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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

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

 ]الجزء الحادي والعشرون[ 

 ]تتمة سورة العنكبوت[

 [68 الى 64 اآليات( : 08) العنكبوت سورة]الكتاب  أهل إرشاد طريقة -50

ِهَي أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا  َوال تُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتاِب إاِلَّ بِالَّتِي

( 64بِالَِّذي أُْنِزَل إِلَْينا َوأُْنِزَل إِلَْيُكْم َوإِلهُنا َوإِلُهُكْم واِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِموَن )

ِمنُوَن بِِه َوِمْن هُؤالِء َمْن َوَكذلَِك أَْنَزْلنا إِلَْيَك اْلِكتاَب فَالَِّذيَن آتَْيناُهُم اْلِكتاَب يُؤْ 

( َوما ُكْنَت تَْتلُوا ِمْن قَْبلِِه ِمْن 64يُْؤِمُن بِِه َوما يَْجَحُد بِآياتِنا إاِلَّ اْلكافُِروَن )

( بَْل ُهَو آياٌت بَيِّناٌت فِي 69ِكتاٍب َوال تَُخطُّهُ بِيَِمينَِك إِذاً الْرتاَب اْلُمْبِطلُوَن )

 (68تُوا اْلِعْلَم َوما يَْجَحُد بِآياتِنا إاِلَّ الظَّالُِموَن )ُصُدوِر الَِّذيَن أُو

  التَّْفِسيرُ 

 إال والنصارى اليهود تخاصموا وال -المؤمنون أيها- تحاوروا وال - 64

 إال البينة، والحجج بالموعظة الدعوة وهي المثلى والطريقة األحسن باألسلوب

 حتى فقاتلوهم عليكم، الحرب واوأعلن والمكابرة، بالعناد منهم ظلموا الذين

 آمنا: والنصارى لليهود وقولوا صاغرون، وهم يد عن الجزية يعطوا أو يسلموا

 واإلنجيل، التوراة من إليكم أنزل بالذي وآمنا القرآن، من إلينا هللا أنزل بالذي

 وحده له ونحن وكماله، وربوبيته ألوهيته في له شريك ال واحد وإلهكم وإلهنا

 .تذللونم منقادون

 الذين هؤالء فبعض القرآن، عليك أنزلنا قبلك من على الكتب أنزلنا وكما - 64

 في نَْعتِه من يجدونه لما به؛ يؤمنون -سالم بن هللا عبد مثل- التوراة يقرؤون

 الذين الكافرون إال بآياتنا يكفر وما به، يؤمن من المشركين هؤالء ومن كتبهم،

 .ظهوره مع للحق والجحود الكفر دأبهم
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 شيئًا تكتب كنت وما كتاب، أي القرآن قبل تقرأ -الرسول أيها- كنت وما - 64

 من الجهلة لشك   وتكتب تقرأ كنت ولو تكتب، وال تقرأ ال أُمِّي ألنك بيمينك؛

عوا نبوتك، في الناس  .السابقة الكتب عن تكتب كنت بأنك وتذر 

 من العلم أعطوا ذينال صدور في واضحات آيات عليك المنزل القرآن بل - 64

   .به والشرك باهلل بالكفر ألنفسهم الظالمون إال بآياتنا يجحد وما المؤمنين،

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 الحسنة، والموعظة وبالحكمة الحسن باألسلوب والنقاش الجدال فضيلة -1

 وتحقيق اإليمان، إلى والوصول القناعة، توفير إلى العقالء عند أدعى فذلك

 .المقصود الهدف

 ُكفر   القرآنِ  في الِجدالُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

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

   |  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0504: الرقم أو الصفحة

 ُكفر   قُرآنِ ال في الِمراءُ وفي الصحيح عن أبي هريرة 

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

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  6400: الرقم أو الصفحة

 في والنسائي ،(4901) وأحمد ،(6400) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (9080(( )الكبرى السنن))

 .نِ القُرآ في الِجدالِ  ُخطورةِ  بيان: الحديثِ  وفي
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 في الِمراءُ  ، أحُرف   سبعةِ  على القرآنُ  نزل  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ات   ثالثَ  ، ُكفر   القرآنِ  وه منه جِهلتُم وما ، فاعملُوا منه عرفتُم فما ، مرَّ  إلى فُردُّ

 عالِمه

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

 شرط على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  6/04: الرقم أو الصفحة

 الشيخين

 القُرآنِ  في الِجدالِ  ُخطورةِ  بيان :الحديثِ  وفي

 فأيُّما ، أحرف   سبعةِ  على القرآنَ  اقرؤوا  وفي الصحيح عن عمرو بن العاص

 ُكْفر   فيه الِمراءَ  فإنَّ  ، فيه تُماروا ال و ، أصْبتُم قرْأتُم

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  دثالمح|  العاص بن عمرو:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5540: الرقم أو الصفحة

 منَ  آيةً  يَقَرأُ  َرجاًل  العاصِ  بنُ  َعمُرو سِمعَ  وفي الصحيح عن عمرو بن العاص

 فقد: قال وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ : قال أْقَرأَكها؟ َمن: فقال القُرآِن،

 هللاِ  رسولِ  إلى فَذهَبا هذا، غيرِ  على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  اأْقَرأنيه

 فقال قَرأَها، ثُم وكذا، كذا آيةُ  هللاِ، رسولَ  يا: أَحُدهما فقال وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى

 هافقَرأَ  هللاِ، رسولَ  يا: اآلَخرُ  فقال أُنِزلَْت، هكذا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ 

: قال هللاِ؟ رسولَ  يا هكذا أليس: وقال وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على

 على أُنِزلَ  القُرآنَ  هذا إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال أُنِزلَْت، هكذا

، َسبعةِ  ، فيه الِمراءَ  فإنَّ  فيه؛ تَماَرْوا وال أَصْبتم، فقد قََرْأتم ذلك فأيَّ  أحُرف   ُكفر 

 .الُكفرِ  آيةُ  أو

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  العاص بن عمرو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  54905: الرقم أو الصفحة المسند
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 فضائل)) في عبيد وأبو له، واللفظ( 54905) أحمد أخرجه:  التخريج

 (0044(( )اإليمان شعب)) في والبيهقي ،(004ص(( )القرآن

 السبيل هو القوة واستخدام والعنف القتال إلى واللجوء بالمثل المعاملة إن -2

 .الكفر على واإلصرار والعناد العصبية أهل على الرد في المتعين

 وجل عز هللا إلى والدعوة أحسن هي بالتي بالجدال اآلمرة اآلية هذه إن -3

 مثل والمفسرين لعلماءا أثبات قرر كما محكمة، آية والبرهان والمنطق بالحجة

  وغيره. التابعي مجاهد

 إنها: فيها يقال ال وجل عز هللا أحكام ألن حسن مجاهد وقول: القرطبي قال

: القرطبي )تفسير معقول من حجة أو العذر، يقطع بخبر إال منسوخة

010/50) 

 ليست اآلية: العربي ابن قال. العربي وابن الطبري جرير ابن اختيار وهذا 

 باللسان بعث وسل م عليه هللا صل ى النبي ألن مخصوصة، هي وإنما منسوخة،

 بقي سالم ومن قتل، قاتل فمن واللسان، بالسيف هللا أمره ثم هللا، في به يقاتل

  الخطاب ولين الكالم، من ويجمل األدلة، من يحسن بما ولكن  حقه، في الجدال

 الشرك عن يدونبع ومعتقداتهم، آرائهم في معتدلون الكتاب أهل بعض -6

 باهلل يؤمنون فهم والنقاش، الجدال معهم ينفع وهؤالء والتثليث، الولد وإثبات

 وسل م، عليه هللا صل ى بمحمد اإليمان إال يبق ولم اآلخر، وباليوم وبكتابهم

 .السالم عليهما وعيسى بموسى كاإليمان

 رفواوح والتثليث، التوحيد بين خلطوا حاقدون متعصبون الكتاب أهل وبعض

 وهؤالء اإلله، هو صيروه ثم شريكا، أو ولدا هلل ونسبوا وغيروا، الكتاب في

 اإليمان إلى ندعوهم ذلك ومع النقاش، معهم ينفع ال وقد الجدال معهم يصعب

 والتعبير الرأي بحرية يقر واإلسالم الدين، في إكراه ال ألنه أحسن، هي بالتي

 .والترهيب يبوالترغ واإلنذار، التبليغ بعد واالعتقاد،
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 على إلقرارهم مجال ال العرب جزيرة ففي األوثان عبدة المشركون أما

 بالحكمة اإلسالم إلى ندعوهم فكذلك العرب، جزيرة غير في وأما وثنيتهم،

 .الحسنة والموعظة

ِ  َعْبدَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك ، بنَ  هللاَّ  َصلَّى النبيِّ  َمْقَدمُ  بَلََغهُ  َساَلم 

 ال ثاََلث   عن َسائِلُكَ  إنِّي: فَقَالَ  أْشيَاَء، عن يَْسأَلُهُ  فأتَاهُ  الَمِدينَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ 

، إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  لُ  ما نَبِيٌّ اَعِة؟ أْشَراطِ  أوَّ لُ  وما السَّ  وما الَجنَِّة؟ أْهلُ  يَأُْكلُهُ  طََعام   أوَّ

: َساَلم   ابنُ  قَالَ  آنِفًا ِجْبِريلُ  به أْخبََرنِي: قَالَ  ِه؟أُمِّ  إلى أوْ  أبِيهِ  إلى يَْنِزعُ  الَولَدِ  بَالُ 

ا: قَالَ  الَماَلئَِكِة، ِمنَ  اليَهُودِ  َعُدوُّ  َذاكَ  لُ  أمَّ اَعةِ  أْشَراطِ  أوَّ  ِمنَ  تَْحُشُرهُمْ  فَنَار   السَّ

ا الَمْغِرِب، إلى الَمْشِرقِ  لُ  وأَمَّ ا الُحوِت، َكبِدِ  اَدةُ فَِزيَ  الَجنَّةِ  أْهلُ  يَأُْكلُهُ  طََعام   أوَّ  وأَمَّ

ُجلِ  َماءُ  َسبَقَ  فَإَِذا الَولَدُ   َماءَ  الَمْرأَةِ  َماءُ  َسبَقَ  وإَذا الَولََد، نََزعَ  الَمْرأَةِ  َماءَ  الرَّ

ُجلِ  ُ، إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ : قَالَ  الَولَدَ  نََزَعتِ  الرَّ ِ، َرسولُ  وأنَّكَ  هللاَّ  َرسولَ  يا قَالَ  هللاَّ

 ِ  اليَهُودُ  فََجاَءتِ  بإْساَلِمي، يَْعلَُموا أنْ  قَْبلَ  َعنِّي، فَاْسأَْلهُمْ  بُهُت   قَْوم   اليَهُودَ  إنَّ : هللاَّ

ِ  عبدُ  َرُجل   أيُّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقَالَ   َخْيُرنَا: قالوا فِيُكْم؟ َساَلم   بنُ  هللاَّ

 إنْ  أَرأَْيتُمْ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقَالَ  لِنَا،أْفضَ  وابنُ  وأَْفَضلُنَا َخْيِرنَا، وابنُ 

ِ  عبدُ  أْسلَمَ  ُ  أَعاَذهُ : قالوا َساَلم   بنُ  هللاَّ  ذلَك، ِمْثلَ : فَقالوا عليهم، فأَعادَ  ذلَك، ِمن هللاَّ

ِ  عبدُ  إليِهم فََخَرجَ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ : فَقَالَ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ًداُمَحمَّ  وأنَّ  هللاَّ : قالوا هللاَّ

نَا نَا، وابنُ  َشرُّ ِ  َرسولَ  يا أَخافُ  ُكْنتُ  هذا: قَالَ  وتَنَقَُّصوهُ، َشرِّ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0809: الرقم أو الصفحة

ةِ نُ  َعالماتِ  ِمن: الَحديثِ  وفي --5  َعن إخباُره وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولِ  بوَّ

 .الَغيبيَّةِ  األُمورِ  بَعضِ 

 .عنه هللاُ  َرضيَ  ساَلمِ  بنِ  هللاِ  لعْبدِ  وَمنقَبة   فَضيلة  : وفيه --2

 ليسَ  ما غيِرهم على ويفتَرَون يَقولونَ  وفُجور ، َكِذب   أهلُ  اليهودَ  أنَّ : وفيه --3

 .فيه
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 وال يقرأ ال أميا كان القرآن نزول قبل وسل م عليه هللا صل ى محمد النبي -5

 مكة في عايشوه الذين قومه وبمعرفة المتقدمة، السماوية الكتب بشهادة يكتب

 .عاما أربعين مدة

ية  هللا كالم القرآن أن على واضح قاطع دليل وسل م عليه هللا صل ى النبي وأم 

 .الحكيم العزيز

 وإنما واحدا، حرفا وال كتب ما وسل م عليه هللا صل ى أنه الصحيح: القرطبي قال

 .تهجى وال قرأ ما وكذلك يكتب، من أمر

يَّة ، ال نَْكتُُب واَل نَْحُسُب،   روي البخاري  عن عبد هللا بن عمر  ة  أُمِّ إنَّا أُمَّ

ةً ثاََلثِينَ  ةً تِْسَعةً وِعْشِريَن، وَمرَّ ْهُر هََكَذا وهََكَذا يَْعنِي َمرَّ  .الشَّ

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

 [صحيح] : خالصة حكم المحدث | 1913 :الصفحة أو الرقم

 شرح الحديث 

يَحكي عبُد هللا بُن عمَر رضي هللا عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم قال: إنَّا 

يَّة ، أي: تغلُِب علينا  ة  أمِّ ، بمعنى أنَّنا أمَّ يَّةُ، وهي البقاُء على أصِل والدِة األمِّ األمِّ

ال نعِرُف القراءةَ والكتابةَ، والحساَب، وقيل: المراُد بالحساِب حساُب النُّجوِم 

والمنازِل والفَلَِك، وذلك باعتباِر ما غلَب عليهم، وإالَّ فقد كان في العرِب َمن 

ُربِطَت عبادتُنا بأعالم  واضحة، وأمور  ظاهرة  يعِرُف ذلك، ولكنَّهم قلَّة ، إنَّما 

الةُ والسَّالُم هذا  الئحة، يستوي في معرفتِها الُحسَّاُب وغيُرهم، ثمَّ تمَّم عليه الصَّ

: الشَّهُر  ، إشارةً يفهَُمها األخرُس واألعجميُّ المعنى بإشارتِه بيِده ِمن غير لفظ 

 .هكذا وهكذا

اوي: يعني عليه الصَّال ةً ثالثينقال الرَّ ةً تسعةً وعشريَن، ومرَّ  .ةُ والسَّالُم مرَّ

 .استخداُم اإلشارِة الُمفِهمة في الحديِث:
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: المبطلون يقول كما القرآن هذا وليس واضحات، بي نات آيات القرآن آيات -4

 وتلك. وأحكامه هللا دين بها يعرف ودالئل عالمات ولكنه شعر، أو سحر إنه

 ألنهم بالعلم، المؤمنين هللا وصف وقد ويقرءونها، األمة علماء يحفظها اآليات

                                         والشياطين، البشر وكالم هللا كالم بين بأفهامهم ميزوا

 الجاهلون المبطلون القوم إال هللا عند من حقا منزال القرآن كون ينكر ال -4

 عليه هللا صل ى محمد نبوة واجحد الذين الظالمون الكفار وإال المشركون، وهم

 .به جاء وما وسل م

 ال إذ الجن، أو اإلنس أو المالئكة من أحد مخترعات من القرآن ليس -4

 أقصر من سورة بمثل أو آيات عشر بمثل أو بمثله اإلتيان على الكل يستطيع

 به الموحى هللا كالم كونه على قاطع دليل به المتحدي اإلعجاز وهذا. سوره

 .وسل م عليه هللا صل ى المصطفى نبيه قلب إلى

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

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

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا

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

 [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

 واستعجال حسية بمعجزات اإلتيان التعجيزية المشركين مطالب بعض -55

 [11 الى 10 اآليات( : 08) العنكبوت سورة]بالعذاب  
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ِ َوإِنَّما أَنَا نَِذيٌر ُمبِيٌن َوقالُواأُْنِزَل َعلَْيِه آياٌت ِمْن َربِّ  ِه قُْل إِنََّما اآْلياُت ِعْنَد هللاَّ

( أََولَْم يَْكفِِهْم أَنَّا أَْنَزْلنا َعلَْيَك اْلِكتاَب يُْتلى َعلَْيِهْم إِنَّ فِي ذلَِك لََرْحَمةً 10)

ِ بَْينِي َوبَْينَُكمْ 15َوِذْكرى لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ) َشِهيداً يَْعلَُم ما فِي  ( قُْل َكفى بِاَّللَّ

ِ أُولئَِك ُهُم اْلخاِسُروَن  السَّماواِت َواأْلَْرِض َوالَِّذيَن آَمنُوا بِاْلباِطِل َوَكفَُروا بِاَّللَّ

( َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلَعذاِب َولَْوال أََجٌل ُمَسم ًى لَجاَءُهُم اْلَعذاُب َولَيَأْتِيَنَُّهْم بَْغتَةً 10)

( يَْستَْعِجلُونََك بِاْلَعذاِب َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطَةٌ بِاْلكافِِريَن 10ُعُروَن )َوُهْم ال يَشْ 

يَْوَم يَْغشاُهُم اْلَعذاُب ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجلِِهْم َويَقُوُل ُذوقُوا ما ُكْنتُْم  (16)

 (11تَْعَملُوَن )

 التفسير 

 على أنزل ما مثل ربه من آيات حمدم على أنزل هالَّ : المشركون وقال - 55

 هللا بيد اآليات إنما: المقترحين لهؤالء -الرسول أيها- قل قبله، من الرسل

 هللا، عقاب من لكم نذير أنا وإنما إنزالها، إلي   وليس شاء، متى ينزلها سبحانه،

 .النذارة واضح

 القرآن -ولالرس أيها- عليك أنزلنا أنا لآليات المقترحين هؤالء يكف أولم - 51

 الذين فهم يؤمنون، لقوم وعظة لرحمة عليهم المنزل القرآن في إن عليهم، يقرأ

 على أنزل ما نظير من اقترحوه مما خير عليهم أنزل فما فيه، بما ينتفعون

 .سابقًا الرسل

 به، جئت فيما صدقي على شاهًدا سبحانه باهلل كفى -الرسول أيها- قل - 52

 عليه يخفى ال األرض، في ما ويعلم السماوات في ام يعلم به، تكذيبكم وعلى

 باهلل وكفروا هللا، دون من يعبد ما كل من بالباطل آمنوا والذين فيهما، شيء

 .باإليمان الكفر الستبدالهم الخاسرون؛ هم أولئك للعبادة، وحده المستحق

 نأ ولوال إياه، أنذرتهم الذي بالعذاب المشركون -الرسول أيها- يستعجلك - 53

 العذاب، من طلبوا ما لجاءهم يتأخر وال عنه يتقدم ال وقتًا لعذابهم قد ر هللا

 .يتوقعونه ال وهم فجأة وليأتين هم
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 هللا وعدها التي جهنم وإن إياه، وعدتهم الذي بالعذاب يستعجلونك - 56

 .عذابها من الفرار يستطيعون ال بهم، لمحيطة الكافرين

 أرجلهم، تحت من لهم فراًشا ويكون فوقهم، من العذاب يَُغطِّيهم يوم - 55

 .والمعاصي الشرك من تعملون كنتم ما جزاء ذوقوا: لهم توبيًخا هللا لهم ويقول

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 محسوسة، مادية معجزة وسل م عليه هللا صل ى النبي من المشركون طلب -1

 ال والمكابرة، العناد سبيل على عيسى، ومائدة صالح وناقة سىمو عصا مثل

 .وتوحيده وجل عز باهلل اإليمان إلى نية بحسن التوصل سبيل على

 قد الذي المعجز الكتاب هذا يكفيهم أال: أنه عليهم المفحم القرآني الرد كان -2

 موسى بآيات أتاهم ولو. فعجزوا منه، بسورة أو بمثله يأتوا بأن هللا تحداهم

 ذلك ومع لهم، مقدور والكالم السحر، نعرف ال ونحن سحر: لقالوا وعيسى

 علمنا فقد المعجزة، وجود الرسالة شرط من وليس. المعارضة عن عجزوا

 .معجزة لهم تعلم ولم وشعيب، وإدريس كشيث رسل وجود

 من باستنقاذهم الدنيا في رحمة واآلخرة، الدنيا في للمؤمنين رحمة والقرآن -3

 الدنيا في ذكرى أيضا وهو النار، عن بصرفهم اآلخرة وفي لضاللة،ا

. الزمان ممر على إنسان كل بها يتذكر باقية ومعجزة الحق، إلى به بإرشادهم

 يبق لم المادية والمعجزات األثر، باقي ألنه معجزة، كل من أتم القرآن فيكون

 المعجزاتو أحد، كل وسمعه والمغرب المشرق خبره بلغ وألنه أثر، لها

 .واحد مكان في محصورة المادية

 عليه آَمنَ  ِمْثلُهُ  ما أُْعِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األْنبِياءِ  ِمنَ  ما  وفي الصحيح عن أبي هريرة

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

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  لراويا

 [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 لَّمَ وس عليه هللاُ 

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

 في بالصدق وسل م عليه هللا صل ى للنبي يشهد شهيدا باهلل كفى: للمكذبين يقال -6

 تقريرا يفيد وتهديد إنذار وهذا. كتابه القرآن هذا وأن رسول، أنه ادعائه

 .يداوتأك

   :شيء عليه يخفى ال أي َواأْلَْرضِ  السَّماواتِ  فِي ما يَْعلَمُ : تعالى قوله -5

 ألنهم عليهم، وسل م عليه هللا صل ى النبي شهادة صحة في المكذبين على احتجاج

وا أن فلزمهم الشامل، هللا بعلم أقروا  .بشهادته يقر 

 األوثان بعبادة أو إبليس وهو بالباطل يؤمنون الذين الكفار أو المشركين إن -4

 به وإشراكهم لكتابه، وجحدهم برسله، لتكذيبهم باهلل ويكفرون واألصنام،

 في وأعمالهم أنفسهم الخاسرون هم إليه، واألضداد األوالد وإضافة األوثان،

 وسل م عليه هللا صل ى بمحمد يؤمنوا لم ألنهم الكتاب، أهل يشمل وهذا. اآلخرة

 عام إنذار اآلية أن على ذلك فدل تعالى، هللا عند من منزل القرآن بأن وال

 .شامل

 الذي العذاب هذا لنا عجل: الكفر في واإلمعان اإلنكار لفرط المشركون قال -4

 إِنْ  اللَّهُمَّ : القرآن أخبر فيما جهل وأبو الحارث بن النضر قال كما به، توعدنا

[ 32/ 4 األنفال] السَّماءِ  ِمنَ  ِحجاَرةً  ْيناَعلَ  فَأَْمِطرْ  ِعْنِدَك، ِمنْ  اْلَحقَّ  هُوَ  هذا كانَ 

لْ  َربَّنا: وقاال  [ .14/ 34 ص] اْلِحسابِ  يَْومِ  قَْبلَ  قِطَّنا لَنا َعجِّ
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 ِمن الَحقَّ  هو هذا كانَ  إنْ  اللَّهُمَّ : َجْهل   أبو قالَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

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

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

 ُ ونَ  وهُمْ  هللاَّ  .اآليَةَ { الَحَرامِ  الَمْسِجدِ  َعنِ  يَُصدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6469: الرقم أو الصفحة

 (0484) ومسلم ،(6469) البخاري أخرجه:  التخريج

 الحقَّ  هو هذا كان إنْ  اللهمَّ : ومكابرةً  عناًدا قال َجْهلٍ  أبا أنَّ  الحديث هذا وفي

 َوَما: }فنزلَتْ . أليم بعذاب   اْئتِنا أو ء،السما من حجارةً  علينا فأَْمطر عندك، من

هُ  َكانَ  بَهُمْ  اللَـّ هُ  َكانَ  َوَما فِيِهمْ  َوأَنتَ  لِيَُعذِّ بَهُمْ  اللَـّ  أاَلَّ  لَهُمْ  َوَما*  يَْستَْغفُِرونَ  َوهُمْ  ُمَعذِّ

بَهُمُ  هُ  يَُعذِّ  َمنَع ما: أيْ  ،[36 -33: التوبة{ ]اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  يَُصدُّونَ  َوهُمْ  اللَـّ

 بينهم المؤمنين من والمستغفرين وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  وجودُ  إالَّ  عذابَهُم

 ذلك: وقيل الحراِم، المسجدِ  عن بَصدِّهم العذابَ  يستحقُّون كانوا وإنْ  َمكَّةَ، في

 ..بَْدر يوم في َحَدثَ 

 لإلصالح كافية فرصة وإعطائهم بالناس رحمة اإللهية الحكمة اقتضت -4

 عذاب فلكل القيامة، يوم وهو معين ووقت محدد أجل إلى العذاب تأخير والتوبة

[ . 44/ 4 األنعام] ُمْستَقَرٌّ  نَبَإ   لُِكلِّ : تعالى قوله بدليل يتأخر، وال يتقدم ال أجل

 .بنزوله يعلمون ال وهم فجأة، حتما استعجلوه الذي العذاب وسيأتي

اَعةُ  قُومُ تَ  ال وفي الصحيح عن أبي هريرة  َمْغِربِها، ِمن الشَّْمسُ  تَْطلُعَ  حتَّى السَّ

 تَُكنْ  لَمْ  إيمانُها نَْفًسا يَْنفَعُ  ال: }ِحينَ  فَذلكَ  أْجَمُعوَن، آَمنُوا النَّاسُ  فََرآها طَلََعتْ  فإذا

 ةُ السَّاعَ  ولَتَقُوَمنَّ [ 154: األنعام{ ]َخْيًرا إيمانِها في َكَسبَتْ  أوْ  قَْبُل، ِمن آَمنَتْ 

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

ُجلُ  اْنَصَرفَ  وقَدِ  اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  يَْطَعُمهُ، فال لِْقَحتِهِ  بلَبَنِ  الرَّ  َحْوَضهُ  يَلِيطُ  وهو السَّ

 .يَْطَعُمها فال فيه إلى أُْكلَتَهُ  أَحُدُكمْ  َرفَعَ  وقدْ  اَعةُ السَّ  ولَتَقُوَمنَّ  فِيِه، يَْسقِي فال
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4104: الرقم أو الصفحة

 .فجأةً  تأتِي السَّاعةَ  أنَّ  :الحديث وفي

 جهنم، لهم هللا أعد وقد عذاب،ال نزول يستعجلون وأمثالهم قريش كفار إن -4

 يوم يصيبهم العذاب ذلك وإن االستعجال؟ معنى فما محالة، ال بهم ستحيط وأنها

 من لهم ويقال جهنم، بهم أحاطت العذاب غشيهم فإذا جوانبهم، جميع من القيامة

   .تعملون كنتم ما ذوقوا: هللا بأمر الملك قبل

( 08) العنكبوت سورة]الدينية    ئرالشعا إقامة تعذر عند بالهجرة األمر -50

 [40 الى 14 اآليات: 

( ُكلُّ نَْفٍس ذائِقَةُ 14يا ِعباِدَي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضي واِسَعةٌ فَإِيَّاَي فَاْعبُُدوِن )

ئَنَّ 14اْلَمْوِت ثُمَّ إِلَْينا تُْرَجعُوَن ) الِحاِت لَنُبَوِّ ُهْم ِمَن ( َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

( 19اْلَجنَِّة ُغَرفاً تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنهاُر خالِِديَن فِيها نِْعَم أَْجُر اْلعاِملِيَن )

لُوَن ) ُ 18الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلى َربِِّهْم يَتََوكَّ ( َوَكأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة ال تَْحِمُل ِرْزقََها هللاَّ

ِميُع اْلَعلِيُم )يَْرُزقُها َوإِيَّاُكْم َوُهَو   (40السَّ

 التفسير 

 من فيها تتمكنون ال أرض من هاِجُروا بي، آمنوا الذين عبادي يا - 54

 .أحًدا بي تشركوا وال وحدي، فاعبدوني واسعة أرضي إن عبادتي،

 إلينا ثم الموت، ذائقة نفس كل الموت، خوف الهجرة من يمنعكم وال - 54

 .والجزاء للحساب القيامة يوم ترجعون وحدنا

 من لننزلن هم إليه تقرب التي الصالحات األعمال وعملوا باهلل آمنوا والذين - 54

 نِْعم فناء، فيها يلحقهم ال أبًدا، فيها ماكثين تحتها من األنهار تجري غرفًا الجنة

 .الجزاء هذا هللا بطاعة العاملين جزاء
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 معصيته، وعن اعتهط على صبروا الذين هللا بطاعة العاملين جزاء نِْعم - 54

 .أمورهم جميع في يعتمدون وحده ربهم وعلى

 هللاُ  حمله وال رزقها جمع تستطيع ال التي -كثرتها على- الدواب كل - 45

 السميع وهو الجوع، من خوفًا الهجرة ترك في لكم عذر فال ويرزقكم، يرزقها

 جازيكموسي شيء، ذلك من عليه يخفى ال وأفعالكم، بنياتكم العليم ألقوالكم،

  .عليه

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما على اآليات دلت

 الكفار أذى وجود حال واجبة مطلوبة اإلسالم دار إلى الكفر دار من الهجرة -1

 مع أرضه في هللا عبادة يتلمس أن المسلم فعلى الدين، شعائر إقامة وتعذر

 فهاجر أرض، في اإليمان إظهار من مضايقة حال في كان فإن عباده، صالحي

 مناسبا كان وهذا. بها التوحيد إلظهار واسعة، هللا أرض فإن أخرى، أرض إلى

 إلى والوثنية الشرك مهد مكة من هاجروا حيث اإلسالم صدر في للمؤمنين

 مكة، فتح بعد واجبة الهجرة تعد ولم الوجوب ارتفع ثم المطهرة، الطيبة المدينة

 .عنه هللا نهى ما وترك السوء هجر بمعنى الهجرة بقيت وإنما

 أي ومن زمان كل في مطلقا الهجرة في ال الفتح، قبل الهجرة في نزلت واآلية

 اإلمكان عند الدوام على الهجرة بوجوب للقول مستندا تعد بعمومها ولكن بلد،

                                                                             .دينه شعائر إقامة من المسلم يتمكن لم إذا

 لَِسانِهِ  ِمن الُمْسلُِمونَ  َسلِمَ  َمن الُمْسلِمُ روي البخاري عن عبد هللا بن عمرو  

ُ  نَهَى ما هََجرَ  َمن والُمهَاِجرُ  ويَِدِه،  عْنه هللاَّ

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

:  وقال[ صحيحه في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  50: الرقم أو الصفحة

 هللا صلى - النبي عن هللا عبد سمعت قال عامر عن داود حدثنا معاوية أبو
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 - النبي عن هللا عبد عن عامر عن داود عن األعلى عبد وقال.  - وسلم عليه

 وسلم عليه هللا صلى

 .مختصراً ( 60) ومسلم له، واللفظ( 50) البخاري أخرجه:  التخريج

 في األمرِ  وسرُّ  يُؤِذي، ما بكلِّ  المسلِمين أَذى تَركِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي

 .العالَمِ  مع التَّخلُّقِ  ُحسنُ  ذلك

ُ  ال الظَّواهرَ  أنَّ  :وفيه -َجالءٍ  في -يُبيِّنُ  والحديثُ   تؤيِّْدها لم إذا بها تَعالى هللاُ  يَعبَأ

الَّةُ  األعمالُ   .اِصدقِه على الدَّ

 الدنيا أمر بتحقير المدينة إلى مكة من السابقة الهجرة في هللا رغ ب -2

 إال عليهم وما هللا، إلى ومحشورون ميتون كلهم البشر أن وبيان ومخاوفها

 .يمتثل ما وإلى إليه والهجرة هللا طاعة إلى المبادرة

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َمْخَرجُ  بَلََغنَا   وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

 أَحُدهُما أْصَغُرهُْم، أنَا لي وأََخَوانِ  أنَا إلَْيهِ  ُمهَاِجِرينَ  فََخَرْجنَا باليََمِن، ونَْحنُ  وسلَّمَ 

، أبو واآلَخرُ  بُْرَدةَ، أبو ا ُرْهم  ا بْضع ،: قالَ  إمَّ  أوِ  وَخْمِسيَن، ثاََلثَة   في: قالَ  وإمَّ

 النََّجاِشيِّ  إلى َسفِينَتُنَا فأْلقَْتنَا َسفِينَةً، فََرِكْبنَا قَْوِمي، ِمن َرُجاًل  وَخْمِسينَ  اْثنَْينِ 

 فََوافَْقنَا َجِميًعا، قَِدْمنَا حتَّى معهُ  فأقَْمنَا طَالِب ، أبِي بنَ  َجْعفَرَ  فََوافَْقنَا بالَحبََشِة،

 لَنَا، يقولونَ  اسِ النَّ  ِمنَ  أُنَاس   وكانَ  َخْيبََر، اْفتَتَحَ  ِحينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ 

فِينَةِ  ألْهلِ  يَْعنِي  ِممَّنْ  وهي ُعَمْيس ، بْنتُ  أْسَماءُ  وَدَخلَتْ  بالِهْجَرِة، َسبَْقنَاُكمْ : السَّ

 َكانَتْ  وقدْ  َزائَِرةً، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َزْوجِ  َحْفَصةَ  علَى معنَا، قَِدمَ 

 ِعْنَدهَا، وأَْسَماءُ  َحْفَصةَ، علَى ُعَمرُ  فََدَخلَ  َر،هَاجَ  فِيَمن النََّجاِشيِّ  إلى هَاَجَرتْ 

: ُعَمرُ  قالَ  ُعَمْيس ، بْنتُ  أْسَماءُ : قالَتْ  هِذه؟ َمن: أْسَماءَ  َرأَى ِحينَ  ُعَمرُ  فَقالَ 

 أَحقُّ  فَنَْحنُ  بالِهْجَرِة، َسبَْقنَاُكمْ : قالَ  نََعْم،: أْسَماءُ  قالَتْ  هِذه؟ البَْحِريَّةُ  هِذه الَحبَِشيَّةُ 

ِ  بَرسولِ  ِ، َكالَّ : وقالَتْ  فََغِضبَتْ  ِمنُكْم، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  مع ُكْنتُمْ  وهللاَّ

ِ  َرسولِ   أوْ  - َدارِ  في وُكنَّا َجاِهلَُكْم، ويَِعظُ  َجائَِعُكْم، يُْطِعمُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  في وذلكَ  َشِة،بالَحبَ  البَُغَضاءِ  البَُعَداءِ  - أْرضِ  في  عليه هللاُ  َصلَّى َرسولِهِ  وفي هللاَّ

ِ  واْيمُ  وسلََّم، ِ  لَِرسولِ  قُْلتَ  ما أْذُكرَ  حتَّى َشَرابًا، أْشَربُ  واَل  طََعاًما أْطَعمُ  ال هللاَّ  هللاَّ
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 هللاُ  َصلَّى للنبيِّ  ذلكَ  وَسأَْذُكرُ  ونَُخاُف، نُْؤَذى ُكنَّا ونَْحنُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى

ِ  وأَْسأَلُهُ، وسلَّمَ  عليه ا. عليه أِزيدُ  واَل  أِزيُغ، واَل  أْكِذبُ  ال وهللاَّ  النبيُّ  َجاءَ  فَلَمَّ

ِ  نَبِيَّ  يا: قالَتْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى  له؟ قُْلتِ  فَما: قالَ  وَكَذا؟ َكَذا: قالَ  ُعَمرَ  إنَّ  هللاَّ

 ِهْجَرة   وأِلَْصَحابِهِ  وله ِمنُكْم، بي َحقَّ بأَ  ليسَ : قالَ  وَكَذا، َكَذا: له قُلتُ : قالَتْ 

فِينَةِ  أْهلَ  - أنتُمْ  ولَُكمْ  واِحَدة ،  ُموَسى أبَا َرأَْيتُ  فَلقَدْ : قالَتْ  ِهْجَرتَاِن، - السَّ

فِينَةِ  وأَْصَحابَ  ْنيَا ِمنَ  ما الَحديِث، هذا عن يَْسأَلُونِي أْرَسااًل، يَأْتُونِي السَّ  شيء   الدُّ

ا أْنفُِسِهمْ  في أْعظَمُ  واَل  َرحُ أفْ  به هُمْ   قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  لهمُ  قالَ  ممَّ

 .ِمنِّي الَحِديثَ  هذا لَيَْستَِعيدُ  وإنَّه ُموَسى أبَا َرأَْيتُ  فَلقَدْ : أْسَماءُ  قالَتْ : بُْرَدةَ  أبو

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6000: الرقم أو الصفحة خاريالب

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيِّ  َمْخَرجُ  بَلََغنَا وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

 أَبُو أََحُدهُما أَْصَغُرهُْم، أَنَا لي وأََخَوانِ  أَنَا إلَْيهِ  ُمهَاِجِرينَ  فََخَرْجنَا باليََمِن، ونَْحنُ 

ا- ُرْهم   أَبُو واآلَخرُ  ةَ،بُْردَ  ا بِْضع ، في: قالَ  إمَّ  أَوِ  وَخْمِسيَن، ثاََلثَة   في: قالَ  وإمَّ

 النََّجاِشيِّ  إلى َسفِينَتُنَا فأْلقَْتنَا َسفِينَةً، فََرِكْبنَا -قَْوِمي ِمن َرُجاًل  وَخْمِسينَ  اْثنَْينِ 

 َرسولَ  إنَّ : َجْعفَر   فَقالَ  ِعْنَدهُ، ْصَحابَهُ وأَ  طَالِب   أَبِي بنَ  َجْعفَرَ  وَوافَْقنَا بالَحبََشِة،

 ِ  معهُ  فأقَْمنَا معنَا، فأقِيُموا باإِلقَاَمِة، وأََمَرنَا هَاهُنَا، بََعثَنَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 لَنَا فأْسهَمَ  َر،َخْيبَ  اْفتَتَحَ  ِحينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيَّ  فََوافَْقنَا َجِميًعا، قَِدْمنَا حتَّى

 لَِمن إالَّ  شيئًا، منها َخْيبَرَ  فَْتحِ  عن َغابَ  ألَحد   قََسمَ  وما -منها فأْعطَانَا: قالَ  أَوْ -

 .معهُمْ  لهمْ  قََسمَ  وأَْصَحابِِه، َجْعفَر   مع َسفِينَتِنَا أَْصَحابَ  إالَّ  معهُ، َشِهدَ 

 صحيح:  رالمصد|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0504: الرقم أو الصفحة البخاري

 أبي بنِ  َجعفرِ  ِمثلُ - األوائلِ  المهاِجرينَ  وَمنزلةِ  َمنقَبةِ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .ِهْجرتينِ  لهم بأنَّ  -َمَعهما كانوا وَمن األشعريِّ  ُموسى وأبي طالب  

فَ التَّ  والحاكمِ  لإلمامِ  أنَّ : وفيه --2 صَ  وأنْ  الَمغانِم، أموالِ  في صرُّ  ُجزًءا يُخصِّ

 .السَّفينةِ  أْهلَ  أْعطى كما مالَه، فَقَدَ  ولَمن المسلمينَ  لِنوائبِ  منه
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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  

 الجزاء وذكر تعالى، منه تحريضا الجنة بسكنى العاملين المؤمنين هللا وعد -3

  وإسكانهم األنهار تحتها من تجري التي الجنان دخول وهو ينالونه الذي

  .العالية المنازل

 هللا صل ى هللا رسول أن أبي سعد الخدري  عن صحيحة في البخاري  روى

 كما فَْوقِِهْم، ِمن الُغَرفِ  أْهلَ  يَتََراَءْونَ  ةِ الَجنَّ  أْهلَ  إنَّ   » :قال وسل م عليه

يَّ  الَكْوَكبَ  يَتََراَءْونَ  رِّ  ما لِتَفَاُضلِ  الَمْغِرِب، أوِ  الَمْشِرقِ  ِمنَ  األُفُِق، في الَغابِرَ  الدُّ

ِ  َرسولَ  يا قالوا بْينَهُمْ   والذي بَلَى: قالَ  َغْيُرهُْم، يَْبلُُغهَا ال األْنبِيَاءِ  َمنَاِزلُ  تِلكَ  هللاَّ

ِ  آَمنُوا ِرَجال   بيَِدِه، نَْفِسي قُوا باهللَّ  .الُمْرَسلِينَ  وَصدَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0014: الرقم أو الصفحة

 إِنَّ  : »وسل م يهعل هللا صل ى هللا رسول قال: قال    عبد هللا بن عمرو   وروى

 أبو فقال.  ظَاِهِرها من باِطنُها و ، باِطنِها من ظَاِهُرها يَُرى ُغَرفًا الجنةِ  في

 أَْطَعمَ  و ، الَكالمَ  أَطَابَ  لَِمنْ :  قال ؟ هللاِ  رسولَ  يا هيَ  لَِمنْ :  األَْشَعِريُّ  مالِك  

 نِيام   الناسُ  و قائًِما باتَ  و ، الطََّعامَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  864: الرقم أو الصفحة

 الدََّرجاتِ  لنَْيلِ  َسبَب   فيها والزياَدةَ  الِعباداِت، على الِحْرصَ  أنَّ : الحديثِ  وفي

 . الجنَّةِ  في الُعْليا

 وبحرَ  ، الماءِ  بحرَ  ةِ الجنَّ  في إنَّ  وفي الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان

 بعدُ  األنهارُ  تشقَّقُ  ثمَّ  ، الخمرِ  وبحرَ  ، اللَّبنِ  وبحرَ  ، العَسلِ 
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سفيان أبي بن معاوية:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0145: الرقم أو الترمذي الصفحة

 وعلى األذى على الصبر: نالجنا يستحقون الذين المؤمنين صفات أهم من -6

 باهلل العلم على يدالن صفتان فهما هللا، على والتوكل الشرعية، التكاليف مشاق

 .اآليات موضوع والجهاد للهجرة أيضا مناسبتان صفتان وهما تعالى،

ِ  رسولُ  قالَ   وفي الصحيح عن عائشة ام المؤمنين ُ  صلَّى هللاَّ  في وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا: قُلنا أصحابي بعضَ  ِعندي أنَّ  تُ َوِددْ : مرِضهِ   أبا لَكَ  نَدعو أال ، هللاَّ

: قالَ  ؟ ُعثمانَ  لَكَ  نَدعو أال: قُلنا فَسَكتَ  ؟ عمرَ  لَكَ  نَدعو أال: قُلنا ، فَسَكتَ  ؟ بَْكر  

ُ  صلَّى النَّبيُّ  فَجعلَ  ، بِهِ  فَخال ، فجاءَ  ، نَعم  عثمانَ  ووجهُ  ، يَُكلُِّمهُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ثَني ، قيس  : قالَ  يتغيَّرُ   قالَ  ، عفَّانَ  بنَ  ُعثمانَ  أنَّ  ، ُعثمانَ  مولى َسْهلةَ  أبو فحدَّ

ِ  رسولَ  إنَّ : الدَّارِ  يومَ  ُ  صلَّى هللاَّ  إليهِ  صائر   فأَنا ، َعْهًدا إليَّ  َعِهدَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 اليومَ  ذلِكَ  يَُرْونَهُ  فَكانوا: قيس   قالَ  ، عليهِ  صابر   وأَنا: حديثِهِ  في عليٌّ  وقالَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  85: الرقم أو الصفحة ماجه

 (01484) وأحمد له، واللفظ( 550) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

ِكه وفْضلِه، عنه هللاُ  رِضيَ  نَ عفَّا بنِ  ُعثمانَ  َمنقبةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5  وتمسُّ

ماءِ  إراقةِ  وعِدمِ  النَّبيِّ  بعْهدِ   .الدِّ

برِ  فْضلِ  بيانُ : وفيه --2  .الفِتَنِ  بالءِ  على الصَّ

 ُكلَّهُ  أْمَرهُ  إنَّ  الُمْؤِمِن، ألَْمرِ  َعَجبًا وفي الصحيح عن صهيب بن سنان الرومي

، اءُ  أصابَْتهُ  إنْ  ِن،لِْلُمْؤمِ  إالَّ  ألََحد   ذاكَ  وليسَ  َخْير   وإنْ  له، َخْيًرا فَكانَ  َشَكَر، َسرَّ

اُء، أصابَْتهُ   .له َخْيًرا فَكانَ  َصبَرَ  َضرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0888: الرقم أو الصفحة مسلم
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ِ  واْلَحْمدُ  اإليماِن، َشْطرُ  لطُّهُورُ ا   وفي الصحيح عن أبي مالك األشعري  تَْملُ  هلِلَّ

ِ  واْلَحْمدُ  هللاِ  وُسْبحانَ  الِميزاَن،  واألْرِض، السََّمواتِ  بْينَ  ما -تَْملُ  أَوْ - تَْمآَلنِ  هلِلَّ

الةُ  ، والصَّ َدقَةُ  نُور  ، والصَّ ْبرُ  بُْرهان  ، والصَّ ة   واْلقُْرآنُ  ِضياء   َعلَْيَك، أوْ  لََك، ُحجَّ

 .ُموبِقُها أوْ  فَُمْعتِقُها، نَْفَسهُ  فَبايِع   يَْغُدو النَّاسِ  ُكلُّ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري مالك أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  000: الرقم أو الصفحة

 .األَْجرِ  ِمن لهما ما وبيانُ  والطَّهارةِ  الُوضوءِ  فضلُ  :الحديثِ  وفي --5

 .النَّارِ  من صاحبَها تُعتِقُ  التي اإليمانيَّةِ  واألعمالِ  األقوالِ  بعضِ  بيانُ : وفيه --2

 ..أرادَ  ما لنَْفِسه فليعملْ  عملِه؛ بجريرةِ  يُؤَخذُ  اإلنسانَ  أنَّ  على تنبيه  : وفيه --3

 الموت أن فأبان المغتربين، ومخاطر المهاجرين مخاوف سبحانه هللا بدد -5

 مقيما الشخص أكان سواء ينقص، وال العمر يزيد فال مسمى، أجل في حتمي

 تَُكونُوا أَْينَما: سبحانه قال كما بلده، عن بعيدا مغتربا مسافرا أم موطنه، في

 [ .44/ 6 النساء] ُمَشيََّدة   بُُروج   فِي ُكْنتُمْ  َولَوْ  اْلَمْوُت، يُْدِرْكُكمُ 

 السَّماءِ  َوفِي: تعالى لقا كما تعالى، منه ومقسوم مكفول الرزق أن أيضا وأبان

 الرزق ييسر أنه سبحانه رحمته ومن[ 22/ 51 الذاريات] تُوَعُدونَ  َوما ِرْزقُُكمْ 

 أكانت سواء لغد، شيئا تدخر ال وأنها ضعفها، رغم يوم، كل دابة لكل رغدا

 أعالي في أم المياه، أعماق في أم ظاهرها في أم األرض جوف في الدابة

 إن عليم ويجيب، يسمع الرزق، منه طلبوا إذا لعباده ميعس تعالى وهللا .الفضاء

  .حاجتهم مقدار وال حاجتهم عليه تخفى ال سكتوا،

 اسِمه مع يَضرُ  ال الذي هللاِ  بسمِ : قال َمن وفي الصحيح عن عثمان بن عفان

 تصْبه لم ، مرات   ثالثُ .  العليمِ  السميعُ  وهو السماءِ  في وال األرضِ  في شيء  

 بالء   فجأةُ  تُصْبه 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 ،(0948) ماجه وابن ،(8960(( )الكبرى السنن)) في والنسائي

(664) 

 .بالقَدرِ  اإليمانِ  ِمن التَّابِعينَ  عندَ  كان ما بيانُ : وفيه

َ  إنَّ   روي البخاري عن أنس بن مالك ِحمِ  وكَّلَ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  يا: يقولُ  َملًَكا، بالرَّ

 أمْ  أَذَكر  : قالَ  َخْلقَهُ  يَْقِضيَ  أنْ  أرادَ  فإذا ُمْضَغة ، بِّ رَ  يا َعلَقَة ، َربِّ  يا نُْطفَة ، َربِّ 

ْزقُ  فَما َسِعيد ، أمْ  َشقِيٌّ  أُْنثَى، هِ  بَْطنِ  في فيُْكتَبُ  واألَجُل، الرِّ  .أُمِّ

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

 [صحيح]:  المحدث حكم خالصة|  059: الرقم أو الصفحة

 العنكبوت سورة]المحيي  الرازق الخالق باإلله المشركين اعتراف -50

 [40 الى 45 اآليات( : 08)

 ُ َر الشَّْمَس َواْلقََمَر لَيَقُولُنَّ هللاَّ َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السَّماواِت َواأْلَْرَض َوَسخَّ

زْ 45فَأَنَّى يُْؤفَُكوَن ) ُ يَْبُسطُ الرِّ َ ( هللاَّ َق لَِمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه َويَْقِدُر لَهُ إِنَّ هللاَّ

َل ِمَن السَّماِء ماًء فَأَْحيا بِِه اأْلَْرَض 40بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ) ( َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن نَزَّ

ِ بَْل أَْكثَُرُهْم ال يَ  ُ قُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ  (40ْعقِلُوَن )ِمْن بَْعِد َمْوتِها لَيَقُولُنَّ هللاَّ

 التفسير

 ومن السماوات؟ خلق من: المشركين هؤالء -الرسول أيها- سألت ولئن - 41

 هللا، خلقهن: لَيَقُولُنَّ  يتعاقبان؟ وهما والقمر الشمس سخر ومن األرض؟ خلق

 وال تنفع ال آلهة دونه من ويعبدون وحده، باهلل اإليمان عن يُْصَرفون فكيف

؟  تضر 
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 يشاء؛ من على ويضيقه عباده، من يشاء من على رزقال يوسع هللا - 42

 عليه يخفى فال شيء، عليه يخفى ال عليم، شيء بكل هللا إن هو، يعلمها لحكمة

 .تدبير من لعباده يصلح ما

ل من: المشركين -الرسول أيها- سألت ولئن - 43  به فأنبت ماء السماء من نز 

 األرض به وأنبت السماء من المطر أنزل: ليقولن   قاحلة؟ كانت أن بعد األرض

 أن الحاصل بل عليكم، الحجة أظهر الذي هلل الحمد: -الرسول أيها- قل هللا،

 وال تنفع ال أصناًما هللا مع أشركوا لما يعقلون كانوا لو إذ يعقلون؛ ال معظمهم

   .تضر  

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 :أساسيين بأمرين المشركون يقر -1

 والشمس واألرض السموات بخلق المستقل المبدع الخالق هو هللا أن -أولهما

 .والنهار الليل وتسخير والقمر

 من النازل بالماء األرض المحيي لعباده، الرازق الخالق هو هللا أن -وثانيهما

 .أهلها وقحط جدبها بعد مخضرة األرض فتصبح السحاب،

َ  إنَّ   سليك الغطفاني وفي الصحيح عن َمَواتِ  َخلَقَ  يَومَ  َخلَقَ  هللاَّ  َواألْرضَ  السَّ

َماءِ  بْينَ  ما ِطبَاقَ  َرْحَمة   ُكلُّ  َرْحَمة   ِمئَةَ   األْرضِ  في منها فََجَعلَ  َواألْرِض، السَّ

 بَْعض ، علَى بَْعُضهَا َوالطَّْيرُ  َواْلَوْحشُ  َولَِدهَا، علَى الَوالَِدةُ  تَْعِطفُ  فَبِهَا َرْحَمةً،

ْحَمةِ  بِهِذه أَْكَملَهَا القِيَاَمةِ  يَْومُ  كانَ  فَإَِذا  .الرَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0410: الرقم أو الصفحة

، عزَّ  هللاِ  َرحمةِ  َسَعةَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يُبَيِّنُ  الحديثِ  هذا وفي  وجلَّ

حَمةُ  وهَذه َرحَمة ، ِمئةَ  واألرضَ  السَّمواتِ  َخلقَ  يَومَ  َخلقَ  هللاَ  إنَّ : فيَقولُ   الَّتي الرَّ
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ا َمخلوقَة ، وِعباِده َخلقِه في هللاُ  َجَعلَها حَمةُ  أَمَّ بِّ  ِصفاتِ  ِمن ِصفَة   ِهي الَّتي الرَّ  الرَّ

 .بَمخلوقَة   ليست وَعظَمتِه بَجاللِه تَليقُ  وهي سبحانَه، بِذاتِه القائمةِ  ُسبحانَه

 واألَرضِ  السَّماءِ  بَينَ  ما تَملُ : أي واألَرِض، السَّماءِ  بَينَ  ما ِطباقُ  َرحمة   ُكلُّ 

ه فَكأنَّه  منَ  واحًدا ُجزًءا: أي َرحمةً، األَرضِ  في ِمنها فَجعلَ  له، ِطبقًا فيَكونُ  يَعمُّ

، المئةِ  نيا في هللاُ  َجعلَه الَّذي واحدُ ال الجزءُ  َوهَذا ُجزء   على الوالَِدةُ  تَعِطفُ  بِه الدُّ

، َحيوانُ : أي والَوحُش، َولِدها،  يَعِطفُ : أي بعض ، َعلى بَعُضها والطَّيرُ  البَرِّ

غيرِ  َعلى الَكبيرُ  فيَعِطفُ  بَعض   على بَعُضها والطَّيرُ  الَوحشُ   َعلى والقَويُّ  الصَّ

عيِف؛ نيا، في هللاُ  أَنزلَها واحدة   َرحمة   ِمن َذلك ُكلُّ  الضَّ  القياَمةِ  يَومُ  كانَ  فإذا الدُّ

حمِة، بهَِذه َرحمة   ِمئةَ  سبحانَه هللاُ  أَكَملَها   الرَّ

حَمةَ  أنَّ  إلى إشارةٌ  وفيه نيا في الَّتي الرَّ  القِيامةِ  يَومَ  فيهم تَكونُ  الَخْلقِ  بَْينَ  الدُّ

 . أيًضا بِها يَتراَحمونَ 

ُ  قالَ   ن أبي هريرةوفي الصحيح ع ِ  يَدُ : وقالَ . َعلَْيكَ  أُْنفِقْ  أْنفِقْ : وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  هللاَّ

اءُ  نَفَقَة ، تَِغيُضها ال َمْلَى،  َخلَقَ  ُمْنذُ  أْنفَقَ  ما أَرأَْيتُمْ : وقالَ . والنَّهارَ  اللَّْيلَ  َسحَّ

 وبِيَِدهِ  الماِء، علَى ُشهُ َعرْ  وكانَ  يَِدِه، في ما يَِغضْ  لَمْ  فإنَّه! واألْرَض؟ السَّماءَ 

 .ويَْرفَعُ  يَْخفِضُ  الِميزانُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6496: الرقم أو الصفحة

 (880) ومسلم ،(6496) البخاري أخرجه:  التخريج

 وِصلةِ  األهِل، على كالنفقةِ  واجباتِ ال فِي اإلنفاقِ  على الَحضُّ  :الحديث في --5

حِم، عِ، َصدقةُ  أيًضا فيه ويَدُخل الرَّ  على تعالى هللاِ  بإخالفِ  والوعدُ  التطوُّ

 .الُمنفِقِ 

 .وجاللِه بكمالِه يَليقُ  ما على سبحانه هللِ  اليَدِ  ِصفةِ  إثباتُ : وفيه --2
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 يقرون فهم أنفسهم، مع متناقضين المشركين ترى األفعال مجال في ثم -2

 .مخلوقاته من آخر إلها معه يشركون ثم هللا، بوجود

 َشِريكَ  ال لَبَّْيكَ : يقولونَ  الُمْشِرُكونَ  كانَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فيَقولُ : قالَ  لََك،  إالَّ : فيَقولونَ  قَدْ  قدْ  َوْيلَُكْم،: وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 بالبَْيتِ  يَطُوفُونَ  َوهُمْ  هذا يقولونَ  َملَكَ  َوما لُِكهُ تَمْ  لََك، هو َشِريًكا

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5591: الرقم أو الصفحة

 أنتَ : لُ األَوَّ : َمعنيَْينِ  يَحتِملُ  ،"َملكَ  َوما تَملُِكه لكَ  هوَ  شريًكا إالَّ : "وقَولُهم

 .ُملِكه في َوما تَملُِكه أنتَ : والثَّاني يَملُك، ال وهوَ  تَملُِكه

ِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 لكَ  والنِّْعَمةَ  لَحْمدَ ا إنَّ  لَبَّْيَك، لكَ  َشِريكَ  ال لَبَّْيكَ  لَبَّْيَك، اللَّهُمَّ  لَبَّْيكَ : يقولُ  ُملَبًِّدا يُِهلُّ 

 .الَكلَِماتِ  هَُؤاَلءِ  علَى يَِزيدُ  ال لكَ  َشِريكَ  ال والُمْلَك،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1851: الرقم أو الصفحة

 تشك ون فكيف واألرض، ءالسما في األشياء كل خالق هللا بأن اعترفتم وإذا -3

 تكفرون وكيف العباد، رزق عن يعجز ال الكائنات تكوين بيده فمن الرزق؟ في

 هلل؟ العبادة إخالص عن وتتحولون هللا، بتوحيد

 اإلعادة؟ وتنكرون به تشركون فلم الجدبة، األرض يحيي هللا بأن أقررتم وإذا

 .المؤمنين إغناء على القادر فهو ذلك على قدر ومن

ِ  عبدِ  عنالصحيح    وفي َ  إنَّ  قالَ  مسعودٍ  بنَ  هللاَّ  قسَّمَ  كما أخالقَكم بينَكم قسَّمَ  هللاَّ

َ  وإنَّ  أرزاقَُكم بينَكم  إالَّ  اإليمانَ  يؤتي وال يحبُّ  ال ومن يحبُّ  من المالَ  يؤتي هللاَّ

ُ  أحبَّ  فإذا أحبَّ  من  َوهابَ  ينفقَهُ  أن بالمالِ  ضنَّ  فمن اإليمانَ  أعطاهُ  عبًدا هللاَّ
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ُ  إالَّ  إلَهَ  ال قولِ  من فليُكثر؛  يُكابَدهُ  أن واللَّيلَ  يجاهَدهُ  أن العدوَّ  ُ  هللاَّ  أَكبرُ  وهللاَّ

ِ  والحمدُ  ِ  وسبحانَ  هللَّ  هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث[ | الهمداني شراحيل بن مرة: ] الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5145: الرقم أو الصفحة الترغيب

 تعيير فال هللا، من والتقتير فالتوسيع والكفر، باإليمان الرزق أمر يختلف ال -6

 العباد أحوال من شيء بكل عليم وهللا وقدر، بقضاء شيء فكل بالفقر،

 .توسيع أو إقتار من يصلحهم وبما وأمورهم،

 وعلى قدرته على والبراهين الحجج من أوضح ما على الحمد هللا يستحق -5

 وال الحجج، هذه يتدبرون ال المشركين أكثر ولكن هللا، بوجود المشركين ارإقر

 .الحقيقية والمصلحة النفع فيه ما يعون

  َّلل الحمد صيغ اتم العالمين رب َّلل الحمد صيغة --

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

: )  قال فَمنْ ( .  أكبرُ  وهللاُ  ، هللاُ  إالَّ  إلَهَ  وال ، هللِ  الحمدُ  و ، هللاِ  ُسبحانَ : )  أربًعا

 قال وَمنْ  ، َسيِّئَةً  ِعْشُرونَ  عنهُ  وُحطَّتْ  ، حسنةً  ِعْشُرونَ  لهُ  ُكتِبَ  ؛(  هللاِ  ُسبحانَ 

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

ِ  اْلَحْمدُ : )   وُحطَّتْ  ، حسنةً  ثالثُونَ  لهُ  ُكتِبَتْ  ؛ نفِسهِ  قِبَلِ  من(  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  هلِلَّ

 ( . َسيِّئَةً  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،
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 األمور فواتح في وسلم عليه هللا صل ى هللا رسول على وصلوا هللا فحمدوا

 .والخطب المواعظ وفي المفيدة

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

لني و ، به ابتالكَ  مما عافاني  يُِصْبهُ  لم ،"  تفضياًل  خلق ممن كثير   على فضَّ

 البالءُ  ذلك

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0404: الرقم أو الصفحة

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

ِ  ولَ رس 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  أيُّ  هللاَّ ُ  اصطَفاهُ  ما قالَ  هللاَّ  ربِّي ُسبحانَ : لمالئَِكتِهِ  هللاَّ

 وبحمِدهِ  ربِّي بحانَ سُ  وبحمِدِه،

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0180: الرقم أو الصفحة

 يا: قُلتُ  هللاِ؟ إلى الَكاَلمِ  بأََحبِّ  أُْخبُِركَ  أاََل  الغفاري ذر أبي عن الصحيح وفي

 ُسْبَحانَ : هللاِ  إلى الَكاَلمِ  أََحبَّ  إنَّ : فَقالَ  هللاِ، إلى الَكاَلمِ  بِّ بأَحَ  أَْخبِْرنِي هللاِ، َرُسولَ 

 .َوبَِحْمِدهِ  هللاِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0405: الرقم أو الصفحة

 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
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 وهللاُ  ، هللاُ  إالَّ  إلهَ  وال ، هللِ  والحمدُ  ، هللاِ  سبحان:  قولِ  من فليُكثِرْ  ، يُكابَِده أن

 أكبرُ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0456: الرقم أو الصفحة الصحيحة

ِ  واْلَحْمدُ  اإليماِن، َشْطرُ  الطُّهُورُ  األشعري مالك أبي عن الصحيح وفي  تَْملُ  هلِلَّ

ِ  واْلَحْمدُ  هللاِ  وُسْبحانَ  الِميزاَن،  واألْرِض، السََّمواتِ  بْينَ  ما -تَْملُ  أَوْ - تَْمآَلنِ  هلِلَّ

الةُ  ، والصَّ َدقَةُ  نُور  ، والصَّ ْبرُ  بُْرهان  ، والصَّ ة   واْلقُْرآنُ  ِضياء   َعلَْيَك، أوْ  لََك، ُحجَّ

 .ُموبِقُها أوْ  ها،فَُمْعتِقُ  نَْفَسهُ  فَبايِع   يَْغُدو النَّاسِ  ُكلُّ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري مالك أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  000: الرقم أو الصفحة

 .األَْجرِ  ِمن لهما ما وبيانُ  والطَّهارةِ  الُوضوءِ  فضلُ : الحديثِ  وفي --1

 .النَّارِ  من صاحبَها تُعتِقُ  التي اإليمانيَّةِ  واألعمالِ  األقوالِ  بعضِ  بيانُ : وفيه --2

 ..أرادَ  ما لنَْفِسه فليعملْ  عملِه؛ بجريرةِ  يُؤَخذُ  اإلنسانَ  أنَّ  على تنبيه  : وفيه --3

