائفا هلكون ِ  ُدونِ  ِمن   تَع  ثانا   هللاَّ  ال أنها إلى إشارة أَو 

لُِكونَ  ال: وقوله لذاتها، العبادة تستحق قا   لَُكم   يَم   في المنفعة عدم إلى إشارة ِرز 

َجُعونَ  إِلَي هِ : وقوله المآل، وفي الحال  الخير يتوقع مرجعا لكونه اعبدوه معناه تُر 

بُوا َوإِن  : وقوله. منه  .تهديد تَُكذِّ

م رسولَه و هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا  الميتةِ  و ، الخمرِ  بيعَ  حرَّ

 األصنامِ  و ، الخنزيرِ  و

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5900: الرقم أو الصفحة

 وَمطاِعمُ  العقوَل، تُفِسدُ  َمشاِربُ : وهي أجناس ، ثالثةِ  تَحريمُ : الَحديثِ  وفي --5

عو األدياَن، تُفِسدُ  وأعيان   َخبِيث ا، ِغذاء   وتَُغذِّي الطِّباَع، تُفِسدُ   الفِتنةِ  إلى وتَد 

 .والشِّركِ 
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مَ  إذا الشَّيءَ  أنَّ : وفيه --2  ثَمنُه مَ ُحرِّ  عينُه ُحرِّ

 فتحيى والثمار، والنبات والحيوان اإلنسان خلق الخلق، بادئ هو تعالى هللا -3

 القيامة يوم أخرى مرة الحياة إلى يعيده ثم اإلنسان، ويهلك يعيدها، ثم تفنى، ثم

 على يسير هي ن وذلك اإلعادة، على القادر فهو واإليجاد اإلبداء على القادر ألن

ا أََولَم   آية وبإيراد. فَيَُكونُ  ُكن  : له قال مراأ أراد إذا ألنه هللا، ُ  يُب ِدئُ  َكي فَ  يََرو   هللاَّ

 :الثالثة األصول على دالة اآليات تكون ال َخل قَ 

ُسولِ  َعلَى َوما: بقوله والرسالة التوحيد،  .والحشر اْلُمبِينُ  اْلباَلغُ  إاِلَّ  الرَّ

 مرة الخلق يعيد الذي وهو ،تعالى هللا خلقها وأرضه سمائه الكون آفاق إن -6

 وذلك مقدورا، أمرا اإلعادة كون يفيد وهذا شيء، كل على القادر ألنه أخرى

      .تعالى هللا على يسيرا األمر لكون تقرير وهو اإلعادة، إمكان في كاف

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فِينَا قَامَ    روي مسلم  عن عبد هللا بن عباس  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ِعظَة ، ب اَخِطي َشُرونَ  إنَُّكم   النَّاسُ  أَيُّهَا يا: فَقالَ  بَمو  ، ُعَراة   ُحفَاة   هللاِ  إلى تُح  ال   ُغر 

لَ  بََدأ نَا كما} ا نُِعيُدهُ  َخل ق   أَوَّ د   وإنَّ  أاََل [ 116: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إنَّا َعلَي نَا َوع 

لَ  َسى، الَخاَلئِقِ  أَوَّ  بِرَجال   َسيَُجاءُ  وإنَّه أاََل  السَّاَلُم، عليه إب َراِهيمُ  ةِ القِيَامَ  يَومَ  يُك 

تِي، ِمن َخذُ  أُمَّ َماِل، َذاتَ  بِهم   فيُؤ  َحابِي، َربِّ  يا: فأقُولُ  الشِّ  ال إنَّكَ : فيُقَالُ  أَص 

ِري َدثُوا ما تَد  َدَك، أَح  الِحُ  الَعب دُ  قالَ  كما فأقُوُل، بَع   ما اَشِهيد   عليهم َوُكن تُ : }الصَّ

تُ  ا فيهم، ُدم  قِيبَ  أَن تَ  ُكن تَ  تََوفَّي تَنِي فَلَمَّ  َشِهيد ، شيء   ُكلِّ  علَى َوأَن تَ  عليهم، الرَّ

ب هُم   إن   فِر   وإن   ِعبَاُدَك، فإنَّهُم   تَُعذِّ ، تَغ  : المائدة{ ]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَن تَ  فإنَّكَ  لهم 

ينَ  يََزالُوا م  لَ  إنَّهُم  : لِي فيُقَالُ : قالَ [ 115 - 115 تَدِّ قَابِِهم   علَى ُمر  . فَاَرق تَهُم   ُمن ذُ  أَع 

، َوِكيع   َحديثِ  وفي ِري ال إنَّكَ : فيُقَالُ  َوُمَعاذ  َدثُوا ما تَد  َدكَ  أَح   .بَع 

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

 [حيحص: ] المحدث حكم خالصة|  0950: الرقم أو الصفحة

 .الَغيبِ  عنِ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إخباُره: الحديثِ  في --1

 .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --2
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 .السَّالم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --3

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --6

ا يَخصُّ  قَد هللاَ  أنَّ : وفيه --6 يصة   غيِرهم أو األنبياءِ  من أحد   َعن بها يَتَميَّز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره،

 معق ب ال يريد، ما ويحكم يشاء، ما يفعل المتصرف الحاكم هو سبحانه هللا -6

 ويرحم التكذيب، أهل تعذيب وهو وحكمته بعدله تعذيبه يشاء من يعذ ب لحكمه،

 إليه، عائدون والجميع المؤمنين، رحمة وهو بفضله، رحمته يشاء من

 لتخويف كله وهذا. واألرض السماء في أحد يعجزه وال أمامه، محاسبون

 .المؤمن وتفريح العاصي

ؤليِّ  األسودِ  أبي عنوفي الصحيح  ، بنَ  ِعمرانَ  سأل أنَّه الدُّ  وابنَ  ُحصين 

،  السماءِ  أهلَ  عذَّب وجلَّ  عزَّ  هللاَ  أنَّ  لو: فقالوا القََدِر، عن كعب   بنَ  بَيَّ وأُ  مسعود 

، غيرُ  وهو عذَّبهم واألرِض،  أوَسعَ  رحمتُه لكانت رحمتِه، في أدَخلَهم ولو ظالِم 

 عذَّبه، فمن يشاُء، َمن ويرَحمُ  يشاء، َمن يُعذِّبُ  قضى ُكلَّما ولكنَّه ُذنوبِهم، من

، فهو ، فهو َرِحَمه، نومَ  الحقُّ  َسبيلِ  في تُنفِقُه ذهب ا أُُحد   ِمثلُ  لك كان ولو الحقُّ

ه خيِره بالقََدرِ  تُؤِمنَ  حتى منك قُبِلَ  ما هللاِ   .وشرِّ

 العواصم تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  -:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  051/ 5: الرقم أو والقواصم الصفحة

 من وال ورعاية، وعناية حفظا أمره يتولى ولي من هللا سوى ألحد ليس -5

 .الشدائد من التخلص على يعينه معين ناصر

 اسِمه مع يَضرُ  ال الذي هللاِ  بسمِ : قال َمن وفي الصحيح عن عثمان بن عفان

 تصب ه لم ، مرات   ثالثُ .  العليمِ  السميعُ  وهو السماءِ  في وال األرضِ  في شيء  

 بالء   فجأةُ  تُصب ه لم مرات   ثالثَ  يُصبحُ  حينَ  قالها وَمن ، يُصبحَ  حتى بالء   فجأةُ 

 .يُمسي حتى
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 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عفان بن عثمان:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1099: الرقم أو الصفحة

 ،(0099) والترمذي له، واللفظ( 1099) داود أبو أخرجه:  التخريج

 وأحمد ،(0958) ماجه وابن ،(8960(( )الكبرى السنن)) في والنسائي

(665) 

سولُ  يُخبِرُ  الَحديثِ  هذا وفي --5  بسم: قال نمَ : "أنَّ  وسلَّم عليهِ  هللاُ  صلَّى الرَّ

تِصمُ  ألتِِجئُ : أي ،"هللاِ  رِ  مع: أي ،"اسِمهِ  مع يُضرُّ  ال الَّذي" باهللِ، وأع   اسِمهِ  ِذك 

ا الَعظيِم؛ ء  " بذلك، وإيمان ا اعتقاد  ضِ  في شي  روهاتِ  من ؛"األر   المك 

 ؛"الَعليمُ  السَّميعُ  وهو" النَّاِزالِت، الباَليا منَ  ؛"السَّماءِ  في وال" والمؤذياِت،

ء   لكلِّ  َسميع   ، بكلِّ  وَعليم   شي  ات   ثالثَ " شيء  عاءِ  هذا يقولُ : أي ،"مرَّ  ثاَلثَ  الدُّ

ات   أَةُ  تُِصب هُ  لم" َمرَّ تة   يأ تي باَلء  : أي ،"باَلء   فج   ؛"يُصبِحَ  حتَّى" سبَب ، بال بَغ 

باحِ  في: أي ،"يُصبِحُ  حينَ  قالَها وَمن" باللَّيِل، قالَها إذا وذلِك  طُلوعِ  بعدَ  الصَّ

ِر، ات   ثالثَ " الفَج  أَةُ  تُِصب هُ  لم مرَّ سي حتَّى بالء   فج   بعد الَمساءِ  إلى: أي ،"يُم 

 الشَّمسِ  ُغروبِ 

 .بالقَدرِ  اإليمانِ  ِمن التَّابِعينَ  عندَ  كان ما بيانُ : وفيه --2

 وجوده على وأعالم أدلة من هللا أقامه بما أو بالقرآن، كفروا الذين إن -5

  من أيسوا فهم تعالى، هللا رحمة من اآلخرة في لهم نصيب ال وقدرته وتوحيده

 من وتهديد واإلعادة التوحيد أصلي بيان بعد هنا باهلل الكفار ذك ر وقد الرحمة،

 .خالف

 شهداءُ  أنتُم و ، السَّماءِ  في هللاِ  شهداءُ  المالئكةُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 األرضِ  في هللاِ 

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

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5209: الرقم أو الصفحة
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ُسولِ  َعلَى َوما: قوله دل   -5  وقت عن البيان تأخير أن على ال ُمبِينُ  ال باَلغُ  إاِلَّ  الرَّ

 المبين، بالبالغ يأت لم فإنه يبي نه، ولم شيئا بل غ إذا الرسول ألن يجوز ال الحاجة

        .عليه بما آتيا يكون فال

 العنكبوت سورة] عليه النعم وتعداد به لوط وإيمان له إبراهيم قوم جواب 

 [02 الى 06 اآليات( : 08)

قُوهُ  أَوْ  اْقتُلُوهُ  قالُوا أَنْ  إاِلَّ  قَْوِمهِ  َجوابَ  كانَ  فَما ُ  فَأَْنجاهُ  َحرِّ  فِي إِنَّ  النَّارِ  ِمنَ  هللاَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  اتََّخْذتُمْ  إِنََّما َوقالَ ( 06) يُْؤِمنُونَ  لِقَْومٍ  آَلياتٍ  ذلِكَ   دَّةَ َموَ  أَْوثاناً  هللاَّ

ْنيا اْلَحياةِ  فِي بَْينُِكمْ   بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  َويَْلَعنُ  بِبَْعضٍ  بَْعُضُكمْ  يَْكفُرُ  اْلقِياَمةِ  يَْومَ  ثُمَّ  الدُّ

 إِلى ُمهاِجرٌ  إِنِّي َوقالَ  لُوطٌ  لَهُ  فَآَمنَ ( 01) ناِصِرينَ  ِمنْ  لَُكمْ  َوما النَّارُ  َوَمأْواُكمُ 

يَّتِهِ  فِي َوَجَعْلنا َويَْعقُوبَ  إِْسحاقَ  لَهُ  َوَوَهْبنا( 05) اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َربِّي  ُذرِّ

ةَ  ْنيا فِي أَْجَرهُ  َوآتَْيناهُ  َواْلِكتابَ  النُّبُوَّ الِِحينَ  لَِمنَ  اآْلِخَرةِ  فِي َوإِنَّهُ  الدُّ  (02) الصَّ

  التَّْفِسيرُ 

 وحده هللا عبادة من به أمرهم ما بعد- له إبراهيم قوم جواب كان فما - 26

ا النار في ارموه أو اقتلوه: قالوا أن إال -األوثان من غيره عبادة وترك  انتصار 

ا فيها رميه بعد النار من تسليمه في إن النار، من هللا فسل مه آللهتكم،  لقوم لِعبَر 

 .بالعبر ينتفعون الذين هم ألنهم يؤمنون؛

ا اتخذتم اإنم: لقومه السالم عليه إبراهيم وقال - 26  تعبدونها آلهة أصنام 

 التواد   ذلك ينقطع القيامة يوم ثم الدنيا، الحياة في عبادتها على والتواد   للتعارف

ا، بعضكم ويلعن العذاب، معاينة عند بعض من بعضكم فيتبرأ بينكم،  بعض 

كم  هللا، عذاب من يمنعونكم ناصرين من لكم وليس النار، إليه تأوون الذي ومقر 

 .غيرها من وال هللا، دون من تعبدونها كنتم التي صنامكمأ من ال

 إلى مهاجر إني: السالم عليه إبراهيم وقال السالم، عليه لوط له فآمن - 25

 من يذل وال يغالب، ال الذي العزيز هو إنه المباركة، الشام أرض إلى ربي

 .وتدبيره تقديره في الحكيم إليه، هاجر
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ة، أوالده في وصي رنا يعقوب، ابنهو إسحاق إبراهيم وأعطينا - 25  النبو 

 الدنيا في الحق على صبره ثواب وأعطيناه هللا، عند من المنزلة والكتب

َزى اآلخرة في وإنه الحسن، والثناء األوالد بصالح  ال الصالحين، جزاء ليُج 

  .اآلخرة في الكريم الجزاء من له أعد   ما الدنيا في أعطي ما ينقص

 بوية صحيحة المتن والسندقرآن تفسره سنة ن 

 :يأتي ما على باآليات يستدل

 : الثالثة الدين أصول لقومه السالم عليه الخليل إبراهيم أثبت --5

 هللا. وحدانية وهي --1

 النبوة. أو الرسالة وصحة --2

 والحشر. والبعث --3

 نادوالع الكفر تمكن من النابع جوابهم فكان ذلك، على الدامغ البرهان وأقام --6

قُوهُ  أَو   اق تُلُوهُ : هو والمكابرة  أشد بالنار قتل وهو تحريقه، على اتفقوا ثم َحرِّ

 .العادي القتل من وتشفيا وتعذيبا نكاية

 أضرموا ثم الكبيرة، األحطاب وجمعوا العظيمة، الجموع إبراهيم قوم حشد -2

 ثم منها، أعظم قط نار توقد ولم السماء، عنان إلى لهبها فارتفع النار، فيها

 هللا فأنجاه فيها، قذفوه ثم المنجنيق، كفة في وألقوه فكتفوه إبراهيم، إلى عمدوا

دا   ُكونِي نارُ  يا: تعالى قال كما وسالما، بردا عليه وجعلها وسل مه،  َوَسالما   بَر 

 [ .55/ 21 األنبياء] إِب راِهيمَ  َعلى

 على دَخلَت أنَّها  ُمغيرةِ ال بنِ  الفاكهِ  موالةُ  َسائِبةُ وفي صحيح ابن ماجه  عن 

ا بَيتِها في فرأَت   عائشةَ، ا، ُرمح   تصنعينَ  ما الُمؤمنيَن، أمَّ  يا: فقالت موضوع 

بََرنا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاِ  نَبِيَّ  فإنَّ  األوزاَغ؛ هذه به نقتُلُ : قالت بهذا؟  أن: أخ 

 الوزغ غير النار فأتأط إال دابة األرض في تكن لم النار في ألقي لما إبراهيم

 بقتله وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللا رسول فأمر عليه تنفخ كانت فإنها
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 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0506: الرقم أو الصفحة ماجه

رُ : الحديث وفي --5  الحيواناِت  من ضار   َوُكلِّ  الَوَزغِ  بِقت لِ  األَم 

 على قادر وهللا للعادة، خارق والمعجز معجز، أمر فهو النار استبراد كيفية أما

 .النار عن الحرارة خاصية بسلب شيء، كل

 للنيران، وجسده للرحمن، نفسه بذل فإنه إماما للناس هللا جعله وأمثاله لهذا

 أهل جميع محبته على فاجتمع فان،للضي ماله وجعل للقربان، بولده وسخا

 .األديان

 فيها، ألقي ما بعد تحرقه لم حتى العظيمة، النار من إبراهيم إنجاء في إن -3

 وجعلها النار، من اإلنجاء ألن هنا اآليات وجمع. ورسله باهلل للمؤمنين آليات

 مجموع ذلك، وغير به، أوثقوه الذي الحبل إال بالنار يحترق ولم وسالما، بردا

 بشارة وفيه المؤمنون، إال بذلك يصدق ال ألنه بالمؤمنين اآليات وخص. آيات

 .القيامة يوم النار عليهم يبرد هللا بأن للمؤمنين

 وقت السفينة اتخاذ على للداللة لِل عالَِمينَ  آيَة   َوَجَعل ناها: فقال نوح قصة في أما

 ظاهرة عالمة لمينللعا وجعلها واحدة، آية فهي المهلكات، عن وصونها الحاجة

 المؤمنين وليس أحد، كل بها فعلم ورأوها، الناس، عليها مر   حتى أعواما لبقائها

 .فقط

 هم ما فساد وبيان الكفار لوم إلى عاد النار، في إبراهيم إلقاء من بالرغم -6

 إليجاد األوثان عبادة اتخذتم إنكم: فقال األعمى، بالتقليد وتمسكهم وخطئه، عليه

 أهل بين يحدث الذي كالتوافق بينكم، فيما والتواصل والترابط واددالت من نوع

 .معين مذهب

 تنقطع ثم فقط، الدنيا في رابطة فهي موثقة، غير واهية الروابط تلك أن غير

 القيامة، يوم بينكم والتعادي والتالعن التباغض فيقع اآلخرة، عالم في وتتالشى
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 رؤساءهم، األتباع ويلعن األتباع، من والرؤساء عب ادها، من األوثان فتتبرأ

 .جهنم نار الجميع مأوى ويكون

 آِخرَ  كانَ : قالَ  َعبَّاس ، اب نِ  َعنِ  صبيح بن مسلم الضحىوفي الصحيح عن أبي 

لِ  بِيَ : النَّارِ  في أُل قِيَ  ِحينَ  إب َراِهيمَ  قَو  ُ  َحس  مَ  هللاَّ  .الَوِكيلُ  ونِع 

:  المصدر|  البخاري:  دثالمح|  صبيح بن مسلم الضحى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6156: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح

بُنَا: َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ وفي الصحيح  ُ  َحس  مَ  هللاَّ  عليه إب َراِهيمُ  قالَهَا الَوِكيُل، ونِع 

د   وقالَهَا النَّاِر، في أُل قِيَ  ِحينَ  السَّاَلمُ   إِنَّ : }قالوا ِحينَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى ُمَحمَّ

هُم   لَُكم   َجَمُعوا قَد   النَّاسَ  َشو  بُنَا َوقَالُوا إِيَمان ا فََزاَدهُم   فَاخ  ُ  َحس  مَ  هللاَّ  آل{ ]ال َوِكيلُ  َونِع 

 [.153: عمران

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6150: الرقم أو الصفحة

لِ  أهميَّةُ  :الحديثِ  وفي ادقِ  التوكُّ  وأنَّ  إليه اللُّجوءِ  وُحسنِ  تعالى، هللاِ  على الصَّ

 ..النجاةَ  فيه

 في الكفار فإن ونصره، إبراهيم هامن هللا أنجى التي كالنار اآلخرة نار ليست -6

 .تعالى هللا عذاب عنهم ويمنع ينصرهم دافع، ناصر وال شافع لهم وليس النار،

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  نَاُرُكم  : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ء   ا َسب ِعينَ  ِمن ُجز  ء  ِ  َرسولَ  يا: قيلَ  َجهَنََّم، نَارِ  ِمن ُجز  : قالَ  لََكافِيَة ، َكانَت   إن   ،هللاَّ

لَت   َعة   عليهنَّ  فُضِّ ا، وِستِّينَ  بتِس  ء  هَا ِمث لُ  ُكلُّهُنَّ  ُجز   .َحرِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0051: الرقم أو الصفحة



188 
 

 ناِرها ِعظَمِ  وبيانُ  اآلَن، وموجودة   َمخلوقة   النارَ  أنَّ : الحديثِ  وفي --5

 .منها تعالَى هللاُ  أجاَرنا وَحرارتِها،

 .إليها الموِصلةِ  األعمالِ  عن النَّاسُ  ليَبُعدَ  النَّارِ  ِمن تَحذير  : وفيه --2

ل السالم عليه لوط -5   عليه النار رأى حين السالم عليه إبراهيم صدق من أو 

 .معجزة وتلك وسالما، رداب

ة، به وآمنت أخته، ابن وكان بإبراهيم، لوط آمن :إسحاق ابن قال  وكانت سار 

 .عمه بنت

 بعد الكلي اليأس وحصل قومه، يهتد ولم اإلرشاد في إبراهيم بالغ أن بعد -5

 ألن المهاجرة وجبت يؤمنوا، ولم النار، من نجاته وهي الكبرى، اآلية وجود

 هاجر لذا فيه، جدوى وال عبث فيهم فبقاؤه ينتفعوا، ولم قومه هدى إذا الهادي

 أخيه ابن ومعه سنة، وسبعين خمس ابن وهو بفلسطين، ونزل بابل أرض من

ة وامرأته تارخ، بن هاران بن لوط  .الكفر أرض من هاجر من أول وهو. سار 

َماءُ  فََدَخلَت   وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  ِممَّن   َوهي ُعَمي س ، بن تُ  أَس 

جِ  َحف َصةَ  علَى معنَا، قَِدمَ  ُ  َصلَّى النبيِّ  َزو   َكانَت   َوقَد   َزائَِرة ، وسلَّمَ  عليه هللاَّ

َماءُ  َحف َصةَ، علَى ُعَمرُ  فََدَخلَ  إلَي ِه، هَاَجرَ  فِيَمن النََّجاِشيِّ  إلى هَاَجَرت    َوأَس 

َماءَ  َرأَى ِحينَ  ُعَمرُ  فَقالَ  ِعن َدهَا، َماءُ : قالَت   هِذه؟ نمَ : أَس   قالَ  ُعَمي س ، بن تُ  أَس 

ِريَّةُ  هِذه؟ الَحبَِشيَّةُ : ُعَمرُ  َماءُ  فَقالَت   هِذه؟ البَح  ،: أَس   َسبَق نَاُكم  : ُعَمرُ  فَقالَ  نََعم 

َرِة، نُ  بالِهج  ُ  َصلَّى هللاِ  بَرسولِ  أََحقُّ  فَنَح  ، وسلَّمَ  عليه هللاَّ ، ِمنُكم   َوقالَت   فََغِضبَت 

، ُعَمرُ  يا َكَذب تَ : لَِمة  كَ  ِ  َكالَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  مع ُكن تُم   َوهللاَّ  يُط ِعمُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

، ، َويَِعظُ  َجائَِعُكم  ضِ  في أَو   َداِر، في َوُكنَّا َجاِهلَُكم   في البَُغَضاءِ  البَُعَداءِ  أَر 

ا أَط َعمُ  ال هللاِ  َواي مُ  َرسولِِه، وفي هللاِ  في َوذلكَ  الَحبََشِة، َربُ  َواَل  طََعام   َشَراب ا أَش 

ُكرَ  حتَّى ُ  َصلَّى هللاِ  لَِرسولِ  قُل تَ  ما أَذ  نُ  وسلََّم، عليه هللاَّ َذى ُكنَّا َونَح   َونَُخاُف، نُؤ 

ُكرُ  ُ  َصلَّى هللاِ  لَِرسولِ  ذلكَ  َوَسأَذ  أَلُهُ، وسلَّمَ  عليه هللاَّ ِ  َوأَس  ِذبُ  ال َوَوهللاَّ  أَِزيغُ  َواَل  أَك 

ا: قالَ  ذلَك، علَى أَِزيدُ  َواَل  ُ  َصلَّى النبيُّ  َجاءَ  فَلَمَّ  هللاِ  نَبِيَّ  يا: قالَت   وسلَّمَ  عليه هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  َوَكَذا، َكَذا: قالَ  ُعَمرَ  إنَّ   بي بأََحقَّ  ليسَ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

، َحابِهِ  َولَهُ  ِمنُكم  َرة   َوألَص  ، َولَُكم   اِحَدة ،وَ  ِهج  فِينَِة، أَه لَ  أَن تُم  َرتَانِ  السَّ : قالَت  . ِهج 

َحابَ  ُموَسى أَبَا َرأَي تُ  فَلقَد   فِينَةِ  َوأَص  ، يَأ تُونِي السَّ َساال  أَلُونِي أَر   هذا عن يَس 

ن يَا ِمنَ  ما الَحديِث، ظَمُ  َواَل  أَف َرحُ  به هُم   شيء   الدُّ ا أَن فُِسِهم   في أَع   لهم   قالَ  ممَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َدةَ  أَبُو قالَ . وسلَّمَ  عليه هللاَّ َماءُ  فَقالَت  : بُر   أَبَا َرأَي تُ  فَلقَد  : أَس 

تَِعيدُ  وإنَّه ُموَسى،  .ِمنِّي الَحِديثَ  هذا لَيَس 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم الصةخ|  0100: الرقم أو الصفحة

َرجُ  بَلََغنَا وفي الصحيح عن أبي موسي نُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيِّ  َمخ   ونَح 

نَا باليََمِن، ، أَنَا لي وأََخَوانِ  أَنَا إلَي هِ  ُمهَاِجِرينَ  فََخَرج  َغُرهُم  َدةَ، أَبُو أََحُدهُما أَص   بُر 

ا- ُره م   أَبُو واآلَخرُ  ع ، في :قالَ  إمَّ ا بِض  ِسيَن، ثاََلثَة   في: قالَ  وإمَّ  اث نَي نِ  أَوِ  وَخم 

ِسينَ  ِمي ِمن َرُجال   وَخم   بالَحبََشِة، النََّجاِشيِّ  إلى َسفِينَتُنَا فأل قَت نَا َسفِينَة ، فََرِكب نَا -قَو 

فَرَ  وَوافَق نَا َحابَهُ  طَالِب   أَبِي بنَ  َجع  فَر   فَقالَ  ِعن َدهُ، وأَص  ِ  َرسولَ  نَّ إ: َجع   َصلَّى هللاَّ

نَا معنَا، فأقِيُموا باإِلقَاَمِة، وأََمَرنَا هَاهُنَا، بََعثَنَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  نَا حتَّى معهُ  فأقَم   قَِدم 

ا، هَمَ  َخي بََر، اف تَتَحَ  ِحينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيَّ  فََوافَق نَا َجِميع  : قالَ  أَو  - لَنَا فأس 

طَ   معهُ، َشِهدَ  لَِمن إالَّ  شيئ ا، منها َخي بَرَ  فَت حِ  عن َغابَ  ألَحد   قََسمَ  وما -منها انَافأع 

َحابَ  إالَّ  فَر   مع َسفِينَتِنَا أَص  َحابِِه، َجع   .معهُم   لهم   قََسمَ  وأَص 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0505: الرقم أو الصفحة البخاري

 أبي بنِ  فرِ َجع ِمثلُ - األوائلِ  المهاِجرينَ  وَمنزلةِ  َمنقَبةِ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5

رتينِ  لهم بأنَّ  -َمَعهما كانوا وَمن األشعريِّ  ُموسى وأبي طالب    .ِهج 

فَ  والحاكمِ  لإلمامِ  أنَّ : وفيه --2 صَ  وأن   الَمغانِم، أموالِ  في التَّصرُّ ا يُخصِّ  ُجزء 

طى كما مالَه، فَقَدَ  ولَمن المسلمينَ  لِنوائبِ  منه  .السَّفينةِ  أه لَ  أع 
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 ِمن وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  مع األوائلُ  المسلِمون عاناهُ  ما بَيانُ : وفيه --3

 .النَّاسِ  إلى هللاِ  َدعوةَ  أوَصلوا حتَّى آالم  

م   لَقَلَّ  وفي الصحيح عن عائشة ام المؤمنين  هللاُ  َصلَّى النبيِّ  علَى يَأ تي كانَ  يَو 

ر   أبِي بَي تَ  فيه يَأ تي إالَّ  وسلََّم، عليه ا النَّهَاِر، طََرفَيِ  أَحدَ  بَك   في له أُِذنَ  فَلَمَّ

نَا لَم   الَمِدينَِة، إلى الُخُروجِ  ا، أتَانَا وقد   إالَّ  يَُرع  ر ، أبو به فَُخبِّرَ  ظُه ر   ما: فَقالَ  بَك 

ر   إالَّ  السَّاَعةِ  هِذه في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  َجاَءنَا ا َحَدَث، ألم   عليه َدَخلَ  فَلَمَّ

ر   ألبِي لَ قا ِرج  : بَك  ِ  َرسولَ  يا: قالَ  ِعن َدَك، َمن أخ  نِي اب نَتَاَي، هُما إنَّما هللاَّ  يَع 

َماَء، َعائَِشةَ  تَ : قالَ  وأَس  بَةَ : قالَ . الُخُروجِ  في لي أُِذنَ  قد   أنَّه أَشَعر  ح   يا الصُّ

ِ، َرسولَ  بَةَ،: قالَ  هللاَّ ح  ِ، َرسولَ  يا: قالَ  الصُّ تُهُما نَاقَتَي نِ  ِديِعن إنَّ  هللاَّ َدد   أع 

َداهَُما، فَُخذ   لِل ُخُروِج، تُهَا قد  : قالَ  إح   .بالثََّمنِ  أَخذ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0509: الرقم أو الصفحة البخاري

لُ  َمنقَبةُ  :الَحديثِ  وفي --5 يقَ  وفض  دِّ  .عنه هللاُ  َرضيَ  الصِّ

 هللاُ  َرضيَ  بَكر   أبي لَمن فَعةِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى إيثاِرهِ  على يَُدلُّ  ما: وفيه --2

احلةَ  يَأُخذَ  أن   أَبَى حيثُ  عنه،  .بالثَّمنِ  إالَّ  الرَّ

َرةَ  ال عباس بن عبدهللا وفي الصحيح عن دَ  ِهج   وإذا ونِيَّة ، ِجهاد   ولَِكن   الفَت ِح، بَع 

تُم   تُن فِر   .فان فُِروا اس 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0290: الرقم أو الصفحة

 اف تَتَحَ  يَومَ  لَّمَ وس عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  قالَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

ةَ  َرةَ، ال: َمكَّ تُم   وإَذا ونِيَّة ، ِجهَاد   ولَِكن   ِهج  تُن فِر  مَ  بَلَد   هذا فإنَّ  فَان فُِروا، اس  ُ  َحرَّ  هللاَّ

َمَواتِ  َخلَقَ  يَومَ  َض، السَّ َمةِ  َحَرام   وهو واألر  ِ  بُحر   لَم   وإنَّه القِيَاَمِة، يَومِ  إلى هللاَّ

َمةِ  َحَرام   فَهو نَهَار ، ِمن َساَعة   إالَّ  لي يَِحلَّ  ولَم   قَب لِي، ألَحد   فيه القِتَالُ  يَِحلَّ   بُحر 
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 ِ َضدُ  ال القِيَاَمِة، يَومِ  إلى هللاَّ ُكهُ، يُع   َمن إالَّ  لُقَطَتَهُ  يَل تَقِطُ  واَل  َصي ُدهُ، يُنَفَّرُ  واَل  َشو 

فَهَا، تَلَى واَل  َعرَّ ِ، َرسولَ  يا :الَعبَّاسُ  قالَ . َخاَلهَا يُخ  ِخَر؛ إالَّ  هللاَّ  لِقَي نِِهم   فإنَّه اإلذ 

، ِخرَ  إالَّ : قالَ : قالَ  ولِبُيُوتِِهم   .اإلذ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5906: الرقم أو الصفحة

ةَ  تعالَى هللاِ  تَعظيمُ : الَحديثِ  وفي --5 مِة، لمكَّ  .بها القِتالِ  عن والنَّهيُ  المكرَّ

ةَ  أنَّ : وفيه --2 ا وليس ة ،َعن و فُتِحت   َمكَّ  .ُصل ح 

تُ  وفي الصحيح عن عطاء بن أبي رباح ، ُعَمي ر   بنِ  ُعبَي دِ  مع َعائَِشةَ  ُزر   اللَّي ثِيِّ

َرِة، َعنِ  فََسأَل نَاهَا َرةَ  ال: فَقَالَت   الِهج  ِمنُونَ  كانَ  اليَوَم؛ ِهج   بِدينِهِ  أَحُدهُم   يَفِرُّ  الُمؤ 

ِ  إلى ا عليه، يُف تَنَ  أن   َمَخافَةَ  وسلََّم؛ عليه هللاُ  ىصلَّ  َرسولِهِ  وإلَى تََعالَى، هللاَّ  فأمَّ