( : 08) العنكبوت سورة]فيها  الكفار أوضاع واضطراب الدنيا حال بيان -56

 [48 الى 46 اآليات

ْنيا اْلَحياةُ  هِذهِ  َوما ارَ  َوإِنَّ  بٌ َولَعِ  لَْهوٌ  إاِلَّ  الدُّ  كانُوا لَوْ  اْلَحيَوانُ  لَِهيَ  اآْلِخَرةَ  الدَّ

َ  َدَعُوا اْلفُْلكِ  فِي َرِكبُوا فَإِذا( 46) يَْعلَُمونَ  ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ ا الدِّ اُهمْ  فَلَمَّ  نَجَّ

 يَْعلَُمونَ  فََسْوفَ  ُعواَولِيَتََمتَّ  آتَْيناُهمْ  بِما لِيَْكفُُروا( 41) يُْشِرُكونَ  ُهمْ  إِذا اْلبَرِّ  إِلَى

 أَفَبِاْلباِطلِ  َحْولِِهمْ  ِمنْ  النَّاسُ  َويُتََخطَّفُ  آِمناً  َحَرماً  َجَعْلنا أَنَّا يََرْوا أََولَمْ ( 44)

ِ  َوبِنِْعَمةِ  يُْؤِمنُونَ  ِ  َعلَى اْفتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ ( 44) يَْكفُُرونَ  هللاَّ  أَوْ  َكِذباً  هللاَّ

ا َحقِّ بِالْ  َكذَّبَ   جاَهُدوا َوالَِّذينَ  (49) لِْلكافِِرينَ  َمْثوىً  َجَهنَّمَ  فِي أَلَْيسَ  جاَءهُ  لَمَّ

َ  َوإِنَّ  ُسبُلَنا لَنَْهِديَنَُّهمْ  فِينا  (48) اْلُمْحِسنِينَ  لََمعَ  هللاَّ

 التفسير



26 
 

 لقلوب لَْهو   إال -والمتاع الشهوات من فيها بما- الدنيا الحياة هذه وما - 46

 الحياة لهي اآلخرة الدار وإن بسرعة، ينتهي أن يلبث ما ولعب، بها قينالمتعل

ا. يبقى ما على يفنى ما قد موا لََما يعلمون كانوا لو لبقائها، الحقيقية  هللا سجل ولمَّ

 خلق عمن يُْسألون عندما هللا بربوبية بإيمانهم تناقضهم؛ المشركين على

ل غيره، يعبدون عندما بألوهيته وكفرهم واألرض، السماوات  عليهم َسجَّ

 عند للشرك وعودتهم الغرق من الخوف عند التوحيد إخالصهم هو آخر تناقًضا

 :فقال منه، أمنهم

 له مخلصين وحده هللا دعوا البحر في السفن في المشركون ركب وإذا - 45

 يدعون مشركين انقلبوا الغرق من نجاهم فلما الغرق، من ينجيهم أن الدعاء

 .آلهتهم معه

 من أعطوا بما وليتمتعوا النعم، من أعطيناهم بما ليكفروا مشركين انقلبوا - 44

 .يموتون عندما السيئة عاقبتهم يعلمون فسوف الدنيا، الحياة زهرة

 نعمة الغرق من هللا نجاهم حين عليهم هللا لنعمة الجاحدون هؤالء ير أََولم - 44

 أن حين على وأموالهم، دمائهم على فيه يأمنون حرًما لهم جعلنا أنا هي أخرى؛

 وذراريهم، نساؤهم وتُْسبى ويُؤسرون فيُْقتلون الغارات، عليهم تَُشن   غيرهم

 عليهم هللا وبنعمة يؤمنون، المزعومة آلهتهم من أفبالباطل أموالهم، وتُْنهب

 !هلل؟ يشكرونها فال يكفرون،

 كذب أو يًكا،شر إليه نسب بأن كذبًا هللا على اختلق ممن أظلم أحد ال - 44

 .وألمثالهم للكافرين مسكنًا جهنم في أن شك ال رسوله، به جاء الذي بالحق

 الطريق إلصابة لنوفقنهم مرضاتنا ابتغاء أنفسهم جاهدوا والذين - 44

 .والهداية والنصر بالعون المحسنين مع هللا وإن المستقيم،

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اتاآلي من يفهم
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 يلهى شيء أو وملعب، ملهاة والملبس والجاه المال من فيها بما الدنيا الحياة -1

 ويزول، يضمحل وهو إال الدنيا من األغنياء هللا أعطاه ما وليس ويلعب، به

 .ثبات وال له حقيقة ال الذي كاللعب

 أو ْهو  لَ  فهو هللاِ  ِذْكرِ  من ليس شيء   كلُّ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

 فََرَسهُ  وتأديبُه - الَمْرَمى - الَغَرَضْينِ  بينَ  الرجلِ  َمْشىُ :  ِخَصال   أربعَ  إال َسْهو  

بَاَحةَ  وتعليُمه أهلَه وُماَلَعبَتُهُ   السِّ

 المرام غاية:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 حصحي:  المحدث حكم خالصة|  098: الرقم أو الصفحة

 في كما والبزار ،(9860(( )الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج

( 5491( )0/580) والطبراني ،(1/040) للهيثمي(( الزوائد مجمع))

 يسير باختالف

 .وللَحقِّ  بالَحقِّ  والِجهادِ  القِتالِ  فُنونِ  تعلُّمِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي --1

 .هللاِ  طاَعةِ  عن تَشَغلَ  أنْ  دونَ  واللَِّعبِ  اللَّْهوِ  من ع  ألْنوا الشَّْرعِ  إباَحةُ : وفيه --2

ا واالْحتِسابَ  الصالَِحةَ  النِّيَّةَ  أنَّ : وفيه --3  األعمالَ  هذه ألنَّ  األْجَر؛ يُعِظمُ  ممَّ

ا  .هللاُ  إالَّ  ِصْدقَها يَعلَمُ  ال ممَّ

 يبقى، يالذ وهو اآلخرة، من هو والطاعات القرب من هلل الدنيا في يعمل ما -2

ْكرامِ  اْلَجاللِ  ُذو َربِّكَ  َوْجهُ  َويَْبقى: تعالى قال كما  أي[ 24/ 55 الرحمن] َواإْلِ

 .ورضاه هللا ثواب به ابتغي ما يبقى

ُ  قالَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة  لِِعباِدي أْعَدْدتُ : وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ

الِِحيَن،  أبو قالَ . بََشر   قَْلبِ  علَى َخطَرَ  وال َعْت،َسمِ  أُُذن   وال َرأَْت، َعْين   ال ما الصَّ

ةِ  ِمنْ  لَهُمْ  أُْخفِيَ  َما نَْفس   تَْعلَمُ  فاََل : }ِشْئتُمْ  إنْ  اْقَرُؤوا: هَُرْيَرةَ  : السجدة{ ]أَْعيُن   قُرَّ

اتِ : )هُريرةَ  أبو قَرأ: صالِح   أبي عن األعَمِش، عن ُمعاويةَ، أبو قال[. 14  قُرَّ

 (.أْعيُن  
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة بوأ:  الراوي

 أبو قال: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6448: الرقم أو الصفحة

 [معلق... معاوية

 (0906) ومسلم ،(6448) البخاري أخرجه:  التخريج

 وهي فيها، موت وال تزول ال التي الباقية الحياة دار هي اآلخرة الدار إن -3

 الحياة، وهو: بالحيوان عنها وعب ر اآلخرة، حياة إال حياة فال الصحيحة، ةالحيا

 .الحياة في ليست مبالغة فيها ألن

 إذا كما المستعصية، الشدة وقت في فتراهم متناقضون، قوم المشركون -6

 دعاء ويتركون نياتهم، في صادقين هللا يدعون الغرق، وخافوا السفن في ركبوا

 به ينزل لم وما غيره، معه دعوا األمان بر إلى وصلوا فإذا وعبادتها، األصنام

 وال البر، في يشركون فهم أصال، أللوهيته حقيقة ال وما حجة، أو سلطانا

 .البحر في يشركون

   بالدنيا، ويتمتعوا هللا نعم المشركون يجحد أن ثمرته أو الشرك عاقبة إن -5

 من والنجاة النعمة من عطيناكمأ بما اكفروا: لهم ويقول ويوعدهم يهددهم وهللا

 .وتمتعوا البحر

 عمران آل] آِمناً  كانَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ : وأمنا للناس مثابة الحرام البيت هللا جعل -4

 إذا سيما ال بالطاعة، له واإلذعان هلل والحمد الشكر تستحق نعمة وتلك[ 44/ 3

 بعضهم يقتل حيث المجاورة، األخرى البالد أهل أحوال عليه بما مكة قورنت

 .بعض على بعضهم ويغار بعضا، بعضهم ويسبي بعضا،

 يؤمنون بإبليس أو بالشرك فهم أحوالهم، تتناقض تقدم كما المشركين ولكن

 .ويجحدون يكفرون وإحسانه وعطائه هللا وبنعمة

 :قال فاحشة فعل وإذا وولدا، شريكا هللا مع جعل ممن أظلم أحد ال -4
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ُ  آباَءنا َعلَْيها َوَجْدنا  بتوحيد أو بالقرآن وكذ ب[ 24/ 4 األعراف] بِها أََمَرنا َوهللاَّ

 .جهنم نار في الث واء وعاقبتهم وسل م، عليه هللا صل ى محمد رسالة وأنكر هللا،

 سبل إلى ربهم يوفقهم مرضاته وطلب هللا دين في عاما جهادا المجاهدين إن -4

  .واآلخرة الدنيا في والسعادة الخير 

ر إنما: »هللا رحمه العزيز عبد بن عمر قال  تقصيرنا جهلنا ما علم عن بنا قص 

 به تقوم ال علما ألورثنا علمنا، ما ببعض عملنا ولو علمنا، بما العمل في

َ  َواتَّقُوا: تعالى هللا قال «أبداننا ُ  َويَُعلُِّمُكمُ  هللاَّ  [ .242/ 2 البقرة] هللاَّ

 هو وإنما العرفي، الجهاد قبل هي: فِينا واجاهَدُ  َوالَِّذينَ : آية في عطية ابن قال

 .مرضاته وطلب هللا دين في عام جهاد

 في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قال وفي الصحيح عن فضالة بن عبيد

ةِ   أموالِهم على الناسُ  أِمنَه َمن المؤِمنُ  بالمؤِمِن؟ أُخبُِرُكم أاَل : الَوداعِ  حجَّ

 في نفَسه جاهَدَ  َمن والمجاهدُ  ويِده، لسانِه ِمن الناسُ  سلِمَ  َمن والمسلِمُ  وأنفُِسهم،

نوبَ  الخطايا هَجرَ  َمن والمهاجرُ  هللاِ، طاعةِ   .والذُّ

 تخريج:  المصدر|  األرناووط شعيب:  المحدث|  عبيد بن فضالة:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  56: الرقم أو الصفحة السنة شرح

 َسلِمَ  َمنْ  والمسلمُ  ، الناسُ  أَِمنَهُ  َمنْ  المؤمنُ مالك وفي الصحيح عن أنس بن 

وءَ  هجرَ  َمنْ  والُمهاِجرُ  ، ويَِده لسانِهِ  من المسلُمونَ   ال بيِدهِ  نَفسي والذي ، السُّ

 بََوائِقَهُ  جاُرهُ  يَأَْمنُ  ال َعْبد   الجنةَ  يدخلُ 

 يبالترغ صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0111: الرقم أو الصفحة
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وءِ  يتَِّصفُ  ال الَحقَّ  المسلمَ  أنَّ  بَيانُ : الَحديثِ  وفي ، بالسُّ لُه وال والشَّرِّ  ألحد   يُوصِّ

 .النَّاسِ  ِمن

 أَموالِهمْ  علَى النَّاسُ  أَِمنَهُ  َمن المؤمنُ وفي الصحيح عن فضالة بن عبيد 

نوبَ  الَخطايا هجرَ  َمن اِجرُ والُمهَ  وأَنفُِسهمْ   والذُّ

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبيد بن فضالة:  الراوي

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

ينِ  أثَرَ  أنَّ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي  النَّاِس؛ بينَ  اإلنسانِ  سلوكِ  في يَظهَرَ  أن ينبَغي الدِّ

اتيَّةِ  أفعالِه في ويَظهَرَ  م،يُؤِذيَه فال ماتِ  فيَجتنِبَ  الذَّ  .به المأمورَ  ويَفَعلَ  المحرَّ

 نصر هو بل فقط، الكفار قتال اآلية في الجهاد ليس: الداراني سليمان أبو وقال

 والنهي بالمعروف األمر: وعظمه الظالمين، وقمع المبطلين، على والرد الدين،

   .األكبر الجهاد وهو هللا، طاعة في النفوس مجاهدة ومنه المنكر، عن

ِ  َرسولُ  - ُسئِلَ  أوْ  - َسأَْلتُ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  ِعْندَ  الذَّْنبِ  أيُّ : وسلَّمَ  عليه ِ  تَْجَعلَ  أنْ : قالَ  أْكبَُر، هللاَّ ا هلِلَّ  ثُمَّ : قُلتُ  َخلَقَكَ  وهو نِد ً

؟ ؟ ثُمَّ : قُلتُ  معكَ  يَْطَعمَ  أنْ  َخْشيَةَ  ولََدكَ  تُلَ تَقْ  أنْ  ثُمَّ : قالَ  أيٌّ  تَُزانِيَ  أنْ : قالَ  أيٌّ

ِ  َرسولِ  لِقَْولِ  تَْصِديقًا اآليَةُ  هِذه ونََزلَتْ : قالَ  َجاِركَ  بَحلِيلَةِ   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  مع يَْدُعونَ  ال َوالَِّذينَ : }وسلَّمَ  مَ  الَّتي النَّْفسَ  يَْقتُلُونَ  واَل  آَخرَ  إلَهًا هللاَّ ُ  َحرَّ  إالَّ  هللاَّ

 {يَْزنُونَ  واَل  بالَحقِّ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6445: الرقم أو الصفحة

 جميع ومع والهداية، والحفظ والمعونة، بالنصرة المحسنين لمع هللا إن -4

 التوفيق: أمرين هللا طاعة في المجاهدين فائدة فتكون. والقدرة باإلحاطة سالنا

   .والحفظ والتأييد والعون والسعادة، واإليمان للخير
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 وأنفِسكم، بأموالُِكم، المشِركينَ  جاِهدوا  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 وألسنتُِكم

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0106: الرقم أو الصفحة

 لهما، واللفظ( 50049) وأحمد ،(0106) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0084) والنسائي

 بَحَسبِ  كلٌّ  والكلمِة؛ والمالِ  بالنَّفسِ  المشِركينَ  ِجهادِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي

 .بالنَّفسِ  الُمقاتَلةِ  على يَقتِصرُ  ال الجهادَ  وأنَّ  استِطاعتِه،

 فإنَّ  ، فأَحِسنوا قتلتُم وإذا ، فاعِدلوا حكمتُم إذا وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 المحِسنين يحبُّ  ُمحسن   هللاَ 

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

   حسن:  المحدث حكم خالصة|  686: الرقم أو الصفحة

 انتهي التفسير التربوي لسورة العنكبوت وَّلل الحمد والمنه

 الروم سورة -00

 [4 الى 5 اآليات( : 00) الروم سورة] المستقبل في بالغيب اإلخبار -5

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ

وُم )5الم ) َسيَْغلِبُوَن  ِد َغلَبِِهمْ ( فِي أَْدنَى اأْلَْرِض َوُهْم ِمْن بَعْ 0( ُغلِبَِت الرُّ

ِ اأْلَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعُد َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن )(0)  (6فِي بِْضِع ِسنِيَن َّلِلَّ

ِحيُم ) ِ يَْنُصُر َمْن يَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ ُ َوْعَدهُ 1بِنَْصِر هللاَّ ِ ال يُْخلُِف هللاَّ ( َوْعَد هللاَّ

ْنيا َوُهْم َعِن 4لنَّاِس ال يَْعلَُموَن )َولِكنَّ أَْكثََر ا ( يَْعلَُموَن ظاِهراً ِمَن اْلَحياِة الدُّ

 (4اآْلِخَرِة ُهْم غافِلُوَن )
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 التفسير

 التى الحروف هذه من مؤلف القرآن أن لبيان اآلية بهذه السورة بدأت - 1

 اإلتيان عن عجزوا له المنكرين ولكن ووضوح، سهولة فى العرب بها ينطق

 على وتحملهم. واإلنصات االستماع إلى الناس تُنَبِّه - كذلك - وهى. ثلهبم

ُ  َصلَّى محمد برسالة التصديق . َوَسلَّم َعلَْيهِ  هللاَّ ََ 

 .الرومَ  فارسُ  َغلَبَتْ  - 2

 لهم فارس غلبة بعد من والروم فارس، بالد إلى الشام أرض أقرب في - 3

 .سيغلبونهم

 قبل كله األمر هلل عشر، على يزيد وال ات،سنو ثالث عن يقل ال زمن في - 6

 .المؤمنون يفرح فارس الروم يغلب ويوم وبعده، الروم انتصار

 من على يشاء من هللا ينصر كتاب، أهل ألنهم للروم هللا بنصر يفرحون - 5

 .المؤمنين بعباده الرحيم يَُغالَب، ال الذي العزيز وهو يشاء،

 بوعد يقينًا المؤمنون يزداد وبتحققه عالى،ت هللا من وعًدا كان النصر هذا - 4

 .لكفرهم هذا يفقهون فال الناس أكثر أما بالنصر، هللا

 الدنيا الحياة من ظاهًرا يعلمون وإنما الشرع، وأحكام اإليمان يعلمون ال - 4

 دار هي التي اآلخرة عن وهم المادية، الحضارة وبناء المعاش بكسب يتعلق

 .إليها يلتفتون ال معرضون، الحقيقية الحياة

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 وإعالم والرسالة، النبوة دعواه في وسل م عليه هللا صل ى النبي صدق إثبات -1

 وتلك. واألرض السموات في الغيب وحده يعلم الذي هللا كالم القرآن بأن قاطع

 أخبر كما األمر وقع وقد المستقبل، يباتمغ عن باإلخبار واضحة معجزة

 .الكريم القرآن
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 وغيرها غلبة من العالم في ما فكل النافذة، الشاملة بالقدرة متفرد تعالى هللا -2

 هذه قبل سواء األحكام إنفاذ أي األمر، فلله وقدرته، وبإرادته منه، هي إنما

 .طاعته ألهل لرحيما نقمته، في العزيز القوي هو دائما وهللا وبعدها، الغلبة

 المسلمين، مع المتعاطفين الكتاب أهل بنصر المؤمنين تعالى هللا يبشر -3

 المجوس الفرس على اآلخر، باليوم واإليمان باإلله اإليمان على الجتماعهم

 وال تعالى باهلل وال السماوية، الكتب من بشيء يؤمنون ال الذين الوثنيين

 .باآلخرة

  ال الكفار وهم الناس أكثر ولكن وصدق، حق كالمه ألن يخلف ال هللا وعد -6

  .وعده في خلف ال أنه وال وعده، يعلمون

ومُ  ُغلِبَتِ ( 1) الم: }قولِه في عبَّاسٍ  ابنِ  عن  وفي الصحيح   أَْدنَى فِي( 2) الرُّ

 أنْ  يُحبُّونَ  المشركونَ  كان: قال وَغلَبْت، ُغلِبتْ  قال ،[3-1: الروم{ ]األَْرضِ 

وِم؛ على فارسَ  أهلُ  يظهَرَ   المسلمونَ  وكان األَْوثاِن، أهلُ  وإيَّاهم ألنَّهم الرُّ

ومُ  يظهَرَ  أنْ  يُحبُّونَ   فذَكَره بَْكر ، ألبي فذَكروه كتاب ، أهلُ  ألنَّهم فارَس؛ على الرُّ

. سيَغلِبونَ  إنَّهم أَما: فقال وسلََّم، آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  لرسولِ  بَْكر   أبو

 كذا لنا كان ظهَْرنا، فإنْ  أجاًل، وبينَكَ  بينَنا اجَعلْ : فقالوا. لهم بَْكر   أبو هفذَكرَ 

 يظهَروا، فلم ِسنيَن، خمسُ  أََجل   فُجِعل وكذا، كذا لكم كان ظهَرتُم وإنْ  وكذا،

. دونَ  إلى جَعلتَه أاَل : فقال وسلََّم، آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى للنبيِّ  ذلكَ  فذَكروا

ومُ  ظهَرتِ  ثمَّ : قال. العشرِ  دونَ  ما والبِْضعُ : سعيد   قال: قال. العشرَ  أُراه: قال  الرُّ

ومُ  ُغلِبَتِ ( 1) الم: }تعالى قولُه فذلكَ : قال. بعدُ   يَْفَرحُ  َويَْوَمئِذ  : }قولِه إلى...{ الرُّ

 ظهَروا أنَّهم سِمعتُ : ُسْفيانُ  قال ،[5-1: الروم{ ]هللاِ  بِنَْصرِ ( 6) الُمْؤِمنُونَ 

 .بَدر   يَومَ  يهمعل

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

  الشيخين شرط على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  408: الرقم أو الصفحة
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ِ  قولِ  في وفي صحيح الترمذي  عن عبد هللا بن عباس  ُغلِبَتِ  الم تعالى هللاَّ

ومُ   أَهلُ  يْظهرَ  أن يحبُّونَ  المشِركونَ  كانَ  وَغلَبت ُغلِبَت لَ قا اأْلَْرضِ  أَْدنَى فِي الرُّ

ومِ  على فارسَ   يْظهرَ  أن يحبُّونَ  المسلمونَ  َوكانَ  األوثان   أَهلُ  وإيَّاهم ألنَّهم الرُّ

ومُ   لرسولِ  بَكر   أبو فَذكَرهُ  بَكر   ألبي فَذكروهُ  الكتاب   أَهلُ  ألنَّهم فارسَ  على الرُّ

 ِ ُ  صلَّى هللاَّ  اجعل فقالوا لَهم بَكر   أبو فَذكَرهُ  سيَغلِبونَ  إنَّهم أما فقالَ  وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

 َوكذا كذا لَكم كانَ  ظَهرتُم وإن َوكذا كذا لنا كانَ  ظَهرنا فإن أجاًل  وبينَكَ  بينَنا

ُ  صلَّى للنَّبيِّ  ذلِكَ  فَذكروا يْظهَروا فلم سنينَ  خمسَ  أجاًل  فجعلَ   وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

 العشرِ  دونَ  ما والبِضعُ  سعيد   قالَ  قال العشرَ  أراهُ  قالَ  - دونَ  إلى جعلتَهُ  أال فقالَ 

ومُ  ظَهرتِ  ثمَّ  قالَ  - ومُ  ُغلِبَتِ  الم تعالى قولُهُ  فذلِكَ  قالَ . بعدُ  الرُّ  قولِهِ  إلى الرُّ

ِ  بِنَْصرِ  اْلُمْؤِمنُونَ  يَْفَرحُ  َويَْوَمئِذ    يومَ  علْيهم واظَهر أنَّهم سمعتُ  سفيانُ  قالَ  هللاَّ

 بدر  

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0580: الرقم أو الصفحة

 وتَسليتِه وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى لَرسولِه هللاِ  تأييدِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5

 .مِ األُمَ  من غيِره مع والِعبَرِ  باألحداثِ 

تِه دالئلِ  من دليل  : وفيه --2  .وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى نُبوَّ

 .اإلسالمِ  في عنه هللاُ  رِضي بكر أبي َمنزلةِ  بيانُ : وفيه --3

 اكتساب من الدنيوية األمور بظواهر عاملون الكفار سيما ال الناس أكثر إن -5

 العلومو والصناعة والتجارة الزراعة شؤون ومعرفة والمعايش األموال

 .بها العمل وعن باآلخرة العلم عن غافلون ولكنهم المادية،

ْنيا اْلَحياةِ  ِمنَ  ظاِهراً  يَْعلَُمونَ  تعالى قوله أفاد: الزمخشري قال  للدنيا أن الدُّ

 والتنعم بزخارفها، التمتع من الجهال يعرفه ما: فظاهرها وباطنا، ظاهرا

 بالطاعة إليها منها يتزود خرة،اآل إلى مجاز أنها: وحقيقتها وباطنها بمالذها

 (100/0الكشاف:  ) الصالحة واألعمال
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َ  إنَّ : )َخْمس  { الَغْيبِ  َمفاتِحُ } وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ

اَعةِ   وما َغًدا تَْكِسبُ  ماذا نَْفس   تَْدِري وما األْرحامِ  في ما ويَْعلَمُ  الَغْيثَ  ويُْنِزلُ  السَّ

َ  إنَّ  تَُموتُ  أْرض   بأَيِّ  نَْفس   ِريتَدْ   (َخبِير   َعلِيم   هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6404: الرقم أو الصفحة

ُ  إالَّ  يَْعلَُمهَا ال َخْمس   الَغْيبِ  ِمْفتَاحُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  ال: هللاَّ

، في يَكونُ  ما أََحد   يَْعلَمُ   نَْفس   تَْعلَمُ  واَل  األْرَحاِم، في يَكونُ  ما أََحد   يَْعلَمُ  واَل  َغد 

 يَِجيءُ  َمتَى أََحد   يَْدِري وما تَُموُت، أَْرض   بأَيِّ  نَْفس   تَْدِري وما َغًدا، تَْكِسبُ  َماَذا

 .الَمطَرُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5008: الرقم أو الصفحة

 إِنَّ : }ُسبحانه قولِه في تعالَى هللاُ  َذَكَرها قدْ  الحديثِ  هذا في التي الَخمسُ  وهذه

 َ اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ لُ  السَّ  َماَذا نَْفس   تَْدِري َوَما اأْلَْرَحامِ  فِي َما َويَْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َويُنَزِّ

َ  إِنَّ  تَُموتُ  أَْرض   بِأَيِّ  نَْفس   تَْدِري َوَما َغًدا تَْكِسبُ   ؛[36: لقمان{ ]َخبِير   َعلِيم   هللاَّ

 .َغد   في ما ِعلمِ  في داخل   الساعةِ  فِعلمُ 

صاتِ  إبطالُ  :الحديثِ  وفي --5 مينَ  تخرُّ  ،الغيبِ  ِعلمَ  تَعاِطيهمْ  في والَكهَنةِ  الُمنجِّ

ا شيء   ِعلمَ  ادَّعى َمن وأنَّ   تعالَى هللاَ  كذَّبَ  فقدْ  بِعلِمه، ُسبحانَه هللا انفَردَ  ممَّ

 .الَعظيمَ  والقُرآنَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى وَرسولَه

 .ُوقوِعها قْبلَ  األشياءَ  يَعلَمُ  تعالَى هللاَ  أنَّ  على دليل  : وفيه --2

 سورة]ووحدانيته  هللا وجود على الدالة المخلوقات في التفكر على الحث -0

 [50 الى 9 اآليات( : 00) الروم

ُ السَّماواِت َواأْلَْرَض َوما بَْينَُهما إاِلَّ بِاْلَحقِّ  أََولَْم يَتَفَكَُّروا فِي أَْنفُِسِهْم ما َخلََق هللاَّ

( أََولَْم يَِسيُروا فِي 9) َوأََجٍل ُمَسم ًى َوإِنَّ َكثِيراً ِمَن النَّاِس بِلِقاِء َربِِّهْم لَكافُِرونَ 
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ةً َوأَثاُروا  اأْلَْرِض فَيَْنظُُروا َكْيَف كاَن عاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِهْم كانُوا أََشدَّ ِمْنهُْم قُوَّ

 ُ ا َعَمُروها َوجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّناِت فَما كاَن هللاَّ اأْلَْرَض َوَعَمُروها أَْكثََر ِممَّ

واى 8ُهْم َولِكْن كانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظلُِموَن )لِيَْظلِمَ  ( ثُمَّ كاَن عاقِبَةَ الَِّذيَن أَساُؤا السُّ

ِ َوكانُوا بِها يَْستَْهِزُؤَن ) بُوا بِآياِت هللاَّ  (50أَْن َكذَّ

 التفسير

 .وسواها هللا خلقها كيف أنفسهم في المكذبون المشركون هؤالء يتفكر أََولم - 4

 وجعل عبثًا، يخلقهما فلم بالحق، إال األرض خلق وما لسماواتا هللا خلق ما

 القيامة يوم ربهم بلقاء الناس من كثيًرا وإن الدنيا، في لبقائهما محدًدا أجاًل  لهما

 .ربهم عند المرضي الصالح بالعمل للبعث يستعدون ال فهم لذلك لكافرون،

 من المكذبة األمم ةنهاي كانت كيف ليتأملوا األرض في هؤالء يسر أََولم - 4

 والتعمير، للزراعة األرض وقلبوا قوة، منهم أشد األمم هذه كانت قبلهم،

 والحجج بالبراهين رسلهم وجاءتهم هؤالء، عمرها مما أكثر وعمروها

 كانوا ولكن أهلكهم، حين هللا ظلمهم فما فكذبوا، هللا توحيد على الواضحة

 .كفرهم بسبب الهالك موارد بإيرادها يظلمون أنفسهم

 النهاية السيئات، وعمل باهلل بالشرك أعمالهم ساءت الذين نهاية كانت ثم - 15

 ويسخرون بها، يستهزئون وكانوا هللا، بآيات كذبوا ألنهم السوء؛ في البالغة

 .منها

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 السموات خلق في التأمل فإن جابه،وإي الكون في التفكر على الحث   -1

 بأجل والمؤقتة وعدل، ومصلحة لحكمة المخلوقة البشرية واألنفس واألرض

 حدوث وعلى وقدرته وتوحيده الخالق وجود على دليل إليه، تنتهي مسمى

 عن والتنزه الخلق إحكام ألن الوحدانية على يدل بِاْلَحقِّ  إاِلَّ : فقوله الحشر،
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 َوأََجل  : وقوله وتعثر، وخلل فساد آلهة وجود ففي اآللهة، تعدد من يمنع الفساد

 هللا أن وبما الكون، وتخريب العالم فناء على يدل ألنه الحشر على دليل ُمَسم ًى

 أن يوجب بالحق الخلق وألن اإلعادة على قادر فهو شيء كل على قادر تعالى

 كما ولهوا، لعبا إال ليست الحياة هذه ألن باقية أخرى حياة الحياة هذه بعد يكون

 .القرآن أخبر

 هللاُ  َصلَّى والنبيُّ  َمْيُمونَةَ، بَْيتِ  في بِتُّ  وفي الصحيح عن  عبد هللا بن عباس

ا ِعْنَدهَا، وسلَّمَ  عليه َماِء، إلى فَنَظَرَ  قََعدَ  بَْعُضهُ، أوْ  اآلِخُر، اللَّْيلِ  ثُلُثُ  كانَ  فَلَمَّ  السَّ

 أِلُولِي آَليَات   والنَّهَارِ  اللَّْيلِ  واْختاَِلفِ  واألْرضِ  َمَواتِ السَّ  َخْلقِ  في إنَّ : }فَقََرأَ 

 {األْلبَابِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4051: الرقم أو الصفحة

 عمر نهاية في الفناء حدوث على القيامة يوم وهو ُمَسم ًى َوأََجل  : قوله دل   -2

 .المسيء وعقاب المحسن ثواب وعلى أجال، مخلوق لكل أن وعلى الدنيا،

 وقلة التفكير، في نقص وهذا الموت، بعد بالبعث كافرون الناس من كثير -3

 الحياة تغره ولم الموت، بعد لما وعمل بالمستقبل، فكر من فالعاقل العقل، في

 .الدنيا

 عراةً  حفاةً  ، القيامةِ  يومَ  النَّاسُ  يُبعثُ  مؤمنينوفي الصحيح عن عائشة أم ال

 َشأْن   يَْوَمئِذ   ِمْنهُمْ  اْمِرئ   لُِكلِّ :  قالَ ؟  بالعْوراتِ  فَكيفَ :  عائشةُ  فقالت.  غراًل 

 يُْغنِيهِ 

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

 صحيح:  المحدث كمح خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة

( 0090) والنسائي ،(0918) ومسلم ،(4104) البخاري أخرجه:  التخريج

 (06199) وأحمد له، واللفظ
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 .القِيامةِ  يومَ  للَخْلقِ  والَحشرِ  الموتِ  بعدَ  البَعثِ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي --5

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

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

 الماضية األمم بأخبار سمع فمن وعظة، درس الماضي بعبر التبصر -6

 إلى بادر وتدميرهم، هالكهم سبب وعرف مصيرهم، وأدرك رسلها، المكذبة

، عز   باهلل اإليمان  على الدالة بالمعجزات جاءوهم الذين رسله وصد ق وجل 

 .صدقهم

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

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

 .مْ أَصابَهُ  ما ِمْثلُ  يُِصيبَُكمْ  أنْ  عليهم، تَْدُخلُوا فال بَاِكينَ  تَُكونُوا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6400: الرقم أو الصفحة

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

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

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

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

 محض، خطأ واألوالد الثروة ووفرة المال، وسعة الجسد قوة على االعتماد -5

 يوم شيئا أصحابها تغني ال الحضارات وتقدم والمدنيات األموال كل فإن

      .القيامة

 أَرأَْيتَ : له فيُقالُ  القِياَمِة، يَومَ  بالكافِرِ  يُجاءُ     وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 ُكْنتَ  قدْ : له فيُقالُ  نََعْم،: فيَقولُ  بِه؟ تَْفتَِدي أُكْنتَ  َذهَبًا، األْرضِ  ِمْلءُ  لكَ  كانَ  لو

 .ذلكَ  ِمن أْيَسرُ  هو ما ُسئِْلتَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي
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 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4109: الرقم أو الصفحة

َ  إنَّ       وفي الصحيح عن أنس بن مالك  لو: َعذابًا النَّارِ  أْهلِ  ألْهَونِ  يقولُ  هللاَّ

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

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

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

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

 صلَّى النَّبيُّ  فيُبيِّنُ  ؛القيامةِ  يومَ  الكفَّارُ  يدَِّعيه ما لبْعضِ  بَيانٌ  الَحديثِ  هذا وفي

 لكَ  أنَّ  لو: -َعذابًا أقلِّهم: أي- النَّارِ  أْهلِ  أِلْهَونِ  يَقولُ  تعالَى هللاَ  أنَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ 

 العذابِ  هذا ِمن بهِ  تَْفتَِدي ُكْنتَ  هلْ  كلَّها، هاتَملُّكُ  وُكنتَ  َشيء   ِمن األْرضِ  في ما

: تعالَى هللاِ  قولِ  ِمصداقُ  وهذا نََعْم،: فيَقولُ  النَّاِر؟ في يكونُ  ما أقلُّ  هو الَّذي

 ُسوءِ  ِمنْ  بِه اَلْفتََدْوا َمَعهُ  َوِمْثلَهُ  َجِميًعا اأْلَْرضِ  في َما ظَلَُموا لِلَِّذينَ  أَنَّ  َولَوْ }

 ربُّهم وَعَدهم ما الُكفَّارُ  يُعاينُ  فِعنَدما ،[64: الزمر{ ]اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  اْلَعَذابِ 

، أنَّه ويَتيقَّنُونَ   ُمْلكَ  له أنَّ  لو أحُدهم يََودُّ  العذاِب؛ في خاِلدونَ  وأنَّهم الحقُّ

 وَوَعُدهُ  نفََذتْ  قد هللاِ  َكلمةُ  ولكنْ  المقيِم، العذابِ  ِمنَ  نْفَسه به لِيَفتِديَ  ُكلَّه؛ األرضِ 

 هو ما تعالَى هللاُ  َسأَلهمُ  وقد العذاِب، ِمنَ  لهم َخالصَ  وال فِكاكَ  فال مَضى، قد

ُدوه أنْ  وهو ذلك، ِمن أيَسرُ   آدمَ  ُصلبِ  في وهُم وذلك َشيئًا، به يُشِركوا وال يُوحِّ

يَّتَهُمْ  وِرِهمْ ظُهُ  ِمنْ  آَدمَ  بَنِي ِمنْ  َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ : }تعالَى قال كما السَّالُم؛ عليه  ُذرِّ

 ولكنَّ  ،[142: األعراف{ ]َشِهْدنَا بَلَى قَالُوا بَِربُِّكمْ  أَلَْستُ  أَْنفُِسِهمْ  َعلَى َوأَْشهََدهُمْ 

 .ِوفاقًا َجزاءً  َجهنَّمَ  في فُخلِّدَ  الميثاِق، بهذا يَلتِزمَ  أنْ  أَبَى الكافرَ 

 َشديدة ، فإنَّها النَّاِر؛ إلى يُوِصلُ  ما كلِّ و والشِّركِ  الُكْفرِ  ِمن التَّحذيرِ  ِمن كلُّه وهذا

دَّةِ  في وتَتفاَوتُ   .منها َجميًعا هللاُ  وقانَا األعماِل، بَحسبِ  الشِّ

 ولم وعدال، حقا وأنبيائه ورسله بربها الجاحدة الماضية األمم إهالك كان لقد -4

 كان وإنما والحجج، بالرسل إنذار سابق بغير وال ذنب بغير الهالك يكن
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 وجوده على الدالة هللا بآيات والتكذيب والعصيان، بالشرك أنفسهم بظلمهم

  واستهزائهم ومعجزاته، والرسول القرآن وتكذيب باأللوهية، وتفرده

َ  إنَّ   وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  لَمْ  أَخَذهُ  إذا حتَّى لِلظ الِِم، لَيُْملِي هللاَّ

 أَلِيم   أَْخَذهُ  إِنَّ  ظَالَِمة   َوِهيَ  اْلقَُرى أََخذَ  إَِذا َربِّكَ  أَْخذُ  َذلِكَ َوكَ } قََرأَ  ثُمَّ : قالَ . يُْفلِْتهُ 

 [.152: هود{ ]َشِديد  

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6494: الرقم أو الصفحة البخاري

 الروم سورة]هللا   إلى الرجوع وقت يكون ما وبيان والحشر اإلعادة إثبات -0

 [54 الى 55 اآليات( : 00)

ُ يَْبَدُؤا اْلَخْلَق ثُمَّ  اَعةُ يُْبلُِس 55يُِعيُدهُ ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجعُوَن ) هللاَّ ( َويَْوَم تَقُوُم السَّ

( َولَْم يَُكْن لَُهْم ِمْن ُشَركائِِهْم ُشفَعاُء َوكانُوا بُِشَركائِِهْم كافِِريَن 50اْلُمْجِرُموَن )

قُوَن )50) اَعةُ يَْوَمئٍِذ يَتَفَرَّ ا 56( َويَْوَم تَقُوُم السَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ( فَأَمَّ

الِحاِت فَُهْم فِي َرْوَضٍة يُْحبَُروَن ) بُوا بِآياتِنا  (51الصَّ ا الَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّ َوأَمَّ

 (54َولِقاِء اآْلِخَرِة فَأُولئَِك فِي اْلَعذاِب ُمْحَضُروَن )

 التفسير

 وحده إليه ثم ه،يعيد ثم يفنيه، ثم سابق، مثال غير على الخلق يبدأ هللا - 11

 .القيامة يوم والجزاء للحساب ترجعون

 فيه؛ أملهم وينقطع هللا، رحمة من المجرمون ييئَس الساعة تقوم ويوم - 12

 .باهلل الكفر على حجتهم النقطاع

 يشفعون من -الدنيا في يعبدونهم كانوا الذين- شركائهم من لهم يكن ولم - 13

 بحاجة كانوا حين خذلوهم فقد كافرين، مبشركائه وكانوا العذاب، من إلنقاذهم

 .الهالك في سواء كلهم ألنهم إليهم
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 أعمالهم حسب الجزاء في الناس يتفرق اليوم ذلك في الساعة تقوم ويوم - 16

 .سافلين أسفل إلى ومخفوض ِعلِّيين، إلى مرفوع بين الدنيا، في

 في فهم عنده، ةالمرضي الصالحات األعمال وعملوا باهلل آمنوا الذين فأما - 15

ون جنة      .أبًدا ينقطع ال الذي الدائم النعيم من فيها ينالون بما يَُسر 

 وكذبوا رسولنا، على المنزلة بآياتنا وكذبوا باهلل، كفروا الذين وأما - 14

 .له مالزمون فهم للعذاب أحضروا الذين فأولئك والحساب، بالبعث

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يستنبط

 .والمآب المرجع وإليه بقدرته، ومعيده الخلق، منشئ هو هللا -1

: )  وجلَّ  عزَّ  هللاِ  قول في عنه تعالَى هللا رضي مسعودٍ  ابن عن وفي الصحيح  

 َوُكْنتُمْ : (  البقرةِ )  في التي هي[ :  قال( ]  اْثنَتَينِ  َوأَْحيَْيتَنَا اْثنَتَْينِ  أََمتَّنَا َربَّنَا

 ( تُْرَجُعونَ  إِلَْيهِ  ثُمَّ  يُْحيِيُكمْ  ثُمَّ  يُِميتُُكمْ  ثُمَّ  فَأَْحيَاُكمْ  أَْمَواتًا

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

 شرط على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة البينات

 الشيخين

 ُعراةً  ُحفاةً  القِياَمةِ  يَومَ  النَّاسُ  يُْحَشرُ  ئشة أم المؤمنينوفي الصحيح عن عا

جالُ  النِّساءُ  هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  ُغْراًل   قالَ  بَْعض ، إلى بَْعُضهُمْ  يَْنظُرُ  َجِميًعا والرِّ

ُ  َصلَّى  .ض  بَعْ  إلى بَْعُضهُمْ  يَْنظُرَ  أنْ  ِمن أَشدُّ  األْمرُ  عائَِشةُ  يا: وسلَّمَ  عليه هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0918: الرقم أو الصفحة

 (.0918) ومسلم ،(4104) البخاري أخرجه:  التخريج
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 شركهم عن بها يدافعون لهم حجة القيامة يوم والكفار المشركون يجد ال -2

 من لهم يجدون ال كذلك إليها، االهتداء من وييأسون حجتهم، فتنقطع وكفرهم،

 عن يقولون وحينئذ هللا، عذاب من ينقذهم شفيعا وال ينصرهم ناصرا غيرهم

 .منهم وتتبرأ منها، فيتبرءون بآلهة، ليسوا إنهم: آلهتهم

 النَّاسُ  يسألُني ال وجلَّ  عزَّ  هللاِ  كتابِ  في آية  :  قال عبَّاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح 

ا:  قال هيَ  ما لَ فُسئ عنها يسألوني وال أعَرفوا أدري وال عنها  إِنَُّكمْ :  نزلَت لمَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما  مكَّةَ  أهلِ  علَى ذلكَ  شقَّ  َواِرُدونَ  لَهَا أْنتُمْ  َجهَنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ

د   شتمَ :  وقالوا ، بَْعَرى ابنُ  فجاَءهم ، آلهتَنا محمَّ :  قالوا ؟ شأنُكم ما:  فقال الزِّ

د   شتمَ  ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ :  قال:  قالوا ؟ قال وما -:  قال.  آلهتَنا محمَّ  هللاَّ

ًدا فدعا ، لي ادعوه:  قال َواِرُدونَ  لَهَا أْنتُمْ  َجهَنَّمَ  َحَصبُ   عليهِ  هللاُ  صلَّى محمَّ

بَْعَرى ابنُ  فقال وسلَّمَ  آلِه وعلَى د   يا:  الزِّ ةً  آللهتِنا َشيء   هذا محمَّ  ما كلِّ ل أم خاصَّ

 فقال:  قال.  وجلَّ  عزَّ  هللاِ  دونِ  ِمن ُعبِدَ  ما لكلِّ  بل:  قال ؟ هللاِ  دونِ  ِمن ُعبِدَ 

د   يا البِنيَةِ  هذهِ  وربُّ  خَصْمناهُ   وُعَزيًرا صالح   عبد   عيَسى أنَّ  تزعمُ  ألستَ  محمَّ

 تعبدُ  النَّصاَرى فهذهِ :  قال.  بلَى:  قال ؟ صالحونَ  عباد   والمالئكةُ  صالح   عبد  

 أهلُ  فضجَّ :  قال ، المالئكةَ  تعبدُ  َمليح   بنو وهذهِ  ُعَزيًرا تعبدُ  اليهودُ  وهذهِ  عيَسى

ةَ  :  قال ُمْبَعُدونَ  َعْنهَا أُولَئِكَ  اْلُحْسنَى ِمنَّا لَهُمْ  َسبَقَتْ  الَِّذينَ  إِنَّ :  فنزلَت ، مكَّ

ا ونزلَت ونَ  ِمْنهُ  قَْوُمكَ  إَِذا َمثاًَل  َمْريَمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ جيجُ  وهو يَِصدُّ  . الضَّ

 أسباب صحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 لغيره صحيح:  المحدث حكم خالصة|  515: الرقم أو الصفحة النزول

 من الطيبون فيتميز الكافرين، وبين المؤمنين بين القيامة يوم انفصال يحدث -3

 واألنهار الغناء الرياض ذات الخلد جنان في نونالمؤم ويقيم الخبيثين،

 في الكافرون ويقيم ويكرمون، وينع مون والسرور، الحبور فيغمرهم الجارية،

 من شيء فيها عنهم يخفف وال يفارقونها، فال أبدية، دائمة إقامة جهنم عذاب

 .العذاب
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 فيُناِدي أْملََح، ش  َكبْ  َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَى  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِبُّونَ  الَجنَِّة، أْهلَ  يا: ُمناد  

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

 ثُمَّ  فيُْذبَُح، َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ 

: قََرأَ  ثُمَّ . َمْوتَ  فال ُخلُود   النَّاِر، أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُود   الَجنَِّة، أْهلَ  يا: يقولُ 

 أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ  ،{َغْفلَة   فِي َوهُمْ  اأْلَْمرُ  قُِضيَ  إِذْ  اْلَحْسَرةِ  يَْومَ  َوأَْنِذْرهُمْ }

ْنيا  [.34: مريم{ ]يُْؤِمنُونَ  اَل  َوهُمْ } الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6400: الرقم أو الصفحة

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

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

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

 ما واجتناب هللا، بأمر االئتمار وهو الصالح، العمل من اإليمان مع بد ال -6

 للنجاة مفيد المجرد اإليمان فإن اإليمان، مع معتبر الصالح العمل ألن عنه نهى

 .الصالح وعمله بإيمانه إال العالية الدرجة المؤمن يبلغ وال الدرجات، رفع دون

 العمل ذكر في السبب هو وهذا. كفره بمجرد الدركات في فهو الكافر وأما

  .الكفر مع السيئ العمل ذكر وعدم اإليمان، مع الصالح

 من اْنقِطَاع   في كان إذا المْؤمن العبدَ  إِنَّ   وفي الصحيح عن البراء بن عازب

ْنيَا، َماءِ  من إليه نزل اآْلِخَرِة، من وإِْقبال   الدُّ  كأَنَّ  الوُجوِه، بِيضُ  مالئكة   السَّ

 حتى ، الَجنَّةِ  َحنُوطِ  من وَحنُوط   الجنَِّة، أْكفَانِ  من كفن   معهُمْ  ، الشمسُ  وجوهَهُمُ 

:  فيَقولُ  رأِسه عندَ  يَجلِسَ  حتى الَمْوتِ  َملَكُ  يَِجيءُ  ثُمَّ  ، البََصرِ  َمدَّ  منه يَْجلُِسوا

ِ  من مْغفِرة   إلى اْخُرِجي الطَّيِّبَةُ  النَّْفسُ  أيَّتُهَا ، هللاَّ  كما تَِسيلُ  فتْخُرجُ  وِرْضَوان 

قَاءِ  فِي من القَْطَرةُ  تِسيلُ   طَْرفَةَ  يَِده في يََدُعوها لم ، أَخَذها فإذا ، فيَأْخُذها ، السِّ

،  منها فيَْخُرجُ  ، الَحنُوطِ  ذلكَ  وفي الَكفَنِ  ذلكَ  في فيَْجَعلُوهَا يَأُْخُذوها حتى َعْين 
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، نَْفَخةِ  كأَطيَبِ  ونَ  فال بِها فيَْصَعُدونَ  األرِض، وْجهِ  على ُوِجَدتْ  ِمْسك   بها يُمرُّ

وحُ  هذا ما: قالُوا إالَّ  المالئَِكِة، من َملَك   على  بنُ  فاَُلنُ :  فيقولُونَ  الطَّيُِّب؟ الرُّ

ونَه كانُوا التي أسمائِه بأَْحَسنِ  فاَُلن   ْنيَا في بها يَُسمُّ  إلى بها يْنتَهُوا حتى – الدُّ

َماءِ  ْنيَا السَّ بُوهامُ  سماء   كلِّ  من فيَُشيُِّعهُ  ، له فَيُْفتَحُ  له فَيَْستَْفتِحون الدُّ  السماءِ  إلى قَرَّ

 ِكتابَ  اْكتُبُوا:  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فيقولُ  ، السابِعةِ  السماءِ  إلى يُنتَهَي حتى ، تلِيها التِي

 وفِيها ، َخلَقتُهم ِمنها فإِنِّي ، األرضِ  إلى َعبِدي وأَِعيُدوا ، علِّيِّينَ  في عبِدي

 ، فيُْجلِسانِه ، َملَكانِ  فيَأتِيهِ  ، ُروُحه ادُ فتُع.  أُْخَرى تارةً  أُْخِرُجهم وِمنها ، أُِعيُدهُم

 ِدينِيَ :  فيَقولُ  ؟ ِدينُكَ  ما:  له فيَقوالنِ  ، هللاُ  َربِّيَ :  فيقولُ  ؟ ربُّكَ  َمن:  له فيَقوالنِ 

 ، هللاِ  رسولُ  هو:  فيَقولُ  ؟ فِيُكمْ  بُِعثَ  الِذي الرجلُ  هذا ما:  له فيَقوالنِ  ، اإِلسالمُ 

 فيُناِدي ، وَصدَّْقتُ  به فآَمنتُ  هللاِ  ِكتابَ  قَرأتُ :  فيَقولُ  ؟ ِعْلُمكَ  وَما له فيَقوالنِ 

 ، الجنةِ  من وأْلبُِسوهُ  ، الجنةِ  من فَأْفِرُشوه ، َعبِدي َصَدقَ  أنْ  السماءِ  من ُمناد  

 َمدَّ  قَبِرهِ  في له ويُفسحُ  ، وِطيبِها َرْوِحها من فيَأتِيهِ  ، الجنةِ  إلى بابًا له واْفتَُحوا

يحِ  طَيِّبُ  ، الثِّيابِ  َحسنُ  ، الَوجهِ  َحَسنُ  َرجل   ويَأتِيهِ  ، صِرهِ بَ   أْبِشرْ :  فيَقولُ  ، الرِّ

كَ  بِالَِّذي  فوْجهُكَ  ؟ أنتَ  َمن:  لهُ  فيقولُ  ، تُوَعدُ  ُكنتَ  الذي يَوُمكَ  هذا ، يَُسرُّ

اَعةَ  أقِمِ  َربِّ :  فيَقولُ  ، الصالِحُ  َعملُك أنَا:  فيَقولُ  ، بِالخيرِ  يَِجيءُ  الَوْجهُ   ، السَّ

 من وإقبال   الدنيا، من انقِطَاع   في كان إذا الكافِرَ  العبدَ  وإنَّ  ، الساَعةَ  أقِمِ  َربِّ 

 فيجلُِسونَ  ، الُمُسوحُ  مَعهُمُ  الوُجوهِ  ُسودُ  مالئكة   السماءِ  من إليه نزل ، اآلِخرةِ 

 أيَّتُهَا يَا: فَيَقُولُ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  سَ يَْجلِ  حتى الموتِ  َملَكُ  يَِجيءُ  ثُمَّ  ، البََصرِ  َمدَّ  منه

ِ  من َسَخط   إلى اْخُرِجي اْلَخبِيثَةُ  النَّْفسُ   فيَنتَِزُعهَا َجَسِدهِ  في فَتَْفُرقُ  ، وَغَضب   هللاَّ

فُّودُ  يُنتََزعُ  َكما وفِ  من السَّ  في يَدُعوها لَم أخَذها فإذا ، فيَأْخَذها ، الَمْبلُولِ  الصُّ

 ِجيفَة ، ريحِ  كأَْنتَنِ  منها يخرجُ  ، اْلُمُسوحِ  تِْلكَ  في يَْجَعلُوهَا حتى َعين   طَْرفَةَ  يَِدهِ 

ونَ  فال بِها، فيْصَعُدونَ  األَرضِ  ظَْهرِ  على ُوِجَدتْ   من َملَك   على بها يَُمرُّ

وحُ  هذا ما: قَالُوا إالَّ  المالئَِكةِ   أْسَمائِهِ  بأَْقبَحِ  فاَُلن   بنُ  فاَُلنُ : فيَقُولُونَ  اْلَخبِيُث؟ الرُّ

ْنيَا، في بِهَا يَُسمَّى كان التي ْنيَا سَماءِ  إلى بِهَا يَْنتَِهيَ  حتى الدُّ  فال لهُ، فَيُْستَْفتَحُ  الدُّ

َماءِ  أْبَوابُ  لَهُمْ  تُفَتَّحُ  اَل  قََرأَ  ثُمَّ  لهُ، يُْفتَحُ  ُ  فَيَقُولُ :  قال السَّ  اْكتُبُوا: وَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

ين   في ِكتَابَه ْفلَى، اأْلَْرضِ  في ِسجِّ  فتَُعادُ :  قال طَْرًحا، ُروُحهُ  فَتُْطَرحُ :  قال السُّ

 ال هَاهَا: فيَقُولُ  َربَُّك؟ َمنْ : لَهُ  فيَقُواَلنِ  فَيُْجلَِسانِه، ملََكانِ  ويَأْتِيهِ  َجَسِدِه، في ُروُحهُ 
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 هذا ما:  له قُوالنِ فيَ  أْدِري ال هَاهَا: فَيَقُولُ  ِدينَُك؟، وَما: لَهُ  فَيَقُواَلنِ  أْدِري،

جلُ  :  السماءِ  من ُمناد   فيُناِدي ، أْدِري ال هَاه هَاه:  فيَقولُ  ؟ فِيُكم بُِعثَ  الذي الرَّ

 من فَيَأْتِيهِ :  قال النَّاِر، إلى بابًا له واْفتَُحوا الناِر، من فأْفِرُشوهُ  ، َعبِدي َكَذبَ  أنْ 

هَا  َرُجل   ويَأْتِيهِ  أْضاَلُعهُ، َعلَْيهِ  تَْختَلِفَ  حتى هُ،قَْبرُ  َعلَْيهِ  ويَُضيَّقُ  وَسُموِمهَا، َحرِّ

يِح، ُمْنتِنُ  الثِّيَاِب، وقَبِيحُ  اْلَوْجِه، قَبِيحُ   يَْوُمكَ  هذا يَُسوُءكَ  بِالَِّذي أْبِشرْ : فَيَقُولُ  الرِّ

، يَِجيءُ  اْلَوْجهُ  فََوْجهُكَ  أْنَت؟ َمنْ : فَيَقُولُ  تُوَعُد، ُكْنتُ  الذي  أنا: يَقُولُ فَ  بِالشَّرِّ

 السَّاعةَ  تُقِمِ  ال ربِّ : فيَقُولُ  الَخبِيثُ  َعَملُكَ 

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

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5444: الرقم أو الصفحة

 اآليات( : 00) الروم سورة]األحوال  جميع في وحمده تعالى هللا تنزيه -6

 [58 الى 45

ِ ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن تُْصبُِحوَن ) ( َولَهُ اْلَحْمُد فِي السَّماواِت 54فَُسْبحاَن هللاَّ

( يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت 59َواأْلَْرِض َوَعِشي ًا َوِحيَن تُْظِهُروَن )

 (58َوَكذلَِك تُْخَرُجوَن )ِمَن اْلَحيِّ َويُْحِي اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتِها 

 التفسير

 المغرب: صالتَي وقت وهو المساء؛ وقت في تدخلون حين هللا فسبِّحوا - 14

 .الفجر صالة وقت وهو الصباح، وقت في تدخلَون حين وسبِّحوه والعشاء،

 األرض وفي مالئكته، يحمده السماوات في الثناء؛ سبحانه وحده وله - 14

 العصر، صالة وقت وهو العشي في تدخلون حين وسبِّحوه خالئقه، تحمده

 .الظهر وقت في تدخلون حين وسبِّحوه

 من والفرخ النطفة، من اإلنسان إخراجه مثل الميت، من الحي يُْخِرج - 14

 والبيضة اإلنسان، من النطفة إخراجه مثل الحي، من الميت ويُْخِرج البيضة،
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 إحياء ومثل وإنباتها، لمطرا بإنزال جفافها بعد األرض ويحيي الدجاجة، من

 .والجزاء للحساب قبوركم من تخرجون بإنباتها األرض

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 صفات بجميع ووصفه النقص، صفات جميع عن تعالى هللا تنزيه وجوب --1

 هللا نعم على حميدبالت التسبيح وقرن المتعاقبة، األوقات جميع في الكمال،

 والتحميد التسبيح مظاهر بعض الخمس المفروضة والصلوات وآالئه،

 . ذلك على الشتمالها

ِ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  أْهلَ  يَْلتَِمُسونَ  الطُُّرقِ  في يَطُوفُونَ  َمالئَِكةً  هلِلَّ

ْكِر، َ  يَْذُكُرونَ  قَْوًما وَجُدوا فإذا الذِّ واهَلُ : تَناَدْوا هللاَّ  فَيَُحفُّونَهُمْ : قالَ  حاَجتُِكمْ  إلى مُّ

ْنيا السَّماءِ  إلى بأَْجنَِحتِِهمْ   يقولُ  ما منهْم، أْعلَمُ  وهو َربُّهُْم، فَيَْسأَلُهُمْ : قالَ  الدُّ

ُدونَكَ  ويَْحَمُدونَكَ  ويَُكبُِّرونَكَ  يَُسبُِّحونَكَ : يقولونَ : قالوا ِعباِدي؟ : فيَقولُ : قالَ  ويَُمجِّ

ِ  ال: فيَقولونَ : قالَ  نِي؟َرأَوْ  هلْ   َرأَْونِي؟ لو وكيفَ : فيَقولُ : قالَ  َرأَْوَك؟ ما وهللاَّ

 وأَْكثَرَ  وتَْحِميًدا، تَْمِجيًدا لكَ  وأََشدَّ  ِعباَدةً، لكَ  أَشدَّ  كانُوا َرأَْوكَ  لو: يقولونَ : قالَ 

 وهلْ : يقولُ : قالَ  ةَ الَجنَّ  يَْسأَلُونَكَ : قالَ  يَْسأَلُونِي؟ فَما: يقولُ : قالَ  تَْسبِيًحا لكَ 

ِ  ال: يقولونَ : قالَ  َرأَْوها؟  َرأَْوها؟ أنَّهُمْ  لو فَكيفَ : يقولُ : قالَ  َرأَْوها ما َربِّ  يا وهللاَّ

 وأَْعظَمَ  طَلَبًا، لها وأََشدَّ  ِحْرًصا، عليها أَشدَّ  كانُوا َرأَْوها أنَّهُمْ  لو: يقولونَ : قالَ 

 َرأَْوها؟ وهلْ : يقولُ : قالَ  النَّارِ  ِمنَ : يقولونَ : قالَ  ُذوَن؟يَتََعوَّ  فَِممَّ : قالَ  َرْغبَةً، فيها

ِ  ال: يقولونَ : قالَ  : قالَ  َرأَْوها؟ لو فَكيفَ : يقولُ : قالَ  َرأَْوها ما َربِّ  يا وهللاَّ

 فَأُْشِهُدُكمْ : فيَقولُ : قالَ  َمخافَةً  لها وأََشدَّ  فِراًرا، ِمْنها أَشدَّ  كانُوا َرأَْوها لو: يقولونَ 

 جاءَ  إنَّما منهْم، ليسَ  فاُلن   فيهم: الَمالئَِكةِ  ِمنَ  َملَك   يقولُ : قالَ  لهمْ  َغفَْرتُ  قدْ  أنِّي

 .َجلِيُسهُمْ  بِهمْ  يَْشقَى ال الُجلَساءُ  هُمُ : قالَ . لِحاَجة  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 وقال[ صحيحه في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  4609: الرقم أو الصفحة

 هريرة أبي عن أبيه عن سهيل ورواه يرفعه ولم األعمش عن شعبة رواه: 

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن

كِر، َسماعِ  على المالئكةِ  ِحْرصُ : الحديثِ  وفي --5  ُحضورَ  وَمَحبَّتُها الذِّ

 .الذِّكر مجالسِ 

بُهم ما الِعباد حياةُ  به تُْشَغلُ  ما أهمَّ  أنَّ : وفيه --2  ويُبِعُدهم الجنَِّة،و هللا ِمن يُقرِّ

 النارِ  عن

ِ، َواْلَحْمدُ  هللاِ، ُسْبَحانَ  أَقُولَ  ألَنْ   وفي الصحيح عن أبي هريرة  إاِلَّ  إِلَهَ  َواَل  هلِلَّ

،ُ ُ  هللاَّ ا إِلَيَّ  أََحبُّ  أَْكبَُر، َوهللاَّ  .الشَّْمسُ  عليه طَلََعتْ  ممَّ

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0481: الرقم أو الصفحة

، يَِخيبُ  ال ُمَعقِّبات  وفي الصحيح عن كعب بن عجرة   ، أوْ  قائِلُهُنَّ  ُدبُرَ  فاِعلُهُنَّ

 وأَْربَع   تَْحِميَدةً، وثاَلثُونَ  وثاَلث   ةً،تَْسبِيحَ  وثاَلثُونَ  ثاَلث   َمْكتُوبَة ، َصالة   ُكلِّ 

 .تَْكبِيَرةً  وثاَلثُونَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عجرة بن كعب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  184: الرقم أو الصفحة

لواتِ  بعدَ  المسنونِ  الذِّكرِ  فَضيلةِ  بيانُ : الحديثِ  وفي  ..الَمكتوباتِ  الصَّ

ُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى رجل   جاءَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن أبي أوفي  عليهِ  هللاَّ

: قالَ  منهُ، يُجزئُني ما فعلِّمني شيئًا القرآنِ  منَ  آخذَ  أن أستَطيعُ  ال إنِّي: فقالَ  وسلَّمَ 

ِ، ُسبحانَ : قُل ِ، والحمدُ  هللاَّ ُ، إالَّ  إلَهَ  وال هللَّ ُ  هللاَّ ةَ  وال َحولَ  وال أَْكبُر، وهللاَّ  إالَّ  قوَّ

 ِ ِ  رسولَ  يا: قالَ  العظيِم، العليِّ  باهللَّ ِ  هذا ،هللاَّ  اللَّهمَّ : قُل: قالَ  لي، فَما وجلَّ  عزَّ  هللَّ

ا واهِدني، وعافِني وارُزقني ارَحمني ِ  رسولُ  فقالَ  بيِدهِ  هََكذا: قالَ  قامَ  فلمَّ  هللاَّ

ُ  صلَّى ا: وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  الخيرِ  منَ  يَدهُ  ملَ  فقد هذا أمَّ
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 أبي صحيح:  المصدر|  نياأللبا:  المحدث|  أوفى أبي بن عبدهللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  900: الرقم أو داود الصفحة

 .وِرْفقِها الشَّريعةِ  لتَيسيرِ  بيان  : الَحديثِ  وفي --1

يَّةُ : وفيه --2  .الُمْختلِفةِ  واألذكارِ  القرآنِ  تَعلُّمِ  أهمِّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال: فَقالَ  اللَّْيِل، ِمنَ  تَعارَّ  َمن وفي الصحيح عن عبده بن الصامت  هللاَّ

، شيء   ُكلِّ  علَى وهو الَحْمُد، وله الُمْلكُ  له له، َشِريكَ  ال وْحَدهُ  ِ، الَحْمدُ  قَدير   هلِلَّ

ِ، وُسْبَحانَ  ُ، إالَّ  إلَهَ  واَل  هللاَّ ُ  هللاَّ ةَ  واَل  َحْولَ  واَل  أَْكبَُر، وهللاَّ ِ، إالَّ  قُوَّ  اللَّهُمَّ : قالَ  ثُمَّ  باهللَّ

أَ  إنْ ف له، اْستُِجيبَ  َدَعا؛ أوْ  لِي، اْغفِرْ   .َصاَلتُهُ  قُبِلَتْ  وَصلَّى تََوضَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5516: الرقم أو الصفحة

 .باللَّيلِ  والدُّعاءِ  الذِّكرِ  فَضيلةُ : الحديثِ  وفي --5

 .اللَّيلِ  قِيامِ  على الحثُّ : وفيه --2

ِ  عبدِ  وفي الصحيح عن َ  إنَّ  قالَ  مسعودٍ  بنَ  هللاَّ  قسَّمَ  كما كمأخالقَ  بينَكم قسَّمَ  هللاَّ

َ  وإنَّ  أرزاقَُكم بينَكم  إالَّ  اإليمانَ  يؤتي وال يحبُّ  ال ومن يحبُّ  من المالَ  يؤتي هللاَّ

ُ  أحبَّ  فإذا أحبَّ  من  َوهابَ  ينفقَهُ  أن بالمالِ  ضنَّ  فمن اإليمانَ  أعطاهُ  عبًدا هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال قولِ  من فليُكثر؛  يُكابَدهُ  أن واللَّيلَ  يجاهَدهُ  أن العدوَّ  ُ  هللاَّ  أَكبرُ  وهللاَّ

ِ  والحمدُ  ِ  وسبحانَ  هللَّ  هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث[ | الهمداني شراحيل بن مرة: ] الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5145: الرقم أو الترغيب الصفحة

 ،واإليجاد بالخلق بتفرده وجوده ويثبت وجل   عز   هللا قدرة كمال يتجلى -2

 المتضادة أو المتقابلة األشياء يخلق سبحانه فهو واإلماتة، واإلحياء واإلعدام،

 الحي، من الميت ويخرج الميت، من الحي يخرج فهو بعض، من بعضها
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 بعد النبات بإخراج األرض أحيا وكما يبسها، أو موتها بعد األرض ويحيي

 .بالبعث الناس يحيي كذلك همودها،

 من الموتى إحياء قاس أنه أي. القياس صحة على ليلد هذا وفي: القرطبي قال

 .الزاهي األخضر النبات ينبت الذي بالمطر الميتة األرض إحياء على القبور

: قََرأَ  ثُمَّ  ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُْحَشُرونَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

لَ  بََدْأنَا َكَما} لُ  ،[156: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إِنَّا نَاَعلَيْ  َوْعًدا نُِعيُدهُ  َخْلق   أَوَّ  فأوَّ

َماِل، َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجال   يُْؤَخذُ  ثُمَّ  إِْبَراِهيُم، يُْكَسى َمن  الشِّ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إنَّهُمْ : فيُقَالُ ! أَْصَحابِي: فأقُولُ   فأقُولُ  تَهُْم،فَاَرقْ  ُمْنذُ  أَْعقَابِِهمْ  علَى ُمْرتَدِّ

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما ا فِيِهمْ  ُدْمتُ  َما َشِهيًدا َعلَْيِهمْ  َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ  فَلَمَّ

قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوفَّْيتَنِي ْبهُمْ  إِنْ *  َشِهيد   َشْيء   ُكلِّ  َعلَى َوأَْنتَ  َعلَْيِهمْ  الرَّ  فَإِنَّهُمْ  تَُعذِّ

 [.114 ،114: المائدة{ ]اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  فَإِنَّكَ  لَهُمْ  تَْغفِرْ  َوإِنْ  ِعبَاُدكَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0664: الرقم أو الصفحة

 .الَغيبِ  أُمورِ  بعضِ  عنِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى إخباُره: الحديثِ  وفي --5

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَْضلُ : وفيه --2

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى َمريمَ  ابنِ  ِعيسى فَضلُ : فيهو --3

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

تِه على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ِحرصُ : وفيه --5  .أُمَّ

 00 اآليات( : 00) الروم سورة]والحشر   والقدرة الوحدانية أدلة بعض -1

 [04 الى

 أَنْ  آياتِهِ  َوِمنْ ( 00) تَْنتَِشُرونَ  بََشرٌ  أَْنتُمْ  إِذا ثُمَّ  تُرابٍ  ِمنْ  َخلَقَُكمْ  أَنْ  آياتِهِ  نْ َومِ 

ةً  بَْينَُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَْيها لِتَْسُكنُوا أَْزواجاً  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ   فِي إِنَّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّ



51 
 

 َواْختاِلفُ  َواأْلَْرضِ  السَّماواتِ  َخْلقُ  آياتِهِ  َوِمنْ ( 05) يَتَفَكَُّرونَ  لِقَْومٍ  آَلياتٍ  ذلِكَ 

 بِاللَّْيلِ  َمناُمُكمْ  آياتِهِ  َوِمنْ ( 00) لِْلعالِِمينَ  آَلياتٍ  ذلِكَ  فِي إِنَّ  َوأَْلوانُِكمْ  أَْلِسنَتُِكمْ 

 َوِمنْ ( 00) ُعونَ يَْسمَ  لِقَْومٍ  آَلياتٍ  ذلِكَ  فِي إِنَّ  فَْضلِهِ  ِمنْ  َواْبتِغاُؤُكمْ  َوالنَّهارِ 

لُ  َوطََمعاً  َخْوفاً  اْلبَْرقَ  يُِريُكمُ  آياتِهِ   بَْعدَ  اأْلَْرضَ  بِهِ  فَيُْحيِي ماءً  السَّماءِ  ِمنَ  َويُنَزِّ

 السَّماءُ  تَقُومَ  أَنْ  آياتِهِ  َوِمنْ  (06) يَْعقِلُونَ  لِقَْومٍ  آَلياتٍ  ذلِكَ  فِي إِنَّ  َمْوتِها

 َولَهُ ( 01) تَْخُرُجونَ  أَْنتُمْ  إِذا اأْلَْرضِ  ِمنَ  َدْعَوةً  َدعاُكمْ  ذاإِ  ثُمَّ  بِأَْمِرهِ  َواأْلَْرضُ 

 ثُمَّ  اْلَخْلقَ  يَْبَدُؤا الَِّذي َوُهوَ ( 04) قانِتُونَ  لَهُ  ُكل   َواأْلَْرضِ  السَّماواتِ  فِي َمنْ 

 اْلَعِزيزُ  َوُهوَ  أْلَْرضِ َوا السَّماواتِ  فِي اأْلَْعلى اْلَمثَلُ  َولَهُ  َعلَْيهِ  أَْهَونُ  َوُهوَ  يُِعيُدهُ 

 (04) اْلَحِكيمُ 

 التفسير 

 أيها- خلقكم أن: ووحدانيته قدرته على الدالة العظيمة هللا آيات ومن - 25

 بالتناسل، تتكاثرون بشر أنتم إذا ثم طين، من أباكم خلق حين تراب من -الناس

 .ومغاربها األرض مشارق في وتنتشرون

- ألجلكم خلق أن ووحدانيته قدرته على الدالة كذلك العظيمة آياته ومن - 21

 وَصيَّرَ  بينكم، للتجانس إليهن أنفسكم لتطمئن أزواًجا جنسكم من -الرجال أيها

 لقوم واضحة ودالالت لبراهين المذكور ذلك في إن وشفقة، محبة وبَْينَهُنَّ  بينكم

 .عقولهم إعمال من يستفيدون الذين ألنهم يتفكرون؛

 وخلق السماوات خلق: ووحدانيته قدرته على الدالة عظيمةال آياته ومن - 22

 المذكور ذلك في إن ألوانكم، واختالف لغاتكم، اختالف ومنها األرض،

 .والبصيرة العلم ألهل ودالالت لبراهين

 ومنامكم بالليل، نومكم: ووحدانيته قدرته على الدالة العظيمة آياته ومن - 23

 لتنتشروا النهار لكم جعل أن آياته ومن كم،أعمال عناء من لتستريحوا بالنهار

 لقوم ودالالت لبراهين المذكور ذلك في إن ربكم، من الرزق مبتغين فيه

 .قبول وسماع تدبر سماع يسمعون
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 في البرق يريكم أن: ووحدانيته قدرته على الدالة العظيمة آياته ومن - 26

 وينزل المطر، يف والطمع الصواعق، من الخوف بين فيه لكم ويجمع السماء،

 نبات، من فيها ينبت بما جفافها بعد األرض فيحيي المطر، ماء السماء من لكم

 البعث على بها فيستدلون يعقلون، لقوم واضحة ودالالت لبراهين ذلك في إن

 .والجزاء للحساب الموت بعد

 سقوط، دون السماء قيام ووحدانيته قدرته على الدالة هللا آيات ومن - 25

 األرض من دعوة سبحانه دعاكم إذا ثم سبحانه، بأمره انهدام؛ وند واألرض

ور في الَملَك بنفخ  .والجزاء للحساب قبوركم من تخرجون أنتم إذا الصُّ

 كل وتقديًرا، وخلقًا ملًكا األرض في من وله السماوات، في من وحده وله - 24

 مونمستسل له منقادون مخلوقاته من األرض في من وكل السماوات في من

 .ألمره

 إفنائه، بعد يعيده ثم سابق، مثال غير على الخلق يبدأ الذي سبحانه وهو - 24

( كن: )له قال شيئًا أراد إذا ألنه عليه سهل وكالهما االبتداء، من أيسر واإلعادة

 الجالل صفات من به يوصف ما كل في األعلى الوصف وجل عز وله فيكون،

 .وتدبيره خلقه في الحكيم لَب،يَُغا ال الذي العزيز وهو والكمال،

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :وهي لها مقررة ونتيجة ووحدانيته تعالى هللا ربوبية على أدلة ستة اآليات في

 :األول الدليل -5

 اإلنسان تعالى هللا خلق وقد. كاألصل والفرع تراب، من اإلنسان أصل خلق

 اإلدراك بطاقات الخلق بعد زوده ثم إنسانا، جعله ثم حيوانا خلقه أنه ال أوال،

 قوام في يتصرفون ناطقون عقالء هناك فأصبح والعقل، والعلم والمعرفة

 فهو هذا على قدر ومن معينة، ورسالة لحكمة وإنما عبثا، يخلقهم لم معايشهم،

 .والتسبيح للعبادة أهل
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 المغايرة المدركة القوة إلى ر  بَشَ  بقوله إشارة تَْنتَِشُرونَ  بََشرٌ : بقوله والتعبير

 التراب من وكالهما المحركة، القوة إلى إشارة تَْنتَِشُرونَ  وبقوله للحيوان،

 اإلنسان أن مع والماء، التراب عنصري بالذكر تعالى هللا خص   وقد. عجيب

 الحاجة ألن والنار والهواء والماء التراب وهي األربعة العناصر من مركب

 من المحسوس وألن بالتراب، الماء امتزاج بعد تكون والنار الهواء إلى

 (550/01 -509: الرازي تفسير ) والماء التراب هو الغالب في العناصر

 ِمن قَبََضها قبضة   ِمن آدمَ  خلَقَ  هللاَ  إن وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

 األبيضُ و ، األحمرُ  منهم جاء:  األرضِ  قَْدرِ  على آدمَ  بنو فجاءَ  ، األرضِ  جميعِ 

 في زاد – والطيِّبُ  ، والخبيثُ  ، والَحْزنُ  ، والسَّْهلُ  ، ذلك وبينَ  ، واألسودُ  ،

 .يزيدَ  حديثِ  في واإلخبارُ  ذلك وبين – يحيى حديث

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6480: الرقم أو الصفحة داود

 :الثاني الدليل -0

 حواء خلق هللا أن على أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  تعالى قوله دل  : بالتوالد اإلنساني النوع بقاء

 من منه المراد أن: الرازي قال كما والصحيح بعضهم، قال كما آدم جسم من

 ويدل ،[ 124/ 4 التوبة] أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َرُسول   جاَءُكمْ  لَقَدْ : تعالى قال كما جنسكم،

 بين إال تتحقق ال واالطمئنان واأللفة السكن أن أي إِلَْيها لِتَْسُكنُوا: قوله عليه

                                                                (    01/ 550: الرازي تفسير )  جنسال متحدي

 النساء فجعل واستمراره، دوامه يكفل بما الزوجية رباط تعالى هللا وأحاط

 أي ورحمة مودة الزوجين بين وجعل للرجال، واطمئنان قلبي سكون موضع

ة: قال عباس ابن عن معناه وروي السد ي، قال كما وشفقة، محبة  حب  : المود 

 .بسوء يصيبها أن إياها رحمته: والرحمة امرأته، الرجل

 من الزوج كون: بأمرين اإلنساني النوع على حافظ تعالى هللا أن :والخالصة

 توجب فالجنسية إليه، السكون وهو الجنسية إليه تفضي وما الرجل، جنس

 إنها ثم أوال تكون والمودة ،والرحمة مودةال: بأمرين السكون وأحاط السكون،
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 ال ما التراحم من الزوجين القرينين بين يجد اإلنسان ألن الرحمة إلى تفضي

 أو وتزول تنتفي قد فإنها الشهوة، بمجرد ذلك وليس األرحام، ذوي بين يجده

 وبها تعالى، هللا من هي التي الرحمة وتبقى الوقوع، الكثير الغضب بها يعصف

 .حرمه عن المكاره إلنسانا يدفع

ثَنَا وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود ِ  َرسولُ  َحدَّ - وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اِدقُ  وهو هِ  بَْطنِ  في َخْلقُهُ  يُْجَمعُ  أَحَدُكمْ  إنَّ : قالَ  -الَمْصُدوقُ  الصَّ  يَْوًما، أْربَِعينَ  أُمِّ

ُ  يَْبَعثُ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  كونُ يَ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  َعلَقَةً  يَكونُ  ثُمَّ   فيُْؤَمرُ  َملًَكا هللاَّ

 يُْنفَخُ  ثُمَّ  َسِعيد ، أوْ  وَشقِيٌّ  وأََجلَهُ، وِرْزقَهُ، َعَملَهُ، اْكتُبْ : له ويُقَالُ  َكلَِمات ، بأَْربَعِ 

وُح، فيه ُجلَ  فإنَّ  الرُّ  ِذَراع ، إالَّ  الَجنَّةِ  نَ وبيْ  بْينَهُ  يَكونُ  ما حتَّى لَيَْعَملُ  ِمنُكم الرَّ

 النَّارِ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ  ما حتَّى ويَْعَملُ  النَّاِر، أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  ِكتَابُهُ، عليه فَيَْسبِقُ 

 .الَجنَّةِ  أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  الِكتَاُب، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراع ، إالَّ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0009: الرقم أو الصفحة

 .واآلجالِ  باألرزاقِ  أو باألعمالِ  تَعلَّقَ  َسواء   بالقََدِر، اإليمانُ  :الَحديثِ  وفي --5

 .بالَخواتيمِ  األعمالَ  أِلنَّ  األعماِل؛ بُصَورِ  االغتِرارِ  َعَدمُ : وفيه --2

يِّئاتِ  الَحَسناتِ  ِمنَ  األعمالَ  أنَّ : وفيه --3 ، ال أَمارات   والسَّ  َمصيرَ  وأنَّ  ُموِجبات 

 .التَّقديرُ  به وَجَرى القَضاءُ  به قَ َسبَ  ما إلى العاقِبةِ  في األْمرِ 

 :الثالث الدليل -0

 الكالم اختالف ثم واألرض، السموات خلق وأهمها: واألنفس اآلفاق دالئل

 البياض من األلوان واختالف وغيرها، عربية من العالم في العديدة واللغات

 جهالو وتقاسيم الجلد ومقاطع والصور، األصوات واختالف والحمرة، والسواد

ق وأنت إال أحدا ترى تكاد فال ذلك، وغير  هذه وليست اآلخر، وبين بينه تفر 
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 هللا إال فاعل وال فاعل، من بد   فال األبوين، فعل من وال النطفة فعل من األشياء

 .البارئ المدبر وجود على األدلة أدل   من وهذا. تعالى

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن سليك الغطفاني َمَواتِ  لَقَ خَ  يَومَ  َخلَقَ  هللاَّ  َواألْرضَ  السَّ

َماءِ  بْينَ  ما ِطبَاقَ  َرْحَمة   ُكلُّ  َرْحَمة   ِمئَةَ   األْرضِ  في منها فََجَعلَ  َواألْرِض، السَّ

 بَْعض ، علَى بَْعُضهَا َوالطَّْيرُ  َواْلَوْحشُ  َولَِدهَا، علَى الَوالَِدةُ  تَْعِطفُ  فَبِهَا َرْحَمةً،

ْحَمةِ  بِهِذه أَْكَملَهَا القِيَاَمةِ  يَْومُ  كانَ  فَإَِذا  .الرَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0410: الرقم أو الصفحة

 :والخامس الرابع الدليل -6

 بالنهار، للرزق طلبا والحركة بالليل النوم وهي: لإلنسان الطارئة العرضيات

 النافع، الغيث إنزال في وطمعا الصواعق، من تخويفا والرعد البرق وإظهار

 وتغذية النبات وإنبات والشجر الزرع إلحياء السحاب من فعال المطر وإنزال

 .المائية الثروة ومصادر الماء منابع

ُ  يَْجَمعُ  روي مسلم عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان  النَّاَس، وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ

 لنا اْستَْفتِحْ  أبانا، اي: فيَقولونَ  آَدَم، فَيَأْتُونَ  الَجنَّةُ، لهمُ  تُْزلَفَ  حتَّى الُمْؤِمنُونَ  فَيَقُومُ 

 بصاِحبِ  لَْستُ  آَدَم، أبِيُكمْ  َخِطيئَةُ  إالَّ  الَجنَّةِ  ِمنَ  أْخَرَجُكمْ  وهلْ : فيَقولُ  الَجنَّةَ،

 بصاِحبِ  لَْستُ : إْبراِهيمُ  فيَقولُ : قالَ  هللاِ، َخلِيلِ  إْبراِهيمَ  اْبنِي إلى اْذهَبُوا ذلَك،

ُ  َصلَّى ُموَسى إلى اْعِمُدوا وراَء، وراءَ  ِمن َخلِياًل  ُكْنتُ  إنَّما ذلَك،  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َكلََّمهُ  الذي ُ  َصلَّى ُموَسى فَيَأْتُونَ  تَْكلِيًما، هللاَّ  لَْستُ : فيَقولُ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى ِعيَسى فيَقولُ  وُروِحِه، هللاِ  َكلَِمةِ  ِعيَسى إلى اْذهَبُوا ذلَك، بصاِحبِ   عليه هللاَّ

ًدا فَيَأْتُونَ  ذلَك، بصاِحبِ  لَْستُ : مَ وسلَّ  ُ  َصلَّى ُمَحمَّ  له، فيُْؤَذنُ  فَيَقُومُ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ِحُم، األمانَةُ  وتُْرَسلُ  راطِ  َجنَبَتَيِ  فَتَقُومانِ  والرَّ لُُكمْ  فَيَُمرُّ  وِشمااًل، يَِمينًا الصِّ  أوَّ

ي أْنتَ  بأَبِي: قُلتُ : قالَ  كاْلبَْرقِ   إلى تََرْوا ألَمْ : قالَ  البَْرِق؟ َكَمرِّ  شيء   أيُّ  وأُمِّ

يِح، َكَمرِّ  ثُمَّ  َعْيٍن؟ طَْرفَةِ  في ويَْرِجعُ  يَُمرُّ  كيفَ  البَْرقِ   وَشدِّ  الطَّْيِر، َكَمرِّ  ثُمَّ  الرِّ
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جاِل، راطِ  علَى قائِم   ونَبِيُُّكمْ  أْعمالُهُمْ  بِهمْ  تَْجِري الرِّ  َسلِّْم، َسلِّمْ  َربِّ : يقولُ  الصِّ

ُجلُ  يَِجيءَ  حتَّى الِعباِد، أْعمالُ  تَْعِجزَ  حتَّى ْيرَ  يَْستَِطيعُ  فال الرَّ : قالَ  َزْحفًا، إالَّ  السَّ

راطِ  حافَتَيِ  وفي  ناج ، فََمْخُدوش   به، اُِمَرتْ  َمنِ  بأَْخذِ  َمأُْموَرة   ُمَعلَّقَة   َكاللِيبُ  الصِّ

 .َخِريفًا لََسْبُعونَ  َجهَنَّمَ  قَْعرَ  إنَّ  بيَِدهِ  ةَ هَُرْيرَ  أبِي نَْفسُ  والذي. النَّارِ  في وَمْكُدوس  

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  اليمان بن وحذيفة هريرة أبو:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  581: الرقم أو الصفحة مسلم

 .الشَّفاعةِ  ثبوتُ : الحديثِ  في -1

ِحمِ  األمانةِ  أمرِ  ِعظَمِ  بيانُ  :وفيه -2  .والرَّ

تِه في وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  شفاعةُ : وفيه -3  .أمَّ

راطِ  ثبوتُ : وفيه -6  .الصِّ

راطِ  على المرورِ  في التَّفاُضلُ : وفيه -5  .الصِّ

 .له وجلَّ  عزَّ  هللاِ  بتكليمِ  السَّالمُ  عليه موسى فضيلةُ : وفيه -4

 :السادس الدليل -1

 تعالى فيمسك وحكمته، وتدبيره بقدرته وإمساكهما واألرض اءالسم إقامة

 الدائرة األرض ويحفظ الناس، على تسقط كيال الخلق، لمنافع عمد بغير السماء

 تصادم وال تعارض دون التوازن، من حال وفي وتد، غير من بأهلها المتحركة

 يحدث وحينئذ ،الدنيا أجل ينتهي حتى والسيارة، الثابتة الكواكب بقية وبين بينها

 قبورهم، من المخلوقات يبعث أن على قادر األشياء هذه خلق الذي فإن البعث،

 سرعة تَْخُرُجونَ  أَْنتُمْ  إِذا اأْلَْرضِ  ِمنَ  َدْعَوةً  َدعاُكمْ  إِذا ثُمَّ : قوله من والمراد

ه المطاع الداعي يجيب كما انتظار، وال توقف غير من ذلك وجود  .مدعو 

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َجاءَ  يَهُوِدي ًا أنَّ  د هللا بن مسعودوفي الصحيح عن عب

ُد، يا: فَقالَ  وسلََّم، َ  إنَّ  ُمَحمَّ  علَى واألَرِضينَ  إْصبَع ، علَى السََّمَواتِ  يُْمِسكُ  هللاَّ

 ثُمَّ  إْصبَع ، علَى والَخاَلئِقَ  إْصبَع ، علَى والشََّجرَ  إْصبَع ، علَى والِجبَالَ  إْصبَع ،

ِ  َرسولُ  فََضِحكَ . الَملِكُ  أنَا: يقولُ   ثُمَّ  نََواِجُذهُ، بََدتْ  حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َ  قََدُروا َوما: }قََرأَ   فيه وَزادَ : َسِعيد   بنُ  يَْحيَى قالَ  ،[41: األنعام{ ]قَْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ
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ِ  عبدِ  عن َعبِيَدةَ، عن إْبَراِهيَم، عن َمْنُصور ، عن ِعيَاض ، بنُ  فَُضْيلُ   فََضِحكَ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  بًا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  .له وتَْصِديقًا تََعجُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4656: الرقم أو الصفحة

 غير من سبحانه، بكمالِه يَليقُ  كما وجلَّ  عزَّ  هللِ  األصابعِ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي

 .تأويل   وال تشبيه  

 األول، األصل هي التي الوحدانية إثبات من سبق لما المقررة النتيجة -4

 في من جميع هلل أن: آلخرا األصل هي التي الحشر على القدرة وإثبات

 انقياد، طاعة طائعون له كل   وتصرفا، وعبيدا وملكا خلقا واألرض السموات

 يُْبِدئُ  هُوَ  إِنَّهُ : قال كما أخرى، مرة معيده وهو الخلق مبدئ هو تعالى هللا وأن

 سواء واإلعادة والبدء هللا، على هي ن أمر واإلعادة ،[ 13/ 45 البروج] َويُِعيدُ 

 .تعالى هللا قدرة في

ِ  رسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن محجن األدرع ُ  صلَّى هللاَّ  دخلَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  يا أسألُكَ  إنِّي اللَّهمَّ : فقالَ  ، يتَشهَّدُ  َوهوَ  صالتَهُ  قَضى قد رجل   إذا ، المسجدَ   هللاَّ

مدُ  األحدُ  الواحدُ  بأنَّكَ   تغفِرَ  أن ، أََحد   ُكفًُوا لَهُ  نْ يَكُ  ولم يولَدْ  ولم يَلِدْ  لم الَّذي ، الصَّ

حيمُ  الَغفورُ  أنتَ  إنَّكَ  ، ُذنوبي لي ِ  رسولُ  فقالَ  ، الرَّ ُ  صلَّى هللاَّ  قَد: وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  َغفرَ   ثالثًا ، لَهُ  هللاَّ

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األدرع بن محجن:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم صةخال|  5000: الرقم أو الصفحة

لُ  :الحديثِ  وفي --5  وفَضلُ  الُعلَى، وِصفاتِه الُحْسنى، تعالى هللاِ  بأسماءِ  التَّوسُّ

عاءِ  عاءِ  إلجابةِ  سبب   وأنَّها بها، الدُّ  .الدُّ

عاءِ  في االجتِهادِ  في والتَّرغيبُ  الَحثُّ : وفيه --2  . وجلَّ  عزَّ  هللاِ  إلى الدُّ
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 العليا الصفة فلله الوحدانية، وثبتت شيء، كل في هلل العظمى القدرة ثبتت وإذ

 صفة وتلك غيره، رب   وال هو إال إله ال أنه وهي: واألرض السموات في

ه كمال، بكل متصف وأنه الوحدانية،  شيء، كمثله ليس نقصان، كل عن منز 

 صنعه في الحكيم شيء، يعجزه ال الذي الغالب القوي البصير، السميع وهو

 .كان وعز   جل   أراده ماو خلقه، وتدبير

 بِاللَّْيلِ  َمناُمُكمْ  آياتِهِ  َوِمنْ : قال كما وتيسيره هللا بفضل النوم إن

 فلوال والعادة، بالطبيعة ال وقدرته، بفضله اإلنسان راحة جعل الذي هلل فالحمد

 في وعمله جهده متابعة من تمكن لما نهارا، أو ليال اإلنسان على النوم إلقاء

 .النهار

ا لصحيح عن أبي محذورة سمرة بن معيروفي ا ِ  رسولُ  َخرجَ  لمَّ ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

ةَ  أَْهلِ  من عشرة   عاشرَ  خرجتُ  ، ُحنَْين   ِمن وسلَّمَ  عليهِ   فسِمعناهم ، نطلبُهُم َمكَّ

نونَ  الةِ  يؤذِّ نُ  فقُمنا بالصَّ ِ  رسولُ  فقالَ  ، بِِهم نستَْهزئُ  نؤذِّ ُ  صلَّى هللاَّ  مَ وسلَّ  عليهِ  هللاَّ

وتِ  حَسنِ  إنسان   تأذينَ  هؤالءِ  في َسِمْعتُ  قد:  نَّا ، إلَينا فأرَسلَ .  الصَّ  رجل   فأذَّ

 على فَمسحَ  ، يديهِ  بينَ  فأجلَسني.  تعالَ :  أذَّنتُ  حينَ  فقالَ  ، آخَرهُم َوُكنتُ  رجل  

كَ  ناصيتي ات   ثالثَ  عليَّ  وبرَّ  قلتُ .  مِ الحرا البيتِ  عندَ  فأذِّن اذهَب:  قالَ  ثمَّ  ، مرَّ

ِ  رسولَ  يا كيفَ  نونَ  كما فَعلََّمني ؟ هللاَّ ُ :  بِها اآلنَ  تؤذِّ ُ .  أَْكبرُ  هللاَّ ُ .  أَْكبرُ  هللاَّ  هللاَّ

ُ .  أَْكبرُ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أن أشهدُ .  أَْكبرُ  هللاَّ ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أن أشهدُ .  هللاَّ ًدا أنَّ  أشهدُ .  هللاَّ  محمَّ

ِ  رسولُ  ًدا أنَّ  أشهدُ  ، هللاَّ ِ  رسولُ  محمَّ ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أن أشهدُ .  هللاَّ  إلَهَ  ال أن أشهدُ  ، هللاَّ

ُ  إالَّ  ًدا أنَّ  أشهدُ .  هللاَّ ِ  رسولُ  محمَّ ًدا أنَّ  أشهدُ .  هللاَّ ِ  رسولُ  محمَّ  على حيَّ .  هللاَّ

الةِ  الةِ  على حيَّ  ، الصَّ الةُ .  الفالحِ  على حيَّ .  الفالحِ  على حيَّ .  الصَّ  خير   الصَّ

الةُ  النَّومِ  منَ  بحِ  منَ  األولى في النَّومِ  منَ  خير   الصَّ  اإلقامةَ  وعلََّمني:  قالَ .  الصُّ

تينِ  ُ :  مرَّ ُ .  أَْكبرُ  هللاَّ ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أن أشهدُ  أَْكبرُ  هللاَّ ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أن أشهدُ  ، هللاَّ  ، هللاَّ

ًدا أنَّ  أشهَدُ  ِ  رسولُ  محمَّ ًدا نَّ أ أشهدُ  ، هللاَّ ِ  رسولُ  محمَّ الةِ  على حيَّ  ثُمَّ  هللاَّ  ، الصَّ

الةِ  على حيَّ  الةُ  قاَمتِ  قد ، الفالحِ  على حيَّ  ، الفالحِ  على حيَّ  ، الصَّ  قد ، الصَّ

الةُ  قامتِ  ُ  ، الصَّ ُ .  أَْكبرُ  هللاَّ ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أَْكبرُ  هللاَّ  هللاَّ
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 صحيح:  المصدر|  األلباني : المحدث|  معير بن سمرة محذورة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  400: الرقم أو الصفحة النسائي

الةِ  واإلقامةِ  األذانِ  بصيغتَيِ  إعالم  : الحديثِ  وفي --5  .للصَّ

 . عمل   لكلِّ  األنَسبِ  واختيارُ  لَِرعيَّتِه، والحاكمِ  اإلمامِ  ُمراعاةِ  ُحسنُ : وفيه --2

 الى 09 اآليات( : 00) الروم سورة]البشر   واقع من الوحدانية إثبات -4

08] 

َضَرَب لَُكْم َمثاَلً ِمْن أَْنفُِسُكْم َهْل لَُكْم ِمْن ما َملََكْت أَْيمانُُكْم ِمْن ُشَركاَء فِي ما 

ُل اآْلياِت لِقَْوٍم َرَزْقناكُ  ْم فَأَْنتُْم فِيِه َسواٌء تَخافُونَُهْم َكِخيفَتُِكْم أَْنفَُسُكْم َكذلَِك نُفَصِّ

ُ 09يَْعقِلُوَن ) ( بَِل اتَّبََع الَِّذيَن ظَلَُموا أَْهواَءُهْم بَِغْيِر ِعْلٍم فََمْن يَْهِدي َمْن أََضلَّ هللاَّ

 (08َوما لَُهْم ِمْن ناِصِريَن )

 ير التفس

 من لكم هل: أنفسكم من مأخوًذا مثاًل  -المشركون أيها- لكم هللا ضرب - 24

 يقتسموا أن تخافون بالسوية، أموالكم في يشارككم شريك ومماليككم عبيدكم

 هل المال؟ معه يقسم أن الحر شريكه من بعضكم يخاف كما معكم أموالكم

 بأال أولى فاهلل ذلك،ب ترضون ال أنكم شك ال بهذا؟ عبيدكم من ألنفسكم ترضون

 األمثال ضرب من ذلك بمثل وعبيده، مخلوقاته من ملكه في شريك له يكون

 ينتفعون الذين هم ألنهم، يعقلون لقوم بتنويعها والبراهين الحجج نبين وغيره

 .بذلك

 اتباع هو وإنما لها، بيان عدم وال األدلة، في قصوًرا ضاللهم سبب ليس - 24

 لهم وما يوفقه، أحد ال! هللا؟ أضله من للهداية يوفِّق فمن آبائهم، وتقليد الهوى

 .هللا عذاب عنهم يدفعون ناصرين من

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت
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 األمر واقع في مرفوضة الطبقة أو الدرجة في المتفاوتين بين الشركة -1

 السادة، يملكه فيما والسادة العبيد بين فعال قائمة غير باطلة وهي الناس، وعادة

 العالم من شيء يكون أن فيبطل تعالى، هلل متساوين عبيدا كلهم الخلق كان وإذا

 .أفعاله من شيء في تعالى هلل شريكا

 فلم لهم ملك ال إذ تعالى، هللا غير عن العبادة محاسن جميع تنفي اآلية وهذه

 منفعة منهم يرتجى وال لعظمتهم، بدوايع حتى لهم عظمة وال للشركة، يصلحوا

 يقدر ال المملوك والعبد عبيد، ألنهم وقدرة قوة لهم وليس لنفع، يعبدوا حتى

 .شيء على

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة َركاءِ  أْغنَى أنا: وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ  َعنِ  الشُّ

ْرِك،  .وِشْرَكهُ  َرْكتُهُ تَ  غيِري، َمِعي فيه أْشَركَ  َعَماًل  َعِملَ  َمن الشِّ

 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

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى أْعرابِيٌّ  جاءَ  روي البخاري عن عبد هللا بن عمرو

ِ، َرسولَ  يا: فقالَ  وسلََّم، ِ  اإلْشراكُ : قالَ  الَكبائُِر؟ ما هللاَّ  ثُمَّ : قالَ  ماذا؟ ثُمَّ : قالَ  باهللَّ

 الَغُموُس؟ اليَِمينُ  وما: قُلتُ  الَغُموسُ  اليَِمينُ : قالَ  ا؟ماذ ثُمَّ : قالَ  الوالَِدْينِ  ُعقُوقُ 

، اْمِرئ   مالَ  يَْقتَِطعُ  الذي: قالَ   .كاِذب   فيها هو ُمْسلِم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4800: الرقم أو الصفحة

 .فيها الُوقوعِ  ِمنَ  والتَّخويفُ  الَكبائرِ  ِمنَ  يرُ التَّحذ :الَحديثِ  وفي

: قالوا الَكبائِرِ  بأَْكبَرِ  أُْخبُِرُكمْ  أاَل روي البخاري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث

ِ، َرسولَ  يا بَلَى ِ، اإلْشراكُ : قالَ  هللاَّ ثَنا. الوالَِدْينِ  وُعقُوقُ  باهللَّ د   َحدَّ ثَنا: ُمَسدَّ  َحدَّ
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، ورِ  وقَْولُ  أال: فقالَ  فََجلََس، ُمتَِّكئًا وكانَ  ،ِمْثلَهُ  بْشر  ُرها زالَ  فَما الزُّ  حتَّى يَُكرِّ

 .َسَكتَ  لَْيتَهُ  قُْلنا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الحارث بن نفيع بكرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4040: الرقم أو الصفحة البخاري

 أن يجوز فال مالكه، المملوك يشارك أن يعقل وال يجوز ال أنه ثبت إذا -2

 تجاوزوا أشركوا الذين ولكن له، شركاء لربهم المملوكون المخلوقون يكون

 وقلدوا علمي، دليل غير من همأهواء األصنام بعبادتهم واتبعوا المنطق، هذا

 .ذلك في األسالف فقط

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن الحارث بن الحارث األشعري  َزَكريَّا بنَ  يحيى أمرَ  هللاَّ

 أن كادَ  وإنَّهُ  ، بِها يعَملوا أن إسرائيل بني ويأمرَ  ، بِها يعملَ  أن كلمات   بخمسِ 

 بَني وتَأُمرَ  بها لِتَعَملَ  كلمات ؛ بَخمسِ  أَمَرك هللاَ  إنَّ : عيسى فقال بِها يُْبِطئَ 

ا بها، يَعَملوا أن إسرائيلَ  ا تَأُمَرهم، أن فإمَّ  إن أخشى: يحيى فقال آُمَرهم، أنْ  وإمَّ

 فامتََل  المقِدِس، بيتِ  في النَّاسَ  فجَمع أُعذََّب، أو بي يُخَسفَ  أن بها سبَقتَني

ُرِف، على وقَعدوا المسجدُ   أَعَملَ  أن كلمات   بَخمسِ  رنيأمَ  هللاَ  إنَّ : "فقال الشُّ

، لُهنَّ : بهنَّ  تَعَملوا أن وآمُركم بِهنَّ  وإنَّ  شيئًا، به تُشِركوا وال هللاَ  تَعبُدوا أن أوَّ

 وِرق ، أو بذهَب   مالِه خالصِ  ِمن عبًدا اشترى رجل   كمثَلِ  باهللِ  أشَرك َمن َمثلَ 

، وأدِّ  فاعَملْ  عَملي، وهذا داري هذه: فقال  غيرِ  إلى ويُؤدِّي عَملُ ي فكان إليَّ

الة، أمركم هللا وإنَّ ! كذلك؟ عبُده يكونَ  أن يَرضى فأيُّكم سيِِّده،  َصلَّيتُم فإذا بالصَّ

 وآمُركم يَلتفِْت، لم ما صالتِه في عبِده لوجهِ  وجهَه يَنُصبُ  هللاَ  فإنَّ  تَلتَفِتوا؛ فال

ياِم؛ ة   مَعه ِعصابة   في رجل   كمثَلِ  ذلك َمثلَ  فإنَّ  بالصِّ ، فيها ُصرَّ  فكلَّهم ِمسك 

ائمِ  ريحَ  وإنَّ  ريُحها، يُعِجبُه أو يَعَجبُ   المسِك، ريحِ  ِمن هللاِ  عندَ  أطيبُ  الصَّ

دقِة؛ وآمُركم ، أَسره رجل   كمثَلِ  ذلك مثَلَ  فإنَّ  بالصَّ  عنُقِه، إلى يَده فأوثَقوا العدوُّ

 منهم، نفَسه ففَدى والكثيِر، يلِ بالقل منكم أَْفديه أنا: فقال ُعنقَه، لِيَضِربوا وقدَّموه

 ِسراًعا أثَِره في العدوُّ  خَرج رجل   كَمثلِ  ذلك َمثلَ  فإنَّ  هللاَ؛ تَذُكروا أن وآُمركم

، ِحصن   على أتى إذا حتَّى  نفَسه يُحِرزُ  ال العبدُ  كذلك منهم، نفَسه فأحَرز َحصين 

 بَخمس   آمُرُكم وأَنا: وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  قال". هللاِ  بِذْكرِ  إالَّ  الشَّيطانِ  ِمن
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 ُ ، أمَرني هللاَّ  فارقَ  َمن فإنَّهُ  والجَماعةُ، والهجرةُ  والِجهادُ  والطَّاعةُ  السَّمعُ  بِِهنَّ

 ادَّعى ومن يراِجَع، أن إالَّ  ُعنقِهِ  من اإلسالمِ  ِربقةَ  خلَعَ  فقد شبر   قيدَ  الجماعةَ 

ِ  رسولَ  يا: رجل   فقالَ  نَّم،َجهَ  ُجثى من فإنَّهُ  الجاهليَّةِ  َدعوى  صلَّى وإن هللاَّ

ِ  بَدعوى فادعوا وصاَم، صلَّى وإن: فقالَ  وصاَم؟ اكمُ  الَّذي هللاَّ  المسلِمينَ  سمَّ

ِ  عبادَ  المؤمنيَن،  هللاَّ

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري الحارث بن الحارث:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم ةخالص|  0940: الرقم أو الصفحة الترمذي صحيح

لُ  المهمَّات، أهمُّ  به اإلشراكِ  وعَدمَ  هللاِ  ِعبادةَ  أنَّ  بيانُ  :ديثِ الح وفي --5  وأوَّ

ساالتِ  جميعِ  في المأموراتِ   .الرِّ

الةِ  تعالى، هللاِ  ِذكرِ  في التَّرغيبُ : وفيه --2 يامِ  والصَّ  وبيانُ  والصدقِة، والصِّ

 .األعمالِ  هذه أْجرِ  عظيمِ 

 .تْرِكها ِمن والتحذيرُ  شأنِها، عظيمِ وت الَجماعةِ  لُزومِ  على الحثُّ : وفيه --3

 لهم، هادي فال هللا، أضلهم والكفر الشرك اختاروا الذين المشركون هؤالء -3

 من النصرة فاقدو مخذولون أيضا وهم تعالى، هللا أضله من لكل هادي ال كما

 هللا عذاب من بالهرب لهم حيلة وال مجير، وال هللا، قدرة من لهم منقذ وال أحد،

 .عنه لهم محيد وال

 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  هَُداهُمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ :  فنَزلت  َخْير   ِمنْ  تُْنفِقُوا َوَما يََشاءُ  َمنْ  يَْهِدي هللاَّ

ِ  َوْجهِ  اْبتَِغاءَ  إاِلَّ  تُْنفِقُونَ  َوَما فَِلَْنفُِسُكمْ   اَل  َوأَْنتُمْ  إِلَْيُكمْ  يَُوفَّ  َخْير   ِمنْ  تُْنفِقُوا َوَما هللاَّ

 [ 242 البقرة]  تُْظلَُمونَ 

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

 على إسناده:  المحدث حكم خالصة|  4/408: الرقم أو فحةالص الصحيحة

 الشيخين شرط
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 اآليات( : 00) الروم سورة]والتوحيد   الفطرة دين اإلسالم باتباع األمر -4

 [00 الى 00

ينِ  َوْجَهكَ  فَأَقِمْ  ِ  فِْطَرتَ  َحنِيفاً  لِلدِّ ِ  لَِخْلقِ  تَْبِديلَ  ال َعلَْيها النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِي هللاَّ  هللاَّ

ينُ  ذلِكَ   َوأَقِيُموا َواتَّقُوهُ  إِلَْيهِ  ُمنِيبِينَ ( 00) يَْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكثَرَ  َولِكنَّ  اْلقَيِّمُ  الدِّ

الةَ  قُوا الَِّذينَ  ِمنَ ( 05) اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  تَُكونُوا َوال الصَّ  ِشيَعاً  َوكانُوا ِدينَهُمْ  فَرَّ

 (00) ِرُحونَ فَ  لََدْيِهمْ  بِما ِحْزبٍ  ُكلُّ 

 التفسير 

ه - 35 هك الذي للدين معك ومن أنت -الرسول أيها- فتوجَّ  مائاًل  إليه؛ هللا وجَّ

 هللا، لخلق تبديل ال عليه، الناس فطر الذي اإلسالم دين إليه، األديان جميع عن

 الدين أن يعلمون ال الناس معظم ولكن فيه، اعوجاج ال الذي المستقيم الدين ذلك

 .الدين ذاه هو الحق

 واجتناب أوامره بامتثال واتقوه ذنوبكم، من بالتوبة سبحانه إليه وارجعوا - 31

 الذين المشركين من تكونوا وال وجه، أكمل على الصالة وأتموا نواهيه،

 .عبادتهم في غيره هللا مع فيشركون الفطرة يناقضون

 وكفروا ،ببعضه وآمنوا دينهم، بدلوا الذين المشركين من تكونوا وال - 32

 الباطل من عليه هم بما منهم حزب كل، وأحزابًا، فرقًا وكانوا، ببعضه

 .الباطل على غيرهم وأن الحق، على وحدهم أنهم يرون مسرورون،

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 فطر التي السوية الفطرة أصل يالئم دين فهو والتوحيد، الفطرة دين اإلسالم -1

 .عليها الناس هللا
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 ربهم بوجود مقرين موحدين الناس خلق هللا فإن التوحيد، هي هللا وفطرة

 بَِربُِّكْم؟ أَلَْستُ : وسألهم الذر، عالم في آدم ظهر من أخذهم حيث وبوحدانيته،

 [ .142/ 4 األعراف] بَلى: فقالوا

 ُصلبَ  مسح هللاَ  أنَّ  : اسٍ عبَّ  ابنُ  حدَّثني  مزاحم بن الضحاك عن وفي الصحيح

 أن:  الميثاقَ  منهم فأخذ،  القيامةِ  يومِ  إلى خالِقُها هو نََسمة   كلَّ  منه فاستخرج آدمَ 

 فلن.  ُصلبِه في أعادهم ثمَّ ،  باألرزاقِ  لهم وتكفَّل،  شيئًا به يُشركوا وال يعبدوه

 الميثاقَ  منهم دركأ فمن،  يومئذ   الميثاقَ  أُعطي من يولدَ  حتَّى السَّاعةُ  تقومَ 

لُ  الميثاقُ  نفعه،  به فوفَّى اآلخرَ   لم،  به يُقِرَّ  فلم اآلخرَ  الميثاقَ  أدرك ومن.  األوَّ

لُ  الميثاقُ  ينفْعه  مات،  اآلخرَ  الميثاقَ  يدركَ  أن قبل صغيًرا مات ومن.  األوَّ

لِ  الميثاقِ  على  الفطرةِ  على،  األوَّ

 عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  مزاحم بن الضحاك:  الراوي

 جيد إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0/40: الرقم أو الصفحة التفسير

 كانَ  وإنْ  ُمتََوف ًى، َمْولُود   ُكلِّ  علَى يَُصلَّى  وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة

ةً، أبُوهُ  أوْ  َم،اإلْساَل  أبََواهُ  يَدَِّعي اإلْساَلِم، فِْطَرةِ  علَى ُولِدَ  أنَّه أْجلِ  ِمن لَِغيَّة ،  َخاصَّ

هُ  َكانَتْ  وإنْ   يَُصلَّى واَل  عليه، ُصلِّيَ  َصاِرًخا اْستَهَلَّ  إَذا اإلْساَلِم، غيرِ  علَى أُمُّ

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أبَا فإنَّ  ِسْقط   أنَّه أْجلِ  ِمن يَْستَِهلُّ  ال َمن علَى ُث، كانَ  عْنه، هللاَّ  يَُحدِّ

 فأبََواهُ  الفِْطَرِة، علَى يُولَدُ  إالَّ  َمْولُود   ِمن ما: وسلَّمَ  يهعل هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ 

َدانِهِ  َرانِِه، أوْ  يُهَوِّ َسانِِه، أوْ  يُنَصِّ  تُِحسُّونَ  هلْ  َجْمَعاَء، بَِهيَمةً  البَِهيَمةُ  تُْنتَجُ  كما يَُمجِّ

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أبو يقولُ  ثُمَّ  َجْدَعاَء، ِمن فِيهَا ِ  فِْطَرةَ }: عْنه هللاَّ  فَطَرَ  الَّتي هللاَّ

 .اآليَةَ [ 00: الروم]{ َعلَْيهَا النَّاسَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5019: الرقم أو الصفحة
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 آدمَ  ظهرِ  ِمن الميثاقَ  أخذَ  هللاَ  إنَّ  وفي صحيح الجامع  عن عبد هللا بن عباس

 يديهِ  بينَ  فنثَرهمْ  ذراها ذرية   كلَّ  ُصلبِه من أخرجَ  و ، عرفةَ  يومَ (  نعمانَ )  بِ 

 بَلَى قَالُوا بَِربُِّكمْ  أَلَْستُ :  قال قَباًَل  كلََّمهُم ثمَّ  ، كالذَّرِّ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5405: الرقم أو الصفحة

 تعالى و تباركَ  هللاُ  أخذَ وفي السلسلة الصحيحة  عن  عبد هللا بن عباس 

يَّة   كلَّ  ُصْلبِهِ  من فأخَرجَ  عرفةَ  يعني(  نَعمانَ )  بِ  آدمَ  ظهرِ  من الميثاقَ   ُذرِّ

 بَلَى:  قَالُوا بَِربُِّكمْ  أَلَْستُ : "  قال قِباًَل  مْ َكلََّمهُ  ثُمَّ  ، َكالذَّرِّ  يدْيهِ  بين فَنَثََرهُمْ  ، َذَراها

 آبَاُؤنَا أَْشَركَ  إِنََّما تَقُولُوا أَوْ  َغافِلِينَ  هََذا َعنْ  ُكنَّا إِنَّا اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  تَقُولُوا أَنْ  َشِهْدنَا

يَّةً  َوُكنَّا قَْبلُ  ِمنْ   " اْلُمْبِطلُونَ  فََعلَ  بَِما أَفَتُْهلُِكنَا بَْعِدِهمْ  ِمنْ  ُذرِّ

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

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5400: الرقم أو الصحيحة الصفحة

 |   مسلم شرط على

 (0611) أحمد أخرجه:  التخريج

 المستقيم والدين التوحيد، دين ألنه النقية طرةالف دين باتباع تعالى هللا أمر -2

 وتغييره، تبديله من وحذر اإلسالم، دين وهو انحراف، وال فيه عوج ال الذي

                                                                          هللا دين تبديل يصح فال

ِ  لَِخْلقِ  تَْبِديلَ  ال: قوله: البخاري قال  األولين، دين األولين، خلق هللا، لدين: هللاَّ

 .اإلسالم: والفطرة الدين

 معناه َحنِيفاً  :بقوله اإلسالم، ملة غير آخر دين ألي الميل من تعالى هللا حذر كما

فة األديان جميع عن مائال معتدال  .المنسوخة المحر 

 سبق قديما وإلها معبودا، خالقا لهم أن فيعلمون يتفكرون، ال الناس أكثر إن -3

 .المستقيم الدين هو اإلسالم وأن حكمه، ونفذ قضاؤه
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 فأتَانَا الَغْرقَدِ  بَقِيعِ  في َجنَاَزة   في ُكنَّا وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب

ِ  َرسولُ   فََجَعلَ  فَنَكَّسَ  ِمْخَصَرة   ومعهُ  َحْولَهُ، وقََعْدنَا فَقََعدَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 َمَكانُهَا ُكتِبَ  إالَّ  َمْنفُوَسة   نَْفس   ِمن وما أَحد   ِمن ِمنُكم ما: قالَ  ثُمَّ  بِمْخَصَرتِِه، يَْنُكتُ 

ِ، َرسولَ  يا: َرُجل   قالَ  َسِعيَدةً  أوْ  َشقِيَّةً  ُكتِبَتْ  قدْ  وإالَّ  والنَّاِر، الَجنَّةِ  ِمنَ   أفال هللاَّ

َعاَدِة، أْهلِ  ِمن ِمنَّا انَ ك فَمن الَعَمَل؟ ونََدعُ  ِكتَابِنَا، علَى نَتَِّكلُ   إلى فََسيَِصيرُ  السَّ

َعاَدِة، أْهلِ  َعَملِ  قَاِء، أْهلِ  ِمن ِمنَّا كانَ  وَمن السَّ  أْهلِ  َعَملِ  إلى فََسيَِصيرُ  الشَّ

قَاَوِة، ا: قالَ  الشَّ َعاَدةِ  أْهلُ  أمَّ َعاَدِة، أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَسَُّرونَ  السَّ ا السَّ قَا أْهلُ  وأَمَّ  َوةِ الشَّ

قَاِء، أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَسَُّرونَ  ا: }قََرأَ  ثُمَّ  الشَّ { بالُحْسنَى وَصدَّقَ  واتَّقَى أْعطَى َمن فَأَمَّ

 .اآليَةَ 

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

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

ِ، ولَ َرس يا: َرُجل   قالَ  وفي الصحيح عن عمران بن الحصين  أْهلُ  أيُْعَرفُ  هللاَّ

 ُخلِقَ  لِما يَْعَملُ  ُكلٌّ : قالَ  الَعاِملُوَن؟ يَْعَملُ  فَلِمَ : قالَ  نََعمْ : قالَ  النَّاِر؟ أْهلِ  ِمن الَجنَّةِ 

رَ  لِما: أوْ  له،  .له يُسِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4184: الرقم أو الصفحة البخاري

 واإلقبال واإلخالص، بالتوبة إليه بالرجوع أي إليه، باإلنابة تعالى هللا أمر -6

 .لذنوبا من إليه والتوبة وإطاعته، عليه،

 الصالة وبإقامة به، أمر ما وامتثال هللا من بالخوف أي بالتقوى، أيضا وأمر

 العبادة اقتران من وحذر المعبود، اإلله ومحبة الخشوع على مشتملة كاملة تامة

 ِمنَ  تَُكونُوا َوال  :قال فلذلك اإلخالص، مع إال تنفع ال العبادة أن فأبان بالشرك،

 إال بعملكم تقصدوا ال أي الخفي، الشرك عن العبد خراجإ والمراد اْلُمْشِرِكينَ 

 .هللا رضاء إال به تطلبوا وال هللا وجه
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ُ  قالَ روي مسلم عن أبي هريرة  َركاءِ  أْغنَى أنا :وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ  َعنِ  الشُّ

ْرِك،  .وِشْرَكهُ  تََرْكتُهُ  غيِري، َمِعي فيه أْشَركَ  َعَماًل  َعِملَ  َمن الشِّ

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0891: الرقم أو الصفحة

ياءَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي  .قبَلُ تُ  ال فإِنَّها الِعباَدةَ؛ شاَركَ  إِذا الرِّ

َ  أنَّ  وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة  القيامةِ  يومُ  كانَ  إذا وتعالى تباَرك هللاَّ

ة   َوكلُّ  بينَهم ليقضيَ  العبادِ  إلى ينزلُ  لُ  جاثية   أمَّ  جمعَ  رجل   بِه يدعو من فأوَّ

ُ  فيقولُ  المالِ  كثيرُ  ورجل   هللاِ  سبيلِ  في يقتَتِلُ  ورجل   القرآنَ   علِّْمكَ أ ألم للقارئِ  هللاَّ

 كنتُ  قالَ  ُعلِّمتَ  فيما عملتَ  فماذا قالَ  ربِّ  يا بلى قالَ  رسولي علَى أنزلتُ  ما

ُ  فيقولُ  النَّهارِ  وآناءَ  اللَّيلِ  آناءَ  بِه أقومُ   ويقولُ  كَذبتَ  المالئِكةُ  وتقولُ  كَذبتَ  لَه هللاَّ

ُ  له  فيقولُ  المالِ  بصاحبِ  ويؤتى ذلكَ  قيلَ  فقد قارئ   فالن   يقالَ  أن أردتَ  بل هللاَّ

 ُ عْ  ألم هللاَّ  فماذا قالَ  ربِّ  يا بلى قالَ  أحد   إلى تحتاجُ  أدْعكَ  لم حتَّى عليكَ  أوسِّ

حمَ  أصلُ  كنتُ  قالَ  آتيتُك فيما عِملتَ  ُ  فيقولُ  وأتصدَّقُ  الرَّ  وتقولُ  كَذبتَ  لَه هللاَّ

ُ  ويقولُ  كَذبتَ  لَه المالئِكةُ   ويُؤتى ذلكَ  قيلَ  دوق َجواد   فالن   يقالَ  أن أردتَ  بل هللاَّ

ُ  فيقولُ  هللاِ  سبيلِ  في قُتلَ  بالَّذي  في بالِجهادِ  أُِمرتُ  فيقولُ  قُتلتَ  ماذا في لَه هللاَّ

ُ  فيقولُ  قُتلتُ  حتَّى فقاتلتُ  سبيلِك ُ  ويقولُ  كذبتَ  المالئِكةُ  لَه وتقولُ  كذبتَ  لَه هللاَّ  هللاَّ

ُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  ربَ ض ثمَّ  ذلكَ  قيلَ  فقد جريء   فالن   يقالَ  أن أردتَ  بل  عليهِ  هللاَّ

لُ  الثَّالثةُ  أولئِك هريرةَ  أبا يا فقالَ  ُركبتي علَى وسلَّمَ   النَّارُ  بِهمُ  تُسعَّرُ  هللاِ  خلقِ  أوَّ

 القيامةِ  يومَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة

ياِء، من التَّحذيرُ : الحديثِ  وفي --5  .ُعقوبتِه ِشدَّةِ  وبَيانُ  الرِّ
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 هي إنَّما تعالى، هللاِ  سبيلِ  في الجهادِ  فْضلِ  في الواردةَ  الُعموماتِ  أنَّ : وفيه --2

 .تعالى هللاِ  وْجهَ  به أراد لَمن

 كلُّه الخيراِت، ُوجوهِ  في والُمْنفِقين الُعلماءِ  على الواردَ  الثَّناءَ  أنَّ : وفيه --3

 َشيء   يَشوبُه ال ُمْخلًِصا، تعالى، هللاِ  وْجهِ  ابتغاءَ  كلَّه ذلك فَعلَ  َمن على محمول  

ياءِ  من معِة، الرِّ  .ذلك ونحوِ  والسُّ

 يشمل وذلك متناقضة، وآراء أديانا لواوجع الفطرة، دين الناس غي ر لقد -5

 أصحاب القبلة أهل والمسلمين والنصارى، واليهود األوثان، عبدة: المشركين

 يتبينوا لم ألنهم معجبون مسرورون عندهم بما حزب كل والبدع، األهواء

   يتبينوه أن وعليهم الحق،

 علَى دُ اليَهو افترقتِ     عن عوف بن مالك االشجعي  وفي صحيح ابن ماجه 

 النَّصارى وافترقتِ  النَّارِ  في وسبعونَ  الجنَّةِ  في فواحدة   فرقةً  وسبعينَ  إحَدى

 والَّذي الجنَّةِ  في وواحدة   النَّارِ  في وسبعونَ  فإحَدى فرقةً  وسبعينَ  ثِنتينِ  علَى

د   نفسُ  تي لتفتِرقَنَّ  بيِدهِ  محمَّ  تانِ وثِن الجنَّةِ  في واحدة   فرقةً  وسبعينَ  ثالث   علَى أمَّ

ِ  رسولَ  يا قيلَ  النَّار في وسبعونَ   الجماَعةُ  قالَ  هم َمن هللاَّ

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

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

تِه دالئلِ  ِمن عالَمةُ  :الحديثِ  وفي --5  حيث وسلَّم، علَيه هللاُ  صلَّى الشَّريفةِ  نُبوَّ

 .به أخبَر ما وقَعَ 

وتضيف لها اسلوبها في بدعه كل امة تزيد عن االمة االسابقة عليها  --2

 االبتداع 

 سورة]والنكول  الشرك ثم أحيانا هللا إلى بالرجوع الناس بعض حال سوء-9

 [04 الى 00 اآليات: ( 00) الروم



68 
 

 فَِريقٌ  إِذا َرْحَمةً  ِمْنهُ  أَذاقَُهمْ  إِذا ثُمَّ  إِلَْيهِ  ُمنِيبِينَ  َربَُّهمْ  َدَعْوا ُضر   النَّاسَ  َمسَّ  َوإِذا

 تَْعلَُمونَ  فََسْوفَ  فَتََمتَّعُوا آتَْيناُهمْ  بِما لِيَْكفُُروا( 00) يُْشِرُكونَ  بَِربِِّهمْ  ِمْنُهمْ 

 َوإِذا( 01) يُْشِرُكونَ  بِهِ  كانُوا بِما يَتََكلَّمُ  فَُهوَ  ُسْلطاناً  َعلَْيِهمْ  ْلناأَْنزَ  أَمْ ( 06)

 هُمْ  إِذا أَْيِديِهمْ  قَدََّمتْ  بِما َسيِّئَةٌ  تُِصْبهُمْ  َوإِنْ  بِها فَِرُحوا َرْحَمةً  النَّاسَ  أََذْقنَا

َ  أَنَّ  يََرْوا أََولَمْ ( 04) يَْقنَطُونَ  زْ  يَْبُسطُ  هللاَّ  ذلِكَ  فِي إِنَّ  َويَْقِدرُ  يَشاءُ  لَِمنْ  قَ الرِّ

 (04) يُْؤِمنُونَ  لِقَْومٍ  آَلياتٍ 

 التفسير 

 سبحانه ربهم دعوا قحط أو فقر أو مرض من شدة   المشركين أصاب وإذا - 33

 إذا ثم أصابهم، ما عنهم يصرف أن وااللتجاء بالتضرع إليه راجعين وحده

 غيره هللا مع إشراكهم إلى يرجعون هممن جماعة إذا أصابهم، ما بكشف رحمهم

 .الدعاء في

 في أيديهم بين بما وتمتعوا -الضر كشف نعمة ومنها- هللا بنعم كفروا إذا - 36

 .واضح ضالل في كانوا أنهم بأعينهم القيامة يوم يرون فسوف الحياة هذه

 نم حجة عليهم أنزلنا فما! لهم؟ حجة وال باهلل الشرك إلى دعاهم الذي ما - 35

 ويقرر بشركهم، يتكلم كتاب معهم وليس باهلل، شركهم على بها يحتجون كتاب

 .الكفر من عليه هم ما صحة لهم

 بطر فرح بها فرحوا والغنى كالصحة نعمنا من نعمة الناس أذقنا وإذا - 34

 من أيديهم كسبته بما وفقر مرض من يسوؤهم ما ينلهم وإن وتكبروا،

 .يسوؤهم ما زوال من ويقنطون هللا، رحمة نم يَْيئَُسون هم إذا المعاصي،

 أم أيشكر له امتحانًا عباده من يشاء لمن الرزق يوسع هللا أن يروا أَولم - 34

 توسيع في إن! يتسخط؟ أم أيصبر له ابتالء منهم يشاء من على ويضيقه يكفر؟

 هللا لطف على للمؤمنين لدالالت بعض، على وتضييقه لبعض، الرزق

 .ورحمته

   تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن  
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 :يأتي ما على اآليات تدل