ُ  أظ هَرَ  فقَد   اليومَ  اَلَم، هللاَّ بُدُ  واليومَ  اإلس   .ونِيَّة   ِجهَاد   ولَِكن   َشاَء، َحي ثُ  َربَّهُ  يَع 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  رباح أبي بن عطاء:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة | 0800: الرقم أو البخاري الصفحة

 (5956) ومسلم ،(0800) البخاري أخرجه:  التخريج

يَّتُها النِّيَِّة، فَضلُ : الَحديثِ  وفي --5 ماِل، في وأهمِّ  .الدَّرجاتِ  وَرفعِ  األع 

 .وجلَّ  عزَّ  هللاِ  َسبيلِ  في الِجهادِ  فَضلُ : وفيه --2

 له فوهب باألوالد، عليه فمن   هجرته، بعد الخليل إبراهيم تعالى هللا أكرم -5

 النبوة، تهذري في وجعل إسماعيل، بعد من ولد، ولد ويعقوب ولدا، إسحاق

 األربعة الكتب وأنزل صلبه، من إال إبراهيم بعد نبي ا هللا يبعث فلم والكتاب،

 إبراهيم، ولد من موسى على أنزلت فالتوراة ذريته، من أناس على المعروفة

 إبراهيم، بن إسحاق ولد من داود على والزبور ولده، من عيسى على واإلنجيل

 بن إسماعيل نسل من وسلم عليه هللا صل ى محمد على( الفرقان أو) والقرآن
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 في اآلخرة في وجعله عليه، الملل أهل باجتماع الدنيا في أجره وآتاه إبراهيم،

 .الصالحين زمرة

  .الحق الدين على الصبر في السالم عليه بإبراهيم االقتداء على حث   هذا وكل

 09 اآليات( : 08) العنكبوت سورة]قومه   مع السالم عليه لوط قصة -5 

 [01 الى

 اْلعالَِمينَ  ِمنَ  أََحدٍ  ِمنْ  بِها َسبَقَُكمْ  ما اْلفاِحَشةَ  لَتَأْتُونَ  إِنَُّكمْ  لِقَْوِمهِ  قالَ  إِذْ  َولُوطاً  

جالَ  لَتَأْتُونَ  أَإِنَُّكمْ ( 09)  فَما اْلُمْنَكرَ  ناِديُكمُ  فِي َوتَأْتُونَ  السَّبِيلَ  َوتَْقطَُعونَ  الرِّ

ِ  بَِعذابِ  اْئتِنا قالُوا أَنْ  إاِلَّ  قَْوِمهِ  َجوابَ  كانَ  اِدقِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  هللاَّ  قالَ ( 08) الصَّ

ا( 00) اْلُمْفِسِدينَ  اْلقَْومِ  َعلَى اْنُصْرنِي َربِّ   بِاْلبُْشرى إِْبراِهيمَ  ُرُسلُنا جاَءتْ  َولَمَّ

 فِيها إِنَّ  قالَ ( 05) ظالِِمينَ  كانُوا أَْهلَها إِنَّ  اْلقَْريَةِ  هِذهِ  أَْهلِ  ُمْهلُِكوا إِنَّا قالُوا

يَنَّهُ  فِيها بَِمنْ  أَْعلَمُ  نَْحنُ  قالُوا لُوطاً   اْلغابِِرينَ  ِمنَ  كانَتْ  اْمَرأَتَهُ  إاِلَّ  َوأَْهلَهُ  لَنُنَجِّ

ا (00)  تََخفْ  ال َوقالُوا َذْرعاً  بِِهمْ  َوضاقَ  بِِهمْ  ِسيءَ  لُوطاً  ُرُسلُنا جاَءتْ  أَنْ  َولَمَّ

وكَ  إِنَّا تَْحَزنْ  َوال  ُمْنِزلُونَ  إِنَّا( 00) اْلغابِِرينَ  ِمنَ  كانَتْ  اْمَرأَتَكَ  إاِلَّ  َوأَْهلَكَ  ُمنَجُّ

 تََرْكنا َولَقَدْ ( 06) يَْفُسقُونَ  كانُوا بِما السَّماءِ  ِمنَ  ِرْجزاً  اْلقَْريَةِ  هِذهِ  أَْهلِ  َعلى

 (01) يَْعقِلُونَ  لِقَْومٍ  بَيِّنَةً  آيَةً  ِمْنها

  يرُ التَّْفسِ 

 ما القبيح الذنب لتأتون إنكم: لقومه قال حين لوط ا -الرسول أيها- واذكر - 25

 الذنب هذا ابتدع من أول فأنتم قبلكم، العالمين من أحد به اإلتيان إلى سبقكم

 .السليمة الفطر تأباه الذي

 الطريق وتقطعون شهوتكم، لقضاء أدبارهم في الذكران لتأتون أإنكم - 25

 في وتأتون الفاحشة، من ترتكبونه ما خشية بكم يمرون فال نالمسافري على

 كان فما والفعل؟ بالقول بكم يمر   من وإيذاء كالعري المنكرة األفعال مجالسكم

 هللا بعذاب ائتنا: له قالوا أن إال المنكرات فعل عن لهم نهيه بعد له قومه جواب

 .تد عيه فيما صادق ا كنت إن به تهددنا الذي
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 العذاب إنزال وطلبهم قومه تعنُّت بعد ربه داعي ا السالم عليه وطل قال - 31

 ينشرونه بما األرض في المفسدين القوم على انصرني ربِّ : به استخفاف ا عليهم

 .المستقبحة والمعاصي الكفر من

ولما جاءت المالئكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم عليه السالم بإسحاق  - 31

الوا له: إنا مهلكو أهل قرية َسُدوم قرية قوم لوط؛ إن ومن بعده ابنه يعقوب ق

 أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة.

قال إبراهيم عليه السالم للمالئكة: إن في هذه القرية التي تريدون إهالك  - 32

أهلها لوط ا، وليس هو من الظالمين، قالت المالئكة: نحن أعلم بمن فيها، لننقذن ه 

ه من الهالك المنزل على أهل القرية إال امرأته كانت من الباقين الهالكين، وأهل

 فسنهلكها معهم.

 وأحزنه ساءه لوط ا لوط قوم إلهالك بعثناهم الذين المالئكة أتت ولما - 33

 وقومه رجال، شكل في المالئكة جاءته فقد قومه، خبث من عليهم خوف ا مجيئهم

 يصل فلن تخف، ال: المالئكة له وقال ء،النسا دون من شهوة الرجال يأتون

 وأهلك منقذوك إنا إهالكهم، من أخبرناك ما على تحزن وال بسوء، قومك إليك

 .معهم فسنهلكها الهالكين، الباقين من كانت امرأتك إال الهالك، من

 من عذاب ا الخبائث تعمل كانت التي القرية هذه أهل على منزلون إنا - 36

يل؛ نم حجارة وهو السماء،  بما هللا طاعة عن خروجهم على لهم عقاب ا سجِّ

 .النساء دون شهوة الرجال إتيان وهي القبيحة، الفاحشة من يرتكبون

 ألنهم يعقلون؛ لقوم واضحة آية أهلكناها التي القرية هذه من تركنا ولقد - 36

 .باآليات يعتبرون الذين هم

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآلية من طيستنب
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 شديدا إنكارا «سدوم» في إليهم أرسل الذين قومه على لوط هللا نبي أنكر --5

 :أمور ثالثة فعل والتحذير التوبيخ مع

 ( اللواط) الفاحشة ارتكاب  --1

  األموال ألخذ الطريق وقطع --2

 .الخاصة مجالسهم في المخازي وفعل النساء، عن واالستغناء والفاحشة --3

 فطلبوا واللجاج، والتكذيب والعناد باالستهزاء اإلنكار هذا القوم قابل لقد -2

 ال ذلك أن منهم ظنا يقول فيما صادقا كان إن به يهددهم الذي العذاب إنزال

 .قريتهم من واإلخراج بالطرد أخرى آية في هددوه ثم عليه، يقدر وال يكون

 من خير عدمهم أن وعلم هدايتهم، من يئس إذا إال قوم هالك نبي طلب ما -3

 فأجاب المفسدين، القوم على ينصره أن ربه السالم عليه لوط دعا لذا وجودهم،

 .دعاءه هللا

 لوطا نجى كما منهم المؤمنين الصالحين هللا نجى بقوم العذاب نزل إذا -6

 وأهله

 لوط بقوم فعل كما الفاحشة مرتكبي المفسدين الظالمين وأهلك اتبعوه، الذين

 حكمها فكان لوط، ضيوف على وتدلهم بأفعالهم، راضية كانت التي وامرأته

 .كفاعله الخير على الدال أن كما كفاعله، الشر على الدال ألن حكمهم

 َعلَي هَا َدَخلَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن زينب أم المؤمنين

ا ُ  إالَّ  إلَهَ  ال: يقولُ  فَِزع  مِ  ِمن اليومَ  فُتِحَ  اق تََرَب؛ قَدِ  َشر   ِمن لِل َعَربِ  وي ل  ! هللاَّ  َرد 

بَِعهِ  وَحلَّقَ . هِذه ِمث لُ  وَمأ ُجوجَ  يَأ ُجوجَ   بن تُ  َزي نَبُ  قالَت   تَلِيهَا، والَّتي اإلب هَامِ  بإص 

ش   ِ، َرسولَ  يا: فَقُلتُ : َجح  الُِحوَن؟ وفينَا أَنَه لِكُ  هللاَّ ؛: قالَ  الصَّ  .الَخبَثُ  ثُرَ كَ  إَذا نََعم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0065: الرقم أو الصفحة
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 َعالماتِ  ظُهورِ  اقتِرابِ  ِمن وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  إنذارُ  :الحديثِ  وفي --5

 .الُكب رى السَّاعةِ 

 .وَمأجوجَ  يَأجوجَ  ُوجودِ  إثباتُ : وفيه --2

الحَ  الِعقابُ  عمَّ  الخبَثُ  كثُرَ  إذا: وفيه --3  .والطَّالحَ  الصَّ

 ، بالمعروفِ  لَتَأ ُمُرنَّ  بيِده نفسي والذي وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان

ُعنَّه ثم ، عنِده من عقاب ا عليكم يبعثَ  أن هللاُ  لَيُوِشَكنَّ  أو ، منكرِ ال عن ولَتَن هَُونَّ   لَتَد 

 لكم يستجيبُ  فال

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 | حسن:  المحدث حكم خالصة|  2020: الرقم أو الصفحة

 بالمعروفِ  لتأُمُرنَّ  بيِدهِ  نَفسي والَّذي وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان

ُ  ليوِشَكنَّ  أو المنكرِ  عنِ  ولتَنهُونَّ   فال تَدعونَهُ  ثمَّ  منهُ  عقاب ا عليُكم يبعثَ  أن هللاَّ

 لَُكم يَستجيبُ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0558: الرقم أو الصفحة

كِ  ِمن   والتَّرهيبُ  لتَّحذيرُ ا :الحديثِ  وفي  َعن والنَّهيِ  بالمعروفِ  األمرِ  تَر 

 .المنَكرِ 

 من يتأمل لمن والعظة للعبرة الخربة منازلهم آثار بعض تعالى هللا ترك -6

 في وأنكى أشد هللا ولعذاب الدنيا، في الكافرين ومآل الظالمين بمصير العقالء

 .اآلخرة

 :أمرين إبراهيم ضيافة يف الرسل المالئكة مهمة اشتملت -5

 الغضب، أثر هو الذي باإلهالك واإلنذار الرحمة، أثر هي التي البشارة -األول

 .اإلنذار على البشارة فقدم غضبه، سبقت تعالى ورحمته
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 مخلص رسول ألنك: مثال يقولوا فلم ،بشيء البشرى المالئكة يعلل لم -الثاني

 ظالِِمينَ  كانُوا أَْهلَها إِنَّ : بقولهم كاإلهال وعللوا عادل، ألنك أو مؤمن، ألنك أو

 إال عذابه يكون ال والعادل بعوض، فضله يكون ال المطلق الفضل صاحب ألن

 .جرم على

 عقوبة السحاق والزنا في الشريعه اإلسالمية اإلختالف بين 

 بها العربية أهل يتعامل التي الشائعة، العامة صورته فى «الزنا: »فأوال--1

 الرجل بين تقع التي الجريمة تلك هو الشريعة، لسان وفى ة،اللغ لسان فى

 ..الزوجية فراش غير على والمرأة

 تعالى فقال الجريمة، هذه حكم فى صريحة «النور» آية جاءت وقد: 

انِيَةُ » انِي الزَّ لُِدوا َوالزَّ ُكم   َوال َجل َدة   ِمائَةَ  ِمن هُما واِحد   ُكلَّ  فَاج   فِي َرأ فَة   بِِهما تَأ ُخذ 

ِ  ِدينِ  ِمنُونَ  ُكن تُم   إِن   هللاَّ ِ  تُؤ  مِ  بِاهللَّ ِخرِ  َوال يَو  هَد   اآل   ِمنَ  طائِفَة   َعذابَهُما َول يَش 

ِمنِينَ   ( النور: 2) «ال ُمؤ 

 بالزنا ليستا ولكنهما «الزنا» قبيل من هما جريمتان هناك( : وثانيا)

 اسم منهما لكل انك فقد ولهذا.. الشرع لسان أو اللغة، لسان فى المعروف

 ..وال لواط الس حاق،: وهما أيضا، الشرع وفى اللغة فى به، خاص

 .والمرأة المرأة بين جنسية، عملية «السحاق» و

 .والرجل الرجل بين جنسية، عملية «اللواط» و

 .والمرأة الرجل بين جنسية، عملية «والزنا» و

 يتفرع وفيما ها،أصل فى «الجنسية» العملية تكتمل الثالث الصور هذه وفى

 .عنها

 الذي األصلى «الزنا» بأحكام متعلقان السابقتين اآليتين إن قيل إذا( : وثالثا)

 بآية نسختا ثم اإلسالم، بدء فى كان ذلك وأن والرجل، المرأة بين يكون

   الكريم القرآن فى ورد ما كل أن معناه كان ذلك، قيل إذا - «النور»
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ا جاء بالزنا متعلقا  عن شىء فيه يكون أن دون الصريح، الزنا بهذا خاص 

 يتركه، أن للقرآن كان ما أمر وهذا! والسحاق اللواط، :األخريين الجريمتين

 ما اإلسالمية الشريعة ألن.. الفطرة مألوف على خارج شاذ، عمل أنه بحجة

 عن به لتحيد وإال السليمة، الفطرة عن اإلنسانى الشذوذ لعالج إال جاءت

 ..عنها وانحرافه شروده

ع أن من -التشريع لكمال -بد ال أنه يعنى وهذا  الجريمتين، لهاتين القرآن يشر 

 .لهما مناسبة عقوبة ويفرض

 شأن فى منهما األولى أن فى ،صريحتان السابقتين اآليتين أن( : ورابعا)

 .خاصة الرجال، شأن فى الثانية اآلية وأن النساء،

 إال   الرجال بين ليس أنه كما ، «السحاق» إال والنساء النساء بين وليس

 . «اللواط»

 نرى -والمفسرين الفقهاء إجماع ينعقد كاد ما خالفنا إذ -فإننا هذا، وعلى--2

تِي: »تعالى قوله أن  فى الحكم لبيان هو «اآلية.. نِسائُِكم   ِمن   ال فاِحَشةَ  يَأ تِينَ  َوالالَّ

 بينه ما هو الحكم هذا وأن.. والمرأة المرأة بين تكون التي «السحاق» جريمة

ِسُكوهُنَّ : »قوله فى وتعالى سبحانه هللا ُت، يَتََوفَّاهُنَّ  َحتَّى ال بُيُوتِ  فِي فَأَم   أَو   ال َمو 

َعلَ  ُ  يَج   عليهن تثبت أن بعد البيوت، فى بالحبس يؤذين أي «َسبِيال   لَهُنَّ  هللاَّ

: تعالى قوله فى ذلك يتبي ن كما النساء، دون الرجال، من أربعة بشهادة الجريمة

ِهُدوا» تَش  بََعة   َعلَي ِهنَّ  فَاس   .الرجال أيها منكم أربعة أي «ِمن ُكم   أَر 

 خاص فهو «اآلية. فَآُذوُهما ِمْنُكمْ  يَأْتِيانِها َوالَّذانِ : »تعالى قوله وأما--0