 اإلنابة يتركون فهم للعجب، مدعاة الكفار أو المشركين من فريق حال إن -1

 فإذا واحدة، وتيرة على يثبتون ال وتراهم عليهم، الحجج تتابع مع تعالى هللا إلى

 نزل ما كشف في به استغاثوا أي ربهم، دعوا شدة، أو مرض من ضر   مس هم

 هللا أنعم وإذا عندها، فرج ال بأنه لعلمهم األصنام، دون وحده عليه وأقبلوا بهم،

 .العبادة في به أشركوا عافية أو بنعمة عليهم

 تمتعهم على وأوعدهم هللا هددهم وقد الكفر، مالزمة هو هؤالء مصير إن -2

 .اآلخرة عالم في العادل جزاءهم يجدون ثم الدنيا، بمتاع

 شأن في عليهم ينزل لم فاهلل كفرهم، على للكافرين برهان وال حجة ال -3

 يعتمدون وثيقة أي في ذلك يسوغ ولم رسوال، أرسل وال كتابا كفرهم إقرار

 .عليها

 إنه حيث ووفقه، عصمه من إال هو حيث من اإلنسان على تعالى هللا أنكر -6

 ويقنط وييأس النعم، من وغيرها والعافية والسعة الخصب حال ويبطر يفرح

 المؤمن أما. المعاصي من عمل بما والعقوبة، البالء حال والفرج الرحمة من

 .البالء عند ويصبر الرخاء، عند فيشكر

 الدنيا في الخير فيوسع العباد، أرزاق في المتصرف هو وحده تعالى هللا -5

 سببا الفقر يكون أن يصح فال والعدل، الحكمة وفق على يضيق، أو يشاء لمن

 هللا من والفقر الغنى من فكل للبطر، سببا الغنى يكون أن ينبغي وال للقنوط،

 .سبحانه هللا إلى الرزق أمر تفويض الموحد المؤمن وعلى تعالى،

 وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ  صلَّى النَّبيَّ  أنَّ  وفي صحيح أبي داوود عن عائشة أم المؤمنين

 النَّاِر، وعذابِ  النَّاِر، فِتنةِ  من بِكَ  أعوذُ  إنِّي همَّ اللَّ : الكلِماتِ  بِهَؤالءِ  يَدعو كانَ 

 والفَقرِ  الِغنى شرِّ  ومن

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5160: الرقم أو الصفحة داود
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عاءِ  َضرورةُ  الحديثِ  هذا وفي يتُه الدُّ  على يدلُّ  حيثُ  المسلِم؛ حياةِ  في وأهمِّ

 . وجلَّ  عزَّ  باهللِ  القلبِ  اتصالِ 

أن رسول هللا صلي  وفي صحيح الموارد أخرج األلباني عن أبي ذر الغفاري

 يا نعم:  قلتُ .  ؟ الِغنى وه المالِ  كثرةَ  أترى!  ذر   أبا يا هللا عليه وسلم قال :

:  قال!  هللاِ  رسولَ  يا نعم:  قلتُ  ؟ الفقرُ  هو المالِ  قِلَّةَ  فترى:  قال!  هللاِ  رسولَ 

 القلبِ  فقرُ  والفقرُ  ، القلبِ  ِغنى الِغنى إنما

 الموارد صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0509: الرقم أو الصفحة

 تحفة)) في كما(( الكبرى السنن)) في النسائي مطوالً  أخرجه:  التخريج

 والطبراني له، واللفظ( 491) حبان وابن ،(8/514) للمزي(( األشراف

(0/516( )5460) 

 هو المالِ  كثرةَ  أترى ذر   أبا يا) وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر الغفاري 

:  قُْلتُ  ؟(  الفقرَ  هو المالِ  قلَّةَ  فترى: )  قال هللاِ  رسولَ  يا نَعم:  قُْلتُ  ؟(  الِغنى

 عن سأَلني ثمَّ (  القلبِ  فقرُ  والفقرُ  القلبِ  ِغنى الِغنى إنَّما: )  قال هللاِ  رسولَ  يا نَعم

: )  قال هللاِ  رسولَ  يا نَعم:  قُْلتُ  ؟(  فاُلنًا تعِرفُ  هل: )  فقال قَُريش   ِمن رُجل  

 عن سأَلني ثمَّ  أُدِخل حَضر وإذا أُعِطيَ  سأَل إذا:  قُْلتُ (  ؟ اهوتر تراه فكيف

فَّةِ  أهلِ  ِمن رُجل    يا أعِرفُه ما وهللاِ  ال:  قُْلتُ (  ؟ فاُلنًا تعِرفُ  هل: )  فقال الصُّ

 رسولَ  يا عَرْفتُه قد:  فقُْلتُ  عَرْفتُه حتَّى وينَعتُه يُحلِّيه زال فما:  قال هللاِ  رسولَ 

فَّةِ  أهلِ  ِمن ِمسكين   رُجل  :  قُْلتُ (  ؟ تراه أو تراه فكيف)  : قال هللاِ  : )  فقال الصُّ

 ِمن يُعطَى أفال هللاِ  رسولَ  يا:  قُْلتُ (  اآلَخرِ  ِمن األرضِ  ِطالعِ  ِمن خير   هو

 فقد عنه ُصِرف وإنْ  أهلُه فهو خيًرا أُعِطيَ  إذا: )  فقال ؟ اآلَخرُ  يُعطَى ما بعضِ 

 ( حَسنةً  أُعِطيَ 
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 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الغفاري ذر أبو : لراويا

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  491: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح

 مسلم شرط على صحيح

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الغفاري ذر أبو : الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0000: الرقم أو الصفحة

(( األشراف تحفة)) في كما(( الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج

( 0/516) والطبراني له، واللفظ( 491) حبان وابن ،(8/514) للمزي

(5460) 

 والتوحيد  الحشر وإثبات الرزق وضمان العطاء وأنواع بالنفقة الترغيب -8

  [60 الى 09 اآليات( : 00) الروم سورة]

بِيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ  َحقَّهُ  اْلقُْربى اذَ  فَآتِ  ِ  َوْجهَ  يُِريُدونَ  لِلَِّذينَ  َخْيرٌ  ذلِكَ  السَّ  هللاَّ

 فاَل النَّاسِ  أَْموالِ  فِي لِيَْربَُوا ِرباً  ِمنْ  آتَْيتُمْ  َوما( 09) اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُولئِكَ 

ِ  ِعْندَ  يَْربُوا ِ  َوْجهَ  تُِريُدونَ  َزكاةٍ  ِمنْ  آتَْيتُمْ  َوما هللاَّ  اْلُمْضِعفُونَ  ُهمُ  فَأُولئِكَ  هللاَّ

(08 ) ُ  َمنْ  ُشَركائُِكمْ  ِمنْ  َهلْ  يُْحيِيُكمْ  ثُمَّ  يُِميتُُكمْ  ثُمَّ  َرَزقَُكمْ  ثُمَّ  َخلَقَُكمْ  الَِّذي هللاَّ

ا َوتَعالى ُسْبحانَهُ  َشْيءٍ  ِمنْ  ذلُِكمْ  ِمنْ  يَْفَعلُ   (60) يُْشِرُكونَ  َعمَّ

  التفسير 

 وأعط والصلة، البر من يستحقه ما القرابة صاحب -المسلم أيها- فأعط - 34

 بلده عن السبيل به انقطعت الذي الغريب وأعط حاجته، به يدفع ما المحتاج

 هذه يقدمون الذين هللا، وجه به يريدون للذين خير الوجوه تلك في اإلعطاء ذلك

 مما وبسالمتهم الجنة، من هيطلبون ما بنيلهم الفائزون هم والحقوف المعونة

 .العذاب من يرهبونه

 يَُراد وإنما وجهه، غير به يَُراد ما بي ن العمل من هللا إلى به يُتَقرب ما بيَّن ولما

 :فقال رخيص، دنيوي مقصد به
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 فال بزيادة إليكم يرد ها أن بغية الناس من أحد إلى أموال من دفعتم وما - 34

 تريدون حاجة بها يدفع من إلى أموالكم من تمأعطي وما هللا، عند أجره ينمو

 الذين هم فأولئك الناس، من مثوبة وال منزلة تريدون ال هللا، وجه بذلك

 .هللا عند األجر لهم يَُضاَعف

 للبعث، إحيائكم ثم إماتتكم ثم ِرْزقِكم، ثم بخلقكم، انفرد الذي هو وحده هللا - 65

 سبحانه تنزه! ذلك؟ من شيئًا يفعل من دونه من تعبدونها التي أصنامكم من هل

 .المشركون ويعتقد يقول عما وتقدس

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يفهم

 وابن المسكين وبمساعدة األرحام، ذوي األقارب بصلة تعالى هللا يأمر -1

ل وقد السبيل،  على األقارب على الصدقة وسل م عليه هللا صل ى هللا رسول فض 

 الرقاب عتق

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  تَْستَأِْذنِ  ولَمْ  ولِيَدةً  أَْعتَقَتْ  روي البخاري عن ميمونة 

ا وسلََّم، ِ  َرسولَ  يا أََشَعْرتَ : قالَتْ  فِيِه، َعلَْيهَا يَُدورُ  الذي يَْوُمهَا كانَ  فَلَمَّ  أَنِّي هللاَّ

 أَْخَوالَكِ  أَْعطَْيتِهَا لو إنَّكِ  أَما: قالَ  نََعْم،: قالَتْ  ِت؟،أََوفََعلْ : قالَ  ولِيَدتِي، أَْعتَْقتُ 

 إنَّ  ُكَرْيب ، عن بَُكْير ، عن َعْمر و، عن: ُمَضرَ  بنُ  بَْكرُ  وقالَ  ألْجِرِك، أَْعظَمَ  كانَ 

 .أَْعتَقَتْ  َمْيُمونَةَ 

:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم الحارث بنت ميمونة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0180: الرقم أو الصفحة البخاري حصحي

ِم األجِر وجزيِل : الحثُّ على ِصلَِة األرحاِم، وما فيها ِمن َعظيوفي الحديثِ 

 .الثوابِ 

 َمااًل  بالَمِدينَةِ  األْنَصارِ  أْكثَرَ  طَْلَحةَ  أبو كانَ  روي البخاري عن أنس بن مالك

، ِمن  َرسولُ  وكانَ  الَمْسِجِد، ُمْستَْقبِلَةَ  وَكانَتْ  بَْيُرَحاَء، إلَْيهِ  أْمَوالِهِ  أَحبُّ  وكانَ  نَْخل 
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 ِ ا: أنَس   قَالَ  طَيِّب ، فِيهَا َماء   ِمن ويَْشَربُ  لُهَايَْدخُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  فَلَمَّ

ا تُْنفِقُوا حتَّى البِرَّ  تَنَالُوا لَنْ : }اآليَةُ  هِذه أُْنِزلَتْ   قَامَ [ 42: عمران آل{ ]تُِحبُّونَ  ممَّ

ِ  َرسولِ  إلى طَْلَحةَ  أبو ِ، َرسولَ  يا: فَقَالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ َ  نَّ إ هللاَّ  تَبَاَركَ  هللاَّ

ا تُْنفِقُوا حتَّى البِرَّ  تَنَالُوا لَنْ : }يقولُ  وتََعالَى  وإنَّ [ 42: عمران آل{ ]تُِحبُّونَ  ممَّ

ِ، َصَدقَة   وإنَّهَا بَْيُرَحاَء، إلَيَّ  أْمَوالِي أَحبَّ  هَا أْرُجو هلِلَّ ِ، ِعْندَ  وُذْخَرهَا برَّ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا فََضْعهَا ُ، أَراكَ  ثُ َحيْ  هللاَّ ِ  َرسولُ  فَقَالَ : قَالَ  هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، َمال   ذلكَ  بَخ ، ، َمال   ذلكَ  َرابِح   تَْجَعلَهَا أنْ  أَرى وإنِّي قُْلَت، ما َسِمْعتُ  وقدْ  َرابِح 

ِ، َرسولَ  يا أْفَعلُ : طَْلَحةَ  أبو فَقَالَ  األْقَربِينَ  في  أقَاِربِهِ  في طَْلَحةَ  أبو فَقََسَمهَا هللاَّ

هِ  وبَنِي  مالك عن وإسماعيل يحيى بن يحيى وقال. روح تابعه:  وقال. َعمِّ

 (.رايح)

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5645: الرقم أو الصفحة

 (889) ومسلم له، واللفظ( 5645) البخاري أخرجه:  التخريج

دقةِ  كيفيَّةِ  في الفضلِ  أهلِ  مشاورةُ : الحديثِ  في --5  .والطَّاعةِ  الصَّ

جلَ  أنَّ : وفيه --2 الحَ  الرَّ  إلى هو يُِضيفه وقد الماِل، حبُّ  إليه يضافُ  قد الصَّ

 .عليه نقيصة   ذلك في يسول نفِسه،

 .والَعقَارِ  البَساتينِ  اتِّخاذُ : وفيه --3

دقةَ  أنَّ : وفيه --6  .صاحبُها ُمِدح َجْزلةً  كانت إذا الصَّ

 البر   في الزم حق فللقريب المواريث، بآية منسوخة ليست اآلية أن واألصح

 عن األسفار في والمنقطعين الفقراء من المحتاجين ومعاونة حال، كل على

 عباس ابن وفسر. اإلسالم في والخير البر   مظاهر من لبالدهم الوصول

اف، السائل أطعم أي: فقال اْلِمْسِكينَ   فجعل الضيف، بأنه السَّبِيلِ  واْبنَ  الطو 
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 للمحارم النفقة وجوب على باآلية بينا كما حنيفة أبو واستدل. فرضا الضيافة

 .المحتاجين

 بذلك أريد إذا اإلمساك من أفضل ذكر لمن شرعا المقرر الحق إعطاء إن -2

 في الثواب من بمطلوبهم الفائزون المفلحون هم وفاعلوه إليه، والتقرب هللا وجه

 .اآلخرة

 النبي  على حرام فهو واألفضل الزيادة إلى التوصل بقصد العطاء كان إذا -3

 رباال هو وهذا. فيه ثواب ال كان وإن ألمته، مباح خاصة، وسل م عليه هللا صل ى

 فهو كبير وإثمه هللا، يمحقه الذي شرعا الحرام الربا أما. الثواب هبة أو الحالل

 أو العقد، في بشرط عنه بدل وأخذ الشيء إعطاء وهو القرض، وربا البيع ربا

 .السائد بالعرف عمل

 عنده، من الثواب وابتغاء هللا إرضاء بقصد زكاة أو صدقة العطاء كان إذا -6

 يكون الرحم وصلة القرابة لحق والعطاء. ورحمته بفضله هللا عند ذلك فله

 أجله، من عليه ويثنوا الناس ليحمده وسمعة رياء العطاء كان إذا أما. هللا لوجه

 :وجل عز هللا قال اآلخرة في أجر وال الدنيا، في فيه ثواب فال

 ِرئاءَ  مالَهُ  يُْنفِقُ  َكالَِّذي ذىَواأْلَ  بِاْلَمنِّ  َصَدقاتُِكمْ  تُْبِطلُوا ال آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يا

 [ .246/ 2 البقرة] النَّاسِ 

 فَمن نََوى، ما واِلْمِرئ   بالنِّيَِّة، األْعَمالُ  روي البخاري عن عمر بن الخطاب

ِ  إلى ِهْجَرتُهُ  َكانَتْ  ِ  إلى فَِهْجَرتُهُ  وَرسولِهِ  هللاَّ  ِهْجَرتُهُ  َكانَتْ  وَمن وَرسولِِه، هللاَّ

ُجهَا، اْمَرأَة   أوِ  يُِصيبُهَا لُِدْنيَا  .إلَْيهِ  هَاَجرَ  ما إلى فَِهْجَرتُهُ  يَتََزوَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  16: الرقم أو الصفحة

 باختالف( 5804) ومسلم له، واللفظ( 16) البخاري أخرجه:  التخريج

 .ريسي
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 وال ينمو وال الهبة أو الهدية مقابل اآلخرين من لمأخوذا في هللا يبارك فال

 هللا، يقبله الذي فذلك هللا، رضوان بقصد المعطى وأما تعالى، هللا عند فيه ثواب

 فإن كثيرة، أضعاف إلى ضعف مائة سبع إلى أضعافه عشرة ثوابه ويضاعف

 .يشاء من ويمنح ينحصر وال يحد ال هللا فضل

 أَخافُ  ما أَْخَوفَ  إنَّ  ود بن لبيد  األنصاريوفي صحيح الترغيب عن محم

ياُء، األصغُر، الشِّركُ  عليُكمُ  : بأعمالِِهم النَّاسَ  َجَزى إذا وجلَّ  عزَّ  هللاُ  يَقولُ  الرِّ

نيا، في تُراُؤون كنتُم الَّذين إلى اذهَبوا  َجزاًء؟ عنَدهُم تَِجدون هل فانظُروا الدُّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  لمحدثا|  األنصاري لبيد بن محمود:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  00: الرقم أو الصفحة الترغيب

ياءِ  ِمن التَّْحذيرُ : الَحديثِ  وفي --5  .والشِّركِ  الرِّ

 . وجلَّ  عزَّ  هللِ  والَعَملِ  النِّيَِّة، إْخالصِ  على الَحثُّ : وفيه --2

 اإلله وهو مرة، أول خلقنا كما والحشر، البعث على القادر هو تعالى هللا -4

 المنزه المحيي، المميت الرازق الخالق له، شريك ال الذي الصمد الفرد الواحد

 سواه المزعومة اآللهة تستطيع ولن. والولد لصاحبةوا واألضداد األنداد عن

     .واإلماتة واإلحياء والرزق كالخلق السابقة أفعاله من شيئا

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فِينَا قَامَ  روي البخاري عن عبد هللا بن عباس

لَ  بََدْأنَا كما: }ُغْراًل  ُعَراةً  ُحفَاةً  َمْحُشوُرونَ  إنَُّكمْ : فَقالَ  يَْخطُُب، { نُِعيُدهُ  َخْلق   أوَّ

لَ  وإنَّ  اآليَةَ،[ 156: األنبياء]  وإنَّه إْبَراِهيُم، القِيَاَمةِ  يَومَ  يُْكَسى الَخاَلئِقِ  أوَّ

َماِل، َذاتَ  بِهمْ  فيُْؤَخذُ  أُمَّتي ِمن بِرَجال   َسيَُجاءُ   أْصَحابِي، َربِّ  يا: فأقُولُ  الشِّ

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ  بَْعَدَك، ْحَدثُواأ ما تَْدِري ال إنَّكَ : فيَقولُ   َوُكْنتُ : }الصَّ

: البقرة{ ]الَحِكيمُ } - قَْولِهِ  إلى -[114: المائدة{ ]فيهم ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إنَّهُمْ : فيُقَالُ : قالَ [ 32  .أْعقَابِِهمْ  علَى ُمْرتَدِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  حدثالم|  عباس بن عبدهللا:  الراوي
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 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4104: الرقم أو الصفحة

 .الَغيبِ  عنِ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إخباُره: الحديثِ  في --1

 .وسلَّم يهعلَ  هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --2

 .السَّالم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --3

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --6

يصة   غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخصُّ  قَد هللاَ  أنَّ : وفيه --5  َعن بها يَتَميَّز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره،

( : 00) الروم سورة]المؤمنين   وجزاء والكافرين المفسدين جزاء -50

 [61 الى 65 اآليات

ظََهَر اْلفَساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس لِيُِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا 

 ( قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف كاَن عاقِبَةُ الَِّذينَ 65لََعلَُّهْم يَْرِجعُوَن )

يِن اْلقَيِِّم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَ 60ِمْن قَْبُل كاَن أَْكثَُرُهْم ُمْشِرِكيَن )  ( فَأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

دَُّعوَن ) ِ يَْوَمئٍِذ يَصَّ ( َمْن َكفََر فََعلَْيِه ُكْفُرهُ َوَمْن َعِمَل 60يَْوٌم ال َمَردَّ لَهُ ِمَن هللاَّ

الِحاِت ِمْن 66ُدوَن )صالِحاً فَِِلَْنفُِسِهْم يَْمهَ  ( لِيَْجِزَي الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 (61فَْضلِِه إِنَّهُ ال يُِحبُّ اْلكافِِريَن )

 التفسير  

 أنفسهم وفي بنقصها، الناس معايش في والبحر البر في الفساد ظهر - 61

 همليذيق ذلك ظهر المعاصي، من عملوه ما بسبب واألوبئة، األمراض بحدوث

 .بالتوبة إليه يرجعوا أن رجاء الدنيا الحياة في السيئة أعمالهم بعض جزاء هللا

 كيف فتأملوا األرض، في سيروا: المشركين لهؤالء -الرسول أيها- قل - 62

 معظمهم كان سيئة، عاقبة كانت فقد قبلكم؟ من المكذبة األمم نهاية كانت

 .باهلل إشراكهم بسبب فأهلكوا غيره، معه يعبدون باهلل، مشركين
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 من فيه اعوجاج ال الذي المستقيم اإلسالم لدين وجهك -الرسول أيها- فأقم - 63

: الناس يتفرق اليوم ذلك في له، راد ال جاء إذا الذي القيامة يوم يأتي أن قبل

 .معذبون النار في وفريق ُمنَعَّمون، الجنة في فريق

 عمل ومن عليه، عائد -نارال في الخلود وهو- كفره فضرر باهلل كفر من - 66

 فيها بما والتنعم الجنة دخول يُهَيِّئون فلنفسهم هللا وجه به يبتغي صالًحا عماًل 

 .أبًدا فيها خالدين

 ربهم، ترضي التي الصالحات األعمال وعملوا باهلل، آمنوا الذين ليجزي - 65

 يوم عذبهموسي المقت، أشد   يمقتهم بل وبرسله، به الكافرين يحب   ال سبحانه إنه

 .القيامة

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما اآليات من يستفاد

 الفساد، أعظم الشرك من العالم، في واالنحراف الفساد ظاهرة انتشار -1

 وغير والظلم السبيل وقطع والمعاصي البركة، وذهاب النبات وقلة والقحط

 .والذنوب اآلثام من ذلك

 قاله ما ال الناس، وعند اللغة في المشهوران المعروفان والبحر البر هو والعالم

 األمصار تسمي والعرب القرى،: والبحر الفيافي،: البر: المفسرين بعض

 .البحار

 اآلخرة، في والعقاب الدنيا، في والهالك للدمار سبب الفساد ظهور إن -2

 كحبس بحر،وال البر في الناس بعض عملها التي المعاصي على الدنيا وعقاب

 على باعثا يكون قد والقالقل، والفتن الحروب، وكثرة األسعار، وغالء الغيث

 الذنوب واجتناب الطاعة، على واالستقامة هللا إلى الرجوع على وحافزا التوبة،

 .والمنكرات
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 بالمعروفِ  لتأُمُرنَّ  بيِدهِ  نَفسي والَّذي وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان

ُ  ليوِشَكنَّ  أو كرِ المن عنِ  ولتَنهُونَّ   فال تَدعونَهُ  ثمَّ  منهُ  عقابًا عليُكم يبعثَ  أن هللاَّ

 لَُكم يَستجيبُ 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0548: الرقم أو الصفحة

 َعن والنَّهيِ  فِ بالمعرو األمرِ  تَْركِ  ِمنْ  والتَّرهيبُ  التَّحذيرُ  :الحديثِ  وفي

 .المنَكرِ 

 المنكِر، َعنِ  وانهوا بالمعروِف، ُمروا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 لَُكم يُستجابَ  فال تَدعوا أن قبلَ 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0015: الرقم أو الصفحة ماجه

 باختالف( 01011) وأحمد له، واللفظ( 6006) ماجه ابن أخرجه:  جالتخري

 يسير

الِحين غيرِ  عن يُرفَعُ  قد البالءَ  أنَّ  َمْعناه الحديثُ  هذا :العلماءُ  قال  َكثُر إذا الصَّ

ا الُمصلِحون، الِحون وقلَّ  المفِسدون َكثُر إذا فأمَّ الحون المفِسدون هلَك الصَّ  والصَّ

: قولِه معنى وهو المفِسدون، صنَع ما ويَكَرهوا بالمعروفِ  وايَأُمر لم إذا مَعهم

ةً  ِمْنُكمْ  ظَلَُموا الَِّذينَ  تُِصيبَنَّ  اَل  فِْتنَةً  َواتَّقُوا}  يَُعمُّ  بل ؛[25: األنفال{ ]َخاصَّ

 هذا يَتُركَ  أال لِْلُمْسلمِ  وينبَغي َرِضيَها، وَمن تَعاطاها َمن الجميِع؛ على ُشؤُمها

تُه أو شخص   َصداقةُ  عنه يمنُعه وال به ومُ يُق بل البابَ   وطلَبُ  وُمداهنَتُه َمودَّ

 .لَديه المنِزلةِ  وَدوامُ  ِعنَده الَوجاهةِ 

لُ   وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  قَْبلَ  الِعيدِ  يَومَ  بالُخْطبَةِ  بََدأَ  َمن أَوَّ

الةِ  ، إلَْيهِ  فَقامَ . َمْروانُ  الصَّ الةُ : فقالَ  َرُجل   ما تُِركَ  قدْ : فقالَ  الُخْطبَِة، لَ قَبْ  الصَّ

ا: َسِعيد   أبو فقالَ  هُنالَِك، ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  عليه ما قََضى فقَدْ  هذا أمَّ  هللاَّ
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 فإنْ  فَبِلِسانِِه، يَْستَِطعْ  لَمْ  فإنْ  بيَِدِه، فَْليَُغيِّْرهُ  ُمْنَكًرا ِمنُكم َرأَى َمن: يقولُ  وسلَّمَ  عليه

 .اإليمانِ  أْضَعفُ  وذلكَ  فَبِقَْلبِِه، عْ يَْستَطِ  لَمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  68: الرقم أو الصفحة

جِ  األمرُ  :يثِ الحد وفي --5  كلٌّ  المنكرِ  عن والنَّهيِ  بالمعروفِ  األمرِ  في بالتَّدرُّ

 .وقُدراتِه استطاعتِه بحَسبِ 

ة   تحُدث لم إذا األُمورِ  ُوالةِ  على اإلنكارِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --2  وكانوا َمضرَّ

 .العلنِ  في النَّصيحةَ  يَقبلونَ 

 وينظروا السابقة، األمم من قبلهم بمن يعتبروا أن وحديثا قديما الناس على -3

 كافرين أي مشركين أكثرهم كان وقد الرسل، كذب من عاقبة كان كيف

 .فأهلكوا

 القيم، الدين اتباع إلى والعزيمة القصد بتوجيه مخاطبون والمؤمنون النبي -6

 يرد ه ال الذي القيامة يوم مجيء قبل الدنيا، دار التكليف دار في اإلسالم، يعني

 قدرة أمام ذلك عن لعجزه منعه، أو دفعه ألحد وليس غيرهم، عن وال عنهم هللا

 المؤمن ليعلم وسل م عليه هللا صل ى النبي هللا وخاطب .السابق وقضائه وقدره هللا

 التكليف في وللمؤمنين األنبياء، أشرف به أمر فإنه به، مكلف هو ما فضيلة

 كما األنبياء، مقام

َ  إنَّ  النَّاُس، أَيُّها :هريرة أبي عن مسلم هروا فيما والسالم الصالة عليه قال  هللاَّ

َ  وإنَّ  طَيِّبًا، إالَّ  يَْقبَلُ  ال طَيِّبٌ   يا: }فقالَ  ،الُمْرَسلِينَ  به أَمرَ  بما الُمْؤِمنِينَ  أَمرَ  هللاَّ

ُسلُ  أيُّها  تَْعَملُونَ  بما إنِّي صالًِحا، واْعَملُوا الطَّيِّباتِ  ِمنَ  ُكلُوا الرُّ

 ما طَيِّباتِ  ِمن ُكلُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أيُّها يا: }وقالَ [ 51:مؤمنونال{]َعلِيم  

ُجلَ  َذَكرَ  ثُمَّ  ،[142:البقرة{]َرَزْقناُكمْ  فَرَ  يُِطيلُ  الرَّ  إلى يََدْيهِ  يَُمدُّ  أْغبََر، أْشَعثَ  السَّ

، يا السَّماِء، ، يا َربِّ ، وَمْطَعُمهُ  َربِّ ، وَمْشَربُهُ  َحرام  ، هُ وَمْلبَسُ  َحرام   وُغِذيَ  َحرام 

 لذلَك؟ يُْستَجابُ  فأنَّى بالَحراِم،



81 
 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5051: الرقم أو الصفحة

 من اإلنفاقِ  عن النهيُ و الحالِل، ِمن اإلنفاقِ  على الحثُّ  :الحديثِ  وفي --5

 .غيِره

 حالاًل  يكونَ  أن ينبغي ذلك ونحوَ  والملبوسَ  والمأكولَ  المشروبَ  أنَّ : وفيه --2

 .فيه ُشبهةَ  ال خالًصا

 وفريق الجنة، في فريق: أعمالهم بحسب فريقين القيامة يوم الناس يتفرق -5

    .السعير  في

ِ  رسولُ  اعلين خرجَ  وفي سنن الترمذي عن عبد هللا بن عمرو ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا ال فقُلنا الِكتابانِ  هذانِ  ما أتَدرونَ : فقالَ  كتابانِ  يِدهِ  وفي وسلَّمَ  علْيهِ   هللاَّ

 أسماءُ  فيهِ  العالمينَ  ربِّ  من كتاب   هذا اليُمنى يِدهِ  في للَّذي فقالَ  تُخبَِرنا أن إالَّ 

 ينقصُ  وال فيهم يزادُ  فال آخرهم على أُجِمل مَّ ث وقبائلِهم آبائِهم وأسماء الجنَّةِ  أَهلِ 

 النَّارِ  أَهلِ  أسماءُ  فيهِ  العالمينَ  ربِّ  من كتاب   هذا شمالِهِ  في للَّذي قالَ  ثمَّ  أبًدا مْنهم

 أبًدا مْنهم ينقصُ  وال فيهم يزادُ  فال آخرهم على أُجِملَ  ثمَّ  وقبائلهم آبائِهم وأسماء

ِ  رسولَ  يا العملُ  ففيمَ  أصحابُهُ  فقالَ   سدِّدوا فقالَ  مْنهُ  فُِرغَ  قد أمر   كانَ  إن هللاَّ

 وإنَّ  عمل   أيَّ  عِملَ  وإن الجنَّةِ  أَهلِ  بعملِ  لَهُ  يُختَمُ  الجنَّةِ  صاحبَ  فإنَّ  وقاربوا

ِ  رسولُ  قالَ  ثمَّ  عمل   أيَّ  عملَ  وإن النَّارِ  أَهلِ  بعملِ  لَهُ  يُختَمُ  النَّارِ  صاحبَ   هللاَّ

ُ  صلَّى  اْلَجنَّةِ  فِي فَِريق   العبادِ  منَ  ربُّكم فرغَ  قالَ  ثمَّ  فنبَذهما بيدْيهِ  وسلَّمَ  هِ عليْ  هللاَّ

ِعير فِي َوفَِريق    السَّ

 الترمذي سنن:  المصدر|  الترمذي:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح غريب حسن:  المحدث حكم خالصة|  0565: الرقم أو الصفحة

 باختالف( 4140) وأحمد له، واللفظ( 0565) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .مختصراً ( 55640(( )الكبرى السنن)) في والنسائي يسير،
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 وهؤالء الجنة، صالحا عمل الذي وللمؤمن النار، وهو كفره جزاء للكافر -4

 فراشا اآلخرة في ألنفسهم يقدمون أو يوط ئون الصالحات وعملوا آمنوا الذين

 .الصالح بالعمل وقرارا ومسكنا

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

: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِبُّونَ  الَجنَِّة، أْهلَ  يا: ُمناد  

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

 ثُمَّ  فيُْذبَُح، َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  ذا؟ه تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ 

: قََرأَ  ثُمَّ . َمْوتَ  فال ُخلُود   النَّاِر، أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُود   الَجنَِّة، أْهلَ  يا: يقولُ 

 أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ  ،{َغْفلَة   فِي َوهُمْ  اأْلَْمرُ  قُِضيَ  إِذْ  اْلَحْسَرةِ  يَْومَ  َوأَْنِذْرهُمْ }

ْنيا  [.34: مريم{ ]يُْؤِمنُونَ  اَل  َوهُمْ } الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6400: الرقم أو الصفحة

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

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

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

 الصالحات ملواوع آمنوا الذين فضله من هللا يجزي أن هللا رحمة اقتضت --4

 بفضل الجنة يدخل إنسان وكل الكافر، من المسلم ليتميز ألنفسهم، يمه دون الذي

 .األنبياء حتى بعمله، ال ورحمته، هلل

 يا أْنتَ  وال: قالوا الَجنَّةَ  َعَملُهُ  أَحًدا يُْدِخلَ  لَنْ  روي البخاري عن أبي هريرة

ِ؟ َرسولَ  َدنِييَتَ  أنْ  إالَّ  أنا، وال ال،: قالَ  هللاَّ ُ  َغمَّ ُدوا وَرْحَمة ، بفَْضل   هللاَّ  فََسدِّ

ا: الَمْوتَ  أَحُدُكمُ  يَتََمنَّيَنَّ  وال وقاِربُوا، ا َخْيًرا، يَْزدادَ  أنْ  فَلََعلَّهُ  ُمْحِسنًا إمَّ  ُمِسيئًا وإمَّ

 يَْستَْعتِبَ  أنْ  فَلََعلَّهُ 

 يالبخار صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1440: الرقم أو الصفحة

 (0954) ومسلم له، واللفظ( 1440) البخاري أخرجه:  التخريج

ا الموت يتمنَّى الذي اإلنسانَ  ألنَّ  الموت؛ تمنِّي عن النَّهيُ  :الحديث وفي  أن إمَّ

ا ومسيئًا، عاصيًا يكون  حياتِه طولَ  فلعلَّ  مسيئًا كان فإنْ  طائًعا؛ يكونَ  أنْ  وإمَّ

 وتداُركِ  المظالم وردِّ  بالتَّوبةِ  هللا ِرضا يَطلُبَ : أي يَْستَْعتَِب، أنْ  الفُرصةَ  يُعطيه

 فيزدادَ  إحسانِه، زيادةِ  في سببًا يكون حياته طولَ  فلعلَّ  طائًعا كان وإنْ  الفائت،

 .القيامة يومَ  منزلتُه وترتفعَ  أجُره،

 ومعاصيهم كفرهم على ويعاقبوا رونالكاف يجازى أن العدل مقتضى كان كذلك

 :تعالى قال كما والكافرين المسلمين بين التسوية يعقل ال إذ

 تَْدُرُسوَن، فِيهِ  ِكتاب   لَُكمْ  أَمْ  تَْحُكُموَن، َكْيفَ  لَُكمْ  ما َكاْلُمْجِرِميَن، اْلُمْسلِِمينَ  أَفَنَْجَعلُ 

 [ .34 -35/ 44 القلم] تََخيَُّرونَ  لَما فِيهِ  لَُكمْ  إِنَّ 

( 00) الروم سورة]وتوحيده   هللا قدرة على واألمطار بالرياح االستدالل -55

 [15 الى 64 اآليات: 

ياحَ  يُْرِسلَ  أَنْ  آياتِهِ  َوِمنْ   اْلفُْلكُ  َولِتَْجِريَ  َرْحَمتِهِ  ِمنْ  َولِيُِذيقَُكمْ  ُمبَشِّراتٍ  الرِّ

 ُرُسالً  قَْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلنا َولَقَدْ ( 64) تَْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  فَْضلِهِ  ِمنْ  َولِتَْبتَُغوا بِأَْمِرهِ 

 نَْصرُ  َعلَْينا َحق ًا َوكانَ  أَْجَرُموا الَِّذينَ  ِمنَ  فَاْنتَقَْمنا بِاْلبَيِّناتِ  فَجاُؤُهمْ  قَْوِمِهمْ  إِلى

ُ ( 64) اْلُمْؤِمنِينَ  ياحَ  يُْرِسلُ  الَِّذي هللاَّ  َكْيفَ  السَّماءِ  فِي فَيَْبُسطُهُ  َسحاباً  فَتُثِيرُ  الرِّ

 ِمنْ  يَشاءُ  َمنْ  بِهِ  أَصابَ  فَإِذا ِخاللِهِ  ِمنْ  يَْخُرجُ  اْلَوْدقَ  فَتََرى ِكَسفاً  َويَْجَعلُهُ  يَشاءُ 

لَ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  كانُوا َوإِنْ ( 69) يَْستَْبِشُرونَ  ُهمْ  إِذا ِعباِدهِ   قَْبلِهِ  ِمنْ  َعلَْيِهمْ  يُنَزَّ

ِ  َرْحَمتِ  آثارِ  إِلى ظُرْ فَانْ ( 68) لَُمْبلِِسينَ   إِنَّ  َمْوتِها بَْعدَ  اأْلَْرضَ  يُْحيِ  َكْيفَ  هللاَّ

 فََرأَْوهُ  ِريحاً  أَْرَسْلنا َولَئِنْ  (10) قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى َوُهوَ  اْلَمْوتى لَُمْحيِ  ذلِكَ 

ا  (15) يَْكفُُرونَ  بَْعِدهِ  ِمنْ  لَظَلُّوا ُمْصفَر ً

  التفسير 
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 تبشر الرياح يبعث أن: ووحدانيته قدرته على الدالة العظيمة هآيات ومن - 64

 بعد يحصل بما رحمته من -الناس أيها- وليذيقكم المطر، نزول بقرب العباد

 من ولتطلبوا بمشيئته، البحر في السفن ولتجري ورخاء، َخْصب من المطر

 .منها فيزيدكم عليكم هللا نعم تشكرون ولعلكم البحر، في بالتجارة فضله

 بالحجج فجاؤوهم أممهم، إلى رساًل  -الرسول أيها- قبلك من بعثنا ولقد - 64

 الذين من فانتقمنا رسلهم، به جاءتهم بما فكذبوا صدقهم، على الدالة والبراهين

 الهالك، من بهم والمؤمنين الرسل وأنجينا بعذابنا، فأهلكناهم السيئات، ارتكبوا

 .ليناع أوجبناه حق ونصرهم المؤمنين وإنجاء

 السحاب الرياح تلك فتثير ويبعثها، الرياح يسوق الذي هو سبحانه هللا - 64

 - فترى قطًَعا، ويصي ره كثرة، أو قلة من يشاء كيف السماء في فيمد ه وتحركه،

 عباده من يشاء من بالمطر أصاب فإذا وسطه، من يخرج المطر - الناظر أيها

ون به هم إذا  بما األرض إنبات يعقبه الذي المطر بإنزال لهم هللا برحمة يسر 

 .ولدواب هم ألنفسهم يحتاجونه

 .عليهم نزوله من آليسين المطر هللا عليهم ينزل أن قبل من كانوا وقد - 64

 كيف لعباده، رحمة هللا ينزله الذي المطر آثار إلى -الرسول أيها- فانظر - 55

 الذي إن ويبسها، جفافها بعد النبات أنواع من عليها ينبته بما األرض هللا يحيي

 قدير، شيء كل على وهو أحياء، األموات باعث لهو الجافة األرض تلك أحيا

 .شيء يعجزه ال

 زروعهم فرأوا عليهم، تفسده ريًحا ونباتهم زروعهم على بعثنا ولئن - 51

ة ة كانت أن بعد األلوان ُمْصفر   هللا بنعم يكفرون لها مشاهدتهم بعد لظل وا ُمْخضر 

 .كثرتها على ةالسابق

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت
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 تتقدمه، ألنها بالمطر مبشرات الرياح إرسال هللا قدرة كمال دالئل من -1

 عند أيضا الرياح خواص ومن هللا، رحمة آثار من أثر والخصب والغيث

 وتحمل والتجار، كابالر ينتقل وبالسفن البحر، في السفن تسيير هبوبها

 نعم من ذلك وكل بالتجارة، الرزق وسيلة فتكون آخر، إلى قطر من البضائع

 .والطاعة بالتوحيد الشكر تستوجب التي وأفضاله هللا

يحَ  تُسبُّوا ال وفي الصحيح عن أبي هريرة  تأتِي ، تعالَى هللاِ  ُروحِ  من فإنَّها ، الرِّ

حمةِ  ُذوا ، خيِرها من هللاَ  سلُوا ولِكنْ  ، والعذابِ  بالرَّ ها من باهللِ  وتعوَّ  شرِّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4054: الرقم أو الصفحة

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

دائدِ  ِعندَ  تعالى هللاِ  إلى اللجوءُ و العوذُ : وفيه --2  ) (.يُكَرهُ  ما وُرؤيةِ  الشَّ

 ولكن والتأييد، التصديق تتطلب التي أيضا هللا نعم من والرسالة النبوة -2

 وحديثا، قديما الرسل برساالت التكذيب إلى يدفعهم وعنادهم الكافرين استبداد

 مؤيدين والشعوب، واألقوام األمم مختلف إلى كثيرين رسال هللا أرسل فقد

 وكفروا منهم، وسخروا وآذوهم فكذبوهم النيرات، والحجج بالمعجزات

ى كفر، ممن هللا فانتقم برساالتهم،  وسنة أعدائهم، على ونصرهم المؤمنين ونج 

 الميعاد، يخلف ال وهللا صدق، خبر وهذا المؤمنين، عباده ينصر أنه الثابتة هللا

 .خبره في خلف وال

 الرياح، يرسل هللا أن وهو السحاب، تكون كيفية عن أيضا عالىت هللا أخبر -3

 على الجو في ويجمعها ينشرها ثم آخر، إلى مكان من وتنقلها الغيوم فتحرك

 واألوزان األحجام متفاوتة قطعا ويجعلها وحكمته، وإرادته مشيئته وفق

 المطر زلأن فإذا بالماء، مملوءة ثقاال تصبح وتارة خفافا، تكون تارة والنوعية،

 .عليهم المطر بنزول فرحوا العباد بعض على
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 وأكد عنهم، المطر الحتباس حزينين يائسين عليهم المطر نزول قبل وكانوا

 حال شدة على ليدل المطر، إنزال قبل واالكتئاب اليأس ظاهرة وجود تعالى

 ثرأك عند للتأكيد قَْبلِهِ  ِمنْ  فكلمة والفرح، البشر حال إلى تغيرها ثم الناس،

 فِيها خالَِدْينِ  النَّارِ  فِي أَنَّهُما عاقِبَتَهُما فَكانَ : تعالى قوله في كما النحويين،

 [ . 14/ 54 الحشر]

ِ  َرسولِ  َعْهدِ  علَى قَْحط   الَمِدينَةِ  أَْهلَ  أََصابَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  هللاَّ

 َرسولَ  يا: فَقالَ  َرُجل   قَامَ  إذْ  ة ،ُجُمعَ  يَومَ  يَْخطُبُ  هو فَبْينَا وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى

 ِ اُء، هَلََكتِ  الُكَراُع، هَلََكتِ  هللاَّ َ  فَاْدعُ  الشَّ  وإنَّ : أَنَس   قالَ  وَدَعا، يََدْيهِ  فََمدَّ  يَْسقِينَا، هللاَّ

َماءَ  َجاَجِة، لَِمْثلُ  السَّ َماءُ  لَتِ أَْرسَ  ثُمَّ  اْجتَمع ثُمَّ  َسَحابًا، أَْنَشأَتْ  ِريح   فَهَاَجتْ  الزُّ  السَّ

 الُجُمَعةِ  إلى نُْمطَرُ  نََزلْ  فَلَمْ  َمنَاِزلَنَا، أَتَْينَا حتَّى الَماءَ  نَُخوضُ  فََخَرْجنَا َعَزالِيَهَا،

ُجلُ  ذلكَ  إلَْيهِ  فَقَامَ  األُْخَرى، ِ  َرسولَ  يا فَقالَ  َغْيُرهُ، أَوْ  الرَّ  فَاْدعُ  البُيُوتُ  تَهَدََّمتِ : هللاَّ

 َ َم، ،يَْحبِْسهُ  هللاَّ  َحْولَ  تََصدَّعَ  السََّحابِ  إلى فَنَظَْرتُ  َعلَْينَا واَل  َحَوالَْينَا: قالَ  ثُمَّ  فَتَبَسَّ

 .إْكلِيل   َكأنَّهُ  الَمِدينَةِ 

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

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

ِ  َرسولِ  َعْهدِ  علَى َسنَة   النَّاسَ  أََصابَتِ   عن أنس بن مالكوفي الصحيح   هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَبْينَا وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى  الِمْنبَرِ  علَى يَْخطُبُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

، قَامَ  الُجُمَعةِ  يَومَ  ِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  أْعَرابِيٌّ  فَاْدعُ  لِعيَاُل،ا وَجاعَ  الَماُل، هَلَكَ  هللاَّ

 َ ِ  َرسولُ  فََرفَعَ : قالَ  يَْسقِيَنَا، أنْ  لَنَا هللاَّ َماءِ  في وما يََدْيهِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ  السَّ

 الَمطَرَ  َرأَْيتُ  حتَّى ِمْنبَِرهِ  عن يَْنِزلْ  لَمْ  ثُمَّ  الِجبَاِل، أْمثَالُ  َسَحاب   فَثَارَ : قالَ  قََزَعة ،

 والذي الَغِد، بَْعدِ  وِمنْ  الَغِد، وفي ذلَك، يَوَمنَا فَُمِطْرنَا: قالَ  لِْحيَتِِه، ىعلَ  يَتََحاَدرُ 

 َرسولَ  يا: فَقالَ  - َغْيُرهُ  َرُجل   أوْ  - األْعَرابِيُّ  ذلكَ  فَقَامَ  األُْخَرى، الُجُمَعةِ  إلى يَلِيهِ 

،ِ َ  فَاْدعُ  الَماُل، وَغِرقَ  البِنَاءُ  تَهَدَّمَ  هللاَّ ِ  َرسولُ  فََرفَعَ  ،لَنَا هللاَّ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  َجَعلَ  فَما: قالَ . َعلَْينَا واَل  َحَوالَْينَا، اللَّهُمَّ : وقالَ  يََدْيِه، وسلَّمَ   هللاُ  صلَّى هللاَّ

َماءِ  ِمنَ  نَاِحيَة   إلى بيَِدهِ  يُِشيرُ  وسلَّمَ  عليه َجْت، إالَّ  السَّ  الَمِدينَةُ  َصاَرتِ  حتَّى تَفَرَّ
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 ِمن أَحد   يَِجئْ  فَلَمْ : قالَ  َشْهًرا، -قَنَاةَ  واِدي- الَواِدي َسالَ  حتَّى الَجْوبَةِ  ِمْثلِ  في

 .بالَجْودِ  َحدَّثَ  إالَّ  نَاِحيَة  

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة

 (984) ومسلم ،(5000) البخاري أخرجه:  التخريج

تِه َعالماتِ  ِمن َعالمة   :الحديثِ  يوف --5  .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى نُبوَّ

 .الُجمعةِ  ُخطبةِ  أثناءَ  االستِسقاءِ  َمْشروعيَّةُ : وفيه --2

رورةِ  للحاجةِ  الُخطبةِ  في اإلمامِ  مع الكالمِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --3  .والضَّ

 .الُخطبةِ  في الَخطيبِ  ُوقوفِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --6

 عندَ  عنهم فَيَنوبُ  قَوِمه، ِمن الجماعةِ  بأْمرِ  الواحدِ  الشَّخصِ  قِيامُ : وفيه --5

 .المفَسدةِ  وَدْرءِ  المصلحةِ  َجْلبِ  طَلَبِ  في وغيِرهم الُحكَّامِ 

 عليه قدر من أن على بذلك الداللة هي المطر إلنزال الطبيعية النتيجة إن -6

 ُكلِّ  َعلى َوهُوَ  اْلَمْوتى لَُمْحيِ  كَ ذلِ  إِنَّ : تعالى وقوله. الموتى إحياء على قادر

 استدالل أو الشاهد، على الغائب قياس: له يقال القياس من نوع قَِدير   َشْيء  

 هي مشابهة ظاهرة ثبوت على بناء البعث إثبات أي الغائب، على بالشاهد

 .النبات إحياء

 ُعراةً  ُحفاةً  ةِ القِيامَ  يَومَ  النَّاسُ  يُْحَشرُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

جالُ  النِّساءُ  هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  ُغْراًل   قالَ  بَْعض ، إلى بَْعُضهُمْ  يَْنظُرُ  َجِميًعا والرِّ

ُ  َصلَّى  .بَْعض   إلى بَْعُضهُمْ  يَْنظُرَ  أنْ  ِمن أَشدُّ  األْمرُ  عائَِشةُ  يا: وسلَّمَ  عليه هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0918: الرقم أو الصفحة
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 (.0918) ومسلم ،(4104) البخاري أخرجه:  التخريج

 فرحين الخير إقبال عند فتراهم عقيدتهم، في قلقون مضطربون المشركون -5

 الريح أحرقت إن أنهم: ذلك ومثال مكتئبين، يائسين السوء ظهور وعند به،

 أنعم لمن وتنكروا لق،الخا وجود وجحدوا كفروا يبس، ثم فاصفر زرعهم،

 متقل بون فهم النعم، من متالحق بسيل أغرقهم حيث أخرى، أحيان في عليهم

 دون الحال على قاصر نظر وذوو واحدة، حالة على يدومون ال ثابتين، غير

     .الماضي أو المآل

ُ  َرِضيَ  عبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  وفي الصحيح   يَْعبُدُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : }قالَ  ،عْنهما هللاَّ

 َ ُجلُ  كانَ : قالَ  ،[11: الحج{ ]َحْرف   َعلَى هللاَّ  اْمَرأَتُهُ  ولََدتِ  فإنْ  الَمِدينَةَ، يَْقَدمُ  الرَّ

، ِدين   هذا: قالَ  َخْيلُهُ، ونُتَِجتْ  ُغالًما،  َخْيلُهُ، تُْنتَجْ  ولَمْ  اْمَرأَتُهُ، تَلِدِ  لَمْ  وإنْ  صالِح 

 .ُسوء   ِدينُ  هذا: قالَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  جبير بن سعيد:  الراوي

   [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6460: الرقم أو الصفحة

دعوته  عن اإلعراض من يلقاه عما وسل م ليهع هللا صل ى النبي تسلية -50

  [10 الى 10 اآليات( : 00) الروم سورة]

عاَء إِذا َولَّْوا ُمْدبِِريَن ) مَّ الدُّ ( َوما أَْنَت 10فَإِنََّك ال تُْسِمُع اْلَمْوتى َوال تُْسِمُع الصُّ

 (10بِآياتِنا فَُهْم ُمْسلُِموَن )بِهاِد اْلُعْمِي َعْن َضاللَتِِهْم إِْن تُْسِمُع إاِلَّ َمْن يُْؤِمُن 

 التفسير 

 ابتعدوا وقد الصم، إسماع تستطيع وال الموتى إسماع تستطيع ال إنك فكما - 52

 هؤالء أشبه من تهدى أن تستطيع ال فكذلك سماعهم، عدم ليتأكد عنك

 .االنتفاع وعدم باإلعراض
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 الرشاد، لسبي سلوك إلى المستقيم الطريق عن ضل من بموفق أنت وما - 53

 فهم تقوله، بما ينتفع الذي هو ألنه بآياتنا؛ يؤمن من إال به يُْنتَفع سماًعا تُْسِمع ال

 .له خاضعون ألمرنا، منقادون

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 تقليد لفواأ الذي المعاندين المكابرين المشركين هداية في جدوى وال فائدة ال -1

 .بصائرهم وعميت عقولهم، فماتت الكفر، في األسالف

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

 أقُوُل، ما يَْسَمُعونَ  اآلنَ  إنَّهُمُ : قالَ  ثُمَّ ! َحق ًا؟ َربُُّكمْ  وَعدَ  ما وَجْدتُمْ  هلْ : فقالَ  بَْدر ،

 أنَّ  لَيَْعلَُمونَ  اآلنَ  إنَّهُمُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  قالَ  إنَّما: فقالَتْ  لِعائَِشةَ، رَ فَُذكِ 

، هو لهمْ  أقُولُ  ُكْنتُ  الذي [ 45: النمل{ ]اْلَمْوتَى تُْسِمعُ  اَل  إِنَّكَ } قََرأَتْ  ثُمَّ  الَحقُّ

 .اآليَةَ  قََرأَتِ  حتَّى

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

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

 أدلة إلى يصغون الذين المؤمنين هللا مواعظ إسماع في تظهر الفائدة إنما -2

 .دالئلها لهم ظهرت إن الهداية لقبول ويستعدون التوحيد،

 والفهم التدبر سماع اْلَمْوتى تُْسِمعُ  ال فَإِنَّكَ : تعالى قوله من المقصود -3

 األموات سماع إمكان من النبوية السنة في الثابت يعارض ال وهذا واالتعاظ،

 .األحياء كالم

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ  أخرج األلباني عن أبي طلحة األنصاري  زيد بن سهل 

وا ، قَُريش   صناديدِ  ِمن رجاًل  وعشرينَ  بأربعة   بدر   يَومَ  أمرَ  وسلَّمَ  علَيهِ   فُجرُّ

 إالَّ  ، بعض   علَى بعُضهم ُمخبِث   خبيث   بدر   أْطواءِ  ِمن طَِوي   في فقُِذفوا بأرُجلِهم

يةَ  ِمن كانَ  ما  ، فتَزايَلَ  يُحركوهُ  فذهَبوا ، فَملها ِدرِعهِ  في انتفخَ  فإنَّهُ  خلَف   بنِ  أُمَّ
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 وسلَّمَ  علَيهِ  هللاُ  صلَّى وكان ، والِحجارةِ  التُّرابِ  ِمن َغيَّبَهُ  ما علَيهِ  وألقَوا ، فأقَروهُ 

ا ، لَيال   ثالثَ  بالَعرَصةِ  قامَ أ قَوم   علَى ظهرَ  إذا  أمرَ  الثَّالثُ  اليَومُ  ببدر   كانَ  فلمَّ

 إالَّ  ينطلِقُ  نَرى ما:  وقالوا ، أصحابُهُ  واتبَعهُ  مَشى ثمَّ  ، رحلُها فُشدَّ  براحلتِهِ 

ِكيِّ  َشفَةِ  علَى قامَ  حتَّى ، حاَجتِهِ  لبعضِ   آبائِهم وأسماءِ  بأسمائِهم يُنادي فجعلَ  الرَّ

 ويا ، َربيَعةَ  بنَ  َشيبةَ  ويا ، َربيَعةَ  بنَ  ُعتبةَ  ويا هشام   بنَ  جهلِ  أبا يا:  واجيف وقد

ُكم ، ُعتبةَ  بنَ  وليدَ   ربُّنا وعَدنا ما وَجدنا قد فإنَّا ؟ ورسولَهُ  هللاَ  أطعتُمُ  أنَُّكم أيُسرُّ

 هللاُ  صلَّى بيِّ النَّ  قَولَ  عمرُ  فسِمعَ :  قال.  ؟ حق ًا ربُُّكم وعَدكم ما وجدتُم فهَل ، حق ًا

 وهَل ، لَها أْرواحَ  ال أجساد   ِمن تُكلِّمُ  ما!  هللاِ  رسولَ  يا:  فقالَ  وسلَّمَ  علَيهِ 

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقالَ  ، اْلَمْوتَى تُْسِمعُ  اَل  إِنَّكَ :  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  يقولُ  ؟ يسَمعونَ 

د   نفسُ  والَّذي:  وسلَّمَ  علَيهِ   إنَّهمُ  وهللاِ  ، ِمنهم أقولُ  لِما بأسَمعَ  مأنتُ  ما بيِدهِ  محمَّ

 اآلنَ  إنَّهمُ :  ِرواية   وفي ، الحقُّ  لَهوَ  لَهم أقولُ  كنتُ  الَّذي أنَّ  ليعلَمونَ  اآلنَ 

وا أن يستَطيعونَ  ال أنَّهم َغيرَ  لَيسَمعونَ   لهُ  هللاُ  أحياهُمُ :  قتادةُ  قالَ .  شيئًا علَيَّ  يُردُّ

 . ونَدًما وحسَرةً  ، ونِقمةً  ، وتَصغيًرا وبيًخاتَ  ، قَولَهُ  أسَمَعهم حتَّى

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سهل بن زيد األنصاري طلحة أبو:  الراوي

 مجموع:  المحدث حكم خالصة|  544: الرقم أو الصفحة الجنائز أحكام

 وغيرهما ومسلم البخاري عند ألفاظه

تخريج  : المصدر | طشعيب األرناؤو : المحدث | أنس بن مالك : الراوي

إسناده صحيح  : خالصة حكم المحدث | 13296 :الصفحة أو الرقم المسند

 على شرط مسلم

( مختصراً، وأحمد 0041(، والنسائي )0946أخرجه مسلم ) : التخريج

 ( واللفظ له50084)

 منها الكثيرة، بالشواهد المؤيد الصحيح هو وهذا

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  روي مسلم عن أبي هريرة  الَمْقبَُرةَ، أتَى وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  شاءَ  إنْ  وإنَّا ُمْؤِمنِيَن، قَْوم   دارَ  علَْيُكم السَّالمُ : فقالَ   قدْ  أنَّا وِدْدتُ  الِحقُوَن، بُكمْ  هللاَّ

 وإْخوانُنا أْصحابِي أنتُمْ : قالَ  هللاِ، َرسولَ  يا إْخوانََك؟ أَولَْسنا: قالوا إْخوانَنا َرأَْينا
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تَِك؟ ِمن بَْعدُ  يَأْتِ  لَمْ  َمن تَْعِرفُ  كيفَ : فقالوا بَْعدُ  يَأْتُوا لَمْ  الَِّذينَ   هللاِ، َرسولَ  يا أُمَّ

لَة   ُغرٌّ  َخْيل   له َرُجاًل  أنَّ  لو أَرأَْيتَ : فقالَ   أال بُْهم   ُدْهم   َخْيل   ظَْهَريْ  بْينَ  ُمَحجَّ

ا يَأْتُونَ  فإنَّهُمْ : قالَ  ،هللاِ  َرسولَ  يا بَلَى: قالوا َخْيلَهُ؟ يَْعِرفُ  لِينَ  ُغر ً  ِمنَ  ُمَحجَّ

 يُذادُ  كما َحْوِضي عن ِرجال   لَيُذاَدنَّ  أال الَحْوضِ  علَى فََرطُهُمْ  وأنا الُوُضوِء،

الُّ  البَِعيرُ  لُوا قدْ  إنَّهُمْ : فيُقالُ  هَلُمَّ  أال أُناِديِهمْ  الضَّ  وفي. ُسْحقًا ُسْحقًا فأقُولُ  بَْعَدكَ  بَدَّ

 .َحْوِضي عن ِرجال   فَلَيُذاَدنَّ : يةروا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  068: الرقم أو الصفحة

 .عندها يُقالُ  وما المقبرِة، زيارةُ : الحديثِ  وفي --5

 .إليهم وَشوقُه ألْتباِعه وسلَّم عليه هللا ىصلَّ  النبيِّ  حبُّ : وفيه --2

 .الُوضوءِ  فَضلُ : وفيه --3

 عن لإلبعادِ  سبَب   وأنَّه هللاِ، ِدينِ  عن واالنحرافِ  التَّبديلِ  َجزاءِ  بيانُ : وفيه --6

 .القِيامةِ  يَومَ  وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي حوض

 ليلتي كانت لما اوفي صحيح النسائي عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنه

 عند نعليه فوضع ، انقلب وسلم عليه هللا صلى النبي:  تعني عندي هو التي

 رقدت قد أني ظن ريثما إال يلبث فلم ، فراشه على إزاره طرف وبسط ، رجليه

 ، رويدا وخرج ، رويدا الباب فتح ثم ، رويدا رداءه وأخذ ، رويدا انتعل ثم ،

 ، إثره في وانطلقت ، إزاري وتقنعت ، واختمرت ، رأسي في درعي وجعلت

 ، فانحرفت ، انحرف ثم ، فأطال ، مرات ثالث يديه فرفع ، البقيع جاء حتى

 ، وسبقته ، فأحضرت ، فأحضر ، فهرولت ، فهرول ، فأسرع ، فأسرع

 حشيا ؟ عائشة يا لك ما:  فقال ، فدخل ، اضطجعت أن إال فليس ، فدخلت

 يا:  قلت.  الخبير اللطيف ليخبرني أو ، رنيلتخب:  قال ، ال:  قالت.  رابية

 رأيت الذي السواد فأنت:  قال ، الخبر فأخبرته ، وأمي أنت بأبي!  هللا رسول

 أن أظننت:  قال ثم أوجعتني لهزة صدري في فلهزني!  نعم:  قالت ؟ أمامي
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 فإن:  قال ، هللا علمه فقد ، الناس يكتم مهما:  قلت ؟ ورسوله عليك هللا يحيف

 فأخفى فناداني ، ثيابك وضعت وقد ، علي يدخل ولم ، رأيت حين أتاني بريلج

 ، أوقظك أن وكرهت ، رقدت قد أن فظننت ، منك فأخفيته فأجبته ، منك

 كيف:  قلت.  لهم فأستغفر ، البقيع آتي أن فأمرني ، تستوحشي أن وخشيت

 لمؤمنينا من ، الديار أهل على السالم قولي:  قال ؟ هللا رسول يا أقول

 بكم هللا شاء إن وإنا ، والمستأخرين منا المستقدمين هللا يرحم ، والمسلمين

 الحقون

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

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0004: الرقم أو الصفحة

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  846: الرقم أو الصفحة

عاءِ  إطالةُ : الحديثِ  في --1  .وتَكراُره الدُّ

عاءِ  في اليدينِ  رفعُ : وفيه --2  .الدُّ

 .القبور في الجالسِ  ُدعاءِ  ِمن أكملُ  القائمِ  دعاءَ  أنَّ : وفيه --3

 .ورحمتُه وسلَّم عليه هللاُ  لَّىص النَّبيِّ  ِرفقُ : وفيه --6

 .القبورِ  دخولِ  عند يُقالُ  ما: وفيه --5

 األحياءِ  على كالسَّالمِ  الموتى على السَّالمَ  أنَّ : وفيه --4

ِ  رسولُ  كانَ  وفي صحيح ابن ماجة  عن بريد بن الحصيب األسلمي  صلَّى هللاَّ

 ُ  علْيكم السَّالمُ : يقول قائلُهم كانَ  ،المقابِرِ  إلى خرجوا إذا يعلُِّمهم وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

يارِ  أَهلَ  ُ  شاءَ  إن وإنَّا والمسلميَن، المؤمنينَ  منَ  الدِّ َ  نسألُ  الحقوَن، بِكم هللاَّ  لنا هللاَّ

 العافيةَ  ولَكمُ 
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم صةخال|  5044: الرقم أو ماجه الصفحة ابن

( 5164) ماجه وابن ،(0060) والنسائي ،(841) مسلم أخرجه:  التخريج

 (00891) وأحمد له، واللفظ

يارِ  أهلَ  عليكم السالمُ  األسلمي الحصيب بن بريدةوأخرج األلباني عن   نَ مِ  الدِّ

 العافيةَ  ولكم لنا هللاَ  نسألُ  ، الِحقونَ  بكم هللاُ  شاء إنْ  وإنَّا ، والمسلمينَ  المؤمنينَ 

 شرح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  610: الرقم أو الصفحة الطحاوية

 (841) مسلم أخرجه:  التخريج

 ويخاطب يسمع لموجود والنداء والخطاب السالم أن على دال ذلك وكل

 (608/0 -609تفسير ابن كثير: ) الرد المسل م يسمع مل وإن ويرد، ويعقل،

  [16 آية( : 00) الروم سورة]اإلنسان   حياة أطوار -50 

ٍة  ةً ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد قُوَّ ُ الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ هللاَّ

 (16َو اْلَعلِيُم اْلقَِديُر )َضْعفاً َوَشْيبَةً يَْخلُُق ما يَشاُء َوهُ 

 التفسير 

 ضعف بعد من جعل ثم َمِهين، ماء من -الناس أيها- خلقكم الذي هو هللا - 56

 والهرم، الشيخوخة ضعف الرجولة قوة بعد من جعل ثم الرجولة، قوة طفولتكم

 شيء، عليه يخفى ال شيء، بكل العليم وهو وقوة، ضعف من يشاء ما هللا يخلق

  .شيء يعجزه ال يالذ القدير

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 ليعتبر اإلنسان، نفس في هللا قدرة على آخر استدالال تتضمن اآلية هذه --5

 واحدة وتيرة على تظل الجامدة اآللة فإن اآلخر، واليوم باهلل اإليمان إلى ويبادر
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 ثالث، بمراحل يمر الذي اإلنسان أما القدرة، محدود اإلنسان وهو صانعها ألن

 .يتغير وإنما واحدة، حال على يبقى ال وقوة، ضعفا وصعودا، هبوطا متفاوتة

َ  إنَّ  روي البخاري عن أنس بن مالك ِحمِ  وكَّلَ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  يا: يقولُ  َملًَكا، بالرَّ

 أمْ  أَذَكر  : قالَ  َخْلقَهُ  يَْقِضيَ  أنْ  أرادَ  فإذا ُمْضَغة ، َربِّ  يا َعلَقَة ، َربِّ  يا نُْطفَة ، َربِّ 

ْزقُ  فَما َسِعيد ، أمْ  َشقِيٌّ  أُْنثَى، هِ  بَْطنِ  في فيُْكتَبُ  واألَجُل، الرِّ  .أُمِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  059: الرقم أو الصفحة

 كل يحتاج وإنما مغير، وال مدبر دون طبيعة مجرد يسل والتدرج والتغير --2

 أحد ذلك يستطيع وال عظيم، وقادر مبدع، خالق إلى التغير مراحل من طور

 الخالق وحده فهو الشامل، والنفوذ واألمر واإلرادة، التكوين صاحب هللا غير

 الفعال وهو إرادته، على القدير بتدبيره، العليم وهو وضعف، قوة من يشاء ما

 .يشاء كيف مخلوقاته في المتصرف يريد، لما

ثَنَا وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود ِ  َرسولُ  َحدَّ - وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اِدقُ  وهو هِ  بَْطنِ  في َخْلقُهُ  يُْجَمعُ  أَحَدُكمْ  إنَّ : قالَ  -الَمْصُدوقُ  الصَّ  يَْوًما، أْربَِعينَ  أُمِّ

ُ  يَْبَعثُ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  يَكونُ  ثُمَّ  ذلَك، لَ ِمثْ  َعلَقَةً  يَكونُ  ثُمَّ   فيُْؤَمرُ  َملًَكا هللاَّ

 يُْنفَخُ  ثُمَّ  َسِعيد ، أوْ  وَشقِيٌّ  وأََجلَهُ، وِرْزقَهُ، َعَملَهُ، اْكتُبْ : له ويُقَالُ  َكلَِمات ، بأَْربَعِ 

وُح، فيه ُجلَ  فإنَّ  الرُّ  ِذَراع ، إالَّ  الَجنَّةِ  وبْينَ  بْينَهُ  ونُ يَك ما حتَّى لَيَْعَملُ  ِمنُكم الرَّ

 النَّارِ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ  ما حتَّى ويَْعَملُ  النَّاِر، أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  ِكتَابُهُ، عليه فَيَْسبِقُ 

 .الَجنَّةِ  أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  الِكتَاُب، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراع ، إالَّ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0009: الرقم أو الصفحة

 .واآلجالِ  باألرزاقِ  أو باألعمالِ  تَعلَّقَ  َسواء   بالقََدِر، اإليمانُ : ديثِ الحَ  وفي --5

 .بالَخواتيمِ  األعمالَ  أِلنَّ  األعماِل؛ بُصَورِ  االغتِرارِ  َعَدمُ : وفيه --2
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يِّئاتِ  الَحَسناتِ  ِمنَ  األعمالَ  أنَّ : وفيه --3 ، ال أَمارات   والسَّ  َمصيرَ  وأنَّ  ُموِجبات 

 .التَّقديرُ  به وَجَرى القَضاءُ  به َسبَقَ  ما إلى قِبةِ العا في األْمرِ 

 11 اآليات( : 00) الروم سورة]الدنيا   بأحوال ومقارنتها البعث أحوال -56

 [14 الى

اَعةُ يُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن ما لَبِثُوا َغْيَر ساَعٍة َكذلَِك كانُوا يُْؤفَُكوَن  َويَْوَم تَقُوُم السَّ

ِ إِلى يَْوِم اْلبَْعِث ( َوقاَل الَِّذي11) يماَن لَقَْد لَبِْثتُْم فِي ِكتاِب هللاَّ َن أُوتُوا اْلِعْلَم َواإْلِ

( فَيَْوَمئٍِذ ال يَْنفَُع الَِّذيَن ظَلَُموا 14فَهذا يَْوُم اْلبَْعِث َولِكنَُّكْم ُكْنتُْم ال تَْعلَُموَن )

 (14َمْعِذَرتُُهْم َوال ُهْم يُْستَْعتَبُوَن )

 التفسير 

 كما ساعة، إال قبورهم في مكثوا ما المجرمون يحلف القيامة تقوم ويوم - 55

 عن الدنيا في يصرفون كانوا قبورهم في لبثوا ما قدر معرفة عن ُصِرفوا

 .الحق

 كتبه فيما مكثتم لقد: والمالئكة األنبياء من العلم هللا أعطاهم الذين وقال - 54

 ال كنتم ولكنكم أنكرتموه، الذي بعثكم ومي إلى خلقكم يوم من علمه سابق في هللا

 .به فكفرتم واقع، البعث أن تعلمون

 من يختلقونه ما الظالمين ينفع والجزاء للحساب الخالئق هللا يبعث فيوم - 54

  .ذلك وقت لفوات إليه؛ واإلنابة بالتوبة هللا إرضاء منهم يطلب وال أعذار،

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما اآليات من يستنبط

  .باآلخرة قورن إذا جدا قصير الدنيا عمر إن -1

 من التهوين أو القبر عذاب إنكار يعني ال ساَعة   َغْيرَ  لَبِثُوا ما: تعالى قوله -2

 يتعوذ أن وأمر منه، تعوذ أنه وسل م عليه هللا صل ى النبي عن صح فقد شأنه،

 منه،
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ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك : يَْدُعو كانَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اِل، وفِْتنَةِ  القَْبِر، وَعَذابِ  الُعُمِر، وأَْرَذلِ  والَكَسِل، البُْخلِ  ِمنَ  بكَ  أُعوذُ   وفِْتنَةِ  الدَّجَّ

 .والَمَماتِ  الَمْحيَا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6404: الرقم أو حةالصف

 . .وفِتنتِه القَبرِ  عذابِ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي

 اللَّهُمَّ : َحبِيبَةَ  أُمُّ  قالَتْ   مسعود بن هللا عبد عن وغيرهما ومسلم البخاري أخرج

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  بَزْوِجي َمتِّْعنِي  ِخيَوبِأَ  ُسْفيَاَن، أَبِي َوبِأَبِي َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  لَهَا فَقالَ  ُمَعاِويَةَ، َ  َسأَْلتِ  إنَّكِ : َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  آِلَجال   هللاَّ

لُ  ال َمْقُسوَمة ، َوأَْرَزاق   َمْوطُوَءة ، َوآثَار   َمْضُروبَة ،  َواَل  ِحلِِّه، قَْبلَ  منها شيئًا يَُعجِّ

رُ  َ  أَْلتِ سَ  ولو ِحلِِّه، بَْعدَ  شيئًا منها يَُؤخِّ  َوَعَذاب   النَّاِر، في َعَذاب   ِمن يَُعافِيَكِ  أَنْ  هللاَّ

 هي َواْلَخنَاِزيُر، القَِرَدةُ  هللاِ، َرُسولَ  يا: َرُجل   فَقالَ  قالَ . لَكِ  َخْيًرا لَكانَ  القَْبرِ  في

ا ُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  ُمِسَخ؟ ممَّ َ  إنَّ : َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  أَوْ  قَْوًما، يُْهلِكْ  لَمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

 .ذلكَ  قَْبلَ  َكانُوا َواْلَخنَاِزيرَ  القَِرَدةَ  وإنَّ  نَْساًل، لهمْ  فَيَْجَعلَ  قَْوًما، يَُعذِّبْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0440: الرقم أو الصفحة

ا تَنقُصُ  وال تَزيدُ  ال وَغيَرها واألَرزاقَ  اآلجالَ  أنَّ  بَيانُ  :الحديثِ  في --5  َعمَّ

 .القََدرُ  بِه َسبقَ 

عاءِ  بَيانُ : وفيهِ  --2  .الَمشروعِ  الدُّ

 الَّذين نَْسلِ  ِمن ُمنحِدرةً  لَيستْ  اليومَ  نَراها تيالَّ  والَخنازيرَ  القِرَدةَ  أنَّ : وفيهِ  --3

 .إِسرائيلَ  بَني ُعصاةِ  ِمن هللاُ  َمسَخهمُ 

 والهََرِم، الَكَسلِ  ِمنَ  بكَ  أُعوذُ  إنِّي اللَّهُمَّ  المؤمنين أم عائشةروي البخاري عن  

 القَْبرِ  وفِْتنَةِ  النَّاِر، وفِْتنَةِ  النَّارِ  َعذابِ  ِمن بكَ  أُعوذُ  إنِّي اللَّهُمَّ  والَمأْثَِم، والَمْغَرمِ 
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اِل، الَمِسيحِ  فِْتنَةِ  َشرِّ  وِمنْ  الفَْقِر، فِْتنَةِ  وَشرِّ  الِغنَى، فِْتنَةِ  وَشرِّ  القَْبِر، وَعذابِ   الدَّجَّ

 بُ الثَّوْ  يُنَقَّى كما الَخطايا ِمنَ  قَْلبِي ونَقِّ  والبََرِد، الثَّْلجِ  بماءِ  َخطايايَ  اْغِسلْ  اللَّهُمَّ 

نَِس، ِمنَ  األْبيَضُ   الَمْشِرقِ  بْينَ  باَعْدتَ  كما َخطايايَ  وبْينَ  بَْينِي وباِعدْ  الدَّ

 .والَمْغِربِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4041: الرقم أو الصفحة البخاري

 بنحوه( 198) ومسلم له، اللفظو( 4041) البخاري أخرجه:  التخريج

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  روي مسلم عن عبد هللا بن عباس  كانَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

َعاءَ  هذا يَُعلُِّمهُمْ  وَرةَ  يَُعلُِّمهُمُ  كما الدُّ  بكَ  نَُعوذُ  إنَّا اللَّهُمَّ : قُولوا يقولُ  القُْرآنِ  ِمنَ  السُّ

 الَمِسيحِ  فِْتنَةِ  ِمن بكَ  َوأَُعوذُ  ِر،القَبْ  َعَذابِ  ِمن بكَ  َوأَُعوذُ  َجهَنََّم، َعَذابِ  ِمن

اِل،  .َواْلَمَماتِ  الَمْحيَا فِْتنَةِ  ِمن بكَ  َوأَُعوذُ  الدَّجَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  180: الرقم أو الصفحة

 في يكذبون كانوا الكفار أن على يُْؤفَُكونَ  كانُوا َكذلِكَ : وجل عز قوله دل -3

 في الحق عن اصرفو كما وأنهم الباطل، إلى الحق من وينصرفون الدنيا،

 كما الدنيا، في الحق عن يصرفون كانوا كذلك ساعة، غير لبثوا ما أنهم قسمهم

ُ  يَْبَعثُهُمُ  يَْومَ : القرآن وصفهم  َويَْحَسبُونَ  لَُكْم، يَْحلِفُونَ  َكما لَهُ  فَيَْحلِفُونَ  َجِميعاً، هللاَّ

، َعلى أَنَّهُمْ   :تعالى وقال[ 14/ 54 دلةالمجا] اْلكاِذبُونَ  هُمُ  إِنَّهُمْ  أاَل َشْيء 

ِ : قالُوا أَنْ  إاِلَّ  فِْتنَتُهُمْ  تَُكنْ  لَمْ  ثُمَّ   َكَذبُوا َكْيفَ  اْنظُرْ  ُمْشِرِكيَن، ُكنَّا ما َربِّنا َوهللاَّ

 [ .26 -23/ 4 األنعام]

 يستكثرون والناس المالئكة من تعالى وباهلل بها المؤمنون باآلخرة العلماء -6

 الدنيا، في اللبث مدة فيستقل ون الكافرون أما والجنة، آلخرةا إلى شوقا الدنيا مدة

 لذا اآلخرة، عذاب من تحاشيا القبر، في واإلبقاء الحشر، تأخير ويختارون
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 يوم إلى قبوركم في أو الدنيا في لبثتم لقد: عليهم ردا للكفار المؤمنون يقول

                                                    .البعث

 اْنقِطَاعٍ  في كان إذا المْؤمن العبدَ  إِنَّ  عن البراء بن عازبوفي صحيح الجامع 

ْنيَا، من َماءِ  من إليه نزل اآْلِخَرِة، من وإِْقبالٍ  الدُّ  كأَنَّ  الوُجوِه، بِيضُ  مالئكة   السَّ

 حتى ، الَجنَّةِ  َحنُوطِ  من وَحنُوط   الجنَِّة، أْكفَانِ  من كفن   معهُمْ  ، الشمسُ  وجوهَهُمُ 

:  فيَقولُ  رأِسه عندَ  يَجلِسَ  حتى الَمْوتِ  َملَكُ  يَِجيءُ  ثُمَّ  ، البََصرِ  َمدَّ  منه يَْجلُِسوا

ِ  من مْغفِرة   إلى اْخُرِجي الطَّيِّبَةُ  النَّْفسُ  أيَّتُهَا ، هللاَّ  كما تَِسيلُ  فتْخُرجُ  وِرْضَوان 

قَاءِ  فِي من القَْطَرةُ  تِسيلُ   طَْرفَةَ  يَِده في يََدُعوها لم ، َخَذهاأ فإذا ، فيَأْخُذها ، السِّ

،  منها فيَْخُرجُ  ، الَحنُوطِ  ذلكَ  وفي الَكفَنِ  ذلكَ  في فيَْجَعلُوهَا يَأُْخُذوها حتى َعْين 

، نَْفَخةِ  كأَطيَبِ  ونَ  فال بِها فيَْصَعُدونَ  األرِض، وْجهِ  على ُوِجَدتْ  ِمْسك   بها يُمرُّ

وحُ  هذا ما: واقالُ  إالَّ  المالئَِكِة، من َملَك   على  بنُ  فاَُلنُ :  فيقولُونَ  الطَّيُِّب؟ الرُّ

ونَه كانُوا التي أسمائِه بأَْحَسنِ  فاَُلن   ْنيَا في بها يَُسمُّ  إلى بها يْنتَهُوا حتى – الدُّ

َماءِ  ْنيَا السَّ بُوها سماء   كلِّ  من فيَُشيُِّعهُ  ، له فَيُْفتَحُ  له فَيَْستَْفتِحون الدُّ  السماءِ  إلى ُمقَرَّ

 ِكتابَ  اْكتُبُوا:  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فيقولُ  ، السابِعةِ  السماءِ  إلى يُنتَهَي حتى ، تلِيها التِي

 وفِيها ، َخلَقتُهم ِمنها فإِنِّي ، األرضِ  إلى َعبِدي وأَِعيُدوا ، علِّيِّينَ  في عبِدي

 ، فيُْجلِسانِه ، َملَكانِ  فيَأتِيهِ  ، ُروُحه فتُعادُ .  أُْخَرى تارةً  أُْخِرُجهم وِمنها ، أُِعيُدهُم

 ِدينِيَ :  فيَقولُ  ؟ ِدينُكَ  ما:  له فيَقوالنِ  ، هللاُ  َربِّيَ :  فيقولُ  ؟ ربُّكَ  َمن:  له فيَقوالنِ 

 ، هللاِ  رسولُ  هو:  فيَقولُ  ؟ فِيُكمْ  بُِعثَ  الِذي الرجلُ  هذا ما:  له فيَقوالنِ  ، اإِلسالمُ 

 فيُناِدي ، وَصدَّْقتُ  به فآَمنتُ  هللاِ  ِكتابَ  قَرأتُ :  فيَقولُ  ؟ ِعْلُمكَ  وَما له فيَقوالنِ 

 ، الجنةِ  من وأْلبُِسوهُ  ، الجنةِ  من فَأْفِرُشوه ، َعبِدي َصَدقَ  أنْ  السماءِ  من ُمناد  

 َمدَّ  قَبِرهِ  في له ويُفسحُ  ، وِطيبِها َرْوِحها من فيَأتِيهِ  ، الجنةِ  إلى بابًا له واْفتَُحوا

يحِ  طَيِّبُ  ، الثِّيابِ  َحسنُ  ، الَوجهِ  َحَسنُ  ل  َرج ويَأتِيهِ  ، بَصِرهِ   أْبِشرْ :  فيَقولُ  ، الرِّ

كَ  بِالَِّذي  فوْجهُكَ  ؟ أنتَ  َمن:  لهُ  فيقولُ  ، تُوَعدُ  ُكنتَ  الذي يَوُمكَ  هذا ، يَُسرُّ

اَعةَ  أقِمِ  َربِّ :  فيَقولُ  ، الصالِحُ  َعملُك أنَا:  فيَقولُ  ، بِالخيرِ  يَِجيءُ  الَوْجهُ   ، السَّ

 ، الساَعةَ  أقِمِ  َربِّ 
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 إليه نزل ، اآلِخرةِ  من وإقبالٍ  الدنيا، من انقِطَاعٍ  في كان إذا الكافِرَ  العبدَ  وإنَّ  

 ثُمَّ  ، البََصرِ  َمدَّ  منه فيجلُِسونَ  ، الُمُسوحُ  مَعهُمُ  الوُجوهِ  ُسودُ  مالئكة   السماءِ  من

 اْخُرِجي اْلَخبِيثَةُ  النَّْفسُ  أيَّتُهَا يَا: يَقُولُ فَ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  يَْجلِسَ  حتى الموتِ  َملَكُ  يَِجيءُ 

ِ  من َسَخط   إلى فُّودُ  يُنتََزعُ  َكما فيَنتَِزُعهَا َجَسِدهِ  في فَتَْفُرقُ  ، وَغَضب   هللاَّ  من السَّ

وفِ   حتى َعين   طَْرفَةَ  يَِدهِ  في يَدُعوها لَم أخَذها فإذا ، فيَأْخَذها ، الَمْبلُولِ  الصُّ

 ظَْهرِ  على ُوِجَدتْ  ِجيفَة ، ريحِ  كأَْنتَنِ  منها يخرجُ  ، اْلُمُسوحِ  تِْلكَ  في ايَْجَعلُوهَ 

ونَ  فال بِها، فيْصَعُدونَ  األَرضِ   هذا ما: قَالُوا إالَّ  المالئَِكةِ  من َملَك   على بها يَُمرُّ

وحُ   في بِهَا يَُسمَّى كان التي أْسَمائِهِ  بأَْقبَحِ  فاَُلن   بنُ  فاَُلنُ : فيَقُولُونَ  اْلَخبِيُث؟ الرُّ

ْنيَا، ْنيَا سَماءِ  إلى بِهَا يَْنتَِهيَ  حتى الدُّ  تُفَتَّحُ  اَل  قََرأَ  ثُمَّ  لهُ، يُْفتَحُ  فال لهُ، فَيُْستَْفتَحُ  الدُّ

َماءِ  أْبَوابُ  لَهُمْ  ُ  فَيَقُولُ :  قال السَّ ين   في ِكتَابَه اْكتُبُوا: وَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ  اأْلَْرضِ  في ِسجِّ

ْفلَ   ملََكانِ  ويَأْتِيهِ  َجَسِدِه، في ُروُحهُ  فتَُعادُ :  قال طَْرًحا، ُروُحهُ  فَتُْطَرحُ :  قال ى،السُّ

 ِدينَُك؟، وَما: لَهُ  فَيَقُواَلنِ  أْدِري، ال هَاهَا: فيَقُولُ  َربَُّك؟ َمنْ : لَهُ  فيَقُواَلنِ  فَيُْجلَِسانِه،

جلُ ا هذا ما:  له فيَقُوالنِ  أْدِري ال هَاهَا: فَيَقُولُ   هَاه:  فيَقولُ  ؟ فِيُكم بُِعثَ  الذي لرَّ

 الناِر، من فأْفِرُشوهُ  ، َعبِدي َكَذبَ  أنْ :  السماءِ  من ُمناد   فيُناِدي ، أْدِري ال هَاه

هَا من فَيَأْتِيهِ :  قال النَّاِر، إلى بابًا له واْفتَُحوا  قَْبُرهُ، َعلَْيهِ  ويَُضيَّقُ  وَسُموِمهَا، َحرِّ

 ُمْنتِنُ  الثِّيَاِب، وقَبِيحُ  اْلَوْجِه، قَبِيحُ  َرُجل   ويَأْتِيهِ  أْضاَلُعهُ، لَْيهِ عَ  تَْختَلِفَ  حتى

يِح،  َمنْ : فَيَقُولُ  تُوَعُد، ُكْنتُ  الذي يَْوُمكَ  هذا يَُسوُءكَ  بِالَِّذي أْبِشرْ : فَيَقُولُ  الرِّ

، يَِجيءُ  اْلَوْجهُ  فََوْجهُكَ  أْنَت؟  تُقِمِ  ال ربِّ : فيَقُولُ  الَخبِيثُ  َعَملُكَ  أنا: فَيَقُولُ  بِالشَّرِّ

 السَّاعةَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5444: الرقم أو الصفحة

ِ  رسولِ  معَ  خَرْجناوفي صحيح أبي داود عن البراء بن عازب     هللاُ  صلَّى هللاَّ

ا القبرِ  إلى فانتَهينا األنصاِر، منَ  رجل   ِجنازةِ  في وسلَّمَ  علْيهِ   فجلسَ  يُلَحْد، ولمَّ

ِ  رسولُ   وفي الطَّيُر، رءوِسنا على كأنَّما حولَهُ  وَجلَسنا وسلَّمَ  علْيهِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ

ِ  استَعيذوا: فقالَ  رأَسهُ، فرفعَ  األرِض، في بِهِ  يْنكتُ  عود   يِدهِ   القبرِ  عذابِ  من باهللَّ

ت  إذا نعالِهم خفقَ  ليسَمعُ  وإنَّهُ : وقالَ  هاهنا جرير   حديثِ  في زادَ  ثالثًا، أو يِن،مرَّ
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: هنَّاد   قالَ  ؟ نبيُّكَ  ومن دينُكَ  وما ربُّكَ  َمن هذا، يا: لَهُ  يقالُ  حينَ  مدبرينَ  ولَّوا

ُ  ربِّيَ : فيقولُ  ؟ ربُّكَ  َمن: لَهُ  فيقوالنِ  فيُجلِسانِهِ  ملَكانِ  ويأتيهِ : قالَ  : فيقوالنِ  ،هللاَّ

جلُ  هذا ما: لَهُ  فيقوالنِ  اإلسالُم، دينيَ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما  ؟ فيكم بُِعثَ  الَّذي الرَّ

ِ  رسولُ  هوَ : فيقولُ : قالَ  : فيقولُ  ؟ يُدريكَ  وما: فيقوالنِ  وسلََّم، علْيهِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ

ِ  كتابَ  قرأتُ  ِ  قولُ  لِكَ فذ جرير   حديثِ  في زادَ  وصدَّقتُ  بِهِ  فآمنتُ  هللاَّ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ُ  يُثبِّتُ   منَ  فأفِرشوهُ  َعبدي، صدقَ  قَد أن: السَّماءِ  منَ  مناد   فينادي آَمنُوا الَّذينَ  هللاَّ

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

 وتعادُ : قالَ  موتَهُ  فَذكرَ  اْلكافرَ  وإنَّ : قالَ  هِ بصرِ  مدَّ  فيها لَهُ  ويُفتَحُ : قالَ  وطيبِها

 هاهْ  هاهْ : فيقولُ  ؟ ربُّكَ  من: فيقوالنِ  فيُجلسانِهِ  ملَكانِ  وياتيهِ  جسِدِه، في روُحهُ 

 ما: فيقوالنِ  أدري، ال هاْه، هاهْ : فيقولُ  ؟ دينُكَ  ما: لَهُ  فيقوالنِ  أدري، ال هاْه،

جلُ  هذا : السَّماءِ  منَ  مناد   فُينادي أدري، ال هاْه، هاهْ : فيقولُ  ؟ فيُكم بُِعثَ  الَّذي الرَّ

: قالَ  النَّارِ  إلى بابًا لَهُ  وافتَحوا النَّاِر، منَ  وألبِسوهُ  النَّاِر، منَ  فأفرشوهُ  كَذَب، أن

ها من فيأتيهِ   أضالُعهُ  فيهِ  تختلِفَ  حتَّى قبُرهُ  علْيهِ  ويضيَّقُ : قالَ  وسموِمها حرِّ

 لو حديد   من ِمرزبَة   مَعهُ  أْبَكمُ  أعمى لَهُ  يقيَّضُ  ثمَّ : قالَ  جرير   حديثِ  في زادَ 

 المشرقِ  بينَ  ما يسَمُعها ضربةً  بِها فيضربُهُ : قالَ  ترابًا لصارَ  جبل   بِها ُضِربَ 

وحُ  فيهِ  تعادُ  ثمَّ : قالَ  ترابًا فيَصيرُ  الثَّقلينِ  إالَّ  والمغربِ   الرُّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  لبانياأل:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6410: الرقم أو الصفحة

 وابن ،(0005) والنسائي له، واللفظ( 6410) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 59114) وأحمد مختصراً،( 5168) ماجه

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

 للكافِِر  وَعذابًا للُمؤمِن، نَعيًما القَبر في أنَّ  بيانُ : وفيه --2

 البعث رينمنك كنتم إن: للكفار المؤمنون يقول لذا ودليل، شاهد خير الواقع -5

 .تنكرونه كنتم الذي البعث يوم فهذا



111 
 

 عراةً  حفاةً  ، القيامةِ  يومَ  النَّاسُ  يُبعثُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 َشأْن   يَْوَمئِذ   ِمْنهُمْ  اْمِرئ   لُِكلِّ :  قالَ ؟  بالعْوراتِ  فَكيفَ :  عائشةُ  فقالت.  غراًل 

 يُْغنِيهِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة

( 0090) والنسائي ،(0918) ومسلم ،(4104) البخاري أخرجه:  التخريج

 (06199) وأحمد له، واللفظ

 .القِيامةِ  يومَ  للَخْلقِ  والَحشرِ  الموتِ  بعدَ  البَعثِ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي --5

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

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

 وال يومئذ، االعتذار وال بالقيامة العلم ينفع ال القيامة يوم أو الموت جاء إذا -4

 تقبل وال الذنب، تسقط التي بالتوبة العتب إزالة أي العتبى، الكفار من يطلب

 أمامهم يبق ولم فات، قد الدنيا دار وهو التكليف ووقت وقتها ألن حينئذ التوبة

     .عملوها التي أعمالهم على فيعاقبون والعقاب، الجزاء دار إال

 َمْغِربِها، ِمن الشَّْمسُ  تَْطلُعَ  حتَّى السَّاَعةُ  تَقُومُ  ال عن أبي هريرة وفي الصحيح 

 تَُكنْ  لَمْ  إيمانُها نَْفًسا يَْنفَعُ  ال: }ِحينَ  فَذلكَ  أْجَمُعوَن، آَمنُوا النَّاسُ  فََرآها طَلََعتْ  فإذا

اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ [ 154: األنعام{ ]َخْيًرا إيمانِها في َكَسبَتْ  أوْ  قَْبُل، ِمن َمنَتْ آ  السَّ

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

ُجلُ  اْنَصَرفَ  وقَدِ  اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  ُمهُ،يَْطعَ  فال لِْقَحتِهِ  بلَبَنِ  الرَّ  َحْوَضهُ  يَلِيطُ  وهو السَّ

اَعةُ  ولَتَقُوَمنَّ  فِيِه، يَْسقِي فال  .يَْطَعُمها فال فيه إلى أُْكلَتَهُ  أَحُدُكمْ  َرفَعَ  وقدْ  السَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4104: الرقم أو الصفحة
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 .فجأةً  تأتِي السَّاعةَ  أنَّ : الحديث وفي

 األذى على بالصبر النبي وأمر العقيدة أدلة بيان في القرآن مهمة -51

 [40 الى 19 اآليات( : 00) الروم سورة]والدعوة  

قَْد َضَرْبنا لِلنَّاِس فِي هَذا اْلقُْرآِن ِمْن ُكلِّ َمثٍَل َولَئِْن ِجْئتَُهْم بِآيٍَة لَيَقُولَنَّ الَِّذيَن َولَ 

ُ َعلى قُلُوِب الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن 19َكفَُروا إِْن أَْنتُْم إاِلَّ ُمْبِطلُوَن ) ( َكذلَِك يَْطبَُع هللاَّ

(18 ِ  (40 َحق  َوال يَْستَِخفَّنََّك الَِّذيَن ال يُوقِنُوَن )( فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد هللاَّ

 التفسير 

 لهم ليتضح مثل؛ كل من - بهم عناية - القرآن هذا في للناس ضربنا ولقد - 54

 الذين ليقولن   صدقك على بحجة -الرسول أيها- جئتهم ولئن الباطل، من الحق

 .به جئتم فيما مبطلون إال أنتم ما: باهلل كفروا

 بها، يؤمنون ال بآية جئتهم إذا الذين هؤالء قلوب على الختم هذا مثل - 54

 .حق به جئتهم ما أن يعلمون ال الذين كل قلوب على هللا يختم

 بالنصر لك هللا وعد إن لك، قومك تكذيب على -الرسول أيها- فاصبر - 45

 إلى ثون،مبعو بأنهم يوقنون ال الذين يدفعك وال فيه، مرية ال ثابت والتمكين

 .الصبر وترك االستعجال

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 ألنه المسلمين وعلى اإلنسانية على العظمى النعمة هو المجيد القرآن إن -1

 على وينبههم إليه، يحتاجون ما إلى التوضيحية وأمثلته العجيب ببيانه يرشد

 .سلالر وصدق التوحيد

 الكريم القرآن في األمثال ضرب فوائد
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 في للمعاني التمكين مجال في جمة فوائد الكريم القرآن في األمثال لورود

 :يلي ما الفوائد هذه من تعالى، هللا إلى والدعوة النفوس

 أو الناس يراها محسوسة مشاهد في المعقولة األمور تبرز أنها: أوالً 

 في استقرارها ويعسر يصعب المعقولة المعاني ألن عقولهم، فتتقبلها يلمسونها،

 .الفهم قريبة حسية صورة في صيغت إذا إال -لكثيرين بالنسبة -الذهن

 ال إذ رياًء، المنفق لحال مثال تعالى هللا ضربه بما لذلك االستشهاد ويمكن

 يُنفِقُ  َكالَِّذي: سبحانه قوله في وذلك الثواب من شيء على إنفاقه من يحصل

 تَُراب   َعلَْيـهِ  َصْفَوان   َكَمثَلِ  فََمثَلُهُ  اآلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاهللِ  يُْؤِمنُ  َوالَ  النَّاسِ  ِرئَاءَ  َمالَهُ 

ا َشْيء   َعلَى يَْقِدُرونَ  الَّ  َصْلداً  فَتََرَكهُ  َوابِل   فَأََصابَهُ  مَّ  (.246: البقرة) َكَسبُوا مِّ

 طبقة بمثابة هو إنما نفاقهمبإ الدنيا في المسلمين به يراءون ما أن: والمعني

 يوم كان إذا فكذلك أزالها، المطر نزل فإذا الحجارة تغشى الرقيقة التراب

 .مطلقا ثواب غير من وتركوا به، يراءون كانوا ما ذهب القيامة،

 ترديه، في المشرك لحال مثال تعالى هللا بماضربه لذلك االستشهاد يمكن كما

َماءِ  ِمنَ  َخرَّ  فََكأَنََّما بِاهللِ  ْشِركْ يُ  َوَمن: ...تعالى قوله في وذلك  الطَّْيرُ  فَتَْخطَفُهُ  السَّ

يحُ  بِهِ  تَْهِوي أَوْ   () (.31:الحج) َسِحيق   َمَكان   فِي الرِّ

 المشاهد، معرض في الغائب وتعرض الحقائق، عن تكشف األمثال أن: ثانيا

 آكل لحال مثيلالت في ورد ما ذلك، وشاهد تأثرها جهة من النفس في أوقع وذلك

بَا يَأُْكلُونَ  الَِّذينَ : حاله بشناعة القيامة يوم الربا  الَِّذي يَقُومُ  َكَما إاِلَّ  يَقُوُمونَ  الَ  الرِّ

ْيطَانُ  يَتََخبَّطُهُ   (.245:البقرة) …الَمسِّ  ِمنَ  الشَّ

 المعاني توجز ألنها ،القرآني اإلعجاز جوانب من جانب عن تعبر أنها: ثالثا

 من ذكره مضي ما ذلك على الشواهد وأوضح ،يسيرة عبارات في الرائعة

 .شواهدها من العديد ذكرنا وقد المرسلة، واألمثال الكامنة األمثال

 وذلك ،النفوس ترغبه مما به الممثل يكون حيث الممثل في الترغيب: رابعاً 

 تعالى هللا ضربه ما ذلك، وشاهد فيها، له وأرغب الطاعة، على للمكلف أعون
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 عمله على الثواب مضاعفة من عليه يعود وما هللا سبيل في المنفق لحال مثال

 َسبِيلِ  فِي أَْمَوالَهُمْ  يُنفِقُونَ  الَِّذينَ  َمثَلُ : سبحانه هللا قول في وذلك كبيرة، مضاعفة

ائَةُ  ُسْنبُلَة   ُكلِّ  فِي َسنَابِلَ  َسْبعَ  أَْنبَتَتْ  َحبَّة   َكَمثَلِ  هللاِ   يََشاءُ  لَِمن َضاِعفُ يُ  َوهللاُ  َحبَّة   مِّ

 (.241:البقرة) َعلِيم   َواِسع   َوهللاُ 

 وذلك ،النفوس تكرهه مما به الممثل يكون حيث الممثل من التنفير: خامساً 

 وشاهد عاقبته، وسوء وشناعته قبحه يتمثل عندما اجتنابه على للمكلف أعون

 في وذلك ،الغيبة عن النهي في المغتاب لحال مثال تعالى هللا ضربه ما ذلك

 َمْيتاً  أَِخيهِ  لَْحمَ  يَأُْكلَ  أَن أََحُدُكمْ  أَيُِحبُّ  بَْعضاً  بَّْعُضُكم يَْغتَب َوالَ :...تعالى قوله

اب   هللا إِنَّ  هللا َواتَّقُوا فََكِرْهتُُموهُ  ِحيم   تَوَّ  (.12:الحجرات... )رَّ

 هةج من به اإلقتداء على والحث جهة من مكانته لبيان الممثل مدح: سادسا

 في وذلك ، هللا رسول لصحابة مثال تعالى هللا ضربه ما ذلك وشاهد أخري،

د  : تعالى قوله ُسولُ  ُمَحمَّ اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  هللاِ  رَّ  تََراهُمْ  بَْينَهُمْ  ُرَحَماءُ  الُكفَّارِ  َعلَى أَِشدَّ

داً  ُركَّعاً  نَ  فَْضالً  يَْبتَُغونَ  ُسجَّ نْ  َوُجوِهِهم فِي مْ ِسيَماهُ  َوِرْضَواناً  هللاِ  مِّ  أَثَرِ  مِّ

ُجودِ   فَآَزَرهُ  َشْطأَهُ  أَْخَرجَ  َكَزْرع   اإِلنِجيلِ  فِي َوَمثَلُهُمْ  التَّْوَراةِ  فِي َمثَلُهُمْ  َذلِكَ  السُّ

اعَ  يُْعِجبُ  ُسوقِهِ  َعلَى فَاْستََوى فَاْستَْغلَظَ  رَّ  ،(24:الفتح) …الُكفَّارَ  بِِهمُ  لِيَِغيظَ  الزُّ

 حتى والكثرة النمو في أخذوا ثم قلة، كانوا أنهم األمر بدء في الصحابة فحال

 .بعظمتهم إعجابا القلوب وامتلت أمرهم، استحكم

 وشاهد الناس، يستقبحها صفة به الممثل في يكون حيث الممثل ذم: سابعاً 

 العمل، طريق فتنكب كتابه، هللا آتاه من لحال مثال تعالى هللا ضربه ما ذلك ذلك

 َعلَْيِهمْ  َواْتلُ : تعالى هللا قول في وذلك فيها، منغمساً  والرذائل لدناياا في وانحدر

 ِشْئنَا َولَوْ *  الَغاِوينَ  ِمنَ  فََكانَ  الشَّْيطَانُ  فَأَْتبََعهُ  ِمْنهَا فَانَسلَخَ  آيَاتِنَا آتَْينَاهُ  الَِّذي نَبَأَ 

 َعلَْيهِ  تَْحِملْ  إِن الَكْلبِ  َكَمثَلِ  فََمثَلُهُ  هََواهُ  بَعَ َواتَّ  األَْرضِ  إِلَى أَْخلَدَ  َولَِكنَّهُ  بِهَا لََرفَْعنَاهُ 

لِكَ  يَْلهَث تَْتُرْكهُ  أَوْ  يَْلهَثْ  بُوا الَِّذينَ  القَْومِ  َمثَلُ  ذَّ  لََعلَّهُمْ  القََصصَ  فَاْقُصصِ  بِآيَاتِنَا َكذَّ

 (.144-145:األعراف) يَتَفَكَُّرونَ 
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 ابن قال اآلية، هذه تفسير في ورد ما وضوحا المثل هذا في األمر يزيد ومما

 موسى نزل لما: عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال: »-هللا رحمه -كثير

 إن: فقالوا وقومه عمه بنو -بلعم يعني -أتاه معه ومن -بالجبارين يعني- بهم

 أن هللا فادع يهلكنا، علينا يظهر إن وإنه كثيرة، جنود ومعه حديد رجل موسى

 معه ومن موسى يرد أن هللا دعوت إن إني: قال معه، نوم موسى عنا يرد

 عليه، كان ما هللا فسلخه عليهم دعا حتى به يزالوا فلم وآخرتي، دنياي ذهبت

 األعراف (. 145)اآلية الشَّْيطَانُ  فَأَْتبََعهُ  ِمْنهَا فَانَسلَخَ : تعالى قوله فذلك

 وأبلغ النفس في وقعأ: أنها الكريم، القرآن في األمثال ضرب فوائد من: ثامنا

 األمثال تعالى هللا أكثر وقد اإلقناع، في وأقوم الزجر، في وأقوى الوعظ، في

 هََذا فِي لِلنَّاسِ  َضَرْبنَا َولَقَدْ : تعالى هللا قال والعبرة، للتذكرة الكريم القرآن في

 األَْمثَالُ  َوتِْلكَ : نهسبحا وقال ،(24:الزمر) يَتََذكَُّرونَ  لََّعلَّهُمْ  َمثَل   ُكلِّ  ِمن القُْرآنِ 

 في النبي وضربها( 63:العنكبوت) الَعالُِمونَ  إاِلَّ  يَْعقِلُهَا َوَما لِلنَّاسِ  نَْضِربُهَا

 وإقامة الحق لنصرة عصر كل في تعالى هللا إلى الداعون بها واستعان حديثه،

 والتشويق، اإليضاح وسائل من ويتخذونها المربون، بها ويستعين الحجة،

 .الذم أو المدح في التنفير، أو الترغيب في التربية ووسائل

 : بالقرآن األمثال ضرب في العلماء رأي: خامسا

 في األمثال يذكروا أن وغيرهم األدب أهل من والكاتبين المحدثين عادة جرت

 التي الناس أقوال في هذا صح وإذا فيها، قيلت التي األحداث تشبه مواطن

 يتلو أن يروا ولم بالقرآن، األمثال ضرب: علماءال كره فقد المثل، مجري جرت

 الدنيا، أمور من يعرض شيء عند هللا كتاب في األمثال آيات من آية اإلنسان

 كذلك: »عبيد أبو قال المؤمنين، نفوس في ومكانته القرآن، روعة على حفاظاً 

 فيقول طلب، غير من فيأتيه بحاجته، يهمَّ  أو صاحبه، لقاء يريد الرجل

 «بالقرآن االستخفاف من فهذا( 65:طه) ُموَسى يَا قََدر   َعلَى ِجْئتَ  ح،كالماز

«  هللا رسول بسنة وال هللا، بكتاب تناظر ال: »الزهري شهاب ابن قول ومنه

 «الفعل وال القول من نظيراً  لها تجعل ال: يقول: »عبيد أبو قال
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 ما يحمل حيثب التفصيل من نوًعا يحتمل األمر أن غير العلماء، قاله ما هذا

 عند هلل األمر تفويض من نوعاً  المثل ذكر كان إذا أما به، عللوا ما على قالوه

 يقول أو َكاِشفَة ، هللاِ  ُدونِ  ِمن لَهَا لَْيسَ : ذلك عند يقول كأن الكرب، لكشف الشدة

 يقول وأ ُوْسَعهَا، إاِلَّ  نَْفساً  هللاُ  يَُكلِّفُ  الَ :استطاعته لعدم أمر تنفيذ عدم عن معتذراً 

 لَُّكمْ  َشرٌّ  َوهُوَ  َشْيئاً  تُِحبُّوا أَن َوَعَسى: فيه ويرغب يحبه كان أمر فاته لمن مواسيا

 .به بأس ال أنه نحسب مما فذلك آخره، إلى

 في وتمثله اإلنسان، أقوال في الكريم القرآن توقير يراعي أن: القول وجملة

 ذكرنا فيما حرج ال اإلطار هذا وفي حديثه،

 عليه آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األْنبِياءِ  ِمنَ  ما ري عن أبي هريرةروي البخا

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

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا

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

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

 (510) ومسلم له، واللفظ( 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

 المعجزات مثل بمعجزة أو قرآنية بآية وسل م عليه هللا صل ى النبي أتى إن -2

: الكفار لقال وغيرهما، والعصا البحر كفلق السابقين للنبياء المحسوسة المادية

 .والسحر الباطل تتبعون أي مبطلون، قوم إال المؤمنين معشر يا أنتم ما

 ال حتى الشرك، وزعماء الكفر صناديد قلوب على هللا ختم أو طبع كما -3

 التوحيد يعلمون ال الذين قلوب على يطبع فكذلك هللا، عن اآليات يفهموا

 فيصبحون البينات، هللا وآيات والعظات، العبر وحقيقة االعتقاد، وأصول
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 وسوء ضهم،وإعرا عنادهم بسبب القرآن، من عليهم يتلى ما لكل الفهم عديمي

 .والتوحيد والخير الحق دعوة لقبول استعدادهم

 وال اإلسالم، دين وهو فيه، مرية ال الذي الحق على يثبت أن المؤمن على --6

: قوله في والخطاب. بالبعث وال باهلل يؤمنون ال الذين المشركين بسفاهات يتأثر

 فإن. أمته والمراد وسل م، عليه هللا صل ى للنبي يُوقِنُونَ  ال الَِّذينَ  يَْستَِخفَّنَّكَ  َوال

 على المداومة وجوب به فالمراد وسل م عليه هللا صل ى النبي على الخطاب قصر

 له ثبات ال الرأي، متقلب إنه: الكافر لقال سكت لو فإنه اإليمان، إلى الدعوة

    .مبدئه على

 فوَجدَ  باِد؛العِ  قلوبِ  في نظَرَ  هللاَ  إنَّ     وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

د   قلبَ   فاْبتَعثَه لنْفِسه، فاصطَفاه الِعباِد، قلوبِ  خيرَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

؛ قلبِ  بعدَ  الِعبادِ  قلوبِ  في نظَرَ  ثُمَّ  بِرسالتِه، د   خيرَ  أصحابِه قلوبَ  فوَجدَ  محمَّ

 َحسنًا؛ الُمسلمونَ  َرأى فما دينِه، على يُقاتِلونَ  نبيِّه، ُوَزراءَ  فجَعلَهم الِعباِد، قلوبِ 

، هللاِ  عندَ  فهو  .سيِّئ   هللاِ  عندَ  فهو سيِّئًا؛ رأَوا وما َحسن 

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

 | حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0400: الرقم أو الصفحة المسند

:  قال ؟ واإلثمِ  البرِّ  عن تسألُ  جئتَ  األسديوفي الصحيح عن وابصة بن معبد 

 ، القلبُ  إليه واطمأنَّ  ، النَّفسُ  إليه اطمأنَّتْ  ما البِرُّ :  قلبَك استَْفتِ :  فقال ، نعم

درِ  في وتردَّدَ  النَّفسِ  في حاك ما واإلثمُ   وأَْفتَْوك اسُ الن أفتاك وإن ، الصَّ

 المجموع:  المصدر|  النووي:  المحدث|  األسدي معبد بن وابصة:  الراوي

 البخاري إسناد إسناده:  المحدث حكم خالصة|  8/510: الرقم أو الصفحة

 في والطحاوي ،(0100) والدارمي ،(59009) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0508(( )اآلثار مشكل شرح))

عُ  :الحديثِ  وفي بهاتِ  في الُوقوعِ  عن التَّورُّ زُ  الشُّ  .للنَّفسِ  والتَّحرُّ
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 أَْكثرُ  كانَ  ما المؤمنينَ  أمَّ  يا:  سلمةَ  ألمِّ  قُلتُ  وفي الصحيح عن شهر بن حوشب

ِ  رسولِ  دعاءِ  ُ  صلَّى هللاَّ :  دعائِهِ  أَْكثرُ  كانَ :  قالَت ؟ عنَدكِ  كانَ  إذا وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  فقُلتُ :  قالَت دينِكَ  على قلبي ثبِّت القلوبِ  ُمقلِّبَ  يا  أكثرُ  ما هللاَّ

 آدميٌّ  لَيسَ  إنَّهُ  سلمةَ  أمَّ  يا:  قالَ  ؟ دينِكَ  على قلبي ثبِّت القلوبِ  مقلِّبَ  يا دعاءكَ 

ِ  أصابعِ  من أصبَُعْينِ  بينَ  وقلبُهُ  إالَّ   فتال.  أزاغَ  شاءَ  ومن ، أقامَ  شاءَ  فَمن ، هللاَّ

 هََدْيتَنَا إِذْ  بَْعدَ  قُلُوبَنَا تُِزغْ  اَل  َربَّنَا معاذ  

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  حوشب بن شهر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0100: رقمال أو الصفحة

عاءِ  على الَحثُّ  :الحديثِ  وفي --5 ينِ  على بالثَّباتِ  الدُّ  .والهدى الدِّ

؛ عزَّ  هللاِ  بيَدِ  آدمَ  بَني قُلوبِ  جميعَ  أنَّ  بيانُ : وفيه --2  وإن هَداها، شاء إنْ  وجلَّ

 .أزاَغها ءشا

، الَحاَللُ  وفي الصحيح عن النعمان بن بشير ، والَحَرامُ  بَيِّن   وبْينَهُما بَيِّن 

 وِعْرِضِه، لِِدينِهِ  اْستَْبَرأَ  الُمَشبَّهَاتِ  اتَّقَى فََمنِ  النَّاِس، ِمنَ  َكثِير   يَْعلَُمهَا ال ُمَشبَّهَات  

بُهَاتِ  في وقَعَ  وَمن  وإنَّ  أاَل  يَُواقَِعهُ، أنْ  يُوِشكُ  الِحَمى، َحْولَ  يَْرَعى َكَراع  : الشُّ

ِ  ِحَمى إنَّ  أاَل  ِحًمى، َملِك   لُِكلِّ  : ُمْضَغةً  الَجَسدِ  في وإنَّ  أاَل  َمَحاِرُمهُ، أْرِضهِ  في هللاَّ

 .القَْلبُ  وهي أاَل  ُكلُّهُ، الَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدتْ  وإَذا ُكلُّهُ، الَجَسدُ  َصلَحَ  َصلََحتْ  إَذا

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

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

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

 رة الرومانتهي  التفسير التربوي لسو
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 لقمان سورة -05

 1 اآليات( : 31) لقمان سورة]به   المؤمنين وأوصاف القرآن خصائص -1

      [5 الى

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ

( الَِّذيَن 0( ُهدًى َوَرْحَمةً لِْلُمْحِسنِيَن )0( تِْلَك آياُت اْلِكتاِب اْلَحِكيِم )5الم )

الةَ َويُؤْ  كاةَ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم يُوقِنُوَن )يُقِيُموَن الصَّ َعلى ُهدًى  أُولئِكَ  (6تُوَن الزَّ

 (1ِمْن َربِِّهْم َوأُولئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن )

 التفسير 

 القرآن إعجاز إلى بها ليشير السور، بعض بها هللا ابتدأ حروف هذه{ الم} - 1

 ذلك ومع هم،كالم العرب منها يؤلف التى كالحروف حروف من المؤلف

 قد المشركون وكان واإلنصات، االستماع إلى ولينبِّه بمثله، اإلتيان عن عجزوا

 .يسمعوا وال فيه يَْلغوا أن على اتفقوا

 .بالحكمة ينطق الذي الكتاب آيات -الرسول أيها- عليك المنزلة اآليات هذه - 2

 حقوقو ربهم بحقوق بقيامهم العمل، يحسنون للذين ورحمة هداية وهو - 3

 .عباده

 موقنون وهم أموالهم، زكاة ويعطون وجه، أكمل على الصالة يؤدون الذين - 6

 .وعقاب وثواب وحساب بعث من اآلخرة في بما

 الفائزون هم وأولئك ربهم، من هدى على الصفات بتلك المتصفون أولئك - 5

 .يرهبونه عما والبعد يطلبونه، ما بنيل

 :فقال المسيئين صفات ذكر المحسنين صفات هللا ذكر ولما

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :آت هو ما اآليات من يستنبط
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 وال فيها عيب وال تناقض، وال فيها خلل ال محكمة العظيم القرآن آيات إن -1

 التي اإللهية، الرحمة استحقاق وسبيل الربانية، الهداية دستور وهي تعارض،

 يراه، يكن لم فإن يراه، كأنه هللا يعبد الذي: والمحسن .المحسنون إال يستحقها ال

   .والعناد الشرك المتقي باإليمان، اآلتي هو أو يراه، فإنه 

 يَْوًما بَاِرًزا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  كانَ  روي البخاري عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  نُ اإليَما: قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  لِلنَّاِس،  وَماَلئَِكتِِه، باهللَّ

 تَْعبُدَ  أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه،

،َ اَلةَ، وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللاَّ َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الصَّ  وتَُصومَ  الَمْفُروَضةَ، الزَّ

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . نَ َرَمَضا  فإنَّه تََراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  السَّاَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك،  وَسأُْخبُِركَ  السَّ

 البُْنيَاِن، في البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  اوإذَ  َربَّهَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن

ُ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال َخْمس   في َ  إنَّ : }وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  تاََل  ثُمَّ  هللاَّ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ

اَعةِ  وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُمَّ  اآليَةَ،[ 36: لقمان{ ]السَّ  هذا: فَقالَ  شيئًا، يََرْوا فَلَمْ  ُردُّ

 .ِدينَهُمْ  النَّاسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ 

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

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

 لكل   كان بينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أنَّ  على داللة   الحديثِ  وفي --5

 .اآلَخرِ  في يدُخلُ  ما فيه دَخل أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى، نهمام

: تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشكُّلِ  على داللة   أيًضا وفيه --2

 [.14: مريم{ ]َسِوي ًا بََشًرا لَهَا فَتََمثَّلَ }

 واإليمان الزكاة، وإيتاء الصالة، إقامة المحسنين صفات أخص من إن -2

 .اآلخر باليوم



111 
 

 فالتزموا تعالى، هللا بمنهج وعقولهم قلوبهم استنارت المحسنون هؤالء -3

 .واآلخرة الدنيا بسعادة وحدهم ففازوا نواهيه، واجتنبوا أوامره،

 لموضوع مناسب اْلَحِكيمِ  اْلِكتابِ : تعالى قوله في بالحكمة القرآن وصف إن -6

 تقرير في السورة آي من يؤيدها وما لقمان قصة في الحكمة بيان في السورة

 األخالق، مكارم إلى والدعوة والنبوة، البعث وإثبات الشرك وهدم التوحيد،

 الظاهرة الكثيرة بالنعم عباده على المنعم والشهادة، الغيب بعالم واإليمان

                  .والباطنة

نِي روي البخاري عن عبد هللا بن عباس ِ  َرسولُ  َضمَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  ىَصلَّ  هللاَّ

 .الِكتابَ  َعلِّْمهُ  اللَّهُمَّ : وقالَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  41: الرقم أو الصفحة

 غيِره عن وتميُُّزه عنهما، هللاُ  رِضي عبَّاس   بن هللا عبدِ  فضلُ : الحديثِ  في --1

عاءِ  بهذا  .نبيِّه دعوةَ  فيه هللاُ  استجاب الَّذي المباَرِك، الدُّ

 .وإجابتُه وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّبيِّ  دعاءِ  بركةُ : وفيه --2

عاء القرآِن، حفظِ  وعلى تعلُِّمه، على والحضُّ  الِعلم، فضلُ : وفيه --3  .بذلك والدُّ

( 05) لقمان سورة]عليه  المؤمنين وإقبال القرآن عن الكافرين إعراض -0

 [8 الى 4 اآليات: 

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َويَتَِّخَذها َوِمَن النَّاِس مَ  ْن يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث لِيُِضلَّ َعْن َسبِيِل هللاَّ

( َوإِذا تُْتلى َعلَْيِه آياتُنا َولَّى ُمْستَْكبِراً َكأَْن لَْم 4ُهُزواً أُولئَِك لَُهْم َعذاٌب ُمِهيٌن )

ْرهُ بِعَ  ( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا 4ذاٍب أَلِيٍم )يَْسَمْعها َكأَنَّ فِي أُُذنَْيِه َوْقراً فَبَشِّ

الِحاِت لَُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم ) ِ َحق ًا َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 9الصَّ ( خالِِديَن فِيها َوْعَد هللاَّ

(8) 

 التفسير 
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 ليصرف الُمْلِهية األحاديث يختار من -الحارث بن النضر مثل- الناس ومن - 4

 أولئك منها، يسخر هزًؤا هللا آيات ويتخذ علم، بغير هللا دين عن يهاإل الناس

 .اآلخرة في ُمِذلُّ  عذاب لهم الصفات بتلك الموصوفون

 في كان يسمعها، لم كأنه سماعها عن مستكبًرا أدبر آياتنا عليه تُْقرأ وإذا - 4

 .ظرهينت موجع بعذاب -الرسول أيها- فبش ره األصوات، سماع عن َصَمًما أذنيه

 يتنعمون النعيم، جنات لهم الصالحات، األعمال وعملوا باهلل آمنوا الذين إن - 4

 .فيها لهم هللا أعد   فيما

 العزيز سبحانه وهو فيه، شك ال حق ًا وعًدا بذلك هللا وعدهم فيها، ماكثين - 4

 .وشرعه وتقديره خلقه في الحكيم أحد، يغالبه ال الذي

  المتن والسند قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة 

 الناس وشغل هللا، كالم القرآن سماع عن اإلعراض الجرائم أعظم من إن -1

 والمضاحيك واألساطير القصص من المفيد غير الكالم أنواع من غيره بسماع

 تعالى، هللا دين عن والصد اإلضالل بقصد والعبث، اللهو ألوان من ذلك ونحو

 .أليما عذابا القرآن عن تكبرا المتولي المعرض ويستحق

 منع على اْلَحِديثِ  لَْهوَ : بقوله وغيرهما عباس وابن مسعود ابن استدل -2

      .الطرب وآالت باأللحان والغناء المزامير استماع

 الغناء كراهة على العلماء بها استدل التي الثالث اآليات إحدى اآلية وهذه

 . منه والمنع

 هو: عباس ابن قال[ 41/ 53 النجم] ساِمُدونَ  َوأَْنتُمْ : تعالى قوله: الثانية واآلية

 . لنا غن ي أي لنا، اسمدي بالحميري ة الغناء،

/ 14 اإلسراء] بَِصْوتِكَ  ِمْنهُمْ  اْستَطَْعتَ  َمنِ  َواْستَْفِززْ : تعالى قوله :الثالثة واآلية

  .والمزامير الغناء: مجاهد قال[ 46
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 َعنْ  نَهَْيتُ  إِنَّما ، البُكاءِ  عنِ  ْنهَ أَ  وفي صحيح الجامع عن جابر بن عبد هللا لَمْ  

 صوت   و ، ولَِعب   شيطان   مزمارُ  نَغَمة   عند صوت   ، فاجرْينِ  أحمقَينِ  صوتَْينِ 

 رحمة   هِذهِ  وإِنَّما ، الشيطانِ  رنَّةُ  و ، جيوب   وشقُّ  ، وجوه   خمشُ  ، مصيبة   عندَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1586: الرقم أو الصفحة

برِ  مع المصيبةِ  ِعندَ  والُحزنِ  البُكاءِ  َمشروعيَّةُ : الحديثِ  وفي  مع عليها، الصَّ

ا البُعدِ    ذلك ونحوِ  للثِّيابِ  وشق   نَوح   ِمن ذلك يَصَحبُ  عمَّ

 :الفقهاء عند الغناء حكم

 حكم في تفصيل لديهم المعتمد على األربعة المذاهب علماء ومنهم للفقهاء،

 :  يأتي ما هو الغناء

ك الذي هو :الحرام الغناء --5  والغزل، الهوى على ويبعثها النفوس، يحر 

 الخمور وذكر محاسنهن، ووصف ساءالن بذكر فيه يشب ب بكالم والمجون،

مات  عليه األجرة فأخذ يجز لم وإذا. باالتفاق المذموم والغناء اللهو ألنه والمحر 

 يجوز ال

 الفرح أوقات في منه القليل فيجوز ذكر، مما سلم ما هو :المباح الغناء --2

 الخندق حفر في كان كما الشاقة، األعمال على التنشيط وعند والعيد، كالعرس

  أنجشة وحدو المدينة، ولح

ِ  َرسولِ  مع ُكنَّا  روي البخاري عن سهل بن سعد الساعدي  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 َرسولُ  فَقَالَ  أْكتَاِدنَا، علَى التَُّرابَ  نَْنقُلُ  ونَْحنُ  يَْحفُِرونَ  وهُمْ  الَخْنَدِق، في وسلَّمَ 

 ِ  لِْلُمهَاِجِرينَ  فَاْغفِرْ  اآلِخَرْه، َعْيشُ  إالَّ  شَ َعيْ  ال اللَّهُمَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .واألْنَصارِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6089: الرقم أو الصفحة البخاري



113 
 

دَّةِ  حالِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5  َحفرِ  في الُمسلِمونَ  فيه كانَ  الذي والَخوفِ  الشِّ

 .الَخندقِ 

 َعنهمْ  والتْخفيفِ  للناسِ  وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  ُمالطَفةِ  ُحْسنِ  بيانُ : وفيه --2

 .يُنفِّرُ  وال يُبشِّرُ  داعية   كلِّ  شأنُ  وهذا الظُّروِف، أْحلكِ  في

 هللا صلَّى النبيِّ  بَدعوةِ  فاُزوا حيثُ  واألْنصارِ  المهاِجرينَ  َمنقبةِ  بيانُ : وفيه --3

   .بِالمغفرةِ  لهم وسلَّم عليه

 َسفَر ، في كانَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  روي البخاري عن أنس بن مالك

 ُرَوْيَدكَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  أْنَجَشةُ، له يُقَالُ  بِهنَّ  يَْحُدو ُغاَلم   وكانَ 

ثَنَا. النَِّساءَ  يَْعنِي: قاَِلبَةَ  أبو قالَ  بالقََواِريرِ  َسْوقَكَ  أْنَجَشةُ  يا  أْخبََرنَا إْسَحاُق، َحدَّ

ثَنَا َحبَّاُن، ، َحدَّ ام  ثَنَا هَمَّ ثَنَا قَتَاَدةُ، َحدَّ ، بنُ  أنَسُ  َحدَّ  هللاُ  َصلَّى للنبيِّ  كانَ : قالَ  َمالِك 

ْوِت، َحَسنَ  وكانَ  أْنَجَشةُ، له يُقَالُ  َحاد   وسلَّمَ  عليه  هللاُ  َصلَّى النبيُّ  له لَ فَقا الصَّ

 .النَِّساءِ  َضَعفَةَ  يَْعنِي: قَتَاَدةُ  قالَ  القََواِريرَ  تَْكِسرِ  ال أْنَجَشةُ، يا ُرَوْيَدكَ : وسلَّمَ  عليه

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4050: الرقم أو الصفحة

 اإلبِل، سوقِ  ِمن مواضِعها؛ في باألرجازِ  والترنُّمُ  الُحداءُ : الحديث في --5

 .الَحَسنةِ  باألصواتِ  الشِّعرِ  ِمن الرقيقِ  وإنشادُ  األسفاِر، وقَْطعُ 

ُ  َصلَّى النبيِّ  رحمةُ : وفيه --2 اقِ  وأْمرُ  للنِّساِء، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ وَّ  لَمطاياهنَّ  السُّ

فقِ   .بهنَّ  بالرَّ

 باآلالت يالمغان سماع على اإلدمان من اليوم الصوفية ابتدعته ما أما -3

. فحرام واألوتار والمعازف والطار«  الزمر قصبة » الشب ابات من المطربة

  .مباح والدف تردد،«  الراعي مزمار » اليراعة وفي
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 فقد العدو، ويرهب النفوس، يهيج ألنه فيه حرج فال الحرب طبل وأما -6

 بكر أبو فهم   المدينة، دخل يوم وسل م عليه هللا صل ى النبي يدي بين ضرب

 بالزجر،

 بجوار   هوَ  فإذا المدينةِ  ببعضِ  مرَّ  وفي صحيح ابن ماجه عن  أنس بن مالك

ارِ  بني من َجوار   نحنُ  ويقلنَ  ويتغنَّينَ  بدفِّهنَّ  يضربنَ  د   حبَّذا يا...  النَّجَّ  من محمَّ

ُ  صلَّى النَّبيُّ  فقالَ  جارِ  ُ  يعلمُ  وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ  ألحبُّكنَّ  إنِّي هللاَّ