 الجسدى، باألذى، أخذهما هو هنا والحكم.. والرجل الرجل بين اللواط، بجريمة

 «السحاق» فى ما نحو على شهود، أربع عليهما يشهد أن بعد وذلك سي،النف أو

 ..فيه خافية وجوه بعض عن نكشف أن علينا فإن الرأى، بهذا أخذنا وإذ



198 
 

 يسو   لم لماذا.. «اللواط» و «السحاق» بين العقوبة فى التفرقة هذه: فأوال--6

 بحكم جميعا ذواأخ أنهما مع.. حكم وللرجال حكم، للنساء يكون ولماذا بينهما؟

 الزنا؟ فى واحد

 باب من كانا وإن واللواط السحاق من كال   أن هو.. هذا على والجواب--1

 وقد -الحكمة من فكان صاحبه، مورد غير موردا منهما لكل أن إال الزنا،

 .الحكم يختلف أن -المورد اختلف

 افيحمله المنكر هذا تستطيب قد النسل، ومنبت الرجل، مغرس وهى فالمرأة

 أثقال تتحمل وأن بيت، فى إليه تسكن أال وعلى الرجل، فى تزهد أن على ذلك

 أن -وكثر شاع إذا -شأنه من وهذا والتربية، الرضاع وتبعة والوالدة، الحمل،

ل  ..أسرة تقوم أو بيت، يعمر وأال النسل، ينقطع وأن رجال، إلى النساء يحو 

 من كان الذي البيت، فى حبست أن الجريمة هذه على المرأة عقوبة كانت ولهذا

 اتصاال بالرجل اتصلت أنها لو أسرة، دعائم فيه تقيم وأن بها، يعمر أن شأنه

 .بالزواج شرعيا

 وقوع يمنع البيت فى المرأة حبس هل: وهو.. سؤال هنا يعترضنا وقد--5

 منها؟ الجريمة هذه

 ما لها تيحت ال تعرفها التي الوجوه مع البيت، فى فرصتها فإن نعم،: والجواب 

 ال من النساء من تلقى حيث البيت، خارج هناك وإلى هنا إلى االنطالق يتيحه

 تجده ال الذي األمر معها، المنكر هذا ترتكب أن من استحياء وال حرجا، ترى

 أو أب، أو زوج، زوجات أو أخوات، من أهلها، مع فيه تعيش الذي البيت فى

 ر،المنك هذا لمرتكبة البيت فى فالحبس.. أخ

  .إليها وسائلها بقطع العادة، هذه عن يصرفها عالج أنجح هو

 تحقير من فيها لما فعلتهما، جنس من عقوبتهما فإن والرجل، الرجل أما--2

 .النفسي أو المادي، باألذى بأخذهما وذلك ومروءتهما، لرجولتهما، وإذالل لهما
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تِي» .. «الجمع» بصيغة النساء عن القرآن حديث كان( وثانيا)--5  يَأ تِينَ  َوالالَّ

 يَأ تِيانِها َوالَّذانِ .. »المثنى بصيغة الرجال عن حديثه وكان «نِسائُِكم   ِمن   ال فاِحَشةَ 

  «ِمن ُكم  

 فى التثنية وكانت النساء، فى الجمع كان ولم التفرقة؟ هذه وراء فما -5

 هذا؟ عكس على األمر يكن لم ولم الرجال؟

 فرق ال متساو، وضع فى «السحاق» جريمة ىف والمرأة المرأة أن :والجواب

 أن لهذا فساغ المنكر، هذا على المرأتان تلتقى حين وامرأة، امرأة بين فيه

 بال المنكر، هذا مرتكبات لجميع شامال حديثا الجريمة هذه عن الحديث يكون

 .الفعلة هذه فى بها تلتقى امرأة أية مع واحدة حال على فالمرأة.. بينهن تفرقة

 فرجل ..والرجل الرجل بين «اللواط» فى الوجه هذا على األمر ليسو -50

 بين وفرق.. به مفعول واآلخر فاعل، الرجلين أحد.. وضع فى وآخر وضع فى

 اإلثم، كان ثم   ومن المنكرة، الفعلة هذه تتم بالرجلين ولكن.. والمفعول الفاعل

 رجلين ستحضارا كان كما بينهما، مشتركا قسما اإلثم هذا على العقاب وكان

ر يمكن كى الزما  مع إال الجريمة هذه تصور يمكن ال إذ الجريمة، هذه تصو 

 .وذكر ذكر.. رجلين وجود

ُ  يَْجَعلَ  أَوْ  اْلَمْوتُ  يَتََوفَّاُهنَّ  َحتَّى: »تعالى قوله فى( وثالثا)--55  لَهُنَّ  هللاَّ

 .. «َسبِياًل 

 عليهن قضى الالتي لمذنباتا ألولئك يجعله أو هللا جعله الذي السبيل عن يسأل

 مخرجا؟ فيها لهن هللا جعل وهل السبيل؟ تلك هى ما.. البيوت فى بالحبس

 كما -والمفسرين الفقهاء جمهور وهم اآليتين، فى بالنسخ قالوا الذين--12

 بهن الخروج هى لهن هللا جعلها التي السبيل إن يقولون -قبل من ذلك إلى أشرنا

 الحكم هذا بنسخ وذلك البيوت، فى باإلمساك يهنعل قضى الذي الحكم هذا من

انِيَةُ : »تعالى قوله وهو «النور» آية تضمنته الذي الحكم إلى وإحالته  الزَّ

انِي لُِدوا َوالزَّ  عن حديثا لهذا ويروون..  «اآلية...  َجل َدة   ِمائَةَ  ِمن هُما واِحد   ُكلَّ  فَاج 
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 آية تلقى حين -عليه وسالمه هللا تصلوا -أنه وهو وسل م، عليه هللا صل ى النبى  

  :أصحابه من حضره لمن قال الوحى، من غشيه ما وزايله ربه، من «النور»

 مائة جلد بالبكر البكر.. سبيال لهن   هللا جعل قد.. عنى خذوا عنى، خذوا »

 مسلم أخرجه:  التخريج.) «   والرجم مائة جلد بالثيب والثيب عام، وتغريب

5580) 

 من بابا المكروبات هؤالء منها تنتظر التي السبيل من هل: هنا والسؤال--13

 الجلد؟ أو الرجم إلى الحبس من ينقلن أن هللا رحمة فى الطمع أبواب

َعلَ  أَو  : »تعالى قوله فى إنالجواب : ُ  يَج   تمتد   رحيمة علوية يدا «َسبِيال   لَهُنَّ  هللاَّ

! العيون ويثلج الصدور، ىءيدف أمل فى الشقي ات، البائسات أولئك أيدى إليها

 وال  .وعده يخلف أن هلل وحاش كريم؟ رب   من الكريم الوعد هذا يخلفهن فكيف

 .هذا من أكثر المروي الحديث فى نقول

 إن: فيقولون -منهم ونحن -اآليتين لهاتين بالنسخ يقولون ال الذين وأما--16

 من للخروج بابا لهن هللا يفتح أن هى المذنبات، لهؤالء هللا جعلها التي السبيل

 بيت إلى بهن ينتقل هنا فالزواج.. بهن يتزوج من يد على السجن، هذا

 هذا عنهن   يسقط حيث المتزوجات، من غيرهن عيشة فيه يعشن الذي الزوجية

 .عليهن وقع الذي الحكم

 بها ويرد   عباده، من المذنبات هؤالء دموع بها هللا يمسح التي الرحمة وهذه

 هى الرحمة هذه -ونفسى جسدى، عذاب من نالهن الذي بعد ،اعتبارهن إليهن

   اقترفوا الذين الرجال، من قرنائهن   على هللا أفاضها التي الرحمة تلك مقابل فى

بَةُ  إِنََّما ِ  َعلَى التَّو  َملُونَ  لِلَِّذينَ  هللاَّ وءَ  يَع   فَأُولَئِكَ  قَِريب   ِمن   يَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجهَالَة   السُّ

ُ  يَتُوبُ  ُ  َوَكانَ  َعلَي ِهم   هللاَّ ا هللاَّ ا َعلِيم  بَةُ  َولَي َستِ ( 15) َحِكيم  َملُونَ  لِلَِّذينَ  التَّو   يَع 

يِّئَاتِ  تُ  أََحَدهُمُ  َحَضرَ  إَِذا َحتَّى السَّ نَ  تُب تُ  إِنِّي قَالَ  ال َمو   َوهُم   يَُموتُونَ  الَِّذينَ  َواَل  اآل 

نَا أُولَئِكَ  ُكفَّار   تَد  ا َعَذاب ا م  لَهُ  أَع   ( 15) أَلِيم 

 - «فَآُذوهُما ِمن ُكم   يَأ تِيانِها َوالَّذانِ : »تعالى قوله بعد جاء فقد ..اللواط جريمة-51

لَحا تابا فَإِن  : »سبحانه قوله جاء ِرُضوا َوأَص  َ  إِنَّ  َعن هُما فَأَع  ابا   كانَ  هللاَّ  تَوَّ
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 وهذه ويصلحا، يتوبا أن بعد «اللواط» أهل عن باإلعراض األمر فهذا «َرِحيما  

 األزواج ورغب حالهن صلح إن «السحاق» لمرتكبات هللا جعلها التي السبيل

 يصحب ألطافه، من ولطف هللا، رحمة من رحمة هما وتلك، هذا -فيهن

نه البالء، ويخفف المقدور، فِرُ  َوَمن  .. »ويهو  نُوبَ  يَغ  ُ؟ إاِلَّ  الذُّ  وسع فسبحانه «هللاَّ

 غيره، إله ال به آمنت.. ويعفو ويحكم ويأسو، يجرح علما،و رحمة شىء كل

 .سواه رب   وال

 الوجه هذا على وحملهما اآليتين، هاتين فهم فى إليه ذهبنا ما يؤيد ومما--15

بَةُ  إِنََّما: »تعالى قوله من بعدهما جاء ما عليه، فهمناهما الذي ِ  َعلَى التَّو   لِلَِّذينَ  هللاَّ

َملُونَ  وءَ  يَع   محو فى وأثرها هنا، التوبة فذكر «قَِريب   ِمن   يَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجهالَة   السُّ

لَحا تابا فَإِن  : »تعالى لقوله توكيد هو السيئات، ِرُضوا َوأَص   إن أي «َعن هُما فَأَع 

 بها التي التوبة إلى مدخل لهما الرجال من «اللواط» الفاحشة يأتيان اللذين

 اإلثم  هذا من يتطهران

 (201/0-259الخطيب  يونس الكريم للقرآن :عبد القرآني ير)التفس

واما من استحل اللواط وينادي بزواج الرجل بالرجل وموافق علي ذلك  *

عباس  بن حاولنا معه التوبة ويرفض ذلك فعقوبته في السنه بحديث  عن عبدهللا

 لوطٍ  ومِ ق عملَ  يعملُ  رأيتُموه )من انه قال : قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم

 بِِه( والمفعولَ  الفاعلَ  فاقتلوا

 عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  )الراوي

 صحيح( إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/626: الرقم أو التفسيرالصفحة

تِثاثُ  :الحديثِ  وفي  ..فيها والواقِعينَ  إليها والدَّاعينَ  الفاحشةِ  أُصولِ  اج 

 «ماعز» فعل كما عليه، الحدّ  بإقامة إال مقترفه منه يطهر فال الّزنا أما  -15

: وقال وسل م، عليه هللا صل ى النبى   إلى فجاء المنكر، هذا ارتكب حين

 والرسول هللا، رسول يا طهرنى يقول زال وما.. هللا رسول يا «طه رنى»

 هللا صل ى -الرسول فأمر. شهادات أربع نفسه على شهد حتى يراجعه، الكريم
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 .الغامدية المرأة مع األمر كان وكذلك ورجمه، ،عليه الحد   بإقامة -وسل م عليه

 بنُ  َماِعزُ  األسلميأنه قال )َجاءَ  الحصيب بن والحديث رواه مسلم عن بريدة

ُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َمالِك   نِي، هللاِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ : فَقالَ  طَهِّر 

ِجع   َوي َحَك، فِرِ  ار  تَغ  َ  فَاس   يا: فَقالَ  َجاَء، ثُمَّ  بَِعيد ، غيرَ  فََرَجعَ : قالَ  إلَي ِه، َوتُب   هللاَّ

نِي، هللاِ، َرسولَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  طَهِّر  ِجع   َوي َحَك،: وسلَّمَ  عليه هللاَّ  ار 

فِرِ  تَغ  َ  فَاس  ، غيرَ  فََرَجعَ : قالَ  إلَي ِه، َوتُب   هللاَّ  ،هللاِ  َرسولَ  يا: فَقالَ  َجاَء، ثُمَّ  بَِعيد 

نِي، ُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  طَهِّر  ابَِعةُ، َكانَتِ  إَذا حتَّى ذلكَ  ِمث لَ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ  قالَ  الرَّ

نَى، ِمنَ : فَقالَ  أُطَهُِّرَك؟ فِيمَ : هللاِ  َرسولُ  له ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فََسأَلَ  الزِّ  عليه هللاَّ

؟ أَبِهِ : وسلَّمَ  بِرَ  ُجنُون  ، يسَ ل أنَّهُ  فَأُخ  نُون  ا؟ أََشِربَ : فَقالَ  بَمج  ر   َرُجل   فَقَامَ  َخم 

تَن َكهَهُ، ر ، ِريحَ  منه يَِجد   فَلَم   فَاس  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  قاَل، َخم  : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

،: فَقالَ  أََزنَي َت؟ قَتَي ِن، فيه النَّاسُ  فَكانَ  فَُرِجَم، به فأَمرَ  نََعم   لقَد  : يقولُ  قَائِل   فِر 

بَة   ما: يقولُ  َوقَائِل   َخِطيئَتُهُ، به أََحاطَت   لقَد   هَلََك، بَةِ  ِمن أَف َضلَ  تَو   أنَّهُ  َماِعز ، تَو 

ُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َجاءَ   اق تُل نِي: قالَ  ثُمَّ  يَِدِه، في يََدهُ  فََوَضعَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َجاءَ  ثُمَّ  ثاََلثَة ، أَو   ،يَوَمي نِ  بذلكَ  فَلَبِثُوا: قالَ  بالِحَجاَرِة،  عليه هللاَّ

، َوهُم   وسلَّمَ  فُِروا: فَقالَ  َجلََس، ثُمَّ  فََسلَّمَ  ُجلُوس  تَغ  ، بنِ  لَِماِعزِ  اس  : فَقالوا: قالَ  َمالِك 

ُ  َغفَرَ  ، بنِ  لَِماِعزِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  قاَل، َمالِك   تَابَ  لقَد  : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

بَة   ة   بي نَ  قُِسَمت   لو تَو  َرأَة   َجاَءت هُ  ثُمَّ : قالَ . لََوِسَعت هُم   أُمَّ ِد، ِمنَ  َغاِمد   ِمن ام   األز 

نِي، هللاِ، َرسولَ  يا: فَقالَت   ِجِعي َوي َحكِ : فَقالَ  طَهِّر  فِِري ار  تَغ  َ  فَاس   إلَي هِ  َوتُوبِي هللاَّ

َدنِي أَن   يدُ تُرِ  أََراكَ : فَقالَت   تَ  كما تَُردِّ د  ، بنَ  َماِعزَ  َردَّ : قالَت   َذاِك؟ َوما: قالَ  َمالِك 

نَى، ِمنَ  ُحب لَى إنَّهَا ،: قالَت   آن ِت؟: فَقالَ  الزِّ  في ما تََضِعي حتَّى: لَهَا فَقالَ  نََعم 

، حتَّى األن َصارِ  ِمنَ  َرُجل   فََكفَلَهَا: قالَ  بَط نِِك، ُ  َصلَّى النبيَّ  ىفأتَ : قالَ  َوَضَعت   هللاَّ

ا: فَقالَ  الَغاِمِديَّةُ، َوَضَعتِ  قد  : فَقالَ  وسلََّم، عليه ُجُمهَا ال إذ  ا َولََدهَا َونََدعُ  نَر   َصِغير 

ِضُعهُ، َمن له ليسَ   هللاِ، نَبِيَّ  يا َرَضاُعهُ  إلَيَّ : فَقالَ  األن َصاِر، ِمنَ  َرُجل   فَقَامَ  يُر 

 (.فََرَجَمهَا: قالَ 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  اوي)الر

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5581: الرقم أو مسلم الصفحة
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 األسلمي قال :  الحصيب بن والرواية الثانية لمسلم عن بريدة

، َمالِك   بنَ  َماِعزَ  )أنَّ  لَِميَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أَتَى األس   يا: فَقالَ  َم،وسلَّ  عليه هللاَّ