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  راويال

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5110: الرقم أو الصفحة

 ،(0608) يعلى وأبو له، واللفظ( 5988) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 49(( )الصغير المعجم)) في والطبراني

 المشهرة اآلالت وكذا الزفاف، حفالت في الد ف   استعمال من بأس ال -5

 .فيه فحش ال الذي الكالم بحسن والغناء بالزواج

 على بالغناء واالشتغال. يجوز ال بمحرم ليست التي المرأة من الغناء وسماع

 .ترد   لم يدم لم فإن الشهادة، به ترد سفه الدوام

 وقال. الغناء اهةبكر القول حنبل بن وأحمد والشافعي حنيفة أبي عن ونقل

 .منه والمنع الغناء كراهة على األمصار علماء أجمع: الطبري

 والترهيب، والترغيب الفرق لبيان بأضدادها األشياء مقابلة القرآن عادة -3

 يعملون الذي للمؤمنين أن وهو المؤمنين، نعيم ذكر الكفار عذاب ذكر أن فبعد

 هذا هللا ووعدهم فيها، دائمين الجنان، نعيم شرعا بها المأمور األعمال صالح

 شيء، يعجزه وال يغلب ال الذي العزيز وعد وهو فيه، خلف ال حقا وعدا

 .وفعله صنعه في الحكيم

ِ  رسولُ  علَينا خرجَ  عبد هللا بن عمرووفي  الصحيح عن  ُ  صلَّى هللاَّ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولِ  يا ال:  فقُلنا ؟ الكتابانِ  هذانِ  ما أتَدرونَ :  فقالَ  ، كتابانِ  وبيِدهِ  وسلَّمَ   هللاَّ
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 فيهِ  العالمينَ  ربِّ  ِمن كتاب   هذا:  اليمنَى يِدهِ  في للَّذي فقالَ  ، تُْخبَِرنا أن إالَّ 

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

 فيه العالمينَ  ربِّ  من كتاب   هذا:  شمالِهِ  في يللَّذ قالَ  ثمَّ .  أبًدا منهم يُنقَصُ  وال

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

ِ  رسولَ  يا العملُ  ففيمَ :  أصحابُه فقالَ  أبًدا منهم يُنقَصُ  وال  قد أمر   كانَ  إن هللاَّ

 الجنَّةِ  أَْهلِ  بَعملِ  لَهُ  يُختَمُ  الجنَّةِ  صاحبَ  فإنَّ  ، ِربواوقا سدِّدوا:  فقالَ  ؟ منهُ  فُِرغَ 

 َعملَ  وإن ، النَّارِ  أَْهلِ  بعملِ  لَهُ  يُختَمُ  النَّارِ  صاِحبَ  وإنَّ  ، عمل   أيَّ  عملَ  وإن ،

ِ  رسولُ  قال ثمَّ  عمل   أيَّ  ُ  صلَّى هللاَّ  ُكمربُّ  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

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

الشرك  وإبطال هللا وحدانية على واألرض السموات بخلق االستدالل -0

  [55 الى 50 اآليات( : 05) لقمان سورة]

َوأَْلقى فِي اأْلَْرِض َرواِسَي أَْن تَِميَد بُِكْم َوبَثَّ َخلََق السَّماواِت بَِغْيِر َعَمٍد تََرْونَها 

( 50فِيها ِمْن ُكلِّ دابٍَّة َوأَْنَزْلنا ِمَن السَّماِء ماًء فَأَْنبَْتنا فِيها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريٍم )

ِ فَأَُرونِي ماذا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه بَِل الظَّالُِموَن فِي  َضالٍل ُمبِيٍن هذا َخْلُق هللاَّ

(55) 

  التفسير 

 في ونصب أَْعِمَدة، بغير مرفوعة السماوات وتعالى سبحانه هللا خلق - 15

 الحيوان، أنواع األرض فوق وبث بكم، تضطرب ال حتى ثوابت جبااًل  األرض

 المنظر بَِهيج صنف كل من األرض في فأنبتنا المطر، ماء السماء من وأنزلنا

 .والدواب الناس به ينتفع
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 الذين خلق ماذا - المشركون أيها - فأروني هللا، خلق المذكور هذا - 11

 حيث الحق، عن واضح ضالل في الظالمون بل! هللا؟ دون من تعبدونهم

 .يُْخلقون وهم شيئًا يخلق ال من ربهم مع يشركون

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما على اآليات دلت

 السموات خلق هو: البالغة وحكمته العظمى وقدرته هللا جودو على الدليل -1

 ذات األرض وخلق وإرادته بقدرته هللا أمسكها وإنما إليها، تستند أعمدة بغير

ع بما أنس ذات وجعلها بأهلها تضطرب لئال الثوابت الشوامخ الجبال  فيها وز 

 والمناظر ،المختلفة األشكال ذوات والجو، والبحر البر في الحيوان أصناف من

 البهية النباتات إلنبات عليها األمطار وإنزال المختلفة واألصوات البديعة،

 أو مثمرة، كانت إن بثمرها سواء المنافع، الكثيرة التكوين، البديعة المنظر،

 أسبابا بجعلها أو للنفس، والمفرحة للنظر الممتعة وخضرتها المريح بظلها

 .المطر لزيادة

ُ  َخلَقَ : فَقالَ  بيَِدي ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولُ  أََخذَ    يرةوفي الصحيح عن أبي هر  َعزَّ  هللاَّ

ْبِت، يَومَ  التُّْربَةَ  َوَجلَّ   يَومَ  الشََّجرَ  َوَخلَقَ  األَحِد، يَومَ  الِجبالَ  فِيها َوَخلَقَ  السَّ

 فِيها َوبَثَّ  األْربِعاِء، يَومَ  النُّورَ  َوَخلَقَ  الثُّالثاِء، يَومَ  الَمْكُروهَ  َوَخلَقَ  االْثنَْيِن،

 في الُجُمَعِة، يَومِ  ِمن الَعْصرِ  بَْعدَ  السَّالمُ  عليه آَدمَ  َوَخلَقَ  الَخِميِس، يَومَ  الدَّوابَّ 

 .اللَّْيلِ  إلى الَعْصرِ  بْينَ  فِيما الُجُمَعِة، ساعاتِ  ِمن ساَعة   آِخرِ  في الَخْلِق، آِخرِ 

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

             [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة| (0498)  (045 ت: )الرقم أو الصفحة

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  في التَُّؤَدةِ  فَضلُ : الحديثِ  وفي

 غير من هللا مخلوق هو المعاين المذكور هذا بأن الخالقة قدرته تعالى أكد -2

 اآللهة خلقت عما المشركين معاشر أخبروني: قائال ووبخ تحدى ثم شريك،
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 أن وهو: لهم المالزم صفبالو وصفهم ثم واألنداد، األصنام من المزعومة

   .ظاهر خسران في المشركين

 َخلَقَ  هذا: يُقالَ  حتَّى يَتَساَءلُونَ  النَّاسُ  يَزالُ  ال   وفي الصحيح عن أبي هريرة

 ُ َ؟ َخلَقَ  فَمن الَخْلَق، هللاَّ ِ  آَمْنتُ : فَْليَقُلْ  شيئًا، ذلكَ  ِمن وَجدَ  فَمن هللاَّ  وفي. باهللَّ

ْيطا يَأْتي: رواية : فيَقولُ  األْرَض؟ َخلَقَ  َمن السَّماَء؟ َخلَقَ  َمن: فيَقولُ  أَحَدُكمْ  نُ الشَّ

 ُ  .وُرُسلِهِ : وزادَ  بِمْثلِهِ  َذَكرَ  ثُمَّ  ،...هللاَّ

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

    [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  506: الرقم أو الصفحة

 .الشَّيطانِ  وساوسِ  قَْطعِ  على باهللِ  االستعانةُ : الحديث وفي --5

ةِ الم غيرِ  الَخواِطرِ  َدْفعِ  على الحثُّ : وفيه --2  لها والردِّ  عنها باإِلعراض ستقرَّ

 . .السَّالمةِ  أسباب أعظمِ  ِمن وهذا إبطالِها، في نَظر   وال استدالل   غيرِ  ِمن

ْيطَانُ  يَأْتي وفي الصحيح عن أبي هريرة  َمن َكَذا؟ َخلَقَ  َمن: فيَقولُ  أَحَدُكمْ  الشَّ

ِ  فَْليَْستَِعذْ  لََغهُ بَ  فَإَِذا َربََّك؟ َخلَقَ  َمن: يَقُولَ  حتَّى َكَذا؟ َخلَقَ   .وْليَْنتَهِ  باهللَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0044: الرقم أو الصفحة

 (506) ومسلم ،(0044) البخاري أخرجه:  التخريج

 .والكْفرِ  الشَّرِّ  في يُوقَِعه حتَّى آَدمَ  بابنِ  يَتربَّصُ  الشَّيطانَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي --5

 .الكْفرِ  إلى تُؤدِّي التي الُوجوديَّةِ  األسئلةِ  مع االسترسالِ  ِمن تَحذير  : وفيه --2

؛ اإليمانِ  مع إليه، القدرةِ  وإرجاعَ  هللِ  األمرِ  تَسليمَ  أنَّ  بَيانُ : وفيه --3  فيه التَّامِّ

 .ُسبحانَه باهللِ  الكْفرِ  في الُوقوعِ  ِمن َمخَرج  
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 الى 50 اآليات( : 05) لقمان سورة]البنه  ووصيته الحكيم لقمان قصة -6

58] 

ِ  اْشُكرْ  أَنِ  اْلِحْكَمةَ  لُْقمانَ  آتَْينا َولَقَدْ   َكفَرَ  َوَمنْ  لِنَْفِسهِ  يَْشُكرُ  فَإِنَّما يَْشُكرْ  َوَمنْ  َّلِلَّ

َ  فَإِنَّ  ِ  تُْشِركْ  ال بُنَيَّ  يا يَِعظُهُ  َوُهوَ  الْبنِهِ  لُْقمانُ  قالَ  َوإِذْ ( 50) َحِميدٌ  َغنِي   هللاَّ  بِاَّللَّ

ْركَ  إِنَّ  ْينَا( 50) َعِظيمٌ  لَظُْلمٌ  الشِّ ْنسانَ  َوَوصَّ هُ  َحَملَْتهُ  بِوالَِدْيهِ  اإْلِ  َعلى َوْهناً  أُمُّ

 َوإِنْ ( 56) اْلَمِصيرُ  إِلَيَّ  َولِوالَِدْيكَ  لِي اْشُكرْ  أَنِ  عاَمْينِ  فِي َوفِصالُهُ  َوْهنٍ 

 فِي َوصاِحْبُهما تُِطْعُهما فاَل ِعْلمٌ  بِهِ  لَكَ  لَْيسَ  ما بِي تُْشِركَ  أَنْ  َعلى اكَ جاَهد

ْنيا  ُكْنتُمْ  بِما فَأُنَبِّئُُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  إِلَيَّ  ثُمَّ  إِلَيَّ  أَنابَ  َمنْ  َسبِيلَ  َواتَّبِعْ  َمْعُروفاً  الدُّ

 فِي أَوْ  َصْخَرةٍ  فِي فَتَُكنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  لَ ِمْثقا تَكُ  إِنْ  إِنَّها بُنَيَّ  يا( 51) تَْعَملُونَ 

ُ  بَِها يَأْتِ  اأْلَْرضِ  فِي أَوْ  السَّماواتِ  َ  إِنَّ  هللاَّ  أَقِمِ  بُنَيَّ  يا (54) َخبِيرٌ  لَِطيفٌ  هللاَّ

الةَ   ِمنْ  كَ ذلِ  إِنَّ  أَصابَكَ  ما َعلى َواْصبِرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَّ

َ  إِنَّ  َمَرحاً  اأْلَْرضِ  فِي تَْمشِ  َوال لِلنَّاسِ  َخدَّكَ  تَُصعِّرْ  َوال( 54) اأْلُُمورِ  َعْزمِ   ال هللاَّ

 أَْنَكرَ  إِنَّ  َصْوتِكَ  ِمنْ  َواْغُضضْ  َمْشيِكَ  فِي َواْقِصدْ ( 59) فَُخورٍ  ُمْختالٍ  ُكلَّ  يُِحبُّ 

 (58) اْلَحِميرِ  لََصْوتُ  اأْلَْصواتِ 

 ر التفسي

- اشكر: له وقلنا األمور، في واإلصابة الدين في الفقه لقمان أعطينا ولقد - 12

 نفع فإنما ربه يشكر ومن لطاعته، التوفيق من عليك به أنعم ما لربك -لقمان يا

 به فكفر عليه هللا نعمة َجَحدَ  ومن شكره، عن غني فاهلل نفسه، إلى عائد شكره

 جميًعا، خلقه عن غني فهو شيئًا هللا ريض وال عليه كفره ضرر فإنما سبحانه

 .حال كل على محمود

به وهو البنه لقمان قال إذ -الرسول أيها- واذكر - 13  ويحذره الخير، في يرغِّ

 عظيم ظلم هللا مع معبود عبادة إن غيره، هللا مع تعبد ال بني، يا: الشر من

 .النار في خلودها إلى يؤدي ذنب أعظم بارتكاب للنفس

 أمه حملته هلل، فيه معصية ال فيما وبرهما أبويه بطاعة اإلنسان يناووص   - 16

: له وقلنا عامين، في الرضاعة عن وقَْطُعه مشقة، بعد مشقة مالقية بطنها في
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 تربيتك من به قاما ما لوالديك اشكر ثم نَِعم، من عليك به أنعم ما هلل اشكر

 .هيستحق بما كال ً  فأجازي المرجع وحدي إلي   ورعايتك،

ًما غيره باهلل تشرك أن على ليَْحِمالك جهًدا الوالدان بذل وإن - 15  منهما، تحكُّ

 في وصاحبهما الخالق، معصية في لمخلوف طاعة ال ألنه ذلك؛ في تطعهما فال

 ثم والطاعة، بالتوحيد إلي   أناب من طريق واتبع واالحسان، والصلة بالبر الدنيا

 من الدنيا في تعملون كنتم بما فأخبركم ًعا،جمي مرجعكم القيامة يوم وحدي إلي  

 .عليه وأجازيكم عمل،

، يا - 14  من حبة وزن مثل صغيرة كانت مهما الحسنة أو السيئة إن بني 

 في مكان أي في كانت أو أحد، عليها يط لع ال صخرة بطن في وكانت َخْرَدل

 عليها، العبد فيجازي القيامة، يوم بها يأتي هللا فإن ؛-األرض في أو السماوات

 .وموضعها بحقائقها خبير األشياء، دقائق عليه تخفى ال لطيف هللا إن

، يا - 14  عن واْنه بالمعروف، وأُمر وجه، أكمل على بأدائها الصالة أقم بني 

 مما ذلك من به أمرت ما إن ذلك، في مكروه من نالك ما على واصبر المنكر،

 .فيه لك ِخيرة فال تفعله، أن عليك به هللا عزم

 فرًحا األرض فوق تمش وال تكبًرا، الناس عن بوجهك تُْعِرض وال - 14

 نعم من أوتي بما فخور مشيته، في ُمْختال كل يحب   ال هللا إن بنفسك، معجبًا

 .عليها هللا يشكر وال الناس على بها يتكبر

 من واخفض الوقار، يظهر مشيًا والدَّبيب اإلسراع بين مشيك في وتوس ط - 14

 الرتفاع الحمير لصوت األصوات أقبح إن يؤذي، رفًعا ترفعه ال ك،صوت

 .أصواتها

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت
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 في شريكا األصنام من صنم أو عباده من عبد اتخاذ أو باهلل الشرك إن --1

 الخالق على االفتئات من هفي لما الظلم، أعظم هو بل عظيم، ظلم هللا مع العبادة

 وصية حققت وقد. للمشرك فائدة أي من وخلوة االعتقاد، هذا وسخف الرازق،

 وكرر فوعظه مشركا، كان ابنه أن التفسير في ورد فقد هدفها، البنه لقمان

    .أسلم حتى عليه الوعظ

ُ  َرِضيَ روي البخاري عن عبد هللا بن مسعود   ا: قالَ   عْنه، هللاَّ  هِذه لَتْ نَزَ  لَمَّ

 علَى ذلكَ  َشقَّ  بظُْلم   إيمانَهُمْ [ 42: األنعام{ ]يَْلبُِسوا ولَمْ  آَمنُوا الَِّذينَ : }اآليَةُ 

ِ  َرسولُ  فقالَ  نَْفَسهُ؟ يَْظلِمْ  لَمْ  أيُّنا: وقالوا وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  أْصحابِ   هللاَّ

 ال بُنَيَّ  يا: }اِلْبنِهِ  لُْقمانُ  قالَ  كما هو إنَّما تَظُنُّوَن، كما ليسَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

ِ  تُْشِركْ  ْركَ  إنَّ  باهللَّ  [.13: لقمان{ ]َعِظيم   لَظُْلم   الشِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4804: الرقم أو الصفحة

 .الشِّركِ  إلى اآليةِ  في الَمذكورِ  الظُّلمِ  بانِصرافِ  تَصريح  : الَحديثِ  في- --1

 َمَعه َعبَُده أْشَركَ  فَإذا؛ الُمنِعمُ  هو هللاَ  إنَّ  َحيثُ  ظُلًما؛ الشِّركِ  َكونُ : َوفيه --2

 .َعظيم   بِظُلم   جاءَ  فَقَد َغيَره

 األَمنُ  فَلَه َشْيئًا باهللِ  يُشِركْ  لَم َمن وأَنَّ  ِشرًكا، تَُسمَّى ال الَمعاصيَ  أنَّ : َوفيه --3

 .ُمهتَد   وهو

 .تَتَفاَوتُ  الظُّلمِ  َدَرجاتِ  أنَّ : أيًضا َوفيه --6

 على واجب فرض معصية غير معروف في وطاعتهما الوالدين بر   -2

 واحترام الفضل، وتقدير لإلحسان، ءووفا بمثله، للمعروف مقابلة اإلنسان،

 المسلمين الوالدين في عام الوالدين إلى باإلحسان هللا وأمر. األسرة نظام

                              .واجبة كانا دين أي على الوالدين طاعة وأن والكافرين،
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 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى أْعرابِيٌّ  جاءَ    روي البخاري عن عبد هللا بن عمرو

ِ، َرسولَ  يا: فقالَ  وسلََّم، ِ  اإلْشراكُ : قالَ  الَكبائُِر؟ ما هللاَّ  ثُمَّ : قالَ  ماذا؟ ثُمَّ : قالَ  باهللَّ

 الَغُموُس؟ اليَِمينُ  وما: قُلتُ  الَغُموسُ  اليَِمينُ : قالَ  ماذا؟ ثُمَّ : قالَ  الوالَِدْينِ  ُعقُوقُ 

، اْمِرئ   مالَ  يَْقتَِطعُ  الذي: قالَ   .كاِذب   فيها وه ُمْسلِم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4800: الرقم أو الصفحة

 .فيها الُوقوعِ  ِمنَ  والتَّخويفُ  الَكبائرِ  ِمنَ  التَّحذيرُ  :الَحديثِ  وفي

ُجلُ  يَْلَعنَ  أنْ  ائِرِ الَكب أْكبَرِ  ِمن إنَّ    روي البخاري عن عبد هللا بن عمرو  الرَّ

ِ، َرسولَ  يا: قيلَ  والَِدْيهِ  ُجلُ  يَْلَعنُ  وكيفَ  هللاَّ ُجلُ  يَُسبُّ : قالَ  والَِدْيِه؟ الرَّ  أبا الرَّ

ُجِل، هُ  ويَُسبُّ  أباهُ، فَيَُسبُّ  الرَّ  .أُمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1840: رقمال أو الصفحة

 في َوكانَ  ِعيَسى،: ثاََلثَة   إاِلَّ  الَمْهدِ  في يَتََكلَّمْ  لَمْ   روي البخاري عن أبي هريرة

، له يُقَالُ  َرُجل   إِْسَرائِيلَ  بَنِي هُ  َجاَءْتهُ  يَُصلِّي، كانَ  ُجَرْيج   أُِجيبُهَا: فَقالَ  فََدَعْتهُ، أُمُّ

 في ُجَرْيج   َوكانَ  الُموِمَساِت، ُوُجوهَ  تُِريَهُ  حتَّى تُِمْتهُ  ال اللَّهُمَّ : فَقالَتْ  أَُصلِّي، أَوْ 

َضتْ  َصْومعتِِه،  نَْفِسهَا، ِمن فأْمَكنَْتهُ  َراِعيًا فأتَتْ  فأبَى، َكلََّمْتهُ وَ  اْمَرأَة   له فَتََعرَّ

 َوَسبُّوهُ، َوأَْنَزلُوهُ  َصْومعتَهُ  فََكَسُروا فأتَْوهُ  ُجَرْيج   ِمن: فَقالَتْ  ُغاَلًما، فََولََدتْ 

أَ  اعِ :  قالَ  ُغاَلُم؟ يا أَبُوكَ  َمن: فَقالَ  الُغاَلَم، أَتَى ثُمَّ  َوَصلَّى فَتََوضَّ : قالوا ي،الرَّ

 لَهَا اْبنًا تُْرِضعُ  اْمَرأَة   َوَكانَتِ . ِطين   ِمن إاِلَّ  اَل،: قالَ  َذهَب ؟ ِمن َصْومعتَكَ  نَْبنِي

 ِمْثلَهُ، اْبنِي اْجَعلِ  اللَّهُمَّ : فَقالَتْ  َشاَرة   ُذو َراِكب   َرُجل   بهَا فََمرَّ  إِْسَرائِيَل، بَنِي ِمن

اِكِب، علَى َوأَْقبَلَ  ثَْديَهَا فَتََركَ   ثَْديِهَا علَى أَْقبَلَ  ثُمَّ  ِمْثلَهُ، تَْجَعْلنِي ال اللَّهُمَّ : فَقالَ  الرَّ

هُ،  يََمصُّ  َوَسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى أَْنظُرُ  َكأَنِّي هَُرْيَرةَ  أَبُو: قالَ  - يََمصُّ

: فَقالَ  ثَْديَهَا، فَتََركَ  هِذه، ِمْثلَ  اْبنِي تَْجَعلِ  ال اللَّهُمَّ : فَقالَتْ  بأََمة ، ُمرَّ  ثُمَّ  - إِْصبََعهُ 
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اِكبُ : فَقالَ  َذاَك؟ لِمَ : فَقالَتْ  ِمْثلَهَا، اْجَعْلنِي اللَّهُمَّ   َوهِذه الَجبَابَِرِة، ِمنَ  َجبَّار   الرَّ

 .تَْفَعلْ  َولَمْ  َزنَْيِت، َسَرْقِت،: يقولونَ  األَمةُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0604: الرقم أو الصفحة

 (0110) ومسلم له، واللفظ( 0604) البخاري أخرجه:  التخريج

 .إغضابِها ِمن والحَذرُ  األُمِّ  فضلُ  :الحديثِ  وفي --5

 .شدائِده في بَربِّه ظَنَّه العبدُ  يُحِسنَ  أنْ : وفيهِ  --2

هُ  َمن أنَّ : وفيه --3 الةِ  عليهِ  وليُقبِلْ  تعالى، هللاِ  إلى فليَْفزعْ  أمر   أهمَّ  بالصَّ

عاءِ   .والدُّ

 األولياءِ  كراماتِ  إثباتُ : وفيه --6

 أنها وبما أوالدها، تربية سبيل في لمعاناتها والطاعة البر   بزيادة األم وتختص  

 والرضاع، الحمل،: المشاق من ثالث لمراتب تتعرض اآلية ذكرت كما

ة، أرباع ثالثة لها جعل والوضع،  الربع، وللب المبر 

ِ  َرسولِ  إلى َرُجل   َجاءَ   روي البخاري عن أبي هريرة  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  كَ : قالَ  َصَحابَتِي؟ بُحْسنِ  النَّاسِ  أَحقُّ  َمن هللاَّ  َمْن؟ ثُمَّ : قالَ  أُمُّ

كَ  ثُمَّ : قالَ  كَ  ثُمَّ : قالَ  َمْن؟ ثُمَّ : قالَ  أُمُّ  أبُوكَ  ثُمَّ : قالَ  َمْن؟ ثُمَّ : قالَ  أُمُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1845: الرقم أو الصفحة

 (0169) ومسلم له، واللفظ( 1845) البخاري أخرجه:  التخريج
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 وقصر عامان، بالرضاع تحريموال النفقات أحكام في الرضاع مدة أقصى -3

 أبي غير العلماء رأي هو عامين على التحريم به يتعلق الذي الرضاع مدة

 .حنيفة

 َوَحْملُهُ : تعالى لقوله شهرا ثالثون المحرم الرضاع مدة أن حنيفة أبو ورأى

 .َشْهراً  ثاَلثُونَ  َوفِصالُهُ 

 قال آيتين، مجموع من أشهر ستة الحمل مدة أقل أن أيضا العلماء واستنبط

 يُتِمَّ  أَنْ  أَرادَ  لَِمنْ  كاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوالَدهُنَّ  يُْرِضْعنَ  َواْلوالِداتُ : آية في تعالى

ضاَعةَ   ثاَلثُونَ  َوفِصالُهُ  َوَحْملُهُ : أخرى آية في وقال ،[ 233/ 2 البقرة] الرَّ

                                                                 [ .15/ 64 األحقاف] َشْهراً 

 كفاهُ  أشهُر   تِسعةِ  في المرأةُ  وَضعتِ  إذا: قال عنهما هللاُ  رِضيَ  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ 

ضاعِ  منَ   منَ  كفاهُ  أشهُر   لَِسبعةِ  وضَعتْ  وإذا شهًرا، وعشرونَ  واحد   الرَّ

ضاعِ   ألنَّ  مالِن؛كا فَحْوالنِ  أشهُر   لِستَّةِ  وضَعتْ  وإذا شهًرا، وعشرونَ  ثالثة   الرَّ

 [.15: األحقاف{ ]َشْهًرا ثاََلثُونَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ : }يقولُ  تعالى هللاَ 

 مشكل تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عكرمة:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  085/ 4: الرقم أو الصفحة اآلثار

 الصحيح شرط على

 وال تعد   ال التي الكثيرة النعم من وغيرها إليمانا نعمة على هلل الشكر -6

  التربية، نعمة على وللوالدين تحصى،

 ومن تعالى، هللا شكر فقد الخمس الصلوات صل ى من :عيينة بن سفيان قال

 .شكرهما فقد الصلوات أدبار في لوالديه دعا

 .الناسَ  يَْشُكرُ  ال َمن هللاَ  يَْشُكرُ  ال وفي الصحيح عن أبي هريرة

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6955: الرقم أو الصفحة
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سولُ  يقولُ  الَحديثِ  هذا وفي  ال َمن هللاَ  يَشُكرُ  ال" :وسلَّم عليهِ  هللاُ  صلَّى الرَّ

 كان إذا إليه، أحَسنَ  الَّذي عْبِده ِمن ُشكًرا تَعالى هللاُ  يَْقبلُ  ال: أي ،"النَّاسَ  يَشُكرُ 

 نَِعَمهم، ويَكفُرُ  النَّاِس، ِمن أحد   إليه قدَّمه الذي المعروفَ  يَْنسى نممَّ  العْبدُ  هذا

 .ببْعِضهما األمَرينِ  التِّصالِ  وذلك عليها؛ يَْشُكُرهم وال

ْكرِ  وتْركُ  النَّاسِ  نِْعَمةِ  ُكفرانُ  وعاَدتِه طبِعه ِمنْ  كان َمنْ  أنَّ  َمعناه: وقيل  لهم، الشُّ

كرِ  وتْركُ  هللاِ  نِْعمةِ  كْفرُ  وطْبِعه عاَدتِه ِمن كان  على ُمعتاًدا ليس ألنَّه له؛ الشُّ

كرِ   وإنَّما َشَكَره، وإنْ  هللاَ  يْشُكرُ  ال كَمن النَّاسَ  يَشُكرُ  ال َمن أنَّ : معناه وقيل. الشُّ

 على جَرتْ  لكونِها بل منهم، صَدَرتْ  النِّعَمةِ  لِكْونِ  ليس النَّاسِ  ُشْكرِ  على الَحثُّ 

 في إليكَ  أحَسنَ  لكونِه عبًدا شَكْرتَ  فإذا هللاُ، هو الحقيقَةِ  على ِعمُ والُمن أيِديهم،

نيا،  .ذلك فاِعلُ  أنَّه العتِقادِ  ال بذلك، أَمرَ  الشَّاِرعِ  لكْونِ  ُشْكَره فإنَّ  الدُّ

 .ألهلِه المعروفِ  وحْفظِ  الَوفاِء، على الَحثُّ : الَحديثِ  وفي

ْنيا فِي َوصاِحْبهُما آية -5  بما الكافرين األبوين صلة جواز على دليل وفاً َمْعرُ  الدُّ

. برفق اإلسالم إلى والدعوة القول وإالنة فقيرين، كانا إن المال من أمكن

 ويؤيده

 عليه هللا صل ى للنبي قالت الصديق بكر أبي بنت أسماء أن روي البخاري 

 أو الرضاعة، من أمها عليها قدمت وقد -ومسلم البخاري رواه فيما وسل م

ِ  َرسولِ  َعْهدِ  في ُمْشِرَكة   وهي أُمِّي َعلَيَّ  قَِدَمتْ  : -تهاخال  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ  فَاْستَْفتَْيتُ  وسلََّم،  أفَأَِصلُ  َراِغبَة ، وهي: قُلتُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .أُمَّكِ  ِصلِي نََعمْ : قالَ  أُمِّي؟

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  حدثالم|  بكر أبي بنت أسماء:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0400: الرقم أو الصفحة البخاري

 (5000) ومسلم له، واللفظ( 0400) البخاري أخرجه:  التخريج

ى عبد بنت قتيلة هي: أسماء ووالدة  وعبد عائشة وأم. أسد عبد بن العز 

 .ماإلسال قديمة رومان أم هي الرحمن
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ْنيا فِي َوصاِحْبهُما: تعالى قوله ودل    يستحق ال الولد أن على َمْعُروفاً  الدُّ

 عليه، بدين له يحبس وال قذفه، إذا له يحد   ال وأنه والديه، أحد على القصاص

 .الحاجة عند والديه نفقة الولد على وأن

 اسم ظاهر هو كما عموم،ال به المراد إِلَيَّ  أَنابَ  َمنْ  َسبِيلَ  َواتَّبِعْ : تعالى قوله -4

 األنبياء سبيل وهي اإلنسان، والمأمور العالم، لجميع وصية فهو الموصول،

 :هنا والمراد الشيء، إلى ورجع مال: معناه وأناب. الصالحين والمؤمنين

 ورجع وسل م، عليه هللا صل ى النبي واتبع اإلسالم، إلى ورجع الشرك، من تاب

. بالشرك يأمران اللذين الوالدين سبيل ال لطاعة،با واإلخالص بالتوحيد هللا إلى

 هللا ألمر حجة وأنه المسلمين، إجماع صحة على دليل السبيل باتباع األمر وهذا

 النساء] اْلُمْؤِمنِينَ  َسبِيلِ  َغْيرَ  َويَتَّبِعْ : تعالى قوله مثل وهو باتباعهم، إيانا تعالى

6 /115. ] 

 القبور، في من ببعث وجل   عز   هللا من توعد.. ُعُكمْ َمْرجِ  إِلَيَّ  ثُمَّ : سبحانه قوله -4

 .وكبيرها األعمال بصغير واالعالم للجزاء إليه والرجوع

 تعالى، هللا قدرة إعالم به قصد.. َحبَّة   ِمْثقالَ  تَكُ  إِنْ  إِنَّها بُنَيَّ  يا: تعالى قوله -4

 معاصيوال الطاعات أو الخطيئة أو الحسنة تكن فمهما ورجاء، منه وتخويف

ح ال إذ للخردلة، ثقال يدرك ال الحس   ألن هللا، بها يأت خردل حبة مثقال  ترج 

                                                                                         .ميزانا

 مكان أي في خردل حبة مثقال رزق لإلنسان كان لو بأنه اآلية القرطبي وفس ر

 إلى يسوقها حتى بها، هللا جاء( األرض) والسفلي( السموات) لعلويا العالم في

 ات باع وعن الفرائض، أداء عن به تشتغل حتى للرزق تهتم ال أي رزقه هي من

 المعنى هذا ومن. إلي أناب من سبيل

 شيء كل وأحصى علما، شيء بكل أحاط قد تعالى هللا بأن اآلية هذه نطقت وقد

 .له شريك ال سبحانه عددا
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، لَِرُجل   الَخْيلُ    روي البخاري عن أبي هريرة ، َولَِرُجل   أَْجر   َرُجل   وعلَى ِسْتر 

، ا ِوْزر  ِ، َسبيلِ  في َربَطَهَا فََرُجل  : أَْجر   له الذي فأمَّ  أَوْ  َمْرج   في بهَا فأطَالَ  هللاَّ

ْوَضةِ  أَوِ  الَمْرجِ  ِمنَ  ذلكَ  ِطيَلِهَا في أََصابَتْ  فَما َرْوَضة ،  َحَسنَات ، له َكانَتْ  الرَّ

 َحَسنَات   َوأَْرَواثُهَا آثَاُرهَا، َكانَتْ  َشَرفَْينِ  أَوْ  َشَرفًا فَاْستَنَّتْ  ِطيَلُهَا، اْنقَطَعَ  أنَّهُ  ولو

تْ  أنَّهَا ولو له،  له، َحَسنَات   ذلكَ  كانَ  يَْسقِيَ  أَنْ  يُِردْ  َولَمْ  منه فََشِربَتْ  بنَهَر ، َمرَّ

، لِذلكَ  فَهي ِ  َحقَّ  يَْنسَ  لَمْ  ثُمَّ  َوتََعفُّفًا تََغنِّيًا َربَطَهَا َرُجل  وَ  أَْجر   َواَل  ِرقَابِهَا في هللاَّ

، لِذلكَ  فَهي ظُهُوِرهَا،  اإلْساَلِم، ألْهلِ  َونَِواءً  َوِريَاءً  فَْخًرا َربَطَهَا َوَرُجل   ِسْتر 

ِ  َرُسولُ  َوُسئِلَ  ِوْزر   ذلكَ  علَى فَهي  ما: فَقالَ  الُحُمِر، َعنِ  َوَسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ةُ  الَجاِمَعةُ  اآليَةُ  هِذه إاِلَّ  شيء   فِيهَا َعلَيَّ  أُْنِزلَ  ة   ِمْثقالَ  يَْعَملْ  فَمن: }الفَاذَّ  َخْيًرا َذرَّ

ة   ِمْثقالَ  يَْعَملْ  َوَمن يََرهُ، ا َذرَّ  [.4: الزلزلة{ ]يََرهُ  َشر ً

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0045: الرقم أو الصفحة

 بنحوه( 894) ومسلم ،( 0045) البخاري أخرجه:  التخريج

 عن والنهي بالمعروف واألمر الصالة وهي الطاعات تعظيم اآلية في -4

 المنكر تغيير على والحض   والفضائل، الطاعات جميع يشمل وهذا المنكر،

 .أحيانا يؤذى المغي ر بأن إشعار وفيه ضرر، اإلنسان نال وإن والصبر،

 وغيرها، األمراضك الدنيا لشدائد التعرض عند إليه مندوب الصبر أن كما

، عز   هللا معصية إلى الجزع من يخرج أال اإلنسان وعلى  حقيقة من فإن وجل 

 .المكاره على الصبر اإليمان

 أي األمور، عزم من المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر الصالة إقامة وإن

 .الواجبة األمور من وجعله به، وأمر هللا عزمه مما

 ما: فَقالوا الطُُّرقَاِت، علَى َوالُجلُوسَ  إِيَّاُكمْ  يوفي الصحيح عن أبي سعيد الخدر

، لَنَا  فأْعطُوا الَمَجالَِس، إاِلَّ  أَبَْيتُمْ  فَإَِذا: قالَ  فِيهَا، نَتََحدَّثُ  َمَجالُِسنَا هي إنَّما بُدٌّ
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 َردُّ وَ  األَذى، َوَكفُّ  البََصِر، َغضُّ : قالَ  الطَِّريِق؟ َحقُّ  َوما: قالوا َحقَّهَا، الطَِّريقَ 

 .الُمْنَكرِ  َعنِ  َونَْهي   بالَمعروِف، َوأَْمر   السَّاَلِم،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0641: الرقم أو الصفحة

 المذكورةِ  اآلدابِ  هِذه ِضْمنَ  يَدُخلُ  وأيًضا الطَّريِق، آدابِ  ِمن َعظيمة   ُجملة   فهذه

بيِل، ابنِ  وإرشادُ  الَكالِم، ُحسنُ  :الَحديثِ  هذا في --5  الَملهوِف، وإغاثةُ  السَّ

 األغراِض، َحملِ  على ةُ والُمعاَون الَمظلوِم، وإعانةُ  وإرشاُده، الضالِّ  وِهدايةُ 

 .ذلك ونَحوُ 

 فإنَّ  لبَعض ؛ بَعِضِهم الُمسلِمين ُمعاَملةِ  ُحسنِ  إلى نَْدب   الَحديثِ  هذا وفي --2

 ُمعامالت   بْينهم ويَحُصلُ  النَّاِس، ِمن الَكثيرُ  الَعددُ  به يَُمرُّ  الطَّريقِ  على الجالِسَ 

 .هذا كلِّ  في الُمعاَملةِ  بُحسنِ  فَعليهِ  َكثيرة ؛

رْ  َوال: تعالى قوله دل   -15 : اآلية ومعنى التكبر، تحريم على لِلنَّاسِ  َخدَّكَ  تَُصعِّ

 عليهم وأقبل لهم، واحتقارا بالنفس، وإعجابا عليهم، تكبرا للناس خدك تمل وال

 يكمل حتى إليه فاصغ الناس، أصغر حد ثك وإذا مستأنسا، مؤنسا متواضعا

                                           .وسل م ليهع هللا صل ى النبي يفعل كان كما حديثه،

 المتََكبِّرونَ  يُحَشرُ   أخرج األلباني في صحيح الترمذي عن عبد هللا بن عمرو

جالِ  ُصَورِ  في الذَّرِّ  أمثالَ  القيامةِ  يومَ  لُّ  يغشاهمُ  الرِّ  يُساقونَ  ، َمكان   كلِّ  من الذُّ

 أَْهلِ  ُعصارةِ  من يَسقونَ  األَْنيارِ  نارُ  تعلوهُم بولُسَ  يسمَّى َجهَنَّمَ  في سجن   إلى

 الخبالِ  طينةَ  النَّارِ 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0680: الرقم أو الصفحة

 (4444) وأحمد له، واللفظ( 0680) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .عاقِبَتِهم ُسوءِ  وبيانُ  والمتكبِّرين، الِكْبرِ  َذمُّ : الحديثِ  وفي --5
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دُ : وفيه --2  .منها هللاُ  أعاَذنا النَّاِر، في الَعذابِ  أنواعِ  تَعدُّ

 تَحاَسُدوا، الكما روي مسلم عن أبي هريرة    المتكلم، عن تدبر ال: والخالصة

 بَْعض ، بَْيعِ  علَى بَْعُضُكمْ  يَبِعْ  وال تَدابَُروا، وال تَباَغُضوا، وال تَناَجُشوا، وال

 يَْحقُِرهُ  وال يَْخُذلُهُ، وال يَْظلُِمهُ  ال الُمْسلِِم، أُخو الُمْسلِمُ  إْخوانًا هللاِ  ِعبادَ  وُكونُوا

ات   ثاَلثَ  َصْدِرهِ  إلى ويُِشيرُ  هاهُنا التَّْقَوى  قِرَ يَحْ  أنْ  الشَّرِّ  ِمنَ  اْمِرئ   بَحْسبِ  َمرَّ

، الُمْسلِمِ  علَى الُمْسلِمِ  ُكلُّ  الُمْسلَِم، أخاهُ   .وِعْرُضهُ  ومالُهُ، َدُمهُ، َحرام 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0146: الرقم أو الصفحة

 له فظوالل( 0146) ومسلم مختصراً،( 4046) البخاري أخرجه:  التخريج

 ِخيانتِهو ِخذالنِه وتحريمُ  وِعرِضه، ومالِه، المسلمِ  دمِ  تحريمُ : الحديثِ  في --5

ثَه وأنْ  واحتقاِره،  .كِذبًا يُحدِّ

 .القلبِ  في التَّقوى أنَّ : وفيه --2

 يحرم بل متكبرا، متبخترا األرض في يمشي أن اإلنسان على يحرم -11

                                                                  .الحاالت كل في التكبر

 الُخياَلِء، ِمنَ  إزاَرهُ  يَُجرُّ  َرُجل   بْينَما   رروي البخاري عن عبد هللا بن عم

 .القِياَمةِ  يَومِ  إلى األْرضِ  في يَتََجْلَجلُ  فَهو به، ُخِسفَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0691: الرقم أو الصفحة

 صلَّى النبيَّ  أتى رجاًل  أنَّ    وفي السلسلة الصحيحة لِللباني عن أبي هريرة

 إليَّ  ُحبِّب رجل   إني هللاِ  رسولَ  يا:  فقال ، اًل جمي رجاًل  وكان وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ 

 بِشراك:  قال إما ، أحد   يفوقني أن أُحبُّ  ما حتى ترى ما منه وأُعطيتُ  ، الجمالُ 
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 من الكبرَ  ولكنَّ  ، ال:  قال ؟ ذلك الِكبرِ  أفمنَ  ، نَعلي بِشْسع:  قال وإما ، نْعلي

 الناسَ  وغمطَ  ، الحقَّ  بطَر

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6/549: الرقم أو الصفحة

 .الناسِ  على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  النهيُ  :الحديثِ  وفي

 اإلسراع بين ما وهو المشي، في التوسط أي القصد لإلنسان يندب -12

                              .الشيطان وثب تثب وال المتماوتين، دبيب تدب   فال والبطء،

ُ  صلَّى النَّبيُّ  يَكنِ  لم    وفي صحيح الترمذي عن علي بن أبي طالب  علْيهِ  هللاَّ

أسِ  ضخمُ  والقَدمينِ  اْلكفَّينِ  شْثنُ  بالقصيرِ  وال بالطَّويلِ  وسلَّمَ   الكراديسِ  ضخمُ  الرَّ

 بعَدهُ  وال قبلَهُ  أرَ  لم صبَب   من انحطَّ  كأنَّما تَكفًُّؤا تَكفَّأَ  مشى إذا المسَربةِ  طويلُ 

ُ  صلَّى مثلَهُ   وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0404: الرقم أو الصفحة

 الحاجة حسب والتكلم الصوت، رفع في التكلف عدم إليه يندب كما -13

 كله ذلكب والمراد يؤذي، تكل ف الحاجة من بأكثر الجهر فإن والمعتاد،

 .التواضع

 مثل ونهاقه والحمار الحمير، بصوت الحاجة عن الزائد الصوت رفع شب ه وقد

 .والشتيمة البليغ الذم   في

 أصوات بقبح المخاطبة في الصوت رفع قبح تعريف على دليل اآلية وفي

 .عالية ألنها الحمير،
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 بترك أو بهم، تهاونا الناس وجوه في الصياح بترك تعالى هللا من أدب واآلية

 كانت فقد وعاداتها، الجاهلية أخالق من ألنه عنه، هللا نهى وقد جملة، الصياح

 .ذلك وغير الجهير الصوت بجهارة تفخر العرب

 .واألقوال األفعال جميع في التوسط إلى إشارة وتلك

 ا،ثاََلثً  أَعاَدهَا بَكلَِمة   تََكلَّمَ  إَذا كانَ  أنَّهُ  وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك

 .ثاََلثًا عليهم َسلَّمَ  عليهم، فََسلَّمَ  قَْوم   علَى أتَى وإَذا عْنه، تُْفهَمَ  حتَّى

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  81: الرقم أو الصفحة

 األخالق ومكارم واآلخرة الدين فضائل بين لقمان وصية جمعت: والخالصة

 :أسباب أو علل وسبع ،نواه وثالثة أوامر، تسعة واشتملت الدنيا، في

 : األوامر أما

 الوالدين. ببر   األمر فهي --1

  .وللوالدين هلل والشكر --2

 .بالمعروف الدنيا في الوالدين ومصاحبة --3

  .والصالحين األنبياء سبيل واتباع --6

 .الصالة وإقامة --6

  .بالمعروف واألمر --5

 .المنكر عن والنهي --4

 .المشي في واالعتدال  --4

    .الصوت وإخفاض --4
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 : النواهي وأما  

  .الشرك عن النهي فهي --1

  .(تكبرا تكلم عمن اإلعراض) الخد تصعير عن والنهي --2

 ( .وتبخترا اختياال) مرحا المشي عن والنهي --3

 :هي األسباب أو والتعليالت

َ  فَإِنَّ  َكفَرَ  َوَمنْ  لِنَْفِسِه، يَْشُكرُ  فَإِنَّما يَْشُكرْ  َوَمنْ  -1  .َحِميد   َغنِيٌّ  هللاَّ

ْركَ  إِنَّ  -2  .َعِظيم   لَظُْلم   الشِّ

 .تَْعَملُونَ  ُكْنتُمْ  بِما فَأُنَبِّئُُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  إِلَيَّ  اْلَمِصيُر، إِلَيَّ  -3

َ  إِنَّ  -6  .َخبِير   لَِطيف   هللاَّ

 .اأْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  ذلِكَ  إِنَّ  -5

َ  إِنَّ  -4  .فَُخور   ُمْختال   ُكلَّ  يُِحبُّ  ال هللاَّ

 .اْلَحِميرِ  لََصْوتُ  اأْلَْصواتِ  أَْنَكرَ  إِنَّ  -4

 لقمان سورة]التوحيد   دالئل مشاهدة مع الشرك على المشركين توبيخ -1   

 [05 الى 00 اآليات( : 05)

َر لَُكْم ما فِي السَّماواِت َوما فِي اأْلَْرِض َوأَْسبَغَ  َ َسخَّ َعلَْيُكْم نَِعَمهُ  أَلَْم تََرْوا أَنَّ هللاَّ

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َوال ُهدًى َوال ِكتاٍب  ظاِهَرةً َوباِطنَةً َوِمَن النَّاِس َمْن يُجاِدُل فِي هللاَّ

ُ قالُوا بَْل نَتَّبُِع ما َوَجْدنا َعلَْيِه آباَءنا 00ُمنِيٍر ) ( َوإِذا قِيَل لَُهُم اتَّبُِعوا ما أَْنَزَل هللاَّ

ِعيِر )أََولَْو كاَن الشَّ   (05ْيطاُن يَْدُعوُهْم إِلى َعذاِب السَّ

 التفسير 

 في بما االنتفاع لكم يَسَّرَ  هللا أن -الناس أيها- وتشاهدوا تروا ألم - 25

 دواب من األرض في ما أيًضا لكم ويَسَّرَ  وكواكب، وقمر شمس من السماوات؛
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 سنوح الصورة كجمال للعيان؛ ظاهرة نعمه عليكم وأكمل ونبات، وشجر

 من وحى إلى مستند علم لغير هللا توحيد في والعلم، كالعقل خفية وباطنة الهيئة،

       .هللا من منزل واضح كتاب وال مستنير، عقل أو هللا،

 رسوله على هللا أنزل ما اتبعوا: هللا توحيد في المجادلين لهؤالء قيل وإذا - 21

 آلهتنا، عبادة من أسالفنا هعلي وجدنا ما نتبع بل نتبعه، ال: قالوا الوحي، من

 - األوثان عبادة من به يضلهم بما - يدعوهم الشيطان كان ولو أسالفهم أيتبعون

 !القيامة؟ يوم السعير عذاب إلى

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يفهم

 من فيها بما السموات خلق فإنه واإلنعام، الخلق هللا وحدانية على الدليل -1

 األرض وخلق المنافع، لهم جالبة للناس، وذللها ومالئكة، ونجوم وقمر شمس

 ال وما وذرة وبخار وهواء وماء ومعادن وثمار وأشجار جبال من فيها وما

 كانت سواء آدم، بني على وأتمها النعم وأكمل. اإلنسان لنفع وكلها يحصى،

 والجمال، والجاه المالو الخلقة وكمال كالصحة محسوسة، مشاهدة ظاهرة

 تعالى، باهلل اليقين وحسن والعقل كالمعرفة مجردة معقولة أو اإلسالم، وشرائع

 المتجددة العلمية االكتشافات تطور مع علميا ستعرف أو معروفة كانت وسواء

     .عصر كل في

ُ : ولوايق حتَّى شيء   ُكلِّ  عن النَّاسُ  لَيَْسأَلَنَُّكمُ      وفي الصحيح عن أبي هريرة  هللاَّ

، ُكلَّ  َخلَقَ   َخلَقَهُ؟ فَمن شيء 

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

    [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  501: الرقم أو الصفحة

 َمن َكَذا؟ َخلَقَ  َمن: فيَقولُ  أَحَدُكمْ  الشَّْيطَانُ  يَأْتي    وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  فَْليَْستَِعذْ  بَلََغهُ  فَإَِذا َربََّك؟ َخلَقَ  َمن: يَقُولَ  حتَّى ا؟َكذَ  َخلَقَ   .وْليَْنتَهِ  باهللَّ
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0044: الرقم أو الصفحة

 (506) ومسلم ،(0044) البخاري أخرجه:  التخريج

 .والكْفرِ  الشَّرِّ  في يُوقَِعه حتَّى آَدمَ  بابنِ  يَتربَّصُ  الشَّيطانَ  أنَّ  :يثِ الحد وفي --5

 .الكْفرِ  إلى تُؤدِّي التي الُوجوديَّةِ  األسئلةِ  مع االسترسالِ  ِمن تَحذير  : وفيه --2

؛ اإليمانِ  مع إليه، القدرةِ  وإرجاعَ  هللِ  األمرِ  تَسليمَ  أنَّ  بَيانُ : وفيه --3  فيه التَّامِّ

 .ُسبحانَه باهللِ  الكْفرِ  في الُوقوعِ  ِمن خَرج  مَ 

 ، سربِهِ  في آمنًا منكم أصبحَ  َمن وفي صحيح الترمذي عن عبيد هللا بن محصن

نيا لَهُ  حيزت فََكأنَّما ، يوِمهِ  قوتُ  عنَدهُ  جسِدهِ  في ُمعافًى  الدُّ

 يالترمذ صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  محصن بن عبيدهللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0064: الرقم أو الصفحة

 (6565) ماجه وابن له، واللفظ( 0064) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .والقوتِ  والعافيةِ  األمانِ  إلى اإلنسانِ  حاجةِ  َضرورةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي

 فريقا فإن واإلنعام، الخلق من هللا توحيد على الدالة األدلة كثرة من بالرغم -2

 في يخاصمون أو يجادلون خلف بن وأبي   الحارث بن كالن ضر الناس من

 ني ر، مضيء كتاب بيان أو رسول سنة من نقلية أو عقلية حجة بغير التوحيد

 :تعالى قال كما األسالف، تقليد وإال إليهم، يلقى فيما الشيطان هي ةالحج وإنما

ياِطينَ  َوإِنَّ   [ .121/ 4 األنعام] لِيُجاِدلُوُكمْ  أَْولِيائِِهمْ  إِلى لَيُوُحونَ  الشَّ

اوفي عمدة التفسير عن عبد هللا بن عباس  ا تَأُْكلُوا َواَل : } نَزلَتْ  لمَّ  يُْذَكرِ  لَمْ  ِممَّ

ِ  اْسمُ  ًدا خاِصُموا أنْ : قُريش   إلى فاِرسُ  أَرَسلَتْ  ،[121: األنعام{ ]َعلَْيهِ  هللاَّ  محمَّ

ين   بيِدكَ  أنتَ  تَذبَحُ  فما: له وقولُوا ، فهو بِسكِّ  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  ذبَحَ  وما َحالل 
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؟ فهو -الَمْيتةَ  يعني- َذهَب   ِمن بِِشْمِشير    ينَ الشَّيَاطِ  َوإِنَّ : }اآليةُ  هذه فنَزلَتْ ! َحرام 

 ِمن الشَّياطينَ  وإنَّ : قال ،[121: األنعام{ ]لِيَُجاِدلُوُكمْ  أَْولِيَائِِهمْ  إِلَى لَيُوُحونَ 

 .قُريش   وأولياَءهم فاِرَس،

 التفسير عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 |   صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/954: الرقم أو الصفحة

بَهَ  الشَّيطانِ  إلقاءُ  :الَحِديثِ  وفي --5  .اإلسالمِ  أعداءِ  إلى الشُّ

 .األحكامِ  في الَعقلِ  على النَّصِّ  تَقديمِ  أهميَّةُ : وفيه --2

 البينات اآليات من رسوله على هللا أنزل ما باتباع المشركون أمر إذا -3

 وبما واألجداد، اآلباء بتقليد التمسك إال جوابا يجدوا لم المطهرة، والشرائع

      .ضالل على يتبعونه فإنهم هواء،واأل الوساوس من الشيطان لهم يزين

ا   روي مسلم عن المسيب بن حزن   َرُسولُ  َجاَءهُ  الَوفَاةُ  طَالِب   أَبَا َحَضَرتْ  لَمَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  ، أَبَا ِعْنَدهُ  فََوَجدَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ  بنِ  أَُميَّةَ  أَبِي بنَ  هللاِ  َوَعْبدَ  َجْهل 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَقالَ  الُمِغيَرِة، ، يا: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ ُ، إاِلَّ  إِلَهَ  ال: قُلْ  َعمِّ  َكلَِمةً  هللاَّ

، أَبُو فَقالَ  هللاِ، ِعْندَ  بهَا لكَ  أَْشهَدُ   طَالِب ، أَبَا يا: أَُميَّةَ  أَبِي بنُ  هللاِ  َوَعْبدُ  َجْهل 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  يََزلْ  فَلَمْ  الُمطَّلِِب؟ عبدِ  ِملَّةِ  عن أَتَْرَغبُ   يَْعِرُضهَا َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 عبدِ  ِملَّةِ  علَى هو: َكلََّمهُمْ  ما آِخرَ  طَالِب   أَبُو قالَ  حتَّى الَمقالَةَ  تِلكَ  له َويُِعيدُ  عليه،

ُ، إاِلَّ  إِلَهَ  ال: يَقُولَ  أَنْ  َوأَبَى الُمطَّلِِب، ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَقالَ  هللاَّ  أَما: َسلَّمَ وَ  عليه هللاَّ

 ِ ُ  فأْنَزلَ  َعْنَك، أُْنهَ  لَمْ  ما لكَ  ألَْستَْغفَِرنَّ  َوهللاَّ  َوالَِّذينَ  للنبيِّ  كانَ  ما: }َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

 أنَّهُمْ  لهمْ  تَبَيَّنَ  ما بَْعدِ  ِمن قُْربَى أُولِي َكانُوا ولو لِْلُمْشِرِكينَ  يَْستَْغفُِروا أَنْ  آَمنُوا

ُ  َوأَْنَزلَ  ،[113: التوبة{ ]مِ الَجِحي أَْصَحابُ   فَقالَ  طَالِب ، أَبِي في تََعالَى هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  لَِرُسولِ  َ  َولَِكنَّ  أَْحبَْبتَ  َمن تَْهِدي ال إنَّكَ : }َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  َمن يَْهِدي هللاَّ

 [. 54: القصص{ ]بالُمْهتَِدينَ  أَْعلَمُ  َوهو يََشاءُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  نحز بن المسيب:  الراوي
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 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  06: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 06) ومسلم ،(6440) البخاري أخرجه:  التخريج

 اآليات( : 05) لقمان سورة]الكافر  طريقة وسوء المؤمن منهج سالمة -4

 [06 الى 00

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَ  ِ َوَمْن يُْسلِْم َوْجَههُ إِلَى هللاَّ قَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقى َوإِلَى هللاَّ

( َوَمْن َكفََر فاَل يَْحُزْنَك ُكْفُرهُ إِلَْينا َمْرِجعُهُْم فَنُنَبِّئُُهْم بِما 00عاقِبَةُ اأْلُُموِر )

ُدوِر ) َ َعلِيٌم بِذاِت الصُّ هُْم إِلى َعذاٍب ( نَُمتُِّعُهْم قَلِيالً ثُمَّ نَْضطَرُّ 00َعِملُوا إِنَّ هللاَّ

 (06َغلِيٍظ )

 التفسير 

 بأوثق أمسك فقد َعمله، في ومحسنًا عبادته له مخلًصا هللا على يُْقبل ومن - 22

 وحده هللا إلى به، أمسك ما انقطاع يخاف ال حيث النجاة يرجو من به يتعلق ما

 .يستحق بما كال فيجازي ومرجعها، األمور، مصير

 يوم مرجعهم وحدنا إلينا كفره، -الرسول أيها- نكيحز فال باهلل كفر ومن - 23

 عليم هللا إن عليها، ونجازيهم الدنيا، في سيئات من عملوا بما فنخبرهم القيامة،

 .فيها مما شيء عليه يخفى ال الصدور، في بما

 القيامة يوم نلجئهم ثم قلياًل، زمنًا الدنيا في الملذات من نعطيهم بما نمتعهم - 26

 .النار عذاب هو دشدي عذاب إلى

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 في وفريق الجنة، في فريق: فريقان اآلخرة في الناس أن على اآليات دلت --1

 هللا عبد بأن عمله، وأتقن تعالى، هللا إلى وقصده عبادته أخلص فمن السعير،

 موثقا أخذوا الذين نالناجي من فهو يراه، رب ه فإن يراه يكن لم فإن يراه، كأنه

 .تعالى هللا إلى ومصيرها كلها األمور ومنتهى يعذبهم، ال أنه هللا من متينا
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ِ  رسولُ  علَينا خرجَ   عن عبد هللا بن عمرو الصحيح وفي  ُ  صلَّى هللاَّ  علَيهِ  هللاَّ

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

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

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

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

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

ِ  رسولَ  يا العملُ  ففيمَ :  أصحابُه فقالَ  أبًدا منهم يُنقَصُ  وال  قد أمر   كانَ  إن هللاَّ

 الجنَّةِ  أَْهلِ  بَعملِ  لَهُ  يُختَمُ  نَّةِ الج صاحبَ  فإنَّ  ، وقاِربوا سدِّدوا:  فقالَ  ؟ منهُ  فُِرغَ 

 َعملَ  وإن ، النَّارِ  أَْهلِ  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 

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0565: الرقم أو الصفحة

 يجازيه، هللا فإن غيره، به فأشرك وحدانيته أنكر أو هللا وجود أنكر ومن --2

 .وأعلن العبد أسر   ما بكل عليم وهللا

 عليه هللاُ  ىَصلَّ  النبيِّ  إلى أْعرابِيٌّ  جاءَ  روي البخاري عن عبد هللا بن عمرو

ِ، َرسولَ  يا: فقالَ  وسلََّم، ِ  اإلْشراكُ : قالَ  الَكبائُِر؟ ما هللاَّ  ثُمَّ : قالَ  ماذا؟ ثُمَّ : قالَ  باهللَّ

 الَغُموُس؟ اليَِمينُ  وما: قُلتُ  الَغُموسُ  اليَِمينُ : قالَ  ماذا؟ ثُمَّ : قالَ  الوالَِدْينِ  ُعقُوقُ 

،ُمْسلِ  اْمِرئ   مالَ  يَْقتَِطعُ  الذي: قالَ   .كاِذب   فيها هو م 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4800: الرقم أو الصفحة

 .فيها الُوقوعِ  ِمنَ  والتَّخويفُ  الَكبائرِ  ِمنَ  التَّحذيرُ  :الَحديثِ  وفي
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 يساقون ثم قليلة، مدة هافي يتمتعون فهم قليل، الدنيا في العالم بقاء وإن --3

 .جهنم عذاب هو شديد، عذاب إلى ويلزمون ويلجأون

ِ  شداد بن المستوردوفي الصحيح عن  ْنيا ما وهللاَّ  ما ِمْثلُ  إالَّ  اآلِخَرةِ  في الدُّ

بَّابَِة، يَْحيَى وأَشارَ  هِذه، إْصبََعهُ  أَحُدُكمْ  يَْجَعلُ  ، في بالسَّ  تَْرِجُع؟ بمَ  فَْليَْنظُرْ  اليَمِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  شداد بن المستورد:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0919: الرقم أو الصفحة

نيا تَحقيرُ : ديثِ الحَ  وفي   الواقعِ  في لِمثال   بتَقريبِها الَمعاني وتَوضيحُ  وشأْنِها، الدُّ

نيا ما وهللاِ  وفي الصحيح عن المستورد بن شداد  كَرجل   إالَّ  اآلِخرةِ  في الدُّ

، في إصبََعه وَضعَ   أشهَدُ : الُمستَوِردُ  وقال: قال منه؟ أَخذَ  فما إليه، رَجَعتْ  ثُم اليَمِّ

 َمرَّ  حينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  مع كانوا الذين الرْكبِ  مع ْنتُ كُ  أنِّي

 على هانَتْ  هذه أتَرْونَ : فقال َمطروحة ، َسْخلة   فإذا عنه، اْرتََحلوا قدِ  قوم   بَمنِزلِ 

نيا فوهللاِ : قال ألقَْوها، عليهم هوانِها من: قالوا ألقَْوها، حينَ  أهلِها  على أهَونُ  لَلدُّ

 .أهلِها على هذه من هللاِ 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  شداد بن المستورد:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  59005: الرقم أو الصفحة المسند

 سورة]شيء  وكل البعث على قدرته وشمول علمه وسعة هللا وجود إثبات -4

  [00 الى 01 اآليات( : 05) لقمان

ِ بَْل أَْكثَُرُهْم َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السَّماواِت َواأْلَْرَض لَيَقُ  ُ قُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ ولُنَّ هللاَّ

َ ُهَو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد )01ال يَْعلَُموَن ) ِ ما فِي السَّماواِت َواأْلَْرِض إِنَّ هللاَّ ( 04( َّلِلَّ

هُ ِمْن بَْعِدِه َسْبَعةُ  أَْبُحٍر ما  َولَْو أَنَّما فِي اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقالٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم ) ِ إِنَّ هللاَّ ( ما َخْلقُُكْم َوال بَْعثُُكْم إاِلَّ َكنَْفٍس واِحَدٍة 04نَفَِدْت َكلِماُت هللاَّ

َ َسِميٌع بَِصيٌر ) َ يُولُِج اللَّْيَل فِي النَّهاِر َويُولُِج النَّهاَر 09إِنَّ هللاَّ ( أَلَْم تََر أَنَّ هللاَّ

َ بِما  فِي اللَّْيلِ  َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكل  يَْجِري إِلى أََجٍل ُمَسم ًى َوأَنَّ هللاَّ َوَسخَّ
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َ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّ ما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلباِطُل  (08تَْعَملُوَن َخبِيٌر ) ذلَِك بِأَنَّ هللاَّ

َ ُهَو اْلَعلِيُّ اْلَكبِيُر ) ِ ( أَلَْم تََر أَ 00َوأَنَّ هللاَّ نَّ اْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِنِْعَمِت هللاَّ

( َوإِذا َغِشيَُهْم َمْوٌج 05لِيُِريَُكْم ِمْن آياتِِه إِنَّ فِي ذلَِك آَلياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر )

اُهْم إِلَى اْلبَرِّ فَِمْنهُ  ا نَجَّ يَن فَلَمَّ َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ ْم ُمْقتَِصٌد َوما َكالظُّلَِل َدَعُوا هللاَّ

 (00يَْجَحُد بِآياتِنا إاِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر )

 التفسير 

 ومن السماوات، خلق َمنْ : المشركين هؤالء -الرسول أيها- سألت ولئن - 25

 عليكم، الحجة أظهر الذي هلل الحمد: لهم قل هللا، خلقهن  : ليقولن األرض؟ خلق

 .لجهلهم حمدال يستحق   من يعلمون ال معظمهم بل

 هو هللا إن وتدبيًرا، وملًكا خلقًا األرض في وما السماوات في ما وحده هلل - 24

 .واآلخرة الدنيا في المحمود مخلوقاته، جميع عن الغني

 حبًرا البحر وُجِعل أقالًما، وبُِري قُِطع شجر من األرض في ما أن ولو - 24

 يغالبه ال عزيز هللا إن تناهيها، ملعد هللا كلمات فنيت ما أبحر، سبعة مده ولو لها

 .وتدبيره خلقه في حكيم أحد،

 كخلق إال والجزاء، للحساب القيامة يوم بَْعثكم وال -الناس أيها- َخْلقكم ما - 24

 سماع عن صوت سماع يشغله ال سميع هللا إن السهولة، في وبعثها واحدة نفس

 ال وهكذا ،آخر شيء إبصار عن شيء إبصار يشغله ال بصير آخر، صوت

   .وبعثها أخرى خلق عن بعثها أو نفس خلق يشغله

 ليزيد النهار من وينقص النهار، ليزيد الليل من ينقص هللا أن تر ألم - 34 

 وأن ُمَحدَّد، أََمد   إلى مداره في كل يجريان إِذْ  والقمر؛ الشمس مسار وقد ر الليل،

 .عليها وسيجازيكم م،أعمالك من شيء عليه يخفى ال خبير، تعملون بما هللا

 ذاته في حق فهو الحق، هو وحده هللا بأن يشهدان والتقدير التدبير ذلك - 35

 له، أساس ال الذي الباطل دونه من المشركون يعبده ما وأن وأفعاله، وصفاته
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 منه، أعلى ال الذي مخلوقاته، جميع على وقَْدِره وقَْهِره بَذاتِه العلي هو هللا وأن

 .شيء كل نم أكبر هو الذي

 -الناس أيها- ليريكم وتسخيره؛ بلطفه البحر في تجري السفن أن تر ألم - 31

 لكل قدرته على لدالالت ذلك في إن ولطفه، سبحانه قدرته على الدالة آياته من

 .نعماء من يناله لما شكور ضراء، من يصيبه ما على َصبَّار

 وحده هللا دعوا مام،والغ الجبال مثل موج جانب كل من بهم أحاط وإذا - 32

 وسلمهم البر، إلى وأنقذهم لهم، هللا استجاب فلما والعبادة، الدعاء له مخلصين

 الكمال، وجه على الشكر من عليه وجب بما يقم لم مقتصد فمنهم الغرق، من

 هللا عاهد الذي هذا مثل- َغدَّار كل إال بآياتنا يجحد وما هللا، لنعمة جاحد ومنهم

 بها أنعم الذي ربه يشكر ال هللا بنعم كفور -له الشاكرين من ليكونن أنجاه لئن

   .عليه

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما إلى اآليات أرشدت

 اإلجابة من واألرض السموات خالق عن سؤالهم عند بدا المشركون يجد ال -1

 هلل فالحمد! غيره؟ عبدوني فلم خالقهن، هللا بأن يعترفون فهم تعالى، هللا هو بأنه

 ال المشركين هؤالء أكثر ولكن لغيره، الحمد وليس دينه، من له هدانا ما على

  ،األولى اآلية عليه دلت ما هذا. يتدبرون وال ينظرون

  َّلل الحمد صيغ اتم العالمين رب َّلل الحمد صيغة --

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

: )  قال فَمنْ ( .  أكبرُ  وهللاُ  ، هللاُ  إالَّ  إلَهَ  وال ، هللِ  الحمدُ  و ، هللاِ  ُسبحانَ : )  أربًعا

 قال وَمنْ  ، َسيِّئَةً  ِعْشُرونَ  عنهُ  وُحطَّتْ  ، حسنةً  ِعْشُرونَ  لهُ  ُكتِبَ  ؛(  هللاِ  ُسبحانَ 

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

ِ  اْلَحْمدُ : )   وُحطَّتْ  ، حسنةً  ثالثُونَ  لهُ  ُكتِبَتْ  ؛ نفِسهِ  قِبَلِ  من(  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  هلِلَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5116: الرقم أو لصفحةا 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 دولق عباده،

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

 .والخطب المواعظ وفي المفيدة

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

لني و ، به ابتالكَ  مما عافاني  يُِصْبهُ  لم ،"  تفضياًل  خلق ممن كثير   على فضَّ

 البالءُ  ذلك

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0404: 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: الَ فق - وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  يا وأمِّ

ِ، رسولَ  ِ  إلى أحبُّ  الَكالمِ  أيُّ  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
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 يا: قُلتُ  هللاِ؟ إلى الَكاَلمِ  بأََحبِّ  أُْخبُِركَ  أاََل  الغفاري ذر أبي عن الصحيح وفي

 ُسْبَحانَ : هللاِ  إلى الَكاَلمِ  أََحبَّ  إنَّ : فَقالَ  هللاِ، إلى الَكاَلمِ  بأََحبِّ  أَْخبِْرنِي هللاِ، َرُسولَ 

 .َوبَِحْمِدهِ  هللاِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0405: الرقم أو الصفحة

 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 فليُكثِرْ  ، يُكابَِده أن

 أكبرُ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0456: الرقم أو الصفحة الصحيحة

ِ  واْلَحْمدُ  اإليماِن، َشْطرُ  الطُّهُورُ  األشعري مالك أبي عن الصحيح وفي  تَْملُ  هلِلَّ

ِ  واْلَحْمدُ  هللاِ  وُسْبحانَ  الِميزاَن،  واألْرِض، السََّمواتِ  بْينَ  ما -تَْملُ  أَوْ - تَْمآَلنِ  هلِلَّ

الةُ  ، والصَّ َدقَةُ  نُور  ، والصَّ ْبرُ  بُْرهان  ، والصَّ ة   واْلقُْرآنُ  ِضياء   َعلَْيَك، أوْ  لََك، ُحجَّ

 .ُموبِقُها أوْ  فَُمْعتِقُها، نَْفَسهُ  فَبايِع   يَْغُدو النَّاسِ  ُكلُّ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري مالك أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  000: الرقم أو الصفحة

 .األَْجرِ  ِمن لهما ما وبيانُ  والطَّهارةِ  الُوضوءِ  فضلُ : الحديثِ  وفي --1

 .النَّارِ  من صاحبَها تُعتِقُ  التي اإليمانيَّةِ  واألعمالِ  األقوالِ  بعضِ  بيانُ : وفيه --2

 ..أرادَ  ما لنَْفِسه فليعملْ  عملِه؛ يرةِ بجر يُؤَخذُ  اإلنسانَ  أنَّ  على تنبيه  : وفيه --3
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 ملكا هلل واألرض السموات، في ما جميع أن على تلتها التي الثانية اآلية ودلت

 لينفعهم، بالعبادة أمرهم وإنما عبادتهم، وعن خلقه عن الغني هو هللا وأن وخلقا،

    .صنعه في المحمود هو وهللا

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

ْمتُ  إنِّي ِعبَاِدي يا: قالَ  أنَّهُ  َوتََعالَى تَبَاَركَ  هللاِ  َعنِ   َوَجَعْلتُهُ  نَْفِسي، علَى الظُّْلمَ  َحرَّ

ًما، بْينَُكمْ   نِيفَاْستَْهُدو هََدْيتُهُ، َمن إالَّ  َضالٌّ  ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا تَظَالَُموا، فال ُمَحرَّ

 ِعبَاِدي يا أُْطِعْمُكْم، فَاْستَْطِعُمونِي أَْطَعْمتُهُ، َمن إالَّ  َجائِع ، ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا أَْهِدُكْم،

 باللَّْيلِ  تُْخِطئُونَ  إنَُّكمْ  ِعبَاِدي يا أَْكُسُكْم، فَاْستَْكُسونِي َكَسْوتُهُ، َمن إالَّ  َعار ، ُكلُُّكمْ 

نُوبَ  أَْغفِرُ  َوأَنَا َوالنَّهَاِر،  لَنْ  إنَُّكمْ  ِعبَاِدي يا لَُكْم، أَْغفِرْ  فَاْستَْغفُِرونِي َجِميًعا، الذُّ

ي تَْبلُُغوا ونِي َضرِّ لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا فَتَْنفَُعونِي، نَْفِعي، تَْبلُُغوا َولَنْ  فَتَُضرُّ  أَوَّ

 في ذلكَ  َزادَ  ما ِمنُكْم، َواِحد   ل  َرجُ  قَْلبِ  أَْتقَى علَى َكانُوا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ 

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي  قَْلبِ  أَْفَجرِ  علَى َكانُوا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

، َرُجل   لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي ِمن ذلكَ  نَقَصَ  ما َواِحد   َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

 ما َمْسأَلَتَهُ، إْنَسان   ُكلَّ  فأْعطَْيتُ  فََسأَلُونِي َواِحد   َصِعيد   في قَاُموا ِجنَُّكمْ وَ  وإْنَسُكمْ 

ا ذلكَ  نَقَصَ   هي إنَّما ِعبَاِدي يا البَْحَر، أُْدِخلَ  إَذا الِمْخيَطُ  يَْنقُصُ  كما إالَّ  ِعنِدي ممَّ

َ  فَْليَْحَمدِ  َخْيًرا، َوَجدَ  فَمن إيَّاهَا، أَُوفِّيُكمْ  ثُمَّ  لَُكْم، أُْحِصيهَا أَْعَمالُُكمْ   َوَجدَ  َوَمن هللاَّ

ْمتُ  إنِّي: رواية   وفي.نَْفَسهُ  إالَّ  يَلُوَمنَّ  فال ذلَك، غيرَ   وعلَى الظُّْلمَ  نَْفِسي علَى َحرَّ

 .تَظَالَُموا فال ِعبَاِدي،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0144: الرقم أو الصفحة

 جْلبِ  في تعالى هللاِ  إلى ُمفتقُِرون الخلقِ  جميعَ  وأنَّ  الظُّلمِ  قُبحُ : الحديثِ  في --5

هم ودْفعِ  مصالِِحهم،  .وُدنياهم ِدينِهم أمورِ  في مضارِّ

 .ويَستغفُِروه العبادُ  يسألَه أنْ  يُحبُّ  تعالى هللاَ  أنَّ : وفيه --2

 .بِمعصيَتِهم يَنقصُ  وال الخْلقِ  بِطاعةِ  يَزيدُ  ال وجلَّ  عزَّ  َكهُمل أنَّ : وفيه --3
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 .تنقصُ  وال تنفذُ  ال َخزائنَه أنَّ : وفيه --6

 شر   ِمن أصابَه وما تعالى، هللاِ  فْضلِ  فَِمن خير   ِمن العبدَ  أصابَ  ما أنَّ : وفيه --5

 .وهََواه نفِسه فَمنْ 

 .به حوائِجهم وإنزالِ  سؤالِه على الخلقِ  حثُّ : وفيه --4

 ُملِكه وكمالِ  تعالى قُدرتِه كمالِ  ذْكرُ : وفيه --4

 هللا بوجود المشركين من آخر اعتراف على َغِشيَهُمْ  َوإِذا: األخيرة اآلية دلت -2

 وارتفاع البحر، اضطراب بسبب الغرق لمخاطر تعرضوا إذا فإنهم ووحدانيته،

 يدعون ال له، موحدين دعونهفي إليه، للجوء هللا غير بديال يجدوا لم األمواج،

 فمنهم واألمان، البر إلى ووصلوا البحر، من نجوا ما فإذا سواه، لخالصهم

 ومنهم البحر، في هللا عليه عاهد بما موف   والطاعة، بالتوحيد متمسك مؤمن

 َكفُور   َختَّار   ُكلُّ  إاِلَّ  بِآياتِنا يَْجَحدُ  َوما: تعالى قوله المحذوف على دل وقد كافر،

ار كل إال هللا توحيد على اآليات دالئل ينكر ال أي  جحود الكفر، في مغرق غد 

      .يذكرها وال يتناساها بل يشكرها، ال للنعم،

 حصرها يمكن وال لها، نهاية ال وإنها تنفد، ال سبحانه هللا كالم معاني إن -3

 أقالما، األشجار كانت لو وهو: القرآني البيان هذا ذلك على دلنا وقد عدها، وال

 تنفد لم ووحدانيته قدرته على الدالة هللا صنع عجائب بها فكتب مدادا، والبحار

 فال المخلوق أما وانتهاء، ابتداء له نهاية ال الذي القديم تعالى ألنه العجائب، تلك

 :الكلمات من والمقصود نهاية، ومن بداية من له بد

 متناهية غير هي هللا، كلمات انيمع بكثرة االعالم باآلية والمراد القديم، الكالم

ب وإنما نفسها، في  ما غاية ألنه يتناهى، بما البشر ألفهام المثال بهذا األمر قر 

 .والبحور األقالم هذه من بأكثر تنفد أنها ال الكثرة، من البشر يعهده

 يمكن ال األشياء بحقائق هللا فعلم لها، نهاية ال هللا كالم معاني كانت وإذا

 .شامل واسع هو ماوإن حصره،
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 .معلوماته أو وعجائبه، مقدوراته هي هللا كلمات أن: والخالصة

 البََكالِيَّ  نَْوفًا إنَّ : َعبَّاس   اِلْبنِ  قُلتُ   وفي صحيح البخاري عن أبي بن كعب

 َكَذبَ : فَقَالَ  آَخُر؟ ُموَسى هو إنَّما إْسَرائِيَل، بَنِي بُموَسى ليسَ  ُموَسى أنَّ  يَْزُعمُ 

ِ  َعُدوُّ  ثَنَا هللاَّ  النبيُّ  ُموَسى قَامَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  َكْعب   بنُ  أُبَيُّ  َحدَّ

ُ  فََعتَبَ  أْعلَُم، أنَا: فَقَالَ  أْعلَُم؟ النَّاسِ  أيُّ  فَُسئِلَ  إْسَرائِيلَ  بَنِي في َخِطيبًا  إذْ  عليه، هللاَّ

ُ  فأْوَحى إلَْيِه، الِعْلمَ  يَُردَّ  لَمْ   أْعلَمُ  هو البَْحَرْيِن، بَمْجَمعِ  ِعبَاِدي ِمن َعْبًدا أنَّ : إلَْيهِ  هللاَّ

، يا: قَالَ . ِمْنكَ  ، في ُحوتًا اْحِملْ : له فقِيلَ  بِه؟ وكيفَ  َربِّ  ثَمَّ، فَهو فقَْدتَهُ  فَإَِذا ِمْكتَل 

، بنِ  يُوَشعَ  بفَتَاهُ  واْنطَلَقَ  فَاْنطَلَقَ   ِعْندَ  َكانَا حتَّى ،ِمْكتَل   في ُحوتًا وَحَماَل  نُون 

ْخَرةِ   في َسبِيلَهُ  فَاتََّخذَ  الِمْكتَلِ  ِمنَ  الُحوتُ  فَاْنَسلَّ  ونَاَما، ُرُؤوَسهُما وَضَعا الصَّ

ا ويَوَمهَُما، لَْيلَتِِهما بَقِيَّةَ  فَاْنطَلَقَا َعَجبًا، وفَتَاهُ  لُِموَسى وكانَ  َسَربًا، البَْحرِ   فَلَمَّ

 يَِجدْ  ولَمْ  نََصبًا، هذا َسفَِرنَا ِمن لَقِينَا لقَدْ  َغَداَءنَا، آتِنَا: تَاهُ لِفَ  ُموَسى قَالَ  أْصبَحَ 

ا ُموَسى  أََرأَْيتَ : )فَتَاهُ  له فَقَالَ  به، أُِمرَ  الذي الَمكانَ  َجاَوزَ  حتَّى النََّصبِ  ِمنَ  َمس ً

ْخَرةِ  إلى أَوْينَا إذْ  ْيطَانُ ا إالَّ  أْنَسانِيهِ  وما الُحوتَ  نَِسيتُ  فإنِّي الصَّ : ُموَسى قَالَ ( لشَّ

ا نَْبِغي ُكنَّا ما ذلكَ ) ا( قََصًصا آثَاِرِهما علَى فَاْرتَدَّ ْخَرِة، إلى اْنتَهَيَا فَلَمَّ  إَذا الصَّ

ى َرُجل   ى قَالَ  أوْ  بثَْوب ، ُمَسج ً  وأنَّى: الَخِضرُ  فَقَالَ  ُموَسى، فََسلَّمَ  بثَْوبِِه، تََسجَّ

: قَالَ  نََعْم،: قَالَ  إْسَرائِيَل؟ بَنِي ُموَسى: فَقَالَ  ُموَسى، أنَا: فَقَالَ  السَّاَلُم؟ بأَْرِضكَ 

ا تَُعلَِّمنِي أنْ  علَى أتَّبُِعكَ  هلْ   َصْبًرا، َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَنْ  إنَّكَ : قَالَ  َرَشًدا ُعلِّْمتَ  ممَّ

ِ  ِعْلمِ  ِمن ِعْلم   علَى إنِّي ُموَسى يا  َعلََّمَكهُ  ِعْلم   علَى وأَْنتَ  ْنَت،أ تَْعلَُمهُ  ال َعلََّمنِيهِ  هللاَّ

ُ  َشاءَ  إنْ  َستَِجُدنِي: قَالَ  أْعلَُمهُ، ال  فَاْنطَلَقَا أْمًرا، لكَ  أْعِصي واَل  َصابًِرا، هللاَّ

تْ  َسفِينَة ، لهما ليسَ  البَْحِر، َساِحلِ  علَى يَْمِشيَانِ   أنْ  فََكلَُّموهُمْ  َسفِينَة ، بِهما فََمرَّ

، بغيرِ  فََحَملُوهُما الَخِضرُ  ُعِرفَ فَ  يَْحِملُوهَُما، ، فََجاءَ  نَْول   علَى فََوقَعَ  ُعْصفُور 

فِينَِة، َحْرفِ   نَقَصَ  ما ُموَسى يا: الَخِضرُ  فَقَالَ  البَْحِر، في نَْقَرتَْينِ  أوْ  نَْقَرةً  فَنَقَرَ  السَّ

ِ  ِعْلمِ  ِمن وِعْلُمكَ  ِعْلِمي  إلى الَخِضرُ  فََعَمدَ  البَْحِر، في الُعْصفُورِ  هذا َكنَْقَرةِ  إالَّ  هللاَّ

فِينَِة، أْلَواحِ  ِمن لَْوح    إلى َعَمْدتَ  نَْول   بغيرِ  َحَملُونَا قَْوم  : ُموَسى فَقَالَ  فَنََزَعهُ، السَّ

: قَالَ  َصْبًرا؟ َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَنْ  إنَّكَ  أقُلْ  ألَمْ : قَالَ  أْهلَهَا؟ لِتُْغِرقَ  فََخَرْقتَهَا َسفِينَتِِهمْ 

 ُموَسى ِمن األُولَى فََكانَتِ  - ُعْسًرا أْمِري ِمن تُْرِهْقنِي واَل  نَِسيتُ  بما تَُؤاِخْذنِي ال
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 أْعاَلهُ  ِمن بَرْأِسهِ  الَخِضرُ  فأَخذَ  الِغْلَماِن، مع يَْلَعبُ  ُغاَلم   فَإَِذا فَاْنطَلَقَا، ،- نِْسيَانًا

 لكَ  أقُلْ  ألَمْ : قَالَ  نَْفس ؟ بغيرِ  َزِكيَّةً  نَْفًسا أقَتَْلتَ : ُموَسى فَقَالَ  بيَِدِه، َرْأَسهُ  فَاْقتَلَعَ 

 إَذا حتَّى فَاْنطَلَقَا، - أْوَكدُ  وهذا: ُعيَْينَةَ  ابنُ  قَالَ  - َصْبًرا؟ َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَنْ  إنَّكَ 

 أنْ  يُِريدُ  اًراِجدَ  فِيهَا فََوَجَدا يَُضيِّفُوهَُما، أنْ  فأبَْوا أْهلَهَا، اْستَْطَعما قَْريَة   أْهلَ  أتَيَا

 عليه اَلتََّخْذتَ  ِشْئتَ  لو: ُموَسى له فَقَالَ  فأقَاَمهُ، بيَِدهِ : الَخِضرُ  قَالَ  فأقَاَمهُ، يَْنقَضَّ 

ُ  يَْرَحمُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قَالَ  وبَْينِكَ  بَْينِي فَِراقُ  هذا: قَالَ  أْجًرا،  هللاَّ

 .أْمِرِهَما ِمن َعلَْينَا يُقَصَّ  ىحتَّ  َصبَرَ  لو لََوِدْدنَا ُموَسى،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  500: الرقم أو الصفحة

 .العلمِ  طلبِ  في المشقَّةِ  احتمالُ  :الحديثِ  في --5

؛ زيادةُ  عنده َمن حقِّ  ومعرفةُ  طلبِه، وقْصدُ  العلِم، في االزديادُ : فيهو --2   علم 

 .العالِمِ  مع واألدبِ  العلِم، طلَبِ  فضيلةُ : ففيه  --3

جوعُ : وفيه --6  .التَّناُزعِ  عند العلمِ  أهلِ  إلى الرُّ

 .العلمِ  في التَّواُضعِ  لزومُ : وفيه --5

اد حملُ : وفيه --4  .منَعه لَِمن خالفًا السَّفِر، في وإعداُده الزَّ

 بالعقلِ  اعتراضَ  ال أنَّه وهو الشَّرعيَِّة، األصولِ  ِمن عظيم   أصل  : وفيه --4

 .بالشَّرعِ  إالَّ  تقبيحَ  وال تحسينَ  ال وأنْ  الشَّرِع، ِمن يُفهَمُ  ال ما على

احبِ  استخدامُ : وفيه --4  .منه أصغرَ  كان إذا وُمتعلِِّمه لصاحبِه الصَّ

 .شيء   له يُوهَبَ  أو حاجة ، له تُقَضى بأن يُكَرمُ  قد العالِمَ  أنَّ : هوفي --4

 .الُمخالَفةِ  عند االعتذارُ : وفيه --15

 .األولياءِ  كراماتِ  إثباتُ : وفيه --11
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 .ِخالفُه يتبيَّنَ  حتَّى بالظَّاهرِ  الُحكمُ : وفيه --12

 .سهًوا أو اعمدً  الواقِع، خالفِ  على اإلخبارُ  هو الكِذبَ  أنَّ : وفيه --13

 .أَخفِّهما بارتكابِ  أعظِمهما دفعُ  يجوزُ  مفسدتانِ  تعارَضتْ  إذا: وفيه --16

 إال القيامة يوم بعثهم وما واحدة، نفس كخلق إال البشر جميع خلق ابتداء ما -6

 وخلقه العباد، على يصعب ما عليه يصعب ال تعالى هللا ألن واحدة، نفس كبعث

 .يفعلون بما بصير يقولون، لما سميع هللا إنو واحدة، لنفس كخلقه للعالم

َ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ : تعالى قوله -5  اللَّْيِل، فِي النَّهارَ  َويُولِجُ  النَّهاِر، فِي اللَّْيلَ  يُولِجُ  هللاَّ

رَ   تعالى، هللا قدرة على دالة سماوية آية َواْلقََمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ

 َذر   ألبِي وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى نَّبيُّ ال قالَ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

ُ : قُلتُ  تَْذهَُب؟ أْينَ  أتَْدِري: الشَّْمسُ  َغَربَتِ  ِحينَ   فإنَّهَا: قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ

 فال تَْسُجَد، أنْ  ويُوِشكُ  لَهَا، فيُْؤَذنُ  فَتَْستَأِْذَن، الَعْرِش، تَْحتَ  تَْسُجدَ  حتَّى تَْذهَبُ 

 ِمن فَتَْطلُعُ  ِجْئِت، َحْيثُ  ِمن اْرِجِعي: لَهَا يُقَالُ  لَهَا، يُْؤَذنَ  فال وتَْستَأِْذنَ  منها، يُْقبَلَ 

 اْلَعِزيزِ  تَْقِديرُ  َذلِكَ  لَهَا لُِمْستَقَر   تَْجِري َوالشَّْمسُ : }تََعالَى قَْولُهُ  فَذلكَ  َمْغِربِهَا،

 [.34: يس{ ]اْلَعلِيمِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  محدثال|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0588: الرقم أو الصفحة

 تعالى، هللا قدرة على دالة أرضية آية تَْجِري اْلفُْلكَ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ : تعالى قوله -4

 بتعليم إماو بالهواء، إما وسي رها السفن، حمل على قادرا الماء جعل الذي فهو

 أو الذرية أو النفطية أو البخارية الطاقة من االستفادة وإلهامه اإلنسان

 .السريع لجريها الكهربائية

 في قدرته مظاهر بعض نشاهد ويجعلنا آياته، بعض تعالى هللا ليرينا ذلك كل

 شكور هللا، قضاء على صب ار لكل وعظات وعبر عالمات ذلك وفي البحار،

 نعمائه، على
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 00 اآليات( : 05) لقمان سورة]الغيب    مفاتح وبيان هللا بتقوى مراأل -9

 [06 الى

يا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوماً ال يَْجِزي والٌِد َعْن َولَِدِه َوال َمْولُوٌد ُهَو 

نَُّكمُ  ِ َحق  فاَل تَُغرَّ ِ  جاٍز َعْن والِِدِه َشْيئاً إِنَّ َوْعَد هللاَّ نَُّكْم بِاَّللَّ ْنيا َوال يَُغرَّ اْلَحياةُ الدُّ

ُل اْلَغْيَث َويَْعلَُم ما فِي اأْلَْرحاِم َوما 00اْلَغُروُر ) اَعِة َويُنَزِّ َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ ( إِنَّ هللاَّ

 َ َعلِيٌم  تَْدِري نَْفٌس ماذا تَْكِسُب َغداً َوما تَْدِري نَْفٌس بِأَيِّ أَْرٍض تَُموُت إِنَّ هللاَّ

 (06َخبِيٌر )

 التفسير 

 عذاب وخافوا نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال ربكم؛ اتقوا الناس، أيها يا - 33

 هللا وعد إن شيئًا، والده عن مولود يغني وال ولده، عن والد فيه يغني ال يوم

 نم فيها بما الدنيا الحياة تخدعنكم فال محالة، ال وواقع ثابت القيامة يوم بالجزاء

 .عنكم العذاب وتأخيره عليكم هللا بحلم الشيطان يخدعنكم وال وملهيات، شهوات

 شاء، متى المطر وينزل تقع، متى فيعلم الساعة؛ علم وحده عنده هللا إن - 36

 ما نفس تعلم وما! سعيد؟ أم شقي! أنثى؟ أم هو أذكر األرحام في ما ويعلم

 الذي هو هللا بل تموت، ضأر بأي نفس يعلم وما شر، أو خير من غًدا تكسب

 .ذلك من شيء عليه يخفى ال ذلك، بكل خبير عليم هللا إن كله، ذلك يعلم

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 من بد ال الذي المعاد يوم وخشية وتوحيده، تعالى هللا من الخوف وجوب -1

 .حصوله

 إليها، والركون عليها واالتكال وزخارفها، الحياة ةبزين االغترار عن البعد -2

 .لآلخرة العمل وترك
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 عن ويلهيهم الدنيا ويمن يهم الناس يغر   الشيطان وإن غرارة، الدنيا إن -3

  !! بالمغفرة ويتمنى بالمعصية يعمل مغرورا اإلنسان فيصبح اآلخرة،

 إنزال ووقت ،الساعة وقت هي: خمسة بأمور تعالى هللا إال أحد يعلم ال -6

 له، العارضة وأوصافه الجنين أحوال من األرحام في ما وعلم ومكانه، الغيث

        .اإلنسان وفاة ومكان والبعيد، القريب المستقبل وأعمال

، الَغْيبِ  َمفاتِيحُ  روي البخاري  عن عبد هللا بن عمر َ  إِنَّ : } قََرأَ  ثُمَّ  َخْمس   هللاَّ

اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  لُ  السَّ  ماذا نَْفس   تَْدِري َوما اأْلَْرحامِ  فِي ما َويَْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َويُنَزِّ

َ  إِنَّ  تَُموتُ  أَْرض   بِأَيِّ  نَْفس   تَْدِري َوما َغداً  تَْكِسبُ  سورة  (36) َخبِير   َعلِيم   هللاَّ

 {لقمان  

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6449: الرقم أو حةالصف

ب، ملك يعلمها وال تعالى، هللا إال يعلمها ال الخمسة هذه :عباس ابن قال|    مقر 

 .خالفه ألنه بالقرآن كفر فقد هذه من شيئا يعلم أنه اد عى فمن مرسل نبي وال

 يبطل وبذلك. إياهم تعالى هللا بتعريف الغيب من كثيرا فيعلمون األنبياء أما

 .بالغيبيات عالمين   باألنواء يستسقي ومن والمنجمين الكهنة كون

 الفجر، مع المغرب في المنازل في نجم سقوط وهو :نوء جمع: األنواء

 األمطار تضيف العرب وكانت ساعته، في يقابله المشرق من آخر وطلوع

 .منها الساقط إلى والبرد والحر رياحوال

ُ  َرِضيَ  لَِعائَِشةَ  قُلتُ  األجَدعِ  بنُ  وفي الصحيح عن  َمْسروقُ  تَاهْ  يا :َعْنَها هللاَّ  أُمَّ

د   َرأَى هلْ  ا َشَعِري قَفَّ  لقَدْ : فَقالَتْ  َربَّهُ؟ وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ  أْينَ  قُْلَت، ممَّ

ثََكهُنَّ  َمن ثاََلث ، ِمن أْنتَ  ثَكَ  َمن:  َكَذبَ  فقَدْ  َحدَّ ًدا أنَّ  َحدَّ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

 األْبَصارَ  يُْدِركُ  وهو األْبَصارُ  تُْدِرُكهُ  اَل : }قََرأَتْ  ثُمَّ  َكَذَب، فقَدْ  َربَّهُ  َرأَى وسلَّمَ 

ُ  يَُكلَِّمهُ  أنْ  لِبََشر   كانَ  َوما} ،{الَخبِيرُ  اللَِّطيفُ  وهو  وَراءِ  ِمن أوْ  وْحيًا إالَّ  هللاَّ
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ثَكَ  وَمن{. ِحَجاب    نَْفس   تَْدِري َوما: }قََرأَتْ  ثُمَّ  َكَذَب، فقَدْ  َغد   في ما يَْعلَمُ  أنَّه َحدَّ

ثَكَ  وَمن{. َغًدا تَْكِسبُ  َماَذا ُسولُ  أيُّها يَا: }قََرأَتْ  ثُمَّ  َكَذَب، فقَدْ  َكتَمَ  أنَّه َحدَّ  بَلِّغْ  الرَّ

 ُصوَرتِهِ  في السَّاَلمُ  عليه ِجْبِريلَ  َرأَى ولَِكنَّهُ  اآليَةَ { َربِّكَ  ِمن كَ إلَيْ  أُْنِزلَ  ما

تَْينِ   .َمرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6911: الرقم أو البخاري الصفحة

 ة لقمانانتهي التفسير التربوي لسور

 السجدة سورة -00

 هللا صل ى النبي كان: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن ومسلم البخاري روى

ْنسانِ  َعلَى أَتى وهَلْ  السجدة، تَْنِزيلُ  الم الجمعة يوم الفجر في يقرأ وسل م عليه  اإْلِ

 [ .1/ 44 اإلنسان]

حتى يقرأَ الم َكاَن ال يَناُم  قال عنه هللا رضي جابر عن أحمد اإلمام وروى

ْجَدةُ ، و تَباَرَك الذي بيِدِه الملكُ   تَْنِزيُل السَّ

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

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 191الصفحة أو الرقم

(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( 0606أخرجه الترمذي ) : التخريج

( باختالف يسير، والطبراني في ))المعجم 56418أحمد )(، و50160)

 ( واللفظ له5690األوسط(( )

ْكِر وقِراءِة القُرآِن قْبَل النَّوِم، وبَياُن فْضِل ُسوَرتِي  وفي الحديِث: الحثُّ على الذِّ

 )السَّجدِة والُمْلكِ 
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 [0 الى 5 اآليات( : 00) جدهالس سورة]  (الرسالة) النبوة إثبات -5

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ

( أَْم يَقُولُوَن اْفتَراهُ بَْل 0( تَْنِزيُل اْلِكتاِب ال َرْيَب فِيِه ِمْن َربِّ اْلعالَِميَن )5الم )

 (0لَُّهْم يَْهتَُدوَن )ُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك لِتُْنِذَر قَْوماً ما أَتاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَْبلَِك لَعَ 

 التفسير 

 عجزتم فإذا كالمكم، منها صيغ كما القرآن، منها صيغ حروف: م. ل. ا  - 1 

 .بشر يقله ولم هللا، عند من أنه على دليال عجزكم كان بمثله اإلتيان عن

 رب من عليه منزل - وسلم عليه هللا صلى - محمد به جاء الذي القرآن هذا - 2

 .ذلك في شك ال العالمين

 كما األمر ليس ربه، على اختلقه محمًدا إن: يقولون الكافرين هؤالء إن - 3

 عليك -الرسول أيها- ربك من المنزل فيه، مرية ال الذي الحق هو بل قالوا،

ف  يهتدون لعلهم هللا، عذاب من يخوفهم قبلك من رسول جاءهم ما قوًما لتخو 

 .به ويعملوا فيتبعوه الحق إلى

  سنة نبوية صحيحة المتن والسند قرآن تفسره 

 هللا، عند من أنه فيه شك ال الذي هللا كالم الكريم القرآن أن اآليات من يفهم --1

 المشركون يزعم كما األولين، أساطير وال كهانة وال شعر وال بسحر فليس

 .سابق لدين المتعصبون والكفار الوثنيون، األفاكون

 ريب ال مما ذلك وأن العالمين، رب من نزيلت أنه تعالى هللا أثبت أن وبعد --2

 في كذبهم ثم اْفتَراهُ  يَقُولُونَ  أَمْ : قوله إلى( انتقل أي) ذلك عن أضرب فيه،

 .االفتراء دعوى

 عليه آَمنَ  ِمْثلُهُ  ما أُْعِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األْنبِياءِ  ِمنَ  ما  وفي الصحيح عن أي هريرة

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

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا
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 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

 له كانَ  وقدْ  إالَّ  نَبِي   ِمن كانَ  ما  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

  بُسنَّتِهِ  ويَْستَنُّونَ  بهَْديِِه، يَْهتَُدونَ  َحواِريُّونَ 

 .معهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  واْجتِماعَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  قُُدومَ  يَْذُكرْ  ولَمْ  صالٍِح، َحديثِ  ِمْثلَ 

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

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

ُ  بََعثَهُ  نَبِي   ِمن ما ي الصحيح عن عبد هللا بن مسعودوف ة   في هللاَّ  كانَ  إالَّ  قَْبلِي أُمَّ

تِهِ  ِمن له  تَْخلُفُ  إنَّها ثُمَّ  بأَْمِرِه، ويَْقتَُدونَ  بُسنَّتِهِ  يَأُْخُذونَ  وأَْصحاب   َحواِريُّوَن، أُمَّ

 جاهََدهُمْ  فَمن يُْؤَمُروَن، ال ما َعلُونَ ويَفْ  يَْفَعلُوَن، ال ما يقولونَ  ُخلُوف   بَْعِدِهمْ  ِمن

، فَهو بيَِدهِ  ، فَهو بلِسانِهِ  جاهََدهُمْ  وَمن ُمْؤِمن   فَهو بقَْلبِهِ  جاهََدهُمْ  وَمن ُمْؤِمن 

،  .َخْرَدل   َحبَّةُ  اإليمانِ  ِمنَ  ذلكَ  وراءَ  وليسَ  ُمْؤِمن 

، َكَرهُ فأنْ  ُعَمرَ  بنَ  هللاِ  َعْبدَ  فََحدَّْثتُ : رافِع   أبو قالَ    فَنََزلَ  َمْسُعود   ابنُ  فَقَِدمَ  َعلَيَّ

ا معهُ  فاْنطَلَْقتُ  يَُعوُدهُ، ُعَمرَ  بنُ  هللاِ  عبدُ  إلَْيهِ  فاْستَْتبََعنِي بقَناةَ   اْبنَ  َسأَْلتُ  َجلَْسنا فَلَمَّ

ثَنيهِ  الَحديِث، هذا عن َمْسُعود   ْثتُهُ  كما فَحدَّ  دِّثَ تُحُ  وقدْ : صالِح   قالَ . ُعَمرَ  اْبنَ  َحدَّ

 .رافِع   أبِي عن ذلكَ  بنَْحوِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة
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 مع الُمنَكر عن والنَّهي بالمعروفِ  األمرِ  ضرورةِ  بيانُ  :الحديث وفي --5

 .الُمنَكر عن النَّاهي بالمعروف اآلِمر واْستطاعة النَّاس، أحوالِ  ُمراعاةِ 

حابةِ  َحْرصِ  بيانُ : وفيه --2 نَّة نَْقل على الصَّ  .هي كما النَّبويَّة السُّ

 فَمن الَحْوِض، علَى فََرطُُكمْ  أنا وفي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي

 أْعِرفُهُمْ  أْقوام   َعلَيَّ  لَيَِردُ  أبًَدا، بَْعَدهُ  يَْظَمأْ  لَمْ  منه َشِربَ  وَمن منه، َشِربَ  وَرَدهُ 

 أبِي بنُ  النُّْعمانُ  فََسِمَعنِي: حاِزم   أبو قالَ  وبْينَهُمْ  بَْينِي يُحالُ  ثُمَّ  ،ويَْعِرفُونِي

ثُهُمْ  وأنا - َعيَّاش ،  - وأنا: قالَ  نََعْم،: فَقُلتُ  َسْهاًل، َسِمْعتَ  هََكذا: فقالَ  هذا، أَُحدِّ

، َسِعيد   أبِي علَى أْشهَدُ   ال إنَّكَ : فيُقالُ  ِمنِّي، هُمْ إنَّ : قالَ  فيه يَِزيدُ  لََسِمْعتُهُ  الُخْدِريِّ

لُوا ما تَْدِري  .بَْعِدي بَدَّلَ  لَِمن ُسْحقًا ُسْحقًا: فأقُولُ  بَْعَدَك، بَدَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4010: الرقم أو الصفحة البخاري

ين في االبتِداعِ  َخطورةُ : الحديثِ  وفي  أهلِ  جميعُ : هذا في ويَدُخل وتَبديلِه، الدِّ

 .ُمبدِّل ُمْحِدث فكلُّهم والَجوِر؛ الظُّلمِ  أهلُ  وكذلك البِدع،

 فَوالذي أْصحابِي، تَُسبُّوا ال أْصحابِي، تَُسبُّوا ال  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .نَِصيفَهُ  وال أَحِدِهْم، ُمدَّ  أْدَركَ  ما َذهَبًا، أُُحد   ِمْثلَ  أْنفَقَ  أَحَدُكمْ  أنَّ  لو بيَِدهِ  نَْفِسي

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0160: الرقم أو الصفحة

 وال استحالف   غيرِ  ِمن تعالى بِاهللِ  وسلَّم عليه هللاُ  لَّىص النَّبِيِّ  َحلِفُ  :وفيه

 .َضرورة  

 إنذار وهي وسل م عليه هللا صل ى والنبي القرآن مهمة تعالى هللا بي ن ثم --3

 قريش، ومنهم هللا، عذاب الكافرين

ة كانوا قريشا، يعني قَْوماً : تعالى قوله تفسير في قتادة قال ية أم   ندير يأتهم لم أم 

 وسل م عليه هللا صل ى محمد قبل نم
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ةً  ال و قَْرنًا، ال و ، قَْوًما هللاُ  أَْهلكَ  ما وفي الصحيح  عن  أبي سعيد الخدري  أُمَّ

 غيرَ  ، السَّماءِ  ِمنَ  بَِعَذاب   األرضِ  وْجهِ  على التوراةَ  أْنَزلَ  ُمْنذُ  قَْريَة   أهلَ  وال ،

 ُموَسى آتَْينا لقدْ  و:  تعالى قَْولِهِ  إلى تَرَ  أَلمْ  ، قَِرَدةً  ُمِسَختْ  التي القَْريَةِ  أهلِ 

 لعلَّهُمْ  وَرْحَمةً  هًُدى و لِلنَّاسِ  بَصائِرَ  األُولَى القُُرونَ  أهلَْكنا ما بَْعدِ  من الكتابَ 

 يَتََذكَُّرونَ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة | 0019: الرقم أو الصفحة الصحيحة

امة او قوما او قرنا من أهل كذلك بعد ما انزل القرآن الكريم لم يهلك هللا 

 االرض 

 [8 الى 6 اآليات( : 00) السجده سورة]اإللهية   والقدرة التوحيد دالئل -0

ُ الَِّذي َخلََق السَّماواِت َواأْلَْرَض َوما بَْينَُهما فِي ِستَِّة أَيَّامٍ  ثُمَّ اْستَوى َعلَى  هللاَّ

( يَُدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن 6اْلَعْرِش ما لَُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِيٍّ َوال َشفِيعٍ أَفاَل تَتََذكَُّروَن )

وَن  ا تَُعدُّ السَّماِء إِلَى اأْلَْرِض ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم كاَن ِمْقداُرهُ أَْلَف َسنٍَة ِممَّ

ِحيُم ) ( ذلَِك عالِمُ 1) ( الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلَقَهُ 4اْلَغْيِب َوالشَّهاَدِة اْلَعِزيُز الرَّ

ْنساِن ِمْن ِطيٍن )  (9( ثُمَّ َجَعَل نَْسلَهُ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ماٍء َمِهيٍن )4َوبََدأَ َخْلَق اإْلِ

اهُ َونَفََخ فِيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل لَُكُم السَّمْ  َع َواأْلَْبصاَر َواأْلَْفئَِدةَ قَلِيالً ما ثُمَّ َسوَّ

 (8تَْشُكُروَن )

 التفسير 

 أيام، ستة في بينهما ما وخلق األرض، وخلق السماوات، خلق الذي هو هللا - 6

 علوا العرش على وارتفع عال ثم عين، طرفة من أقل في خلقها على قادر وهو

 يشفع شفيع أو أمركم، يتولى يول من دونه من -الناس أيها- لكم ما بجالله، يليق

 !غيره؟ معه تعبدون وال خلقكم الذي هللا وتعبدون تتفكرون، أفال ربكم، عند لكم
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 ثم األرض، وفي السماوات في المخلوقات جميع وتعالى سبحانه هللا يدبر - 5

 -الناس أيها- أنتم تعد ون مما سنة ألف مقداره كان يوم في األمر ذلك إليه يصعد

 .الدنيا في

 منهما عليه يخفى حضر، وما غاب ما عالم هو كله ذلك يدبر الذي ذلك - 4

 بعباده الرحيم أعدائه، من ينتقم الذي أحد يغالبه ال الذي العزيز شيء،

 .المؤمنين

 .سابق مثال غير على طين من آدم خلق وبدأ خلقه، شيء كل أتقن الذي - 4

 (.المني) منه رجفخ انسل الذي الماء من بعده من ذريته جعل ثم - 4

 بنفخ الموكل الَملَك بأمر روحه من فيه ونفخ سوي ًا، اإلنسان خلق أتم ثم - 4

 بها، لتبصروا واألبصار بها، لتسمعوا األسماع -الناس أيها- لكم وجعل الروح،

 .عليكم بها أنعم التي هلل النعم هذه تشكرون ما قلياًل  بها، لتعقلوا واألفئدة

  صحيحة المتن والسند قرآن تفسره سنة نبوية 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 ويتأملوه، القرآن ليسمعوا قدرته وكمال هللا توحيد على كثيرة دالئل هناك -1

 في شيئا، تكن لم أن وبعد العدم، بعد وإيجادها واألرض السموات إبداع منها

بها وقد بمقدارها، أعلم هللا الزمن من أجزاء  قولهب طولها عن وعبر لعقولنا قر 

    .أَيَّام   ِستَّةِ  فِي

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  أََخذَ  روي مسلم عن أبي هريرة : فَقالَ  بيَِدي َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َخلَقَ  ْبِت، يَومَ  التُّْربَةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ  َوَخلَقَ  األَحِد، يَومَ  الِجبَالَ  فِيهَا َوَخلَقَ  السَّ

 األْربَِعاِء، يَومَ  النُّورَ  َوَخلَقَ  الثُّاَلثَاِء، يَومَ  الَمْكُروهَ  َخلَقَ وَ  االْثنَْيِن، يَومَ  الشََّجرَ 

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

 الَعْصرِ  بْينَ  مافِي الُجُمَعِة، َساَعاتِ  ِمن َساَعة   آِخرِ  في الَخْلِق، آِخرِ  في الُجُمَعِة،

 .اللَّْيلِ  إلى
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0498: الرقم أو الصفحة

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  في التَُّؤَدةِ  فَضلُ  :الحديثِ  وفي

 وال تحديد دون وكماله هللا بجالل يليق استواء العرش على واالستواء -2

 خلق مع حاصل المخلوق الكون على والسلطة التمكن أو األصح هوو حصر،

                                    .الواو بمعنى هي وإنما للترتيب، ثُمَّ  فليست واألرض، السموات

 تفسير تفسير القرآن الكريم إلبن كثير 

ُ  َربَُّكمُ  إِنَّ   اْلَعْرشِ  َعلَى اْستََوى   ثُمَّ  أَيَّام   ِستَّةِ  فِي َواأْلَْرضَ  َماَواتِ السَّ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ

َرات   َوالنُُّجومَ  َواْلقََمرَ  َوالشَّْمسَ  َحثِيثًا يَْطلُبُهُ  النَّهَارَ  اللَّْيلَ  يُْغِشي  أاََل َ   بِأَْمِرهِ  ُمَسخَّ

ُ  تَبَاَركَ َ   َواأْلَْمرُ  اْلَخْلقُ  لَهُ   سورة األعراف  (56) ينَ اْلَعالَمِ  َربُّ  هللاَّ

فللناس في هذا المقام مقاالت  وأما قوله تعالى: }ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش{ 

وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها، 

الصالح مالك واألوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق 

، وهو إمرارها كما أئمة المسلمين قديماً وحديثاً  بن راهويه وغيرهم من

والظاهر المتبادر إلى أذهان  جاءت من غير تكييف وال تشبيه وال تعطيل،

} لَْيَس َكِمْثلِِه َشْىء  َوهَُو  المشبهين منفي عن هللا، ال يشبهه شيء من خلقه و

ِميُع{ حماد  بل األمر كما قال األئمة، منهم: نعيم بن (11)الشورى:  السَّ

الخزاعي شيخ البخاري، قال: من شبه هللا بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف هللا 

به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف هللا به نفسه وال رسوله تشبيه، فمن أثبت 

هلل تعالى ما وردت به اآليات الصريحة، واألخبار الصحيحة، على الوجه الذي 

 ئص، فقد سلك سبيل الهدى،يليق بجالل هللا، ونفى عن هللا تعالى النقا

 تحتِ  من كلمة   - على أَُدلُّك أال أو - أُعلُِّمك أال وفي الصحيح عن أبي هريرة

ةَ  وال حولَ  ال: )  تقول ؟ الجنةِ  كنزِ  من العرشِ   أسلمَ :  هللاُ  فيقول ،(  باهلل إال قوَّ

 واستسلَم َعبدي

https://www.facebook.com/notes/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81/652249668187957/
https://www.facebook.com/notes/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81/652249668187957/
https://www.facebook.com/notes/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81/652249668187957/
https://www.facebook.com/notes/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81/652249668187957/
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 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5190: الرقم أو الصفحة

 ،(4/ 4(( )الكبرى)) في والنسائي ،(089/ 0) أحمد أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 45/ 5(( )المستدرك)) في والحاكم

 .تعالى هللاِ  ِذكرِ  ِمن اإلْكثارِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي --5

تِهِ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  تَعليمُ : وفيه --2  . الميعادِ  في فَُعهايَن ما ألُمَّ

 وشفيعهم، وناصرهم مصالحهم يتولى الذي المؤمنين ولي وجل عز هللا إن -3

 شفيعا وال ينصرهم ناصرا أي وليا، ألنفسهم يجدوا لم رضاه الناس تجاوز فإذا

 يتوسط شفيع وال العذاب، عنهم يمنع ولي من للكافرين ليس وعليه، لهم، يشفع

  ! ومخلوقاته؟ هللا قدرة في معتبر متذكر من فهل .العقاب عنهم فيرفع لهم

لُ  أنا وفي الصحيح عن أنس بن مالك  ِمنَ  نَبِيٌّ  يَُصدَّقْ  لَمْ  الَجنَِّة، في َشفِيع   أوَّ

ْقُت، ما األْنبِياءِ  قُهُ  ما نَبِي ًا األْنبِياءِ  ِمنَ  وإنَّ  ُصدِّ تِهِ  ِمن يَُصدِّ  .واِحد   َرُجل   إالَّ  أُمَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  584: الرقم أو الصفحة

 أنْ  وأُِريدُ  بها، يَْدُعو ُمْستَجابَة   َدْعَوة   نَبِي   لُِكلِّ  في الصحيح عن أبي هريرةو

تي َشفاَعةً  َدْعَوتي أْختَبِئَ   .اآلِخَرةِ  في أِلُمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4006: الرقم أو الصفحة

 (589) ومسلم ،(4006) البخاري أخرجه:  يجالتخر

 الكون في هللا أمر نفاذ فإن هللا، عظمة على للداللة الخلق، بعد األمر ويأتي -6

 والقدر، القضاء وإنزال الكون في والتدبير األمر كان لذا عظمته، على دليل
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 النافذة األوامر هذه ومجموع تعالى، هللا عظمة مظاهر من التدبير هذا ونفاذ

 األمر ذلك يرجع معناه إِلَْيهِ  يَْعُرجُ  ثُمَّ : فقوله القيامة، يوم هللا إلى عائد كلها

ا َسنَة   أَْلفَ  ِمْقداُرهُ  كانَ  يَْوم   فِي الدنيا، انقضاء بعد إليه والتدبير ونَ  ِممَّ  هو تَُعدُّ

 مدة يف الناس بعض أحوال وبحسب أهواله لشدة يكون وقد القيامة، يوم

وحُ  اْلَمالئَِكةُ  تَْعُرجُ : تعالى قال كما سنة، ألف خمسون مقدارها  يَْوم   فِي إِلَْيهِ  َوالرُّ

 [ .6/ 45 المعارج] َسنَة   أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقداُرهُ  كانَ 

ة ، وال َذهَب   صاِحبِ  ِمن ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  ِمْنها يَُؤدِّي ال فِضَّ

 نارِ  في عليها فَأُْحِميَ  نار ، ِمن َصفائِحُ  له ُصفَِّحتْ  القِياَمِة، يَْومُ  كانَ  إذا إالَّ  َحقَّها،

 كانَ  يَوم   في له، أُِعيَدتْ  بََرَدتْ  ُكلَّما وظَْهُرهُ، وَجبِينُهُ  َجْنبُهُ  بها فيُْكَوى َجهَنََّم،

ا هُ،َسبِيلَ  فَيََرى الِعباِد، بْينَ  يُْقَضى حتَّى َسنَة ، أْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقداُرهُ   الَجنَِّة، إلى إمَّ

ا  ِمْنها يَُؤدِّي ال إبِل   صاِحبُ  وال: قالَ  فاإِلبُِل؟ هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ  النَّارِ  إلى وإمَّ

 بقاع   لها بُِطحَ  القِياَمِة، يَْومُ  كانَ  إذا إالَّ  ِوْرِدها، يَومَ  َحلَبُها َحقِّها وِمنْ  َحقَّها،

هُ  بأَْخفافِها تَطَُؤهُ  واِحًدا، فَِصياًل  ِمْنها قِدُ يَفْ  ال كانَْت، ما أْوفَرَ  قَْرقَر ،  وتََعضُّ

 َخْمِسينَ  ِمْقداُرهُ  كانَ  يَوم   في أُْخراها، عليه ُردَّ  أُوالها عليه َمرَّ  ُكلَّما بأَْفواِهها،

ا َسبِيلَهُ  فَيََرى الِعباِد، بْينَ  يُْقَضى حتَّى َسنَة ، أْلفَ  ا الَجنَِّة، إلى إمَّ  ارِ النَّ  إلى وإمَّ

، وال بَقَر ، صاِحبُ  وال: قالَ  واْلَغنَُم؟ فاْلبَقَرُ  هللاِ، َرسولَ  يا: قِيلَ   ِمْنها يَُؤدِّي ال َغنَم 

 فيها ليسَ  شيئًا، ِمْنها يَْفقِدُ  ال قَْرقَر ، بقاع   لها بُِطحَ  القِياَمةِ  يَْومُ  كانَ  إذا إالَّ  َحقَّها،

 َمرَّ  ُكلَّما بأَْظالفِها، وتَطَُؤهُ  بقُُرونِها ُحهُ تَْنطَ  َعْضباءُ  وال َجْلحاُء، وال َعْقصاُء،

 حتَّى َسنَة ، أْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقداُرهُ  كانَ  يَوم   في أُْخراها، عليه ُردَّ  أُوالها عليه

ا َسبِيلَهُ  فَيََرى الِعباِد، بْينَ  يُْقَضى ا الَجنَِّة، إلى إمَّ  هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ  النَّارِ  إلى وإمَّ

، لَِرُجل   هي: ثاَلثَة   الَخْيلُ : قالَ  ُل؟فاْلَخيْ  ، لَِرُجل   وهي ِوْزر   لَِرُجل   وهي ِسْتر 

، ا أْجر  ، له هي الَّتي فأمَّ  أْهلِ  علَى ونِواءً  وفَْخًرا ِرياءً  َربََطها فََرُجل   ِوْزر 

، له فَهي اإلْسالِم، ا ِوْزر  ، له هي الَّتي وأَمَّ  لَمْ  ثُمَّ  هللاِ، َسبيلِ  في َربَطَها فََرُجل   ِسْتر 

ا ِسْتر   له فَهي ِرقابِها، وال ظُهُوِرها في هللاِ  َحقَّ  يَْنسَ  ، له هي الَّتي وأَمَّ  أْجر 

 ذلكَ  ِمن أَكلَتْ  فَما وَرْوَضة ، َمْرج   في اإلْسالِم، ألَْهلِ  هللاِ  َسبيلِ  في َربَطَها فََرُجل  

ْوَضةِ  أوِ  الَمْرِج، ، ِمن الرَّ ، أَكلَتْ  ما َعَددَ  له، ُكتِبَ  إالَّ  شيء   له، وُكتِبَ  َحَسنات 
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، وأَْبوالِها، أْرواثِها َعَددَ   إالَّ  َشَرفَْيِن، أوْ  َشَرفًا، فاْستَنَّتْ  ِطَولَها تَْقطَعُ  وال َحَسنات 

ُ  َكتَبَ   نَْهر ، علَى صاِحبُها بها َمرَّ  وال َحَسنات ، وأَْرواثِها آثاِرها َعَددَ  له هللاَّ

ُ  َكتَبَ  إالَّ  يَْسقِيَها، أنْ  ِريدُ يُ  وال منه فََشِربَتْ  : قيلَ  َحَسنات   َشِربَْت، ما َعَددَ  له، هللاَّ

، الُحُمرِ  في َعلَيَّ  أُْنِزلَ  ما: قالَ  فاْلُحُمُر؟ هللاِ، َرسولَ  يا ةُ  اآليَةَ  هِذه إالَّ  شيء   الفاذَّ

ة   ِمْثقالَ  يَْعَملْ  فَمن: }الجاِمَعةُ  ة   ِمْثقالَ  لْ يَْعمَ  وَمن يََرهُ، َخْيًرا َذرَّ ا َذرَّ {. يََرهُ  َشر ً

 [4-4:الزلزلة]

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  894: الرقم أو الصفحة

 .فيها هللا حقِّ  إْخراجِ  وتْركِ  األموالِ  َكْنزِ  ِمن التَّرِهيبُ : الحديث وفي --5

 . وْزنُه َخفَّ  أو َحْجُمه قلَّ  مهما َخْير   ُكلِّ  َعملِ  في التَّرِغيبُ : وفيه --2

 عن غاب ما يعلم بالقيامة الدنيا أمر وحسمه وتدبيره خلقه في تعالى هللا -5

 أعمال من خافية عليه تخفى وال مصلحة، تفوته فال حضرهم، وما الخلق

 أفعالكم أخلصوا أن به يراد والوعيد، التهديد معنى الكالم هذا وفي. المخلوقات

 .عليها أجازي فإني وأقوالكم،

 اإلنسان أصل خلق فقد وحدودها، ظمتهاع توصف ال التي البالغة القدرة هلل -4

 طين من

 ِمن قَبََضها قبضة   ِمن آدمَ  خلَقَ  هللاَ  إن وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

 واألبيضُ  ، األحمرُ  منهم جاء:  األرضِ  قَْدرِ  على آدمَ  بنو فجاءَ  ، األرضِ  جميعِ 

 في زاد – الطيِّبُ و ، والخبيثُ  ، والَحْزنُ  ، والسَّْهلُ  ، ذلك وبينَ  ، واألسودُ  ،

 .يزيدَ  حديثِ  في واإلخبارُ  ذلك وبين – يحيى حديث

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6480: الرقم أو داود الصفحة
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 وأتمه أكمله ثم ضعيف، ممتهن ماء من كذلك يتناسلون ذريته جعل ثم --4

له  أدوات والعقل والبصر السمع حواس فيه وخلق الروح، فيه ونفخ وعد 

 والوفاء الشكر تستحق عظمي نعم وتلك ى،والهد الحق إدراك ووسائل المعرفة

 .الشكور عباده من وقليل يشكرون، ال كافرون الناس أكثر لكن بالمعروف،

ثَنَا  روي البخاري عن عبد هللا بن مسعود ِ  َرسولُ  َحدَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اِدقُ  وهو هِ  بَْطنِ  في َخْلقُهُ  يُْجَمعُ  أَحَدُكمْ  إنَّ : قالَ  الَمْصُدوُق، الصَّ  يَْوًما، أْربَِعينَ  أُمِّ

ُ  يَْبَعثُ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  يَكونُ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  َعلَقَةً  يَكونُ  ثُمَّ   فيُْؤَمرُ  َملًَكا هللاَّ

 خُ يُْنفَ  ثُمَّ  َسِعيد ، أوْ  وَشقِيٌّ  وأََجلَهُ، وِرْزقَهُ، َعَملَهُ، اْكتُبْ : له ويُقَالُ  َكلَِمات ، بأَْربَعِ 

وُح، فيه ُجلَ  فإنَّ  الرُّ  ِذَراع ، إالَّ  الَجنَّةِ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ  ما حتَّى لَيَْعَملُ  ِمنُكم الرَّ

 النَّارِ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ  ما حتَّى ويَْعَملُ  النَّاِر، أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  ِكتَابُهُ، عليه فَيَْسبِقُ 

 .الَجنَّةِ  أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  اُب،الِكتَ  عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراع ، إالَّ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0009: الرقم أو الصفحة

ه بَْطن في َجنينًا زال ما وهو إنسان كلِّ  أَْقدار ِكتابة :الحديث في --5  بعدَ  أمِّ

ه أَْعضائه وتَكاُملِ  وتَصِويره، تَْشِكيلِه استِكمالِ   .وَحواسِّ

 .واآلَجال باألرزاقِ  أو باألعمالِ  تعلَّقَ  سواء   بالقَدِر، اإليمانُ : وفيه --2

وح نَْفخُ : وفيه --3  .تكوينِه استِْكمال بعدَ  الَجنِين في الرُّ

 .بالَخَواتيم األعمالَ  ألنَّ  األعمال؛ بُصَور االغتِرار عدمُ : وفيه --6

 مصيرَ  وأنَّ  ُموِجبات، ال أََماَراتٌ  والسيِّئات الحَسنات ِمن األعمال أنَّ : وفيه --5

 .التَّقديرُ  به وجَرى القَضاءُ  به َسبَق ما إلى العاقبة في األَْمر

 50 اآليات( : 00) السجده سورة]القيامة   يوم الكفار وحال البعث إثبات -0

 [56 الى
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وا أَإِذا َضلَْلنا فِي اأْلَْرِض أَإِنَّا لَفِي َخْلٍق َجِديٍد بَْل ُهْم بِلِقاِء َربِِّهْم كافُِروَن َوقالُ 

َل بُِكْم ثُمَّ إِلى َربُِّكْم تُْرَجعُوَن )50) ( َولَْو 55( قُْل يَتََوفَّاُكْم َملَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكِّ

ِعْنَد َربِِّهْم َربَّنا أَْبَصْرنا َوَسِمْعنا فَاْرِجْعنا  تَرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن ناِكُسوا ُرُؤِسِهمْ 

( َولَْو ِشْئنا آَلتَْينا ُكلَّ نَْفٍس ُهداها َولِكْن َحقَّ 50نَْعَمْل صالِحاً إِنَّا ُموقِنُوَن )

ا نَِسيتُْم ( فَُذوقُوا بِم50اْلقَْوُل ِمنِّي أَلَْمَِلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن )

 (56لِقاَء يَْوِمُكْم هذا إِنَّا نَِسيناُكْم َوُذوقُوا َعذاَب اْلُخْلِد بِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )

 التفسير 

 وصارت األرض، في ومتنا متنا إذا: بالبعث المكذبون المشركون وقال - 15

 واقع في هم بل ذلك، يعقل ال! جديد؟ من أحياء نُْبعث فهل ترابًا، أجسامنا

 .به يؤمنون ال بالبعث كافرون أمرهم

 ملك يتوفاكم: بالبعث المكذبين المشركين لهؤالء -الرسول أيها- قل - 11

ضه الذي الموت  ترجعون القيامة يوم وحدنا إلينا ثم أرواحكم، بقبض هللا فوَّ

 .والجزاء للحساب

 بسبب رؤوسهم يخفضون أذالء وهم القيامة يوم المجرمون يظهر سوف - 12

 من به نكذب كنا ما أْبَصرنا ربنا: ويقولون بالخزي يشعرون بالبعث، همكفر

 الحياة إلى فارجعنا عندك، من الرسل به جاءت ما مصداق وسمعنا البعث،

 ما وبصدق بالبعث اآلن موقنون إنا عنا، يرضيك صالًحا عماًل  نعمل الدنيا

 .عظيًما أمًرا رأيت الحال تلك على المجرمين رأيت لو الرسل، به جاءت

 ولكن هذا، على لحملناها وتوفيقها رشدها نفس كل إعطاء شئنا ولو - 13

 من الكفر أهل من القيامة يوم جهنم ألملن  : وعداًل  حكمة مني القول وجب

 اإليمان طريق على والضالل الكفر طريق الختيارهم واإلنس؛ الجن: الثقلين

 .واالستقامة

 في غفلتكم بسبب العذاب فذوقوا: وتوبيًخا لهم اتَْبِكيتً  القيامة يوم لهم ويقال - 16

 غير العذاب في تركناكم إنا لحسابكم، القيامة يوم هللا لقاء عن الدنيا الحياة
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 كنتم ما بسبب ينقطع ال الذي الدائم النار عذاب وذوقوا منه، تقاسونه بما مبالين

 .المعاصي من الدنيا في تعملونه

 :فقال المؤمنين حال ذكر المجرمين حال هللا ذكر ولما

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يستنبط

 العبد قدرة على الخالق هللا قدرة قاسوا ألنهم البعث المشركون أنكر -1

 جديدا؟ خلقا ذلك بعد نخلق ترابا وصرنا هلكنا أءذا: فقالوا العاجز، المخلوق

 عراةً  حفاةً  ، القيامةِ  يومَ  النَّاسُ  يُبعثُ  ينوفي الصحيح عن عائشة أم المؤمن

 َشأْن   يَْوَمئِذ   ِمْنهُمْ  اْمِرئ   لُِكلِّ :  قالَ ؟  بالعْوراتِ  فَكيفَ :  عائشةُ  فقالت.  غراًل 

 يُْغنِيهِ 

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

 صحيح:  لمحدثا حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة

( 0090) والنسائي ،(0918) ومسلم ،(4104) البخاري أخرجه:  التخريج

 (06199) وأحمد له، واللفظ

 .القِيامةِ  يومَ  للَخْلقِ  والَحشرِ  الموتِ  بعدَ  البَعثِ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي --5

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

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

 يعترفون ألنهم باإلعادة عالىت هللا قدرة يجحدون ال المشركين أن الحقيقة -2

 .تعالى هللا يلقون ال وأنهم عليهم، حساب أال اعتقدوا ولكنهم بقدرته،
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 ويقبض األنفس يتوفى الذي المميت أنه سبحانه هللا قدرة مظاهر من -3

 هللا بأمر تصرفه كل يتصرف     الموت ملك وأن آجالها، انتهاء عند األرواح

 األرواح، قبض يديه على هللا فيخلق واختراعه، وبخلقه تعالى

)  إلى الموتِ  ملَكُ  جاء  أخرج األلباني في السلسلة الصحيحة  عن أبي هريرة

 عليه موَسى(  أتَى حتَّى ، عيانًا النَّاسَ  يأتي كان الموتِ  ملَكَ  إنَّ :  طريق   وفي

 لَكِ م عينَ  ، السَّالمُ  عليه موَسى فلطم:  قال ، ربَّك أِجبْ :  له فقال ، السَّالمُ 

 أرسلتني إنَّك! [  ربِّ  يا: ]  فقال ، تعالَى هللاِ  إلى الملَكُ  فرجع ، ففقأها الموتِ 

 عليه لشققتُ  عليك كرامتُه ولوال]  ، عيني فقأ وقد ، الموتَ  يريدُ  ال لك عبد   إلى

 فإن ؟ تريدُ  الحياةَ :  فقُلْ  عبدي إلى ارِجعْ :  وقال ، عينَه إليه هللاُ  فردَّ :  قال[ . 