تُ  قد   إنِّي هللاِ، َرسولَ  هُ، تُطَهَِّرنِي، أَن   أُِريدُ  وإنِّي َوَزنَي ُت، نَف ِسي، ظَلَم  ا فََردَّ  فَلَمَّ

هُ  َزنَي ُت، قد   إنِّي هللاِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  أَتَاهُ، الَغدِ  ِمنَ  كانَ  َسلَ  الثَّانِيَةَ، فََردَّ  فأر 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  ِمِه، إلى وسلَّمَ  عليه هللاَّ لَُمونَ : فَقالَ  قَو  ا، بَعق لِهِ  أَتَع   تُن ِكُرونَ  بَأ س 

لَُمهُ  ما: فَقالوا شيئ ا؟ منه  الثَّالِثَةَ، فأتَاهُ  نَُرى، فِيما َصالِِحينَا ِمن الَعق لِ  َوفِيَّ  إالَّ  نَع 

َسلَ  ا إليِهم فأر  بَُروهُ  عن ه، فََسأَلَ  أَي ض  ا بَعق لِِه، َواَل  به، بَأ سَ  ال أنَّهُ  فأخ   كانَ  فَلَمَّ

ابَِعةَ   َرسولَ  يا: فَقالَت   الَغاِمِديَّةُ، فََجاَءتِ  قاَل،. فَُرِجمَ  به أََمرَ  ثُمَّ  ُحف َرة ، له َحفَرَ  الرَّ

نِي، َزنَي تُ  قد   إنِّي هللاِ، ا َردَّهَا، وإنَّه فَطَهِّر   لِمَ  هللاِ، َرسولَ  يا: قالَت   الَغُد، كانَ  فَلَمَّ

نِي؟ نِي أَن   لََعلَّكَ  تَُردُّ تَ  كما تَُردَّ ا، َرَدد  ِ  َماِعز  ا: قالَ  لَُحب لَى، إنِّي فََوهللاَّ  ال إمَّ

هَبِي ا تَلِِدي، حتَّى فَاذ  بِيِّ  أَتَت هُ  َولََدت   فَلَمَّ قَة ، في بالصَّ تُهُ، قد   هذا: قالَت   ِخر   َولَد 

هَبِي: قالَ  ِضِعيهِ  اذ  ا تَف ِطِميِه، حتَّى فأر  بِيِّ  أَتَت هُ  فَطََمت هُ  فَلَمَّ َرةُ  يَِدهِ  في بالصَّ  ِكس 

تُهُ، قد   هللاِ  نَبِيَّ  يا هذا: فَقالَت   ُخب ز ، بِيَّ  فََدفَعَ  الطََّعاَم، أََكلَ  َوقَد   فَطَم   َرُجل   إلى الصَّ

لِِميَن، ِمنَ  ِرهَا، إلى لَهَا فَُحفِرَ  بهَا أََمرَ  ثُمَّ  الُمس   فيُق بِلُ  فََرَجُموهَا، سَ النَّا َوأََمرَ  َصد 

حَ  َرأ َسهَا فََرَمى بَحَجر ، الَولِيدِ  بنُ  َخالِدُ  هِ  علَى الدَّمُ  فَتَنَضَّ  فََسِمعَ  فََسبَّهَا، َخالِد   َوج 

ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِيُّ   بيَِدهِ  نَف ِسي فََوالَِّذي َخالُِد، يا َمه ال  : فَقالَ  إيَّاهَا، َسبَّهُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

بَة   تَابَت   د  لقَ  س   َصاِحبُ  تَابَهَا لو تَو   َعلَي هَا، فََصلَّى بهَا أََمرَ  ثُمَّ . له لَُغفِرَ  َمك 

 (.َوُدفِنَت  

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  )الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5581: الرقم أو مسلم الصفحة

 سورة]أقوامهم   مع السالم عليهم وموسى وصالح وهود شعيب قصص -2

 [60 الى 05 اآليات( : 08) العنكبوت

َ َواْرُجوا اْليَْوَم اآْلِخَر َوال تَْعثَْوا  َوإِلى َمْديََن أَخاُهْم ُشَعْيباً فَقاَل يا قَْوِم اْعبُُدوا هللاَّ

ْجفَةُ 05فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن ) بُوهُ فَأََخَذْتُهُم الرَّ فَأَْصبَُحوا فِي داِرِهْم ( فََكذَّ

ْيطاُن 02جاثِِميَن ) ( َوعاداً َوثَُموَد َوقَْد تَبَيََّن لَُكْم ِمْن َمساِكنِِهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّ
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بِيِل َوكانُوا ُمْستَْبِصِريَن ) ُهْم َعِن السَّ ( َوقاُروَن َوفِْرَعْوَن 09أَْعمالَُهْم فََصدَّ

بِاْلبَيِّناِت فَاْستَْكبَُروا فِي اأْلَْرِض َوما كانُوا سابِقِيَن  َوهاماَن َولَقَْد جاَءُهْم ُموسى

( فَُكالًّ أََخْذنا بَِذْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنا َعلَْيِه حاِصباً َوِمْنُهْم َمْن أََخَذْتهُ 08)

ْيَحةُ َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفنا بِِه اأْلَْرَض َوِمْنهُْم َمْن أَْغَرْقنا َوما ُ لِيَْظلَِمُهْم  الصَّ كاَن هللاَّ

 (60َولِكْن كانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظلُِموَن )

  التَّْفِسيرُ 

ين إلى وأرسلنا - 35  قوم، يا: فقال السالم، عليه شعيب ا النسب في أخاهم َمد 

 في تفسدوا وال اآلخر، اليوم في الجزاء إياه بعبادتكم وارجوا وحده، هللا اعبدوا

 .ونشرها المعاصي بفعل األرض

 على ساقطين دارهم في فأصبحوا الزلزلة، فأصابتهم قومه، فكذبه - 35

 .بهم َحَراكَ  ال بالتراب، وجوههم لصقت قد وجوههم

ا كذلك وأهلكنا - 35  أهل يا- لكم تبين وقد صالح، قوم وثمود هود، قوم عاد 

ر مساكنهم من -مكة ر بالِحج   إهالكهم، على يدل كم ما حضرموت من والشِّح 

 كانوا التي أعمالهم الشيطان لهم وحس ن ذلك، على شاهدة الخاوية فمساكنهم

 وكانوا المستقيم، الطريق عن فصرفهم المعاصي، من وغيره الكفر من عليها

 اختاروا لكن رسلهم، علََّمتهم بما والغي والرشد والضالل بالحق إبصار ذوي

  .الهدى اتباع على الهوى اتباع

 وأهلكنا وبداره، به بالخسف -موسى قوم على بغى لما- قارون وأهلكنا - 35

 باآليات موسى جاءهم ولقد البحر، في بالغرق هامان ووزيره فرعون

 وما به، اإليمان عن مصر أرض في فاستكبروا صدقه، على الدالة الواضحات

 .لنا بفوتهم عذابنا من ليسلموا كانوا

 الذين لوط قوم فمنهم الُمه لِك، بعذابنا سابق ا المذكورين من كال    فأخذنا - 61

يل من حجارة عليهم أرسلنا  الذين شعيب وقوم صالح قوم ومنهم َمن ضود، ِسجِّ

 نوح قوم ومنهم األرض، وبداره به خسفنا الذي قارون ومنهم الصيحة، أخذتهم
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 بغير بإهالكهم ليظلمهم هللا كان وما بالغرق، أهلكناهم الذين وهامان وفرعون

 .العذاب فاستحقوا المعاصي، بارتكاب أنفسهم يظلمون اكانو ولكن ذنب،

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 كفر باهلل الكفر وهو وإهالكهم المتقدمة األمم عقاب في مشترك سبب هناك --1

 .الكبائر بالمعاصي األرض في اإلفساد، مع وعناد، تحد

 تعالى هللا: لهم قال الذي سالمال عليه شعيب نبيهم دعوة رفضوا: مدين فقوم --2

 محرم والمعصية والظلم بالكفر والفساد فارجوه، كائن والحشر فاعبدوه، واحد

 .به وأخبرهم إليه دعاهم فيما فكذبوه تقربوه، فال

 بالصيحة، هود وفي بالرجفة، األعراف وفي هنا ذكر كما هللا فعاقبهم --3

 بسبب إما األرض، زلزلة أي للرجفة، سببا كانت الصيحة فإن واحد، واألمر

 كانت ولما منها، ارتجفت التي األفئدة رجفة بسبب وإما جبريل، صيحة

 في ميتين جاثمين فأصبحوا األرض، في الزلزلة أحدثت عظيمة الصيحة

 .ديارهم

 عليه هود قوم عاد أما بظلمهم، تعالى هللا أهلكهما: وثمود عاد وقبيلتا --6

ة   ِمنَّا أََشدُّ  َمن  : فقالوا السالم  الخالق اإلله وجود فأنكروا ؟[ 16/ 61 فصلت] قُوَّ

 بِِريح   فيها بمن ديارهم هللا فدمر الناس، على وتعالوا وبغوا وعتوا القادر،

َصر   َرها عاتِيَة ، َصر   -5/ 55 الحاقة] ُحُسوما   أَيَّام   َوثَمانِيَةَ  لَيال   َسب عَ  َعلَي ِهم   َسخَّ

5. ] 

 بالطرد نبيهم وهددوا كفرهم وأعلنوا رسولهم فكذبوا صالح قوم ثمود وأما--6

 صالح، لنبيهم معجزة إليهم هللا أرسلها التي الناقة وعقروا بلدهم، من واإلخراج

 آثار وبقيت الطاغية، أو الزلزلة أو بالصيحة مدين أهل كعقاب عقابهم وكان

 تبرينللمع مؤثرة بينة وآية ظلمهم، على شاهدة واألحقاف بالحجر وعاد ثمود

 وهامان، وفرعون قارون: مصر في والبغي الطغيان ورؤوس .المتعظين
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 بقارون هللا فخسف عليهم، قادر غير هللا أن وظنوا األرض، في استكبروا

 .البحر في وجنودهما وهامان فرعون وأغرق األرض، وبداره

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  قالَ  مَ وسلَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َحابِ  رِ  ألص  ُخلُوا ال: الِحج  مِ  هَُؤاَلءِ  علَى تَد   لَم   فإن   بَاِكيَن، تَُكونُوا أن   إالَّ  القَو 

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

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6200: الرقم أو فحةالص

رُ  :الحديثِ  وفي ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في التَّفكُّ  فيه؛ وقَعوا ممَّ

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

 العقوبة ُحلولُ  يُخَشى فإنَّه بهم؛ ويَعتبِر   حالِهم، في يتفكَّر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك

ر اليقظةَ  وإهمالِهم التدبُِّر، عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حلَّت   إنَّما فإنَّها به؛  .والتذكُّ

 ُخِسفَ  الُخياَلِء، ِمنَ  إزاَرهُ  يَُجرُّ  َرُجل   بي نَما وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 .القِياَمةِ  يَومِ  إلى ضِ األر   في يَتََجل َجلُ  فَهو به،

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

 [ | صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0691: الرقم أو الصفحة

ذيرُ  :الَحديثِ  وفي --5  .والُخياَلءِ  التَّكبُّرِ  ِمن التَّح 

ليظِ  بَيانُ : وفيه --2  .اإلزارِ  َجرِّ  في الَوعيدِ  تَغ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  قَِدمَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ا، اليَهُودَ  فََوَجدَ  الَمِدينَةَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  لهم   فَقالَ  َعاُشوَراَء، يَومَ  ِصيَام   عليه هللاَّ

مُ  هذا ما: َوَسلَّمَ  م   هذا: فَقالوا تَُصوُمونَهُ؟ الذي اليَو  ، يَو  ُ  أَن َجى َعِظيم   ُموَسى فيه هللاَّ

َمهُ، قَ  َوقَو  نَ  َوَغرَّ َعو  َمهُ، فِر  ا، ُموَسى فََصاَمهُ  َوقَو  ر  نُ  ُشك   الَ فَق نَُصوُمهُ، فَنَح 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  نُ : َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ لَى أََحقُّ  فَنَح   َرُسولُ  فََصاَمهُ  ِمنُكم بُموَسى َوأَو 

ُ  َصلَّى هللاِ   .بِصيَاِمهِ  َوأََمرَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم صةخال|  5500: الرقم أو الصفحة

 الَمِدينَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيُّ  قَِدمَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

م   هذا: قالوا هذا؟ ما: فَقالَ  عاُشوراَء، يَومَ  تَُصومُ  اليَهُودَ  فََرأَى ؛ يَو  م   هذا َصالِح   يَو 

ى ُ  نَجَّ َرائِيلَ  بَنِي هللاَّ ، ِمن إس  ِهم  ، بُموَسى أَحقُّ  فأنَا: قالَ . ُموَسى فََصاَمهُ  َعُدوِّ  ِمنُكم 

 .بِصيَاِمهِ  وأََمرَ  فََصاَمهُ،

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

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

ومِ  تعالَى هللاِ  ُشكرِ  َمشروعيَّةُ : الحديثِ  وفي  تَفريجِ  ِمن َخير   له َحَصلَ  لَمن بالصَّ

ر   تَيسيرِ  أو ُكَرب ،  .أم 

 وما العظيم، ذنبها بجريرة أخذت فئة فكل ظلما، بالهالك العقاب يكن ولم --5

 وإنما العذر، وأزاح الرسل إليهم وبعث وأمهلهم أنذرهم ألنه ليظلمهم هللا كان

  .أنفسهم ظلموا

 علَى يأخذوا فلم الظَّالمَ  رأوا إذا النَّاسَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي بكر الصديق

ه أن أوَشكَ  يَديهِ  ُ  مُ يعمَّ  منُه بعقاب   هللاَّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الصديق بكر أبو:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0559: الرقم أو الصفحة

 وأثنَى هللاَ  حِمد أن بعد ، بكر   أبو قال وفي الصحيح عن قيس بن أبي حازم

 موضِعها غيرِ  على وتضعونها ، اآليةَ  هذه تقرءون إنَّكم ، النَّاسُ  أيُّها يا:  عليه

ُكم   اَل  أَن فَُسُكم   َعلَي ُكم    عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  سِمعنا وإنَّا اه تََدي تُم   إَِذا َضلَّ  َمن   يَُضرُّ

 هللاُ  يُعمَّهم أن أوشك يَدي ه على يأُخذوا فلم الظَّالمَ  رأَُوا إذا النَّاسَ  إنَّ :  يقولُ  وسلَّم

 يُعَملُ  قوم   من ما:  يقولُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  سِمعتُ  يوإنِّ  بعقاب  
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هم أن يوِشكُ  إالَّ  يُغيِّروا ال ثمَّ  ، يُغيِّروا أن على يقِدرون ثمَّ  ، بالمعاصي فيهم  يُعمَّ

 بعقاب   منه هللاُ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  حازم أبي بن قيس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6009: الرقم أو الصفحة

كِ  ِمن والترهيبُ  التحذيرُ : الحديث وفي --5  عن والنهيِ  بالمعروفِ  األمرِ  تر 

 .المنكرِ 

ة أمرِ  ترشيدُ : وفيه --2 حيحِ  الوجهِ  على النصوصَ  وإفهاُمهم العامَّ  .لها الصَّ

 اآليات( : 08) العنكبوت سورة]العنكبوت  بحال األصنام عبدة حال تشبيه -9

 [60 الى 65

ِ أَْولِياَء َكَمثَِل اْلَعْنَكبُوِت اتََّخَذْت بَْيتاً َوإِنَّ أَْوَهَن  َمثَُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن هللاَّ

َ يَْعلَُم ما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه 65اْلبُيُوِت لَبَْيُت اْلَعْنَكبُوِت لَْو كانُوا يَْعلَُموَن ) ( إِنَّ هللاَّ

( َوتِْلَك اأْلَْمثاُل نَْضِربُها لِلنَّاِس َوما يَْعقِلُها 60َو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم )ِمْن َشْيٍء َوهُ 

 (60إاِلَّ اْلعالُِموَن )

   التَّْفِسيرُ 

ا هللا دون من اتخذوا الذين المشركين مثل - 65   نفعهم رجاء يعبدونهم أصنام 

 وإن عليها، االعتداء من يحميها بيت ا اتخذت العنكبوت كمثل شفاعتهم أو

ا، عنها يدفع ال فهو العنكبوت، لبيت البيوت أضعف  ال أصنامهم وكذلك عدو  

ا اتخذوا لََما ذلك يعلمون المشركون كان لو تشفع، وال تضر وال تنفع  أصنام 

 .هللا دون من يعبدونها

 من شيء عليه يخفى ال دونه، من يعبدونه ما يعلم وتعالى سبحانه هللا إن - 62

 .وتدبيره وتقديره خلقه في الحكيم يَُغالَب، ال الذي عزيزال وهو ذلك،

 وتهديهم بالحق، وتبصرهم لتوقظهم للناس نضربها التي األمثال وهذه - 63

 .وِحَكمه هللا بشرع العالمون إال المطلوب الوجه على يدركها ما إليه،
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 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات تدل

 هدف وال فيها، مضمون ال المحتوى، فارغة واألوثان األصنام عبادة إن -1

                                      .العنكبوت بيت كمثل إال النفع عدم في مثلها وما لها،

 وال تنفعه ال آلهة دونه من اتخذ لمن سبحانه هللا ضربه مثل هذا: الفراء قال

 .بردا وال حرا قيهاي ال العنكبوت بيت أن كما تضره،

 البيوت، أضعف تتخذ التي العنكبوت بحال األوثان عبدة حال تعالى هللا شب ه -2

 شيئا، عنهم تغني ال التي العنكبوت بيت كاتخاذ األوثان عبادة أن علموا ولو

 العنكبوت بيت أن يعلمون أنهم ال عبدوها لما صفتهم، أو مثلهم هذا وأن

                                                                                                                                     . ضعيف

 ؟  ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا البيوت

وذلك ألن العنكبوت  الجواب : ] إزالة العنكبوت من زوايا البيوت ال بأس بها

ى الكتب وعلى المالبس فهي تؤذي وتلوث الحيطان وربما تعشش عل

الحشرات المؤذية وإن كانت أذيتها خفيفة بالنسبة لغيرها ، فإذا حصل منها  من

بأس بإزالة ما بنته من العش ، وإذا لم يندفع أذاها إال بقتلها فال بأس  أذية فإنه ال

، والقاعدة الشرعية أن هذه الحشرات إما أن تكون مؤذية بطبيعتها  بقتلها أيضا  

والحية ونحوها ، وإما أن تكون مؤذية لسبب  كالعقرب والفأرة يسن قتلها فهذه

مطلقا  ولكن تقتل في حال أذيتها وال تقتل إذا كانت  عارض فهذه ال يسن قتلها

في حال ال تؤذي فيه قد يكون سببا  لتعود  في حال ال تؤذي فيها ، ألن قتلها

ا على سبيل التحريم أو ليس هذ النفس على العدوان على مخلوقات هللا ولكن

وشبهها جاءت السنة  الكراهة إنما على سبيل التورع واألولى ، ألن الحشرات

 بها على ثالثة وجوه :
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بطبيعتها فقد قال النبي عليه  األمر بقتلها وهذا في المؤذيات الوجه األول :

 اْلكلبُ  حرمِ وال الحلِّ  في يُقتَلنَ  فاسقٌ  كلُّهنَّ  الدَّوابِّ  منَ  خمسٌ الصالة والسالم 

 والفأرةُ  والعقربُ  والحَدأةُ  والغرابُ  العقورُ 

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

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0992: الرقم أو الصفحة

 ،(902) والترمذي ،(5589) ومسلم ،(0056) البخاري أخرجه:  التخريج

 01010) وأحمد ،(0092) ماجه وابن له، واللفظ( 0992) والنسائي

أشد أذية يشرع قتلها بكل حال سواء حصل منها  فهذه الخمسة ما كان مثلها أو

منها أذية فقد قتلت بتلبسها باألذية  األذية فعال  أو لم تحصل ألنها إن حصلت

 وإن لم تحصل فهي مهيأة لألذية .

 إنَّ  قد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم نهى الشرع عن قتله ف : ما القسم الثاني

 والنحلِة، النملِة، ؛ الدوابِّ  من أربعٍ  قتلِ  عن نهى وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيَّ 

 والّصردِ  والهدهِد،

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 حيحص:  المحدث حكم خالصة|  1052: الرقم أو الصفحة

تقتل وإن قتلت فال حرج فيها  : ما سكت الشارع عنه فاألولى أال والقسم الثالث

 وهللا تعالى أعلم . . [ ا.هـ.

 وأصنام وكواكب مالئكة من دونه من يعبدون ما كل ضعف يعلم هللا إن -3

 تفكيرهم، سطحية على فنبههم صنعهم، من وعجب لحالهم، فرثى وإنس، وجن

      عدا ما كل ألن العنكبوت بيت مثل المعبودات تلك يعجم وأن اعتقادهم، وسوء

 .سواه إله وال هللا، إال بحق معبود فال هللا، بإذن إال يضر وال ينفع ال هللا
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 النَّاسُ  يسألُني ال وجلَّ  عزَّ  هللاِ  كتابِ  في آية  :  قال عبَّاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح 

ا:  قال هيَ  ما فُسئلَ  عنها يسألوني وال أعَرفوا أدري وال عنها  إِنَُّكم  :  نزلَت لمَّ

بُُدونَ  َوَما ِ  ُدونِ  ِمن   تَع   مكَّةَ  أهلِ  علَى ذلكَ  شقَّ  َواِرُدونَ  لَهَا أن تُم   َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ

د   شتمَ :  وقالوا ، َرى ابنُ  فجاَءهم ، آلهتَنا محمَّ بَع  :  قالوا ؟ شأنُكم ما:  فقال الزِّ

د   شتمَ  بُُدونَ  َوَما إِنَُّكم  :  قال:  قالوا ؟ قال وما -:  لقا.  آلهتَنا محمَّ ِ  ُدونِ  ِمن   تَع   هللاَّ

ا فدعا ، لي ادعوه:  قال َواِرُدونَ  لَهَا أن تُم   َجهَنَّمَ  َحَصبُ  د   عليهِ  هللاُ  صلَّى محمَّ

َرى ابنُ  فقال وسلَّمَ  آلِه وعلَى بَع  د   يا:  الزِّ ة   آللهتِنا َشيء   هذا محمَّ  ما لكلِّ  أم خاصَّ

 فقال:  قال.  وجلَّ  عزَّ  هللاِ  دونِ  ِمن ُعبِدَ  ما لكلِّ  بل:  قال ؟ هللاِ  دونِ  ِمن ُعبِدَ 

ناهُ  د   يا البِنيَةِ  هذهِ  وربُّ  خَصم  ا صالح   عبد   عيَسى أنَّ  تزعمُ  ألستَ  محمَّ  وُعَزير 

 بدُ تع النَّصاَرى فهذهِ :  قال.  بلَى:  قال ؟ صالحونَ  عباد   والمالئكةُ  صالح   عبد  

ا تعبدُ  اليهودُ  وهذهِ  عيَسى  أهلُ  فضجَّ :  قال ، المالئكةَ  تعبدُ  َمليح   بنو وهذهِ  ُعَزير 

ةَ  نَى ِمنَّا لَهُم   َسبَقَت   الَِّذينَ  إِنَّ :  فنزلَت ، مكَّ :  قال ُمب َعُدونَ  َعن هَا أُولَئِكَ  ال ُحس 

ا ونزلَت يَمَ  اب نُ  ُضِربَ  َولَمَّ ُمكَ  إَِذا َمثاَل   َمر  ونَ  ِمن هُ  قَو  جيجُ  وهو يَِصدُّ  . الضَّ

 أسباب صحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 لغيره صحيح:  المحدث حكم خالصة|  515: الرقم أو الصفحة النزول

 عائشةَ  أخي ، َسخبََرةَ  بنِ  طُفَْيلِ  عنوفي الصحيح عن الطفيل بن سخبره 

ها  قالوا أنتُم َمن فقالَ  اليهودِ  منَ  بَره ط   مرَّ  كأنَّهُ  النَّائمُ  يَرى فيما رأى أنَّهُ  ، ألُمِّ

ا أنَّ  تزُعمونَ  أنَّكم لَوال القَومُ  أنتُم إنَّكم قالَ  اليهودُ  نحنُ  ِ  ابنُ  ُعَزير   فقالَت هللاَّ

ُ  شاءَ  ما تقولونَ  أنَّكم لَوال القَومُ  وأنتُم اليهودُ  د   وشاءَ  هللاَّ  منَ  بَره ط   مرَّ  ثمَّ  محمَّ

 أنَّكم لَوال القَومُ  أنتُم إنَّكم فقالَ  النَّصاَرى نحنُ  قالوا أنتُم َمن فقالَ  النَّصاَرى

ِ  ابنُ  المسيحُ  تقولونَ  ُ  شاءَ  ما تقولونَ  أنَّكم لَوال القَومُ  أنتُم وإنَّكم قالوا هللاَّ  وشاءَ  هللاَّ

د   ا محمَّ ُ  صلَّى النَّبيَّ  أتَى ثمَّ  أخبرَ  َمن بِها أخبرَ  أصبحَ  فلمَّ  آلِه وعلَى عليهِ  هللاَّ

ا بِها أخبَرتَ  هل فقالَ  فأخبَرهُ  وسلَّمَ  ا نَعم قالَ  عفَّانُ  قالَ  أحد   خطبَهُم صلَّوا فلمَّ

َ  فحِمدَ   وإنَّكم منُكم أخبرَ  َمن بِها فأخبرَ  رؤيا رأى طُفَي ال   إنَّ  قالَ  ثمَّ  علَيهِ  وأثنَى هللاَّ

 شاءَ  ما تقولوا ال قالَ  َعنها أنهاُكم أن منُكم حياءُ ال يمنَُعني كانَ  كلمة   تقولونَ  كنتُم

 ُ د   شاءَ  وما هللاَّ  محمَّ
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 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  سخبرة بن الطفيل:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  100: الرقم أو الصفحة

 .أمُره صُغرَ  وإن   الشِّركِ  إلى يُؤدِّي باب   كلِّ  َغلقِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي --5

َده تَعالى باهللِ  فل يَحلِف   يَحلِفَ  أن   أرادَ  َمن أنَّ : وفيه --2  . وح 

 للناس، مفيد أمر المتشابهات بين المقارنة وعقد بيانها أي األمثال ضرب إن -6

                             .تعالى باهلل العالمون إال األمثال تلك يفهم ال ولكن األمور، ائقحق لمعرفة

ِ  َرسولَ  يا: قالوا النَّاسَ  أنَّ  روي البخاري عن أبي هريرة  يَومَ  َربَّنَا نََرى هل   هللاَّ

رِ  لَي لَةَ  القََمرِ  في تَُماُرونَ  هل  : قالَ  القِيَاَمِة؟  يا ال: قالوا َسَحاب   ُدونَهُ  ليسَ  البَد 

ِ، َرسولَ  سِ  في تَُماُرونَ  فَهل  : قالَ  هللاَّ : قالَ  اَل،: قالوا َسَحاب   ُدونَهَا ليسَ  الشَّم 

نَهُ  فإنَُّكم   َشرُ  َكذلَك، تََرو   فَْليَتَّبِْع، شيئًا يَْعبُدُ  كانَ  َمن: فيَقولُ  القِيَاَمِة، يَومَ  النَّاسُ  يُح 

 الطََّواِغيَت، يَتَّبِعُ  َمن وِمْنُهمْ  القََمَر، يَتَّبِعُ  َمن وِمْنُهمْ  ْمَس،الشَّ  يَتَّبِعُ  َمن فَِمْنُهمْ 

ةُ  هِذه وتَْبقَى ُ  فَيَأْتِيِهمُ  ُمنَافِقُوَها، فِيَها األُمَّ  هذا فيَقولونَ  َربُُّكْم، أنَا: فيَقولُ  هللاَّ

ُ  فَيَأْتِيِهمُ  نَاهُ،َعَرفْ  َربُّنَا َجاءَ  فَإَِذا َربُّنَا، يَأْتِيَنَا حتَّى َمَكانُنَا  َربُُّكْم، أنَا: فيَقولُ  هللاَّ

ُعوهُم   َربُّنَا، أن تَ : فيَقولونَ  َربُ  فَيَد  َراطُ  فيُض   فأُكونُ  َجهَنََّم، ظَه َرانَي   بي نَ  الصِّ

لَ  ُسلِ  ِمنَ  يَُجوزُ  َمن أوَّ تِِه، الرُّ ُسُل، إالَّ  أَحد   يَوَمئذ   يَتََكلَّمُ  واَل  بأُمَّ ُسلِ  وَكاَلمُ  الرُّ  الرُّ

، َسلِّم   اللَّهُمَّ : يَوَمئذ   كِ  ِمث لُ  َكاَللِيبُ  َجهَنَّمَ  وفي َسلِّم  َداِن، َشو  ع  كَ  َرأَي تُم   هل   السَّ  َشو 

َداِن؟ ع  ،: قالوا السَّ كِ  ِمث لُ  فإنَّهَا: قالَ  نََعم  َدانِ  َشو  ع  لَمُ  ال أنَّه غيرَ  السَّ رَ  يَع   ِعظَِمهَا قَد 

ُ، إالَّ  طَ  هللاَّ ، النَّاسَ  فُ تَخ  َمالِِهم  َدلُ  َمن وِمن هُم   بَعَملِِه، يُوبَقُ  َمن فَِمن هُم   بأَع   ثُمَّ  يَُخر 

ُ  أَرادَ  إَذا حتَّى يَن ُجو، َمةَ  هللاَّ ُ  أَمرَ  النَّاِر، أه لِ  ِمن أَرادَ  َمن َرح   أن  : الَماَلئَِكةَ  هللاَّ

ِرُجوا بُدُ  كانَ  َمن يُخ  َ، يَع  ِرُجونَهُم   هللاَّ ِرفُونَهُم   فيُخ  ُجوِد، بآثَارِ  ويَع  مَ  السُّ ُ  وَحرَّ  هللاَّ

ُجوِد، أثَرَ  تَأ ُكلَ  أن   النَّارِ  علَى ُرُجونَ  السُّ  النَّارُ  تَأ ُكلُهُ  آَدمَ  اب نِ  فَُكلُّ  النَّاِر، ِمنَ  فَيَخ 

ُجوِد، أثَرَ  إالَّ  ُرُجونَ  السُّ تََحُشوا قَدِ  النَّاِر، ِمنَ  فَيَخ   الَحيَاِة، ءُ َما عليهم فيَُصبُّ  ام 

ي ِل، َحِميلِ  في الِحبَّةُ  تَن بُتُ  كما فَيَن بُتُونَ  ُ  يَف ُرغُ  ثُمَّ  السَّ  الِعبَادِ  بي نَ  القََضاءِ  ِمنَ  هللاَّ

ِههِ  ُمق بِل   الَجنَّةَ  ُدُخوال   النَّارِ  أه لِ  آِخرُ  وهو والنَّارِ  الَجنَّةِ  بي نَ  َرُجل   ويَب قَى  قِبَلَ  بَوج 

ِرف   َربِّ  يا: فيَقولُ  النَّاِر، ِهي اص  َرقَنِي ِريُحهَا قََشبَنِي قد   النَّاِر، َعنِ  وج   وأَح 
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أَلَ  أن   بكَ  ذلكَ  فُِعلَ  إن   َعَسي تَ  هل  : فيَقولُ  َذَكاُؤهَا،  ال: فيَقولُ  ذلَك؟ غيرَ  تَس 

تَِك، ِطي وِعزَّ َ  فيُع  ِرفُ  وِميثَاق ، َعه د   ِمن يََشاءُ  ما هللاَّ ُ  فَيَص  هَهُ  هللاَّ  النَّاِر، َعنِ  وج 

ُ  َشاءَ  ما َسَكتَ  بَه َجتَهَا َرأَى الَجنَِّة، علَى به أق بَلَ  فَإَِذا ُكَت، أن   هللاَّ  يا: قالَ  ثُمَّ  يَس 

نِي َربِّ  م  ُ  فيَقولُ  الَجنَِّة، بَابِ  ِعن دَ  قَدِّ طَي تَ  قد   أليسَ : له هللاَّ  أن   والِميثَاَق، الُعهُودَ  أع 

أَلَ  ال قَى أُكونُ  ال َربِّ  يا: فيَقولُ  َسأَل َت؟ ُكن تَ  الذي غيرَ  تَس   فَما: فيَقولُ  َخل قَِك، أش 

ِطيتَ  إن   َعَسي تَ  أَلَ  ال أن   ذلكَ  أُع  تَِك، ال: فيَقولُ  َغي َرهُ؟ تَس  أَلُ  ال وِعزَّ  غيرَ  أس 

ِطي ذلَك، ُمهُ  وِميثَاق ، َعه د   ِمن َشاءَ  ما َربَّهُ  فيُع   بَلَغَ  َذافَإِ  الَجنَِّة، بَابِ  إلى فيُقَدِّ

َرةِ  ِمنَ  فِيهَا وما َزه َرتَهَا، فََرأَى بَابَهَا، ُروِر، النَّض  ُكتُ  والسُّ ُ  َشاءَ  ما فَيَس   أن   هللاَّ

ُكَت، ِخل نِي َربِّ  يا: فيَقولُ  يَس  ُ  فيَقولُ  الَجنَّةَ، أد  َدَرَك، ما آَدَم، اب نَ  يا وي َحكَ : هللاَّ  أغ 

طَي تَ  قد   أليسَ  أَلَ  ال أن   يثَاَق،والمِ  الُعهُودَ  أع  ِطيَت؟ الذي غيرَ  تَس   يا: فيَقولُ  أُع 

َعل نِي ال َربِّ  قَى تَج  َحكُ  َخل قَِك، أش  ُ  فَيَض   ُدُخولِ  في له يَأ َذنُ  ثُمَّ  منه، وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

،: فيَقولُ  الَجنَِّة، نِيَّتُهُ، ان قَطَعَ  إَذا حتَّى فَيَتََمنَّى تََمنَّ ُ  قالَ  أُم   َكَذا ِمن: جلَّ و عزَّ  هللاَّ

ُرهُ  أق بَلَ  وَكَذا، ، به ان تَهَت   إَذا حتَّى َربُّهُ، يَُذكِّ ُ  قالَ  األَمانِيُّ  وِمث لُهُ  ذلكَ  لكَ : تََعالَى هللاَّ

ِريُّ  َسِعيد   أبو قالَ  معهُ  ُ  َرِضيَ  هَُري َرةَ  ألبِي الُخد  ِ  َرسولَ  إنَّ : عن هَما هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ُ  قالَ : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  ثَالِِه، وَعَشَرةُ  ذلكَ  لكَ : هللاَّ فَظ   لَم  : هَُري َرةَ  أبو قالَ  أم   أح 

ِ  َرسولِ  ِمن لَهُ  إالَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ : َسِعيد   أبو قالَ  معهُ  وِمث لُهُ  ذلكَ  لكَ : قَو 

تُهُ  إنِّي ثَالِهِ  وَعَشَرةُ  لكَ  ذلكَ : يقولُ  َسِمع   .أم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  905: الرقم أو الصفحة

 .أمثالِه وعَشَرةُ  لََك، ذلكَ : الُخدريِّ  سعيدٍ  أبي حديثِ  وفي

الةَ ال أنَّ : الحديثِ  هذا ِمن ويُؤَخذُ  كوعِ  ِمن فيها لِما األعماِل؛ أفضلُ  صَّ  الرُّ

 السُّجوِد، أثَرَ  تأُكلُ  ال النَّارَ  فإنَّ  والسُّجوِد؛

 ساِجد ، وهو َربِِّه، ِمن الَعب دُ  يَكونُ  ما ق َربُ أَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة 

ثُِروا عاءَ  فأك   .الدُّ
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 لممس صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  690: الرقم أو الصفحة

الة في عاءالدُّ  مواِضع من َموِضع بيانُ  :الحديث وفي --5  السُّجودُ  وهو الصَّ

له وبيانُ   .فَض 

 .السُّجودِ  في الدُّعاء من اإلكثارِ  على الحثُّ : وفيه --2

 بالذباب المثل يضرب محمد رب إن: يقولون قريش جهلة وكان :حيان أبو قال

 إلى طرق والتشبيهات األمثال أن علموا وما ذلك، من ويضحكون والعنكبوت،

 بين الفرق التشبيه هذا صور كما للفهم، وتصورها رزهافتب المحتجبة، المعاني

 (510/2   المحيط البحر )  الموحد وحال المشرك حال

 القرآن في األمثال فائدة

 .؟ األمثال فائدة هي فما ، األمثال يضرب ما كثيرا الكريم القرآن أن نرى

 ولقد: )  تعالى قوله تفسير في - عليه تعالى هللا رحمة - الشنقيطي الشيخ قال.

(  جدال شئ أكثر اإلنسان وكان مثل كل من للناس القرآن هذا في صرفنا

 : 16/الكهف

ا   عظيمة   وزواجر ومواعظ عبر القرآن في وأشابهها األمثال هذه وفي …  ، جد 

: )  تعالى قال كما العلم أهلُ  إال معانيها يَعقل ال أنها إال ، معها الحق في لبس ال

 وِمن ، 60/العنكبوت(  العالمون إال يعقلها وما لناسل نضربها األمثال وتلك

ثَالُ  َوتِل كَ : )  تعالى قال كما ، الناس يتذكر أن:  المثل ضرب ِحَكم َم  ِربُهَا األ   نَض 

 . 05/الحشر(  يَتَفَكَُّرونَ  لََعلَّهُم   لِلنَّاسِ 

 ، قوما   هللا بها يهدي للحق إيضاحها مع األمثال أن أخر مواضع في بين وقد

 يضرب أن يستحيي ال هللا إن: )  تعالى قوله في كما ، آخرين قوما   بها ويضل

 وأما ربهم من الحق أنه فيعلمون آمنوا الذين فأما فوقها فما بعوضة ما مثال

 وما كثيرا به ويهدي كثيرا به يضل مثال بهذا هللا أراد ماذا فيقولون كفروا الذين
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 هم لربهم استجابوا الذين أن شك وال…  ، 25/البقرة(  الفاسقين إال به يضل

 وأن ، الحق بيان من تضمنت بما وانتفعوا ، األمثال معنى عقلوا الذين العقالء

 . الحقائق من أوضحه ما يعرفوا ولم ، يعقلوها لم الذين هم له يستجيبوا لم الذين

 . 25/البقرة(  كثيرا   به ويهدي: )  فيهم هللا قال الذين هم:  األول فالفريق

 وما: )  فيهم وقال ،  كثيرا   به يضل:  فيهم قال الذين هم:  الثاني والفريق

 ( الفاسقين إال به يضل

 تجهيال اآليات هذه كانت لذا االعتقاد، في الجهل غاية في المشرك إن حقا -6

 أصال قدرة وال لديه، علم ال جماد، ألنه بشيء، ليس ما عبدوا حيث للمشركين،

 .لحكمة إال شيئا يفعل ال الذي الحكيم القاهر، لقادرا عبادة وتركوا عنده،

 في الخير يبغي يعبد، ما مقدر يفعل، لما واع فهو باهلل قلبه المؤمن المسلم أما

 إلى ويصل وإنقاذه، نجاته فيه ألن الشرع اتباع في العمل ويحسن عبادته،

 .والشر الضرر ودفع والخير، النفع بجلب فعال مبتغاه

، الَحاَللُ  لنعمان بن بشيروفي الصحيح عن ا ، والَحَرامُ  بَيِّن   وبي نَهُما بَيِّن 

لَُمهَا ال ُمَشبَّهَات   تَب َرأَ  الُمَشبَّهَاتِ  اتَّقَى فََمنِ  النَّاِس، ِمنَ  َكثِير   يَع  ِضِه، لِِدينِهِ  اس   وِعر 

بُهَاتِ  في وقَعَ  وَمن َعى َكَراع  : الشُّ لَ  يَر   وإنَّ  أاَل  قَِعهُ،يَُوا أن   يُوِشكُ  الِحَمى، َحو 

ِ  ِحَمى إنَّ  أاَل  ِحم ى، َملِك   لُِكلِّ  ِضهِ  في هللاَّ َغة   الَجَسدِ  في وإنَّ  أاَل  َمَحاِرُمهُ، أر  : ُمض 

 .القَل بُ  وهي أاَل  ُكلُّهُ، الَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدت   وإَذا ُكلُّهُ، الَجَسدُ  َصلَحَ  َصلََحت   إَذا

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

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

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

 سورة]الة  الص وإقامة القرآن وتالوة واألرض السموات خلق فائدة -8

 [61 الى 66 اآليات( : 08) العنكبوت
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ُ السَّماواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ إِنَّ فِي ذلَِك آَليَةً لِْلُمْؤِمنِيَن ) ( اْتُل ما 66َخلََق هللاَّ

الةَ تَْنهى َعِن اْلفَْحشاِء َواْلُمْنَكِر  الةَ إِنَّ الصَّ أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتاِب َوأَقِِم الصَّ

ُ يَْعلَُم ما تَْصنَُعوَن )وَ  ِ أَْكبَُر َوهللاَّ  (61لَِذْكُر هللاَّ

  التَّْفِسيرُ 

 يخلقها ولم بالحق، األرض وخلق السماوات وتعالى سبحانه هللا خلق - 66

 هللا قدرة على واضحة لداللة الخلق ذلك في إن عبث ا، يخلقها ولم بالباطل

 وأما سبحانه، الخالق على هللا بخلق يستدلون الذين هم ألنهم للمؤمنين؛

 انتباههم تلفت أن دون واألنفس اآلفاق في اآليات على يمرون فإنهم الكافرون

 .سبحانه وقدرته الخالق عظمة إلى

 وائت القرآن، من إليك هللا به أوحى ما الناس على -الرسول أيها- اقرأ - 66

 عن صاحبها ىتنه الكاملة بصفتها المؤداة الصالة إن وجه، أكمل على بالصالة

 من يمنع القلوب في نور من تحدثه لما والمنكرات؛ المعاصي في الوقوع

 كل من وأعظم أكبر هللا ولذكر الصالحات، عمل إلى ويرشد المعاصي، اقتراف

 وسيجازيكم شيء، أعمالكم من عليه يخفى ال تصنعونه، ما يعلم وهللا شيء،

ا إن أعمالكم، على ا وإن فخير، خير   فشر شر  

 آن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقر 

 :يأتي ما اآليات من يستنبط

 والقسط، والعدل واإلتقان اإلحكام وجه على واألرض السموات هللا خلق -1

 وجود على بهما يستدل اإلنسان أن منها ودنيوية، دينية وغايات وألهداف

 الموجودات اءأجز علمه عن يعزب ال الذي العلم، الشامل الكامل القادر الخالق

 .فيهما شيء يعجزه وال فيهما،

َ  إنَّ   وفي الصحيح عن سليك الغطفاني َمَواتِ  َخلَقَ  يَومَ  َخلَقَ  هللاَّ ضَ  السَّ  َواألر 

َمة   ِمئَةَ  َمة   ُكلُّ  َرح  َماءِ  بي نَ  ما ِطبَاقَ  َرح  ِض، السَّ ضِ  في منها فََجَعلَ  َواألر   األر 
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َمة ، ِطفُ  فَبِهَا َرح  شُ  َولَِدهَا، علَى ةُ الَوالِدَ  تَع  ُضهَا َوالطَّي رُ  َوال َوح   بَع ض ، علَى بَع 

مُ  كانَ  فَإَِذا َملَهَا القِيَاَمةِ  يَو  َمةِ  بِهِذه أَك  ح   .الرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0210: الرقم أو الصفحة

ُ  قالَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة ِ  يَدُ : وقالَ . َعلَي كَ  أُن فِق   أن فِق  : وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  هللاَّ

َى، اءُ  نَفَقَة ، تَِغيُضها ال َمأل   َخلَقَ  ُمن ذُ  أن فَقَ  ما أَرأَي تُم  : وقالَ . والنَّهارَ  اللَّي لَ  َسحَّ

َض؟ السَّماءَ  ُشهُ  وكانَ  يَِدِه، في ما يَِغض   لَم   فإنَّه! واألر   وبِيَِدهِ  الماِء، علَى َعر 

فِضُ  الِميزانُ  فَعُ  يَخ   .ويَر 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6596: الرقم أو الصفحة

 (880) ومسلم ،(6596) البخاري أخرجه:  التخريج

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

حِم، ا فيه ويَدُخل الرَّ عِ، َصدقةُ  أيض   على تعالى هللاِ  بإخالفِ  والوعدُ  التطوُّ

 .الُمنفِقِ 

 .وجاللِه هبكمالِ  يَليقُ  ما على سبحانه هللِ  اليَدِ  ِصفةِ  إثباتُ : وفيه --2

 داللتهما في ينتفع وال اإلنسان، هو واألرض السموات خلق من المستفيد إن -2

 .ورسوله باهلل المصدقون إال الواحد الخالق بوجود االعتقاد على

 فإن منها، المستفادة أحكامها وتبليغ القرآن، آلي التالوة مواظبة المسلم على -3

      .فاضلة حياة ودستور هداية، كتاب القرآن

 يُقَرأُ  القرآنُ   وفي الصحيح عن أبي جهم بن الحارث بن الصمة األنصاري

 ُكفر   القرآنِ  في ِمراء   فإنَّ  ، القُرآنِ  في تُماُروا فال ، أحُرف   سبعةِ  على
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|  األلباني:  المحدث|  األنصاري الصمة بن الحارث بن جهيم أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  6666: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  المصدر

    | صحيح

 في والِمراءُ  ، أحرف   سبعةِ  على القرآنُ  نزلَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة

وهُ  منهُ  َجِهل تُم وما ، بِهِ  فاعملوا منهُ  عرفتُم   ما - ثالث ا قالها- ُكفر   القرآنِ   إلى فردُّ

 عالِمهِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/011: الرقم أو الصفحة

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(6500) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 2898) وأحمد مختصراً،( 9080)

 القُرآنِ  في الِجدالِ  ُخطورةِ  بيان: الحديثِ  وفي

ِمنِ  َمثَلُ  وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري آَن، يَق َرأُ  الذي الُمؤ   َمثَلُ  القُر 

ِة، ُمها طَيِّب   ِريُحها األُت ُرجَّ ، وطَع  ِمنِ  وَمثَلُ  طَيِّب  آنَ  يَق َرأُ  ال الذي الُمؤ   َمثَلُ  القُر 

َرِة، ُمها لها ِريحَ  ال التَّم  ، وطَع  آَن، يَق َرأُ  الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  ُحل و   َمثَلُ  القُر 

ي حانَِة، ُمها طَيِّب   ِريُحها الرَّ ، وطَع  آَن، يَق َرأُ  ال الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  ُمرٌّ  َكَمثَلِ  القُر 

ُمها ِريح   لها ليسَ  الَحن ظَلَِة، ام   َحديثِ  في. ُمرٌّ  وطَع   .الفاِجرِ  الُمنافِِق، بََدلَ  هَمَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  282: الرقم أو الصفحة

آنَ  يَق َرأُ  الذي َمثَلُ    وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري ةِ  القُر  : كاألُت ُرجَّ

ُمها ، طَع  ، وِريُحها طَيِّب  آنَ  يَق َرأُ  ال والذي طَيِّب  َرةِ  القُر  ُمها: كالتَّم  ، طَع   وال طَيِّب 

آنَ  ق َرأُ يَ  الذي الفاِجرِ  وَمثَلُ  لَها، ِريحَ  ي حانَةِ  َكَمثَلِ  القُر  ، ِريُحها: الرَّ ُمها طَيِّب   وطَع 

، آنَ  يَق َرأُ  ال الذي الفاِجرِ  وَمثَلُ  ُمرٌّ ُمها: الَحن ظَلَةِ  َكَمثَلِ  القُر  ، طَع   .لَها ِريحَ  وال ُمرٌّ
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1000: قمالر أو البخاري الصفحة

 .القُرآنِ  حاِملِ  فَضيلةُ : الَحديثِ  في

 بقراءتها، وقتها في أداؤها وهو: الصالة إقامة استدامة أيضا المؤمن على -6

 .شروطها وجميع وتشهدها، وقعودها، وسجودها، وركوعها

ا َستدِركونَ  لعلَّكم وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود الةَ  يصلُّونَ  أقوام   الصَّ

الةَ  فصلُّوا أدَركتُموهم فإن وقتِها لغيرِ   ُسبَحة   واجعلوها مَعهم وصلُّوا لوقتِها الصَّ

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  229: الرقم أو الصفحة

 هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  أنَّ  عنه هللاُ  رِضيَ  مسعودٍ  بنُ  هللاِ  عبدُ  يُخبِرُ  الَحديثِ  هذا وفي

ا ستُدِركون لعلَّكم: "قال وسلَّم عليه الةَ  يُصلُّون أقوام  : أي ،"وق تِها لغيرِ  الصَّ

رون الةَ  يُؤخِّ لِ  عن الصَّ  عند ِرواية   وفي ذلك، بَعدَ  فيما ويُصلُّونها وق تِها أوَّ

رونَ  أُمراءُ  عليكم ستكونُ  إنَّه: "ُمسلم   الةَ  يُؤخِّ  مسعود   ابنُ  قال ،"ِميقاتِها عن الصَّ

تُموهم فإن  : "عنه هللاُ  رِضيَ  الةَ  فَصلُّوا أدَرك  ضَ  َصلُّوا: أي ،"لَوقتِها الصَّ  الفَر 

لِ  في َعلوها مَعهم وَصلُّوا" الَوقِت، أوَّ  بويٌّ نَ  توجيه   وهذا نافلة ،: أي ،"ُسب حة   واج 

الةَ  يُصلُّوا أن األزمانِ  هذه ِمثلِ  في للُمسلِمين لِ  في الصَّ  أو أنفُِسهم مع وقتِها أوَّ

رِ  الوقتِ  في األَُمراءِ  مع يُصلُّوا ثمَّ  بُيوتِهم، في  الجماعةَ  فيه يُصلُّون الَّذي المتأخِّ

الةِ  يَأُمرون أو  األمراءِ  الَفةِ ُمخ بإظهارِ  المسلِمين َعصا تَُشقَّ  ال حتَّى فيه؛ بالصَّ

الةِ  وعَدمِ   أقاموا ما بطاعتِهم أَمر وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّبيَّ  ألنَّ  مَعهم، الصَّ

الةَ   .َمشهورة   أخرى أحاديثَ  في كما -الصَّ

الةِ  على الحثُّ  :الحديثِ  وفي --5 لِ  في الصَّ  .حال   كلِّ  على وقتِها أوَّ

دةِ  على الُمحافظةُ : وفيه --2 فِّ  ِوح   ما األمرِ  ُوالةِ  ُمخالفةِ  إظهارِ  وعَدمُ  الصَّ

 . ذلك أمَكن
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 أيُّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسأَل تُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

ِ؟ إلى أَحبُّ  الَعَملِ  الةُ : قالَ  هللاَّ ؟ ثُمَّ : قالَ  وق تِها، علَى الصَّ  الوالَِدي ِن، برُّ  ثُمَّ : قالَ  أيٌّ

ِ، َسبيلِ  في الِجهادُ : قالَ  ؟أيٌّ  ثُمَّ : قالَ  ثَني: قالَ  هللاَّ ، حدَّ تُهُ  ولَوِ  بِهنَّ تََزد   .لَزاَدنِي اس 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  102: الرقم أو الصفحة

 شرح الحديث 

حابَةُ  كان بُ  ما على ِحرِصهملِ - عنه هللاُ  َرضيَ  الصَّ  -وجلَّ  َعزَّ  هللاِ  ِرضا ِمن يُقَرِّ

ا  قُربة   وأكثَِرها األعماِل، أفَضلِ  عن وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيَّ  يَسألونَ  ما َكثير 

 باختاِلفِ  تَختَلِفُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  إجاباتُ  فكانت   تَعالى، هللاِ  إلى

ا أكثَرُ  هو وما وأحوالِهم، أشخاِصهم  يَسأَلُ  الَحديثِ  هذا وفي.منهم واِحد   لُِكلِّ  نَفع 

 أَحبُّ  الَعَملِ  أيُّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيَّ  عنه هللاُ  َرضيَ  َمسعود   بنُ  هللاِ  َعبدُ 

 تعالَى هللاِ  إلى األعمالِ  أَحبَّ  بأنَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  فأجابَه هللاِ؟ إلى

الةُ  لََدي ه الَمرِضيَّةِ  لِ  في الصَّ  بَعدَ  أدائِها على الُمسلِمُ  يُحافِظَ  بأن   وذلك َوقتِها، أوَّ

رُ  األذاَن، َسماِعه الِة، إلى اإلسراعِ  على والَحثِّ  لِلَحضِّ  هنا األفضلِيَّةِ  وِذك   الصَّ

لِ  في أدائِها في وأِلنَّ  أدائِها، في والتَّأخيرِ  التَّكاُسلِ  وَعَدمِ   على ليال  دَ  الَوقتِ  أوَّ

يه عليه، ويُحافِظُ  هللاِ، َحقَّ  يَعِرفُ  الُمسلِمَ  أنَّ  وعلى عليها، الِحرصِ   إذا ويُؤدِّ

، أو تَأ جيل   ُدونَ  َوقتِه، في عليه َوَجبَ   تعالَى هللاُ  قال فيَمن يَدُخلُ  وال تَسويف 

[ 6 ،6: الماعون] {َساهُونَ  َصاَلتِِهم   َعن   هُم   الَِّذينَ *  لِل ُمَصلِّينَ  فََوي ل  : }فيهم

رونَ  الذين وهُمُ  الةَ  يَُؤخِّ  ابنُ  َسأَلَه ثم.َوقتُها يَخُرجَ  حتى أو َوقتِها، عن الصَّ

الِة؟ بَعدَ  تعالَى هللاِ  إلى أَحبُّ  الَعَملِ  أيُّ : عنه هللاُ  َرضيَ  َمسعود    فأخبََره الصَّ

 وتَركِ  بِخدَمتِهما، والقِيامِ  ما،إليه باإلحسانِ  الوالَِدي ِن؛ بِرُّ  أنَّه وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

ا. ُعقُوقِهما ؛ له َمسعود   ابنُ  كان ولَمَّ رِ  إلى احتاجَ  أُمٌّ الِة؛ بَعدَ  والَِدي ه بِرِّ  ِذك   الصَّ

الةَ  أِلنَّ  ، َعزَّ  هللاِ  َحقِّ  بَعدَ  يَأتي الوالَِدي نِ  وَحقُّ  هللاِ، َحقُّ  الصَّ : تَعالى قال كما وَجلَّ

ُكر   أَنِ }  َرضيَ  َمسعود   ابنُ  َسألَ  ثم[.16: لقمان{ ]ال َمِصيرُ  إِلَيَّ  لَِوالَِدي كَ وَ  لِي اش 

 عليه هللاُ  صلَّى فأخبََره الوالَِدي ِن؟ بِرِّ  بَعدَ  تعالَى هللاِ  إلى أَحبُّ  الَعَملِ  أيُّ : عنه هللاُ 
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، َعزَّ  هللاِ  َكلِمةِ  إِلعالءِ  هللاِ؛ َسبيلِ  في الِجهادُ  أنَّه وسلَّمَ   َشعائِرِ  ارِ وإظه وَجلَّ

 التي هللاِ  بُحقوقِ  القِيامُ  األعمالِ  أفَضلَ  أنَّ : والَمقصودُ .والمالِ  بالنَّف سِ  اإلسالمِ 

ا، ِعباِده على فََرَضها ض  الةُ : وأفَضلُها فَر   ِعباِده، بُحقوقِ  القِيامُ  ثم لَِوقتِها، الصَّ

 في والِحكمةُ .هللاِ  َسبيلِ  في الِجهادُ  هو الَعَملِ  َسنامِ  وِذروةُ  الوالَِدي ِن، بِرُّ  وآَكُدها

الةِ » بالذِّكرِ  الثالثةِ  األشياءِ  هذه تَخصيصِ   الوالَِدي ِن، وبِرِّ  َوقتِها، على الصَّ

الةَ  َضيَّعَ  فَمن اإليماِن، بَعدَ  األعمالِ  أفَضلُ  الثالثةَ  هذه ألنَّ : قيل ؛«والِجهادِ   الصَّ

يِن، ِعمادُ  هي التي- رِ  ِمن لَِغيِرها كان -بفَضيلَتِها الِعلمِ  مع الدِّ ينِ  أم   أَشدَّ  الدِّ

ا،  ِمن ذلك لَِغيرِ  فهو والَِدي ه بِرَّ  تََركَ  َمن وكذا واستِخفاف ا، تَهاُون ا وأَشدَّ  تَضييع 

ا، أَشدُّ  الناسِ  ُحقوقِ  ك   عليه قُدَرتِه مع- تََرَكه َمن هللاِ؛ َسبيلِ  في الِجهادُ  وَكذا تَر 

بُ  التي األعمالِ  ِمنَ  ذلك يرِ لِغَ  فهو -عليه تََعيُّنِه ِعندَ   أَشدُّ  تعالَى هللاِ  إلى بها يُتَقَرَّ

ا ك   عليه هللاُ  صلَّى النبيَّ  استَزادَ  لَوِ  أنَّه عنه هللاُ  َرضيَ  َمسعود   ابنُ  أخبَرَ  ثمَّ .تَر 

 عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  امتَنَعَ  ما ذلك، ِمن أكثَرَ  أعماال   يَذُكرَ  أن   منه وطَلَبَ  وسلَّمَ 

 .األعمالِ  بأفَضلِ  يُخبَِره أن   سلَّمَ و

حابةِ  ِحرصِ  بَيانُ  :الَحديثِ  وفي --5  على عنه هللاُ  َرضيَ  َمسعود   وابنِ  الصَّ

 .األعمالِ  ِمنَ  الَمعالي طَلَبِ 

الةِ  على الَحضُّ : وفيه --2 لِ  في الصَّ  وعلى الوالَِدي ِن، بِرِّ  وعلى َوقتِها، أوَّ

 .تعالَى هللاِ  َسبيلِ  في الِجهادِ 

 تنهى الموعظة على المشتمل القرآن تالوة من فيها لما الخمس لصلواتا إن -6

 مع وكانت بحقها أديت إذا الذنوب من بينها ما وتكف ر والمنكرات، الفواحش عن

 وبأسه، هللا عظمة استحضار

 أََرأَي تُم   : قال وسلم عليه هللا صلّى النبي أن هريرة أبي حديث من مسلم  أخرج

ا أنَّ  لو تَِسلُ  أََحِدُكم   ابِ ببَ  نَه ر  سَ  يَوم   ُكلَّ  منه يَغ  ات ، َخم   َدَرنِهِ  ِمن يَب قَى هل   َمرَّ

؟ ، َدَرنِهِ  ِمن يَب قَى ال: قالوا شيء  لََواتِ  َمثَلُ  فَذلكَ : قالَ  شيء  ِس، الصَّ ُحو الَخم   يَم 

 ُ  .الَخطَايَا بِهنَّ  هللاَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  552: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 552) ومسلم ،(109) البخاري أخرجه:  التخريج

لََواتُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ُس، الصَّ َعةُ  الَخم  َعِة، إلى َوال ُجم   الُجم 

تَنَبَ  إَِذا بي نَهُنَّ  ما ُمَكفَِّرات   َرَمَضاَن، إلى َوَرَمَضانُ   .الَكبَائِرَ  اج 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  000: الرقم أو الصفحة

له وجلَّ  عزَّ  هللاِ  رحمةِ  لَسعةِ  بيان  : الَحديثِ  وفي طاء بالمغفرةِ  وتَفضُّ رِ  وإع   األج 

 .القَليلِ  الَعملِ  على العظيمِ 

لواتِ  أنَّ : الُعلماءِ  من كثير   إليه ذهَب والذي غائِرَ  تَُكفِّرُ  الصَّ لَق ا الصَّ  لم إذا ُمط 

 .الكبائِرِ  ِمنَ  تصيرُ  اعليه باإلصرارِ  فإنَّها عليها؛ يُصرَّ 

الةَ  إِنَّ : تعالى قوله في العالية أبو قال شاءِ  َعنِ  تَن هى الصَّ  :َوال ُمن َكرِ  ال فَح 

 الخالل هذه من شيء فيها يكون ال صالة فكل خصال، ثالث فيها الصالة إن

 بالمعروف، يأمره فاإلخالص هللا، وذكر والخشية، اإلخالص،: بصالة فليست

 .وينهاه يأمره القرآن: هللا وذكر المنكر، عن تنهاه والخشية

رُ  تعالى قوله دل -5 ِ  َولَِذك  بَرُ  هللاَّ  الطاعات سائر من أكبر الصالة أن على أَك 

 ورحمته عليهم والثناء بالثواب لعباده هللا ذكر وأن العبادات، كل من وأفضل

 وإقامة قرآنال تالوة أن وكذلك وصلواتهم، عبادتهم في له ذكرهم من أكبر إياهم

               .التعظيم وجوه أبلغ على بهما اإلتيان يكون أن ينبغي الصالة

ُ  يقولُ  : روي البخاري عن أبي هريرة  آخر حديث وفي  ظَنِّ  ِعن دَ  أنا: تَعالَى هللاَّ

تُهُ  نَف ِسهِ  في َذَكَرنِي فإن   َذَكَرنِي، إذا معهُ  وأنا بي، َعب ِدي  وإن   نَف ِسي، في َذَكر 

تُهُ  َمإَل   في َذَكَرنِي ، َخي ر   َمإَل   في َذَكر  بَ  وإن   منهم  ب تُ  بِشب ر   إلَيَّ  تَقَرَّ  إلَي هِ  تَقَرَّ

ا، بَ  وإن   ِذراع  ا إلَيَّ  تَقَرَّ ب تُ  ِذراع  ا، إلَي هِ  تَقَرَّ ِشي أتانِي وإن   باع  َولَة   أتَي تُهُ  يَم   .هَر 
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 البخاري صحيح:  صدرالم|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2601: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 0521) ومسلم ،(2601) البخاري أخرجه:  التخريج

نِ  في التَّرغيبُ  :الَحديثِ  في --5 ِ  الظَّنِّ  ُحس   .تَعالَى باهللَّ

ِ  أنَّ  إثباتُ : وفيه --2 ا تعالى هلِلَّ  .وذات ا نَف س 

لُ : وفيه --3 رِ  فَض  ك  ا الذِّ  .وَعالنية   ِسر  

َ  أنَّ : وفيه --6  .َعَملِه بَِحسبِ  الَعب دَ  يُجازي وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 هللا، من إال وتفرغه، القلب، وإقبال العلم، مع يكون الذي هو: النافع الذكر -5

 .أخرى ةرتب فله اللسان يتجاوز ال ما وأما

 لذكر ثمرة وذلك عليه، العلم ونور الهدى إفاضة هو: للعبد تعالى هللا وذكر

ُكُرونِي: وجل عز هللا قال ربه، العبد ُكم   فَاذ  ُكر   [ .162/ 2 البقرة] أَذ 

:  الميزانِ  في أثقَلَهنَّ  ما بَخ   بَخ  وفي الصحيح عن أبي سلمي راعي رسول هللا 

ُ، إالَّ  إلَه ال ِ، نَ وُسبحا هللاَّ ِ، والحمدُ  هللاَّ ُ  هللَّ الِحُ  والولدُ .  أَكبرُ  وهللاَّ  للمرءِ  يُتوفَّى الصَّ

 . فيحتسبُهُ 

:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  هللا رسول راعي سلمى أبو:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5061: الرقم أو الصفحة المسند الصحيح

ُ : تعالى قوله إن -5 لَمُ  َوهللاَّ نَُعونَ  ما يَع   على وحث والوعيد، الوعد من نوع تَص 

 .والعلن السر   في تعالى هللا مراقبة

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

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي
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ا يكونُ  العَملَ  أنَّ : والحاصلُ   وهو عليه، قُدرة   له إنَّ  حيث ِمن العب دِ  إلى ُمسنَد 

ِب، المسمَّى ا العَملُ  ويكونُ  بالكس   واقع   ُوجوَدهُ  إنَّ  حيث ِمن تعالى هللاِ  إلى ُمسنَد 

 القَدُر، يُن فى وباألخرى الجب ُر، يُن فى بإحداهما ِجهتانِ  فله وإرادتِه؛ له هللاِ  بخل قِ 

رُ  عليها يَترتَّبُ  ِصفة   وهي عادة ، العب دِ  وإلى ،َحقيقة   هللاِ  إلى وإسناُده  األم 

 بالنَّظرِ  فهو تعالى هللاِ  إلى الِعبادِ  أفعالِ  ِمن أُسنِدَ  ما فكلُّ  والتَّرُك؛ والفِعلُ  والنَّهُي،

 هللاِ  بتَقديرِ  يَحُصلُ  إنَّما العب دِ  إلى أُسنِدَ  وما الخل ُق،: له ويُقال القُدرِة، تأ ثيرِ  إلى

ُب،: له ويُقالُ  ،تعالى حُ  يقَعُ  وعليه الكس  ، المد  مُّ هُ  يَُذمُّ  كما والذَّ ِه، المشوَّ  الوج 

ورِة، الَجميلُ  ويُحَمدُ  ا الصُّ  هو إنَّما والعب دُ  َعالمة ، فهو الِعقابُ  أو الثَّوابُ  وأمَّ

نَّةِ  أهلِ  وعقيدةُ . يَشاءُ  ما فيه يَفَعلُ  هللِ  ِملك    أفعالِ  جميعَ  قدَّرَ  هللاَ  أنَّ  ذلك في السُّ

ها، َخيِرها الِعباِد؛ وحِ  في ذلك كلَّ  وكتَب إليه، صائرونَ  هم ما وَعلِمَ  وَشرِّ
 اللَّ

 . المحفوظِ 

 من التفسير التربوي للقرآن الكريم  العشرون الجزء انتهى

 