 فإنَّك ؛ شعرة   من يُدك توارت فما ، ثور   متنِ  على يَدك فَضعْ  ؛ الحياةَ  تريدُ  كنتَ 

 من فاآلن:  قال ، تموتُ  ثمَّ :  قال ؟ مه ثمَّ ! [  ربِّ  أيْ : ]  قال ، سنةً  بها تعيشُ 

ه:  قال! ]  بحَجر   رميةً  الُمقدَّسةِ  األرضِ  من أِمْتني!  ربِّ  ، قريب   ةً  فَشمَّ  شمَّ

 [ ُخفيًا النَّاسِ  إلى ذلك بعد فجاء:  الق ، روَحه فقبض

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0048: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 0040) ومسلم ،(5008) البخاري أخرجه:  التخريج

 .ُروَحه يَقبِضُ  َمن يُخاِطبُ  وأنَّه الموِت، َملكِ  ُوجودِ  إثباتُ : وفيه --1

 .هللاِ  على السَّالمُ  عليه ُموسى كرامةِ  بيانُ : وفيه --2

  قَْبلَنا األنبياءِ  َزمنِ  في َعيانًا الناسَ  يأتي كان الموتِ  َملَكَ  أنَّ : وفيه --3

ُ : تعالى قال ووكيل، واسطة والملك حقيقة، الفاعل هو فاهلل  اأْلَْنفُسَ  يَتََوفَّى هللاَّ

 َواْلَحياةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  الَِّذي: سبحانه وقال[ 26/ 34 الزمر] َمْوتِها ِحينَ 

 فملك[ 154/ 3 عمران آل] تُ َويُِمي يُْحيِي: وجل عز وقال[ 2/ 44 الملك]

 ملك كان لما لكنه الروح، يزهق تعالى وهللا يعالجون، واألعوان يقبض، الموت
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 الخلق أضيف كما إليه، التوف ي أضيف والمباشرة، بالوساطة ذلك متول ي الموت

 .للملك

لَ : تعالى بقوله العلماء بعض استدل -6  جواز على األرواح بقبض أي بُِكمْ  ُوكِّ

            .الوكالة

 وجزاء ربهم محاسبة عند فهم للعجب، يدعو القيامة يوم المشركين حال إن -5 

 والحزن، والغم والذل والخزي، والندم، الحياء من الرؤوس خافضو أعمالهم

 الدنيا إلى فارجعنا ننكر، كنا ما وسمعنا نكذب، كنا ما أبصرنا رب نا: ويقولون

 محمد به جاء وبالذي بالبعث مصد قون اإن يرضيك، الذي الصالح العمل نعمل

 .حق أنه وسل م عليه هللا صل ى

وا َولَوْ : فقال تعالى، هللا فأكذبهم: الثوري سفيان قال  َعْنهُ، نُهُوا لِما لَعاُدوا ُردُّ

 [ .24/ 4 األنعام] لَكاِذبُونَ  َوإِنَّهُمْ 

 نَْعَملْ  فَاْرِجْعنا ْعنا،َوَسمِ  أَْبَصْرنا َربَّنا: قالوا لما: القرظي   كعب بن محمد وقال

 لو: يقول هُداها نَْفس   ُكلَّ  آَلتَْينا ِشْئنا َولَوْ : بقوله عليهم رد   ُموقِنُونَ  إِنَّا صالِحاً،

 أَلَْمَلَنَّ  ِمنِّي اْلقَْولُ  َحقَّ  َولِكنْ  أحد منهم يختلف فلم جميعا، الناس لهديت شئت

 بنار عصاني من ألعذبن   مني القول حق أي ينَ أَْجَمعِ  َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمنَ  َجهَنَّمَ 

 .لعادوا رد هم لو أنه تعالى هللا وعلم جهنم،

 شاء فمن التكليف، يصح حتى باالختيار، والطاعة اإليمان إلى الهداية والمراد

 يَْستَقِيمَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  شاءَ  لَِمنْ : تعالى هللا قال جبرا، ال اختيارا، وأطاع آمن هللا

 ثم[ 24/ 44 الدهر] َسبِياًل  َربِّهِ  إِلى اتََّخذَ  شاءَ  فََمنْ : وقال[ 24/ 41 التكوير]

ُ  يَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  تَشاُؤنَ  َوما: تعالى بقوله اآليتين هاتين عق ب [ 35/ 44 الدهر] هللاَّ

 .هللا يشاء ان إال يشاءوا أن ونفى بمشيئتهم، المؤمنين إيمان فوقع

 المطلق باالختيار وال كالمجبرة، بارباإلج يقولوا فلم السنة أهل وتوسط

 إليه اضطررنا ما بين نفرق نحن: وقالوا أوساطها، األمور وخير كالقدرية،

 وحركة اإلرادية غير االرتعاش حركة بين كالتفرقة اخترناه، ما وبين
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 هللا كتاب من التسمية هذه وأخذوا كسبا، الوسطى المنزلة هذه وسموا االختيار،

 [ .244/ 2 البقرة] اْكتََسبَتْ  َما َوَعلَْيها َكَسبَتْ  ما لَها: سبحانه قوله وهو العزيز،

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

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة

 وهو عليه، قُدرةً  له إنَّ  حيث ِمن العْبدِ  إلى ُمسنًَدا يكونُ  العَملَ  أنَّ : والحاصلُ 

 واقع   ُوجوَدهُ  إنَّ  حيث ِمن تعالى هللاِ  إلى ُمسنًَدا العَملُ  ويكونُ  بالكْسِب، المسمَّى

 القَدُر، يُْنفى وباألخرى الجْبُر، يُْنفى بإحداهما ِجهتانِ  فله وإرادتِه؛ له هللاِ  بخْلقِ 

 األْمرُ  عليها يَترتَّبُ  ِصفة   وهي عادة ، العْبدِ  وإلى َحقيقة ، هللاِ  إلى وإسناُده

 بالنَّظرِ  فهو تعالى هللاِ  إلى الِعبادِ  أفعالِ  ِمن أُسنِدَ  ما فكلُّ  والتَّرُك؛ والفِعلُ  والنَّهُي،

 هللاِ  بتَقديرِ  يَحُصلُ  إنَّما العْبدِ  إلى أُسنِدَ  وما الخْلُق،: له ويُقال القُدرِة، تأْثيرِ  إلى

، المْدحُ  يقَعُ  وعليه الكْسُب،: له ويُقالُ  تعالى، مُّ هُ  يَُذمُّ  كما والذَّ  الوْجِه، المشوَّ

ورِة، الَجميلُ  ويُحَمدُ  ا الصُّ  هو إنَّما والعْبدُ  َعالمة ، فهو الِعقابُ  أو بُ الثَّوا 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 

 العذاب ذوقوا: والتوبيخ التقريع سبيل على القيامة ميو للمجرمين يقال -4

 وهللا كالناسين، له العمل وترككم البعث، وإنكاركم هللا، رسل تكذيبكم بسبب

 العذاب وذوقوا العمل، جنس من الجزاء ألن والمنسيين الناسي معاملة يعاملكم

 من دنياال في أعمالكم بسبب جهنم في له انقطاع ال الذي الدائم وهو المخل د،

    .المعاصي

ِ  َرسولُ  كانَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة  يَْدُعو وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 الَمْحيَا فِْتنَةِ  وِمنْ  النَّاِر، َعَذابِ  وِمنْ  القَْبِر، َعَذابِ  ِمن بكَ  أُعوذُ  إنِّي اللَّهُمَّ : ويقولُ 

الِ  الَمِسيحِ  فِْتنَةِ  وِمنْ  والَمَماِت،  .الدَّجَّ
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5044: الرقم أو الصفحة

 .يُنِكُره َمن على والردُّ  القَبِر، عذابِ  إثباتُ : الحديثِ  وفي

، ِمن هلْ  وتَقُولُ  اْمتََلِْت، هَلِ : لَِجهَنَّمَ  يُقالُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  َمِزيد 

بُّ  فَيََضعُ   قَطْ  قَطْ : فَتَقُولُ  عليها، قََدَمهُ  وتَعالَى تَباَركَ  الرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6968: الرقم أو الصفحة

تِ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  تُ أُوثِرْ : النَّارُ  فَقالتِ  والنَّاُر؛ الَجنَّةُ  تَحاجَّ

 النَّاسِ  ُضَعفاءُ  إالَّ  يَْدُخلُنِي ال لي ما: الَجنَّةُ  وقالتِ  والُمتََجبِِّريَن، بالُمتََكبِِّرينَ 

ُ  قالَ  وَسقَطُهُْم؟  ِمن أشاءُ  َمن بكِ  أْرَحمُ  َرْحَمتي، أْنتِ : لِْلَجنَّةِ  وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ

 ولُِكلِّ  ِعباِدي، ِمن أشاءُ  َمن بكِ  بُ أَُعذِّ  َعذابِي، أْنتِ  إنَّما: لِلنَّارِ  وقالَ  ِعباِدي،

ا ِمْلُؤها، منهما واِحَدة    قَْط، قَطْ : فَتَقُولُ  ِرْجلَهُ، يََضعَ  حتَّى تَْمتَلِئُ  فال النَّارُ  فأمَّ

ُ  يَْظلِمُ  وال بَْعض ، إلى بَْعُضها ويُْزَوى تَْمتَلِئُ  فَهُنالِكَ   أَحًدا، َخْلقِهِ  ِمن وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ا َ  فإنَّ  َجنَّةُ ال وأَمَّ  .َخْلقًا لها يُْنِشئُ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6910: الرقم أو الصفحة

 (0964) ومسلم ،(6910) البخاري أخرجه:  التخريج

 فقالت وتعالى، سبحانه خالقِهما عندَ  والنارُ  الجنةُ  اْختََصَمتِ : الحديثِ  هذا وفي

 والتجبُّر، الِكبر بأهل اْختُِصْصتُ : أي لمتجبِّرين،وا بالمتكبِّرين أُوثِْرتُ : النارُ 

 ِمن السَّاقِطون: أي! وَسقَطُهم الناسِ  ُضَعفَاءُ  إالَّ  يَدُخلني ال لي؟ ما: الجنةُ  وقالت

 َرْحَمتِي أَْنتِ : »للجنة وتعالى تبارك هللاُ  فقال! وَضعفِهم؟ لفقِرهم الناسِ  أَعيُن

 َمن بك أعذِّب َعذابِي أنتِ  إنََّما: »للنارِ  وقال ،«ِعبادي ِمن أَشاءُ  َمن بك أَْرَحمُ 

ا به؛ تَْمتَلِئُ  ما: أي ِمْلُؤها، منهما واحدة   ولكلِّ  ،«ِعبادي ِمن أَشاءُ   فال النارُ  فأمَّ
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 فهُنا َكفَى، َكفَى: أي قَْط، قَطْ  قَطْ : فتَقُول فيها ِرْجلَه الَجبَّارُ  يََضعَ  حتَّى تَْمتَلِئُ 

 َمن على ببعض   بعُضها ويَْلتَقِي يَْجتَِمع: أي بعض ، إلى هابعضُ  ويُْزَوى تمتلِئُ 

ا شيئًا، َخْلقِه ِمن وجلَّ  عزَّ  هللاُ  يَظلِم وال فيها،  يُنِشئُ  وجلَّ  عزَّ  هللاَ  فإنَّ  الجنةُ  وأمَّ

 ِمن فضل   وهذا إيَّاها، فيُدِخلهم خيًرا، يَْعَملوا أناًسالم لها يُنِشئُ : يعني َخْلقًا، لها

 .ىتعال هللا

 السجده سورة]اآلخرة  في ربهم عند وجزاؤهم الدنيا في المؤمنين صفة -6

 [54 الى 51 اآليات( : 00)

داً َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َربِِّهْم َوُهْم ال  وا ُسجَّ ُروا بِها َخرُّ إِنَّما يُْؤِمُن بِآياتِنَا الَِّذيَن إِذا ُذكِّ

اْلَمضاِجِع يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفاً َوطََمعاً  ( تَتَجافى ُجنُوبُُهْم َعنِ 51يَْستَْكبُِروَن )

ا َرَزْقناُهْم يُْنفِقُوَن ) ِة أَْعيٍُن َجزاًء 54َوِممَّ ( فاَل تَْعلَُم نَْفٌس ما أُْخفَِي لَُهْم ِمْن قُرَّ

 (54بِما كانُوا يَْعَملُوَن )

 التفسير 

 هلل سجدوا هاب وعظوا إذا الذين رسولنا على المنزلة بآياتنا يؤمن إنما - 15

 .حال بأي له السجود عن وال هللا عبادة عن يستكبرون ال وهم بحمده، مسبحين

 يتركونها نومهم في عليها كانوا التي فُُرِشهم عن جنوبهم تتباعد - 14

 في وطمًعا عذابه، من خوفًا وغيرها صالتهم في يدعونه هللا، إلى ويتوجهون

 .هللا سبيل في ياهاإ أعطيناهم التي األموال ويبذلون رحمته،

ه ما نفس أي تعلم فال - 14  على لهم منه جزاءً  أعينهم، به تقر   مما لهم هللا أعد 

 إال به يحيط ال جزاء فهو الصالحات، األعمال من الدنيا في يعملونه كانوا ما

  .لِعظَمه هللاُ 

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت
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 تعظيما وجوههم، على تعالى هلل سجدا يخرون أنهم المؤمنين صفات من -1

  بالتحميد، التنزيه أي التسبيح يقرنون وأنهم وعذابه، سطوته من وخوفا آلياته،

 مكة أهل استكبر كما عبادته، عن يستكبرون فال ربهم، ألمر ينقادون أيضا وهم

                                                            .تعالى هلل السجود عن بعدهم وأمثالهم

ُ  صلَّى هللاَّ  رسولِ  معَ  صلَّى أنَّهُ  وفي صحيح النسائي  عن حذيفة بن اليمان  هللاَّ

ُ  قالَ  كبَّرَ  حينَ  فسمَعهُ  ليلة   ذاتَ  وسلَّمَ  علْيهِ   والملَكوتِ  الجبروتِ  ذا أَكبرُ  هللاَّ

 رأَسهُ  رفعَ  وإذا العظيمِ  ربِّيَ  سبحانَ  هِ ُركوعِ  في يقولُ  َوكانَ  والعظمةِ  واْلكبرياءِ 

كوعِ  منَ   وبينَ  األعلى ربِّيَ  سبحانَ  سجوِدهِ  وفي الحمدُ  لربِّيَ  الحمدُ  لربِّيَ  قالَ  الرُّ

 منَ  رأَسهُ  رفعَ  وإذا وُركوُعهُ  قياُمهُ  َوكانَ  لي اغفر ربِّ  لي اغفر ربِّ  السَّجدتينِ 

كوعِ   السَّواءِ  منَ  يبًاقر السَّجدتينِ  بينَ  وما وسجوُدهُ  الرُّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5049: الرقم أو الصفحة

كوعِ  من االعتِدالِ  في المشروعِ  الذِّكرِ  أنواعِ  بعضِ  بيانُ  :الحديث وفي --5  .الرُّ

 .الِعبادةِ  في االجتِهادِ  ِمن وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  عليه كان ما بَيانُ : وفيه --2

عاءِ  تَكرارِ  على التَّنبيهُ : وفيه -3  .هللِ  والتَّذلُّلِ  للُخضوعِ  إظهاًرا الدُّ

 الثلث في التهجد صالة أي الليل، قيام مالزمة: أيضا المؤمنين صفات ومن -2

. والعشاء المغرب بين ما التنفل: وعكرمة قتادة عن وقيل الليل، من األخير

 ليلهم ربهم يدعون حال كل في أيضا هم المضاجع عن جنوبهم تجافي ومع

 أموالهم بفضول ويتصدقون الثواب، في وطمعا العذاب، من خوفا ونهارهم،

 .المفروضة الزكاة أداء بعد النوافل هي وتلك

 َعنِ  ُجنُوبُهُمْ  تَتََجافَى)  اآليةِ  هذهِ  في مالِكٍ  بنِ  أنسِ  وفي الصحيح   عن

ا َوطََمًعا َخْوفًا َربَّهُمْ  يَْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ   يتَيقَّظونَ  كانوا قالَ (  يُْنفِقُونَ  َرَزْقنَاهُمْ  َوِممَّ

 اللَّيلِ  قيامُ  يقولُ  الحسنُ  َوكانَ  يُصلُّونَ  الِعشاءِ و المغربِ  بينَ  ما
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 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5005: الرقم أو الصفحة

(  يَْهَجُعونَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ  قَلِياًل  َكانُوا)  وجلَّ  عزَّ  قولِهِ  في أنسٍ  عنوفي الصحيح 

 َوكذلِكَ  يحيَى حديثِ  في زادَ  والِعشاءِ  المغربِ  بينَ  فيما يصلُّونَ  كانوا قالَ 

 ُجنُوبُهُمْ  تَتََجافَى

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة

منها ما أخرجه  .الليل قيام فضل في بعضها ذكرت كثيرة أحاديث وردت وقد

 يَُرى ُغَرفًا الجنةِ  في إِنَّ  عن عبد هللا بن عمرو  األلباني في صحيح الترغيب

 لَِمنْ :  األَْشَعِريُّ  مالِك   أبو فقال . ظَاِهِرها من باِطنُها و ، باِطنِها من ظَاِهُرها

 و قائًِما باتَ  و ، الطََّعامَ  أَْطَعمَ  و ، الَكالمَ  أَطَابَ  لَِمنْ :  قال ؟ هللاِ  رسولَ  يا هيَ 

ِ(ن يامِ  والنَّاسِ  باللَّيلِ  وصلَّى)وفي رواية  نِيامٌ  الناسُ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  864: الرقم أو الصفحة

 الدََّرجاتِ  لنَْيلِ  َسبَب   فيها والزياَدةَ  الِعباداِت، على الِحْرصَ  أنَّ : الحديثِ  وفي

 . الجنَّةِ  في الُعْليا

 عز هللا غير حقيقته يعلم ال دا،ج وعظيم مفتوح المؤمنين أولئك جزاء إن -3

 .ملك وال بشر وال نفس تعلمه لم الذي النعيم من لهم ما أحد يدري فال وجل،

 كما منزال، الجنة أهل ألعلى هي إنما الكرامة وهذه

 صل ى هللا رسول إلى يرفعه شعبة بن المغيرة عن مسلم صحيح في مبي نا جاء

 َرُجل   هو: قالَ  َمْنِزلَةً، الَجنَّةِ  أْهلِ  أْدنَى ما هُ،َربَّ  ُموَسى َسأَلَ : قال وسل م، عليه هللا

، أيْ : فيَقولُ  الَجنَّةَ، اْدُخلِ : له فيُقالُ  الَجنَّةَ، الَجنَّةِ  أْهلُ  أُْدِخلَ  ما بَْعدَ  يَِجيءُ   َربِّ
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 لكَ  ونَ يَك أنْ  أتَْرَضى: له فيُقالُ  أَخذاتِِهْم، وأََخُذوا َمناِزلَهُْم، النَّاسُ  نََزلَ  وقدْ  كيفَ 

ْنيا؟ ُملُوكِ  ِمن َملِك   ُمْلكِ  ِمْثلُ  ، َرِضيتُ : فيَقولُ  الدُّ  وِمْثلُهُ  ذلَك، لكَ : فيَقولُ  َربِّ

، َرِضيتُ : الخاِمَسةِ  في فقالَ  وِمْثلُهُ، وِمْثلُهُ  وِمْثلُهُ   وَعَشَرةُ  لكَ  هذا: فيَقولُ  َربِّ

، َرِضيتُ : فيَقولُ  ،َعْينُكَ  ولَذَّتْ  نَْفُسَك، اْشتَهَتْ  ما ولَكَ  أْمثالِِه، ،: قالَ  َربِّ  َربِّ

 عليها، وَختَْمتُ  بيَِدي، َكراَمتَهُمْ  َغَرْستُ  أَرْدتُ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ : قالَ  َمْنِزلَةً؟ فأْعالهُمْ 

، تَرَ  فَلَمْ  ، تَْسَمعْ  ولَمْ  َعْين   في وِمْصداقُهُ : قالَ  بََشر ، قَْلبِ  علَى يَْخطُرْ  ولَمْ  أُُذن 

ةِ  ِمن لهمْ  أُْخفِيَ  ما نَْفس   تَْعلَمُ  فاَل: }وجلَّ  زَّ ع هللاِ  ِكتابِ  [ 14: السجدة{ ]أْعيُن   قُرَّ

َ  َسأَلَ  السَّالمُ  عليه ُموَسى إنَّ : رواية وفي. اآليَةَ   أْهلِ  أَخسِّ  عن وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 .بنَْحِوهِ  الَحِديثَ  وساقَ  َحظ ًا، ِمْنها الَجنَّةِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  دثالمح|  شعبة بن المغيرة:  الراوي

 صحيح : ] المحدث حكم خالصة|  598: الرقم أو الصفحة

 .الجنَّةِ  أهلِ  أْدنى نعيمِ  بيانُ : الحديثِ  في --5

 .الجنَّةِ  درجاتِ  بيانُ : وفيه --2

 .ألوليائِه النَّعيمِ  دارَ  لتكونَ  تعالى هللاُ  قَهاخلَ  الَّتي الجنَّةِ  وجودُ : وفيه --3

 .وجلَّ  عزَّ  هللِ  اليدِ  ِصفةِ  ثبوتُ : وفيه --6

ُ  يقولُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة الحينَ  لعباديَ  أعَددتُ : هللاَّ  عين   ال ما الصَّ

 تَْعلَمُ  فاََل : شئتُمْ  إن واقرأوا بشر ، قلبِ  على خطرَ  وال سِمَعت، أذن   وال رأت،

ةِ  ِمنْ  لَهُمْ  أُْخفِيَ  َما نَْفس    يسيرُ  شجرة   الجنَّةِ  وفي يَْعَملُونَ  َكانُوا بَِما َجَزاءً  أَْعيُن   قُرَّ

اكبُ   وموضعُ  َمْمُدود   َوِظل   شئتُْم، إن واقرأوا يقطُعها، ال عام   مائةَ  ظلِّها في الرَّ

نيا منَ  خير   الجنَّةِ  في سوط    َعنِ  ُزْحِزحَ  نْ فَمَ : شئتُمْ  إن واقرأوا فيها، وما الدُّ

ْنيَا الَحيَاةُ  َوَما فَاَز، فَقَدْ  الَجنَّةَ  َوأُْدِخلَ  النَّاِر،  الُغُرورِ  َمتَاعُ  إاِلَّ  الدُّ

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

  صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0080: الرقم أو الصفحة
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 ،0906) ومسلم ،(0010 ،0015 ،0066) البخاري أخرج:  التخريج

 السنن)) في والنسائي ،(0080) الترمذي وأخرجه بعضه،( 0904

 ،8468) وأحمد ،(6001 ،6009) ماجه وابن ،(55091(( )الكبرى

 مطوالً ( 8415 ،8410

 .فيها وما نَعيِمها َعظمةِ  وبيانُ  المحدودِة، غيرِ  الجنَّةِ  َسعةِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي

 الى 59 اآليات( : 00) السجده سورة]الفاسقين  وجزاء المؤمنين جزاء -1

00] 

ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا 59َمْن كاَن فاِسقاً ال يَْستَُووَن )أَفََمْن كاَن ُمْؤِمناً كَ  ( أَمَّ

الِحاِت فَلَُهْم َجنَّاُت اْلَمأْوى نُُزالً بِما كانُوا يَْعَملُوَن ) ا الَِّذيَن فََسقُوا 58الصَّ ( َوأَمَّ

ا َوقِيَل لَُهْم ُذوقُوا َعذاَب فََمأْواُهُم النَّاُر ُكلَّما أَراُدوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنها أُِعيُدوا فِيه

بُوَن ) ( َولَنُِذيقَنَُّهْم ِمَن اْلَعذاِب اأْلَْدنى ُدوَن اْلَعذاِب 00النَّاِر الَِّذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ

َر بِآياِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنها 05اأْلَْكبَِر لََعلَُّهْم يَْرِجُعوَن ) ْن ُذكِّ ( َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 (00ا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمْنتَقُِموَن )إِنَّ 

 التفسير 

 خارًجا كان كمن ليس لنواهيه، مجتنبًا بأوامره عاماًل  باهلل مؤمنًا كان من - 14

 .الجزاء في هللا عند الفريقان يستوي ال طاعته؛ عن

 لهم المعد   فجزاؤهم الصالحات، األعمال وعملوا باهلل آمنوا الذين أما - 14

 الدنيا في يعملونه كانوا ما على جزاءً  لهم، هللا من كرامة فيها ونيستقر جنات

 .الصالحات األعمال من

هم المعاصي، وارتكاب بالكفر هللا طاعة عن خرجوا الذين وأما - 25  فمستقر 

 منها يخرجوا أن أرادوا كلما أبًدا، فيها ماكثين النار، القيامة يوم لهم أُِعدَّ  الذي

 في به تكذبون كنتم الذي النار عذاب ذوقوا: لهم تَْبِكيتا مله وقيل فيها، أعيدوا

فكم رسلكم كانت عندما الدنيا  .منه تخو 
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ولنذيقن  هؤالء المكذبين الخارجين عن طاعة ربهم من المحن والبالء في  - 21

الدنيا، قبل العذاب األكبر المعد  لهم في اآلخرة إن لم يتوبوا؛ لعلهم يعودون إلى 

 طاعة ربهم.

وال أحد أظلم ممن ُوِعظ بآيات هللا فلم يتعظ بها، وأعرض عنها غير  - 22

بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن -ُمبال  بها، إنا من المجرمين 

 منتقمون ال محالة. -آيات هللا

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يستنبط

ى أن السليم العقل ميزان في الو وعدله هللا حكم في ليس -1  المؤمن بين يسو 

             .القيامة يوم في والجزاء الثواب في والفاسق

ِ  َرسولَ  أنَّ  روي البخاري عن أنس بن مالك   إنَّ : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 أتَاهُ  نَِعالِِهْم، قَْرعَ  َمعُ لَيَسْ  وإنَّه أْصَحابُهُ، عْنه وتََولَّى قَْبِرهِ  في ُوِضعَ  إَذا الَعْبدَ 

ُجلِ  هذا في تَقُولُ  ُكْنتَ  ما: فَيَقُواَلنِ  فيُْقِعَدانِِه، َملََكانِ  د   الرَّ  عليه هللاُ  َصلَّى لُِمَحمَّ

ا وسلََّم، ِ  عبدُ  أنَّه أْشهَدُ : فيَقولُ  الُمْؤِمُن، فأمَّ  إلى اْنظُرْ : له فيُقَالُ  وَرسولُهُ، هللاَّ

ُ  أْبَدلَكَ  قدْ  نَّارِ ال ِمنَ  َمْقَعِدكَ  : قَتَاَدةُ  قالَ  - َجِميًعا فَيََراهُما الَجنَِّة، ِمنَ  َمْقَعًدا به هللاَّ

ا: قالَ  - أنَس   َحديثِ  إلى َرَجعَ  ثُمَّ  قَْبِرِه، في له يُْفَسحُ  أنَّه: لَنَا وُذِكرَ   الُمنَافِقُ  وأَمَّ

جُ  هذا في تَقُولُ  ُكْنتَ  ما: له فيُقَالُ  والَكافِرُ   ما أقُولُ  ُكْنتُ  أْدِري ال: فيَقولُ  ِل؟الرَّ

 َضْربَةً، َحِديد   ِمن بَمطَاِرقَ  ويُْضَربُ  تَلَْيَت، واَل  َدَرْيتَ  ال: فيُقَالُ  النَّاُس، يقولُ 

 .الثَّقَلَْينِ  غيرَ  يَلِيهِ  َمن يَْسَمُعهَا َصْيَحةً  فَيَِصيحُ 

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5046: الرقم أو الصفحة

 .بنحوه( 0940) ومسلم له، واللفظ( 5009) البخاري أخرجه:  التخريج
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 فأْدَخْلتُ  معهُ، يَأُْكلُ  بِمْسِكين   يُْؤتَى حتَّى يَأُْكلُ  ال ،ُعَمرَ  ابنُ  روي البخاري كانَ و 

، هذا تُْدِخلْ  ال نَافُِع، يا: فَقالَ  َكثِيًرا، فأَكلَ  معهُ  يَأُْكلُ  َرُجاًل   النبيَّ  َسِمْعتُ  َعلَيَّ

، ِمًعى في يَأُْكلُ  الُمْؤِمنُ : يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى  َسْبَعةِ  في يَأُْكلُ  والَكافِرُ  واِحد 

 .أْمَعاء  

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1080: الرقم أو الصفحة

 رأي في -القصاص منع والكافر المؤمن بين المساواة نفي على يترتب -2

 القاتل بين المساواة القصاص وجوب شرط من إذ بينهما -الحنفية غير الجمهور

 هاهنا المساواة نفي أراد: وقال بالذمي، المسلم قتل حنيفة أبو ورأى. والمقتول

 .العدالة في الدنيا وفي الثواب، في اآلخرة في

 .يخصه لدلي ال إذ عمومه، على الجمهور وحمله

ُ  َرِضيَ  لَِعلِي   قُلتُ   جحيفة أبو السوائي عبدهللا بن وهبروي البخاري عن   هللاَّ

ِ؟ ِكتَابِ  في ما إالَّ  الَوْحيِ  ِمنَ  شيء   ِعْنَدُكمْ  هلْ : عْنه  الَحبَّةَ، فَلَقَ  والذي ال: قَالَ  هللاَّ

ُ  يُْعِطيهِ  فَْهًما إالَّ  أْعلَُمهُ  ما النََّسَمةَ، وبََرأَ   هِذه في وما القُْرآِن، في َرُجاًل  هللاَّ

ِحيفَِة، ِحيفَِة؟ في وما: قُلتُ  الصَّ  يُْقتَلَ  ال وأَنْ  األِسيِر، وفََكاكُ  الَعْقُل،: قَالَ  الصَّ

 .بَكافِر   ُمْسلِم  

 المصدر|  البخاري:  المحدث|  جحيفة أبو السوائي عبدهللا بن وهب:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0064: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح: 

 صحيح]

افضةُ  يختِرُعه ما إبطالُ : الحديثِ  في --5 يعة الرَّ  النَّبيَّ  إنَّ : قولهم ِمن والشِّ

 وقواعِده، الِعلم، بأسرارِ  عنه هللاُ  رِضي علي   إلى أوصى وسلَّم عليه هللا صلَّى

 .غيَره عليه يُطلِعْ  لم ما الغيِب، وِعلمِ 

 .له الُمبيِّنُ : الحديثِ  وعن عنه الفَهمَ  وأنَّ  الِعلم، أصلُ  هللاِ  كتابَ  أنَّ : وفيه --2
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 يُكنْ  لم ما بفهِمه القُرآنِ  ِمن يستخِرجَ  أن الفَِهمِ  للعالِمِ  أنَّ  إلى إرشاد  : وفيه --3

 .الشَّرعيَّة للصولِ  فقتِهموا بشرطِ  لكن الُمفسِّريَن، عن منقواًل 

 إلى يأوون أي المأوى، جنات: وجزاء ثوابا اآلخرة في المؤمنين مقر -6

 .جنات يتضمن الموضع ذلك ألن المأوى إلى الجنات فأضاف الجنات

 خالدون، فيها وهم النار، الكفر إلى اإليمان عن الخارجين الفاسقين ومقام

 في يطمعون ألنهم فيها موضعهم إلى وارد   أعالها، إلى النار لهب دفعهم فكلما

 .منها الخروج

 به كنتم الذي النار عذاب ذوقوا: لهم هللا يقول أو لهم، جهنم خزنة وتقول

 .ومعنويا حسيا ذوقا تكذبون،

الِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا: تعالى قوله من ويالحظ  مع له الصالح العمل أن الصَّ

 :تعالى قال لذا األعمال، إلى بعده لتفاتا فال جاء إذا الكفر أما أثر، اإليمان

ا  .كفروا فََسقُوا من المراد ألن السيئات وعملوا: يقل ولم فََسقُوا الَِّذينَ  َوأَمَّ

 النارِ  أهلَ  إنَّ :  قال َعمرو بنِ  هللاِ  عبدِ  عنأخرج األلباني في صحيح الترغيب 

 يَدعون ثم( َماِكثُونَ  ُكمْ إِنَّ )  يقولُ  ثم ، عاًما أربعينَ  يجيبُهم فال ، مالًكا يَدعون

 الدنيا مثلُ  يجيبُهم فال(  ظَالُِمونَ  فَإِنَّا ُعْدنَا فَإِنْ  ِمْنهَا أَْخِرْجنَا َربَّنَا)  فيقولون ربَّهم

 ، والشهيقُ  الزفيرُ  إال هو فما القومِ  ييأس ثم(  تَُكلُِّمونَ  َواَل  فِيهَا اْخَسُؤا)  يقول ثم

 . زفير   وآخُرها ، شهيق   أولُها الحميرِ  أصواتَ  أصواتُهم تشبه

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0485: الرقم أو الصفحة

ةِ  تَصوير   :الحديثِ  وفي  .منه وتَحذير   َجهنَّمَ  َعذابِ  لِشدَّ

 مما وأسقامها، الدنيا مصائب وهو الدنيا في آخر عذاب أيضا للكافرين -6

 .القيامة يوم عذاب وهو األكبر العذاب وينتظرهم. يتوبوا حتى العبيد به يبتلى
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 عذاب فإن والهداية الرشاد لىإ منهم بقي من يرجع لعله إنذار، العذاب وذلك

 ألنه مديدا وال شديدا يكون ال الدنيا عذاب ألن اآلخرة بعذاب يقارن ال الدنيا

 .ومديد شديد فهو اآلخرة عذاب أما الموت، يعقبه

قُ  ُمْصَعب   إْمَرةِ  في الُمتاََلِعنَْينِ  َعنِ  ُسئِْلتُ   عمر وفي مسلم عن عبد هللا   أَيُفَرَّ

 فَقُلتُ  بَمكَّةَ، ُعَمرَ  اْبنِ  َمْنِزلِ  إلى فََمَضْيتُ  أَقُوُل، ما َدَرْيتُ  فَما: قالَ  بْينَهَُما؟

، إنَّه: قالَ  لِي، اْستَأِْذنْ : لِْلُغاَلمِ   نََعْم،: قُلتُ  ُجبَْير ؟ ابنُ  قالَ  َصْوتِي، فََسِمعَ  قَائِل 

ِ، اْدُخْل،: قالَ  اَعةَ  هِذه بكَ  َجاءَ  ما فََوهللاَّ  ُمْفتَِرش   هو فَإَِذا فََدَخْلتُ  َحاَجة ، إالَّ  السَّ

د   بَْرَذَعةً  ، َحْشُوهَا ِوَساَدةً  ُمتََوسِّ ْحَمنِ  عبدِ  أَبَا: قُلتُ  لِيف  قُ  الُمتاََلِعنَانِ  الرَّ  أَيُفَرَّ

لَ  إنَّ  نََعْم، هللاِ، ُسْبَحانَ : قالَ  بْينَهَُما؟ ، بنُ  فاَُلنُ  ذلكَ  عن َسأَلَ  َمن أَوَّ  يا: قالَ  فاَُلن 

 تََكلَّمَ  إنْ  يَْصنَعُ  كيفَ  فَاِحَشة ، علَى اْمَرأَتَهُ  أََحُدنَا َوَجدَ  لو أَنْ  أََرأَْيتَ  ،هللاِ  َرسولَ 

؟ بأَْمر   تََكلَّمَ  ُ  َصلَّى النبيُّ  فََسَكتَ : قالَ  ذلَك، ِمْثلِ  علَى َسَكتَ  َسَكتَ  َوإنْ  َعِظيم   هللاَّ

ا يُِجْبهُ، فَلَمْ  وسلَّمَ  عليه  اْبتُلِيتُ  قَدِ  عْنه َسأَْلتُكَ  الذي إنَّ : فَقالَ  أَتَاهُ، ذلكَ  بَْعدَ  كانَ  فَلَمَّ

ُ  فأْنَزلَ  به،  يَْرُمونَ  َوالَِّذينَ }: النُّورِ  ُسوَرةِ  في اآليَاتِ  هَُؤاَلءِ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

َرهُ  َوَوَعظَهُ، عليه، فَتاََلُهنَّ [ 8-4:النور{]أَْزَواَجُهمْ   َعَذابَ  أنَّ  َوأَْخبََرهُ  ،َوَذكَّ

ْنيَاال  ثُمَّ  َعلَْيَها، َكَذْبتُ  ما بالَحقِّ  بََعثَكَ  َوالَِّذي ال: قالَ  اآلِخَرِة، َعَذابِ  ِمن أَْهَونُ  دُّ

ْنيَا َعَذابَ  أنَّ  َوأَْخبََرَها َوَذكََّرَها، فََوَعظََها َدَعاَها . اآلِخَرةِ  َعَذابِ  ِمن أَْهَونُ  الدُّ

، هإنَّ  بالَحقِّ  بََعثَكَ  َوالَِّذي اَل،: قالَتْ  ُجِل، فَبََدأَ  لََكاِذب  ِ  َشهَاَدات   أَْربَعَ  فََشِهدَ  بالرَّ  باهللَّ

اِدقِيَن، لَِمنِ  إنَّه  ثَنَّى ثُمَّ  الَكاِذبِيَن، ِمنَ  كانَ  إنْ  عليه هللاِ  لَْعنَةَ  أنَّ  َواْلَخاِمَسةُ  الصَّ

ِ  َشهَاَدات   أَْربَعَ  فََشِهَدتْ  بالَمْرأَِة،  هللاِ  َغَضبَ  أنَّ  َواْلَخاِمَسةُ  يَن،الَكاِذبِ  لَِمنِ  إنَّه باهللَّ

اِدقِيَن، ِمنَ  كانَ  إنْ  َعلَْيهَا قَ  ثُمَّ  الصَّ  .بْينَهَُما فَرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5680: الرقم أو الصفحة

 .وَوْصفُهُ  اللِّعانِ  ُحْكمِ  بيانُ : الحديث وفي --1

 بالتَّوبِة  وتذكيُرهُ  الُمْذنِبِ  َوْعظُ : وفيه --2
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 ثم وعالماته، حججه أي ربه آيات له ذكرت ممن لنفسه أظلم أحد ال -5

 لتكذيبهم المشركين من االنتقام أشد منتقم هللا فإن قبولها، وترك عنها، أعرض

             .وإعراضهم

 وموقف السالم عليه موسى على التوراة الإنز الرسالتين بين الصلة عقد -4

 [01 الى 00 اآليات( : 00) السجده سورة]منها   اليهود

َولَقَْد آتَْينا ُموَسى اْلِكتاَب فاَل تَُكْن فِي ِمْريٍَة ِمْن لِقائِِه َوَجَعْلناهُ ُهدًى لِبَنِي 

ةً يَْهُدوَن بِأَْمِرنا00إِْسرائِيَل ) ا َصبَُروا َوكانُوا بِآياتِنا  ( َوَجَعْلنا ِمْنُهْم أَئِمَّ لَمَّ

( إِنَّ َربََّك ُهَو يَْفِصُل بَْينَُهْم يَْوَم اْلقِياَمِة فِيما كانُوا فِيِه يَْختَلِفُوَن 06يُوقِنُوَن )

(01) 

 التفسير 

 لقائك من شك في - الرسول أيها - تكن فال التوراة، موسى أعطينا ولقد - 23

 لبني هاديًا موسى على المنزل الكتاب جعلناو والمعراج، اإلسراء ليلة موسى

 .الضالل من إسرائيل

 إلى يرشدون الحق، في الناس بهم يقتدي أئمة إسرائيل بني من وجعلنا - 26

 في األذى وعلى نواهيه، واجتناب هللا أوامر امتثال على صبروا لما الحق،

 تصديقًا بها يصدقون رسولهم على المنزلة هللا بآيات وكانوا الدعوة، سبيل

 .جازًما

 كانوا فيما القيامة يوم بينهم يفصل الذي هو -الرسول أيها- ربك إن - 25

 .يستحقه بما كال ويجازي والمبطل، المحق فيبي ن الدنيا، في فيه يختلفون

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 على التوراة أنزل كما وسل م عليه هللا صل ى محمد على القرآن هللا أنزل لقد -1

 التوراة فقد أن إال واجب، بأحكامهما والعمل بهما فاإليمان السالم، عليه موسى
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 القرآن عليه المنزل أن كما متعينا، الواقعية الناحية من بالقرآن العمل جعل

 السماوية الرساالت وتشريعه القرآن بنص رسالته ونسخت النبيين، خاتم

                                        .منها صحيح ثابت شيء بقاء فرض لو حتى السابقة،

 هللاِ  نبيَّ  اليهودِ  ِمنَ  ِعصابة   حَضَرتْ   روي اإلمام أحمد عن عبد هللا بن عباس 

ْثنا القاسِم، أبا يا: فقالوا يوًما، وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى ، نَسألُكَ  ِخالل   عن حدِّ  عنهُنَّ

ا َسلوني: قال. نبيٌّ  إالَّ  هُنَّ يَعلَمُ  ال ةَ  لي اجَعلوا ولكنِ  ِشْئتُم، عمَّ  أََخذ وما هللاِ  ذمَّ

ْثتُْكم لَئِنْ  بَنيِه، على السَّالمُ  عليه يعقوبُ   على لَتُتابُِعنِّي فَعَرْفتُموه شيئًا حدَّ

ا فَسلوني: قال. لكَ  فذلكَ : قالوا. اإلسالمِ   ِخالل   عِ أرب عن أَخبِْرنا: قالوا. ِشْئتُم عمَّ

مَ  الطَّعامِ  أيَّ  أَخبِْرنا: عنهُنَّ  نَسألُكَ  لَ  أنْ  قَْبل ِمن نْفِسه على إسرائيلُ  حرَّ  تُنزَّ

ُجِل، وماءُ  المرأةِ  ماءُ  كيف وأَخبِْرنا التَّوراةُ؟  وأَخبِْرنا منه؟ الذََّكرُ  يكون كيف الرَّ

يُّ  النَّبيُّ  هذا كيف  هللاِ  عهدُ  فعليُكم: قال لمالئكِة؟ا ِمنَ  وليُّهُ  وَمن النَّوِم؟ في األُمِّ

: قال. وِميثاق   َعهد   ِمن شاءَ  ما فأَعطَوه: قال. لتُتابُِعنِّي أَخبَْرتُُكم أنا لَئِنْ  وميثاقُه

 أنَّ  تَعلَمون هل وسلَّم، عليه هللاُ  صلَّى موسى على التَّوراةَ  أَنَزلَ  بالَّذي فأَنُشُدُكم

 نْذًرا، هللِ  فنََذرَ  َسقَُمه، وطال شديًدا مَرًضا مِرضَ  السَّالمُ  عليه يعقوبَ  إسرائيلَ 

َمنَّ  َسقَِمه ِمن تعالى هللاُ  شفاهُ  لَئِنْ   إليه، الطَّعامِ  وأََحبَّ  إليه، الشَّرابِ  أََحبَّ  ليَُحرِّ

 اللَّهمَّ : قالوا ألبانُها؟ إليه الشَّرابِ  وأََحبُّ  اإلبِل، لُحمانَ  إليه الطَّعامِ  أََحبُّ  وكان

 التَّوراةَ  أَنَزلَ  الَّذي هو إالَّ  إلهَ  ال الَّذي باهللِ  فأَنُشُدُكم. عليِهم اشهَدْ  للَّهمَّ ا: قال. نَعم

ُجلِ  ماءَ  أنَّ  تَعلَمون هل موسى، على  أصفرُ  المرأةِ  ماءَ  وأنَّ  غليظ ، أبيضُ  الرَّ

؛ بَهُ  الولدُ  له كان َعاَل  فأيُّهُما رقيق  جُ  ماءُ  َعاَل  إنْ  هللاِ، بإذنِ  والشَّ  ماءِ  على لِ الرَّ

ُجلِ  ماءِ  على المرأةِ  ماءُ  َعاَل  وإنْ  هللاِ، بإذنِ  َذَكًرا كان المرأةِ   بإذنِ  أنثى كان الرَّ

 على التَّوراةَ  أَنَزلَ  بالَّذي فأَنُشُدُكم. عليِهم اشهَدْ  اللَّهمَّ : قال. نَعم اللَّهمَّ : قالوا هللاِ؟

يَّ  النَّبيَّ  هذا أنَّ  تَعلَمون هل موسى،  اللَّهمَّ : قالوا قْلبُه؟ ينامُ  وال َعيناهُ  امُ تن األُمِّ

ْثنا، اآلنَ  وأنتَ : قالوا. اشهَدْ  اللَّهمَّ : قال. نَعم  فِعنَدها المالئكِة؛ ِمنَ  وليُّكَ  َمن فحدِّ

 قطُّ  نبي ًا هللاُ  يَبعثِ  ولمْ  السَّالُم، عليه جبريلُ  وليِّي فإنَّ : قال نُفاِرقَُك؟ أو نُجامُعكَ 

 لتابَْعناكَ  المالئكةِ  ِمنَ  ِسواهُ  وليُّكَ  كان لو نُفاِرقَُك، فِعنَدها: قالوا .وليُّه وهو إالَّ 

ْقناكَ  قوه؟ أنْ  يَمنَُعُكم فما: قال! وصدَّ نا إنَّه: قالوا تَُصدِّ  قال ذلكَ  فِعندَ : قال! عدوُّ
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ا َكانَ  َمنْ  قُلْ : }وجلَّ  عزَّ  هللاُ  لَهُ  فَإِنَّهُ  لِِجْبِريلَ  َعُدو ً ِ  بِإِْذنِ  بِكَ قَلْ  َعلَى نَزَّ { هللاَّ

ِ  ِكتَابَ : }وجلَّ  عزَّ  قولِه إلى ،[44: البقرة] { يَْعلَُمونَ  اَل  َكأَنَّهُمْ  ظُهُوِرِهمْ  َوَراءَ  هللاَّ

 .اآليةَ [ 45: البقرة{ ]َغَضب   َعلَى بَِغَضب   بَاُؤوا} ذلكَ  فِعندَ  ،[151: البقرة]

 أحمد مسند:  صدرالم|  شاكر أحمد:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

|   صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  6/544: الرقم أو الصفحة

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

   (.50050( )50/064) والطبراني

عدِ  عن فأخبِْرنا) وفي رواية   ُموكَّلٌ  المالئكةِ  من ملَكٌ  الرعدُ  قال هو ما الرَّ

 الذي والصوتُ  السحابَ  به يزجرُ  نارٍ  من ِمخراقٌ  يِده في أو يهبيدَ  بالسَّحابِ 

 (أمَره حيث إلى ينتهيَ  حتى زَجَره إذا السَّحابَ  َزْجُرهُ  منه يُسمعُ 

 بُعلوم   أخبَرَ  حيث وسلََّم؛ عليه هللاُ  صلَّى للنَّبيِّ  ُمعجزة   بَيانُ  :الحديثِ  وفي --1

 .َغيبيَّة  

 . يُؤِمنوا أنْ  َمِظنَّةَ  أسئلتِهم؛ عن سلمينالم غيرِ  إجابةِ  بَيانُ : وفيه --2

 أن كما وشرعه، هللا دين إلى الدعاة هم وسل م عليه هللا صل ى محمد أتباع إن -2

 إلى الناس ويدعون الدين، في بهم يقتدى قادة كانوا السالم عليه موسى أتباع

 نتهاءواال أمر، فيما هللا وإطاعة واإلنجيل، للتوراة الصحيح باألصل اإليمان

 موسى كتاب هللا جعل فحيث. وتوفيقه هللا بإذن كله وذلك وزجر، عنه نهى عما

 صل ى محمد على المنزل القرآن يجعل كذلك يهدون، أئمة منهم وجعل هدى،

                                              .يهدون صحابة أمته من ويجعل هدى، كتاب وسل م عليه هللا

 بُعْسفَاَن، ُعَمرَ  لَقِيَ  الَحاِرِث، عبدِ  بنَ  نَافِعَ  أنَّ   ن الخطابروي مسلم عن عمر ب

 اْبنَ  فَقالَ  الَواِدي، أَْهلِ  علَى اْستَْعَمْلتَ  َمنِ : فَقالَ  َمكَّةَ، علَى يَْستَْعِملُهُ  ُعَمرُ  َوكانَ 

 عليهم لَْفتَ فَاْستَخْ : قالَ  َمَوالِينَا، ِمن َمْولًى: قالَ  أَْبَزى؟ ابنُ  َوَمنِ : قالَ  أَْبَزى،

 أَما: ُعَمرُ  قالَ  ،بالفََرائِضِ  َعالِمٌ  وإنَّه َوَجلَّ، َعزَّ  هللاِ  لِِكتَابِ  قَاِرئٌ  إنَّه: قالَ  َمْولًى؟
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ُ  َصلَّى نَبِيَُّكمْ  إنَّ  َ  إنَّ : قالَ  قدْ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  به َويََضعُ  أَْقَواًما، الِكتَابِ  بهذا يَْرفَعُ  هللاَّ

 .آَخِرينَ 

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  954: الرقم أو الصفحة

 عالًِما يهًافَق كانَ  إذا األحرارِ  َعلى الَمولى يُولَّى أنْ  َمشروعيَّةُ : الَحديثِ  في --1

 .بِالفَرائضِ 

 .بِه وَعِملَ  َحفِظَه َمن القُرآنِ  بِهذا يَرفَعُ  وجلَّ  َعزَّ  هللاَ  أنَّ : وفيه --2

 بِما الَعملَ  وتَركوا أضاعوه أقواًما القُرآنِ  بِهذا يََضعُ  َوجلَّ  َعزَّ  هللاَ  أنَّ : وفيه --3

 .فيهِ 

 .الِعلمِ  فَضيلةُ : وفيه --6

 بأمر والرضا للدين، الطاعة على الصبر سببه مةأئ الناس بعض اتخاذ إن -3

 هللا سبيل في والمحن البالء على والصبر هللا، كلمة إعالء على والعمل هللا،

 بأن واإليمان بالصبر أمر وهذا بالصبر، يحصل هادين األئمة جعل فإن تعالى،

 .حق هللا وعد

ِ  َرسولِ  إلى َشَكْونَا  وفي الصحيح عن خباب بن األرت  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

د   وهو َ  تَْدُعو أاََل  لَنَا؟ تَْستَْنِصرُ  أاََل : له قُْلنَا الَكْعبَِة، ِظلِّ  في له بُْرَدةً  ُمتََوسِّ  لَنَا؟ هللاَّ

ُجلُ  كانَ : قالَ   بالِمْنَشارِ  فيَُجاءُ  فِيِه، فيُْجَعلُ  األْرِض، في له يُْحفَرُ  قَْبلَُكمْ  فِيَمن الرَّ

هُ  وما باْثنَتَْيِن، فيَُشقُّ  َرْأِسهِ  ىعلَ  فيُوَضعُ   بأَْمَشاطِ  ويُْمَشطُ  ِدينِِه، عن ذلكَ  يَُصدُّ

هُ  وما َعَصب ، أَوْ  َعْظم   ِمن لَْحِمهِ  ُدونَ  ما الَحِديدِ  ِ  ِدينِِه، عن ذلكَ  يَُصدُّ  لَيُتِمَّنَّ  وهللاَّ

اِكبُ  يَِسيرَ  حتَّى األْمَر، هذا َ، إالَّ  يََخافُ  ال ْوَت،َحْضَرمَ  إلى َصْنَعاءَ  ِمن الرَّ  أَوِ  هللاَّ

ْئبَ   .تَْستَْعِجلُونَ  ولَِكنَُّكمْ  َغنَِمِه، علَى الذِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0450: الرقم أو الصفحة
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ِة، َعالماتِ  ِمن َعالمة   :الَحديثِ  وفي  هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  به أخبَرَ  ما وقَعَ  حيث النُّبوَّ

يِن، تَمامِ  ِمن وسلَّمَ  عليه  هللاُ  صلَّى نَبيَّه وَعدَ  ما هللاِ  وإْنجازِ  األْمِن، واْنتِشارِ  الدِّ

 .ذلك ِمن وسلَّمَ  عليه

 المؤمنين بين بحق المطلق والحاكم العدل القاضي هو سبحانه هللا إن -6

 كما واحدة، أمة من المختلفين بين ويفصل يستحق، بما كال فيجازي والكفار،

  .األمم من المختلفين بين يفصل

ْحَمنِ  عبدِ  بنُ  َسلََمةَ  أَبُو حدَّثَني وفي الصحيح   َسأَْلتُ : قالَ  َعْوٍف، بنِ  الرَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِيُّ  كانَ  شيء   بأَيِّ  الُمْؤِمنِيَن، أُمَّ  َعائَِشةَ   َصاَلتَهُ  يَْفتَتِحُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ِجْبَرائِيَل، َربَّ  اللَّهُمَّ : َصاَلتَهُ  اْفتَتَحَ  اللَّْيلِ  ِمنَ  قَامَ  إَذا كانَ : قالَتْ  اللَّْيِل؟ ِمنَ  قَامَ  إَذا

 أَْنتَ  َوالشَّهَاَدِة، الَغْيبِ  َعالِمَ  َواألْرِض، َمَواتِ السَّ  فَاِطرَ  وإْسَرافِيَل، َوِميَكائِيَل،

 بإْذنَِك، الَحقِّ  ِمنَ  فيه اْختُلِفَ  لِما اْهِدنِي يَْختَلِفُوَن، فيه َكانُوا فِيما ِعبَاِدكَ  بْينَ  تَْحُكمُ 

 .ُمْستَقِيم   ِصَراط   إلى تََشاءُ  َمن تَْهِدي إنَّكَ 

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

      صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  440: الرقم أو الصفحة

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

 ثِنتينِ  علَى النَّصارى وافترقتِ  النَّارِ  في وسبعونَ  ةِ الجنَّ  في فواحدة   فرقةً 

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

تي لتفتِرقَنَّ  بيِدهِ   في وسبعونَ  وثِنتانِ  الجنَّةِ  في واحدة   فرقةً  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

تِه دالئلِ  ِمن عالَمةُ : الحديثِ  وفي  وقَعَ  حيث وسلَّم، علَيه هللاُ  صلَّى ريفةِ الشَّ  نُبوَّ

 .به أخبَر ما
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 04 اآليات( : 00) السجده سورة]والحشر   والقدرة التوحيد ثبوت تأكيد -4

 [00 الى

 ذلِكَ  فِي إِنَّ  َمساِكنِِهمْ  فِي يَْمُشونَ  اْلقُُرونِ  ِمنَ  قَْبلِِهمْ  ِمنْ  أَْهلَْكنا َكمْ  لَُهمْ  يَْهدِ  أََولَمْ 

 اْلُجُرزِ  اأْلَْرضِ  إِلَى اْلماءَ  نَُسوقُ  أَنَّا يََرْوا أََولَمْ ( 04) يَْسَمُعونَ  الأَفَ  آَلياتٍ 

 َويَقُولُونَ ( 04) يُْبِصُرونَ  أَفاَل َوأَْنفُُسُهمْ  أَْنعاُمُهمْ  ِمْنهُ  تَأُْكلُ  َزْرعاً  بِهِ  فَنُْخِرجُ 

 َكفَُروا الَِّذينَ  يَْنفَعُ  ال فَْتحِ الْ  يَْومَ  قُلْ ( 09) صاِدقِينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْلفَْتحُ  هَذا َمتى

 (00) ُمْنتَِظُرونَ  إِنَُّهمْ  َواْنتَِظرْ  َعْنُهمْ  فَأَْعِرضْ ( 08) يُْنظَُرونَ  ُهمْ  َوال إِيمانُُهمْ 

 التفسير 

 هم فها! السالفة؟ األمم من قبلهم أهلكنا كم لهم يتبين فلم هؤالء أَعِمي - 24

 إن بحالهم، يَتَِّعظُوا فلم إهالكهم، قبل ايسكنونه كانوا التي مساكنهم في يمشون

 بها يُْستَدل   لِعبًَرا ومعاصيهم كفرهم بسبب اإلهالك من األمم لتلك حدث فيما

 هللا بآيات المكذبون هؤالء يسمع أفال هللا، عند من جاؤوهم الذين صدق على

 !واتعاظ؟ قبول سماع

 القاحلة األرض إلى لمطرا ماء نرسل أنا بالبعث المكذبون هؤالء ير أََولم - 24

 وغنمهم، وبقرهم إبلهم منه تأكل زرًعا الماء بذلك فنخرج فيها، نبات ال التي

 القاحلة األرض أنبت من أن ويدركون ذلك، يبصرون أفال! منه؟ هم ويأكلون

 !الموتى؟ إحياء على قادر

 الذي الحكم هذا متى: العذاب مستعجلين بالبعث المكذبون ويقول - 24

 ومصيركم النار مصيرنا فيكون القيامة، يوم وبينكم بيننا سيفصل أنه تزعمون

 !الجنة؟

 بين الفصل يوم إنه القيامة، يوم هو الوعد هذا: -الرسول أيها- لهم قل - 24

 القيامة، يوم معاينة بعد تصديقهم الدنيا في باهلل كفروا الذين ينفع ال حين العباد

 .إليه وينيبوا ربهم إلى يتوبوا حتى يَُؤخرون هم وال
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 ما وانتظر ضاللهم، في تماديهم بعد هؤالء عن -الرسول أيها- فأعِرضْ  - 35

 .العذاب من تعدهم ما ينتظرون إنهم بهم، يحل

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يفهم

 ذلك فيو ووحدانيته، هللا قدرة على دليل العاتية الظالمة األمم إهالك إن -1

 يسمعون ال والهالك، الدمار آثار يشاهدون الذين والمشركون للمعتبر، عبرة

 الشيء يسمع الذي المتعلم درجة لهم ليس إذ فيتعظون، وعظاته هللا آيات

                                                   .بعقولهم واالستنباط بأنفسهم اإلدراك قوة وال ويفهمه،

 إالَّ  أْنفَُسهُْم، ظَلَُموا الَِّذينَ  َمساِكنَ  تَْدُخلُوا ال عن عبد هللا بن عمرروي البخاري 

 .أصابَهُمْ  ما ِمْثلُ  يُِصيبَُكمْ  أنْ  باِكيَن، تَُكونُوا أنْ 

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

 |   [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0095: الرقم أو الصفحة

 (0890) ومسلم له، واللفظ( 0095) البخاري أخرجه:  التخريج

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم قاَل  روي البخاري عن عبد هللا بن عمر  أنَّ َرسوَل هللاَّ

ألْصَحاِب الِحْجِر: ال تَْدُخلُوا علَى هَُؤاَلِء القَْوِم إالَّ أْن تَُكونُوا بَاِكيَن، فإْن لَْم 

 .يَن فال تَْدُخلُوا عليهم، أْن يُِصيبَُكْم ِمْثُل ما أَصابَهُمْ تَُكونُوا بَاكِ 

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

 [صحيح] : خالصة حكم المحدث | 4702 :الصفحة أو الرقم

ُر في أحواِل َمن أهلََكهم هللاُ تعالى، والَحَذرُ وفي الحديثِ  --5 ا وقَعوا  :التَّفكُّ ممَّ

 فيه؛
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والحذُر ِمن الَغفلِة عن تدبُِّر اآلياِت؛ ألنَّ َمن رأَى ما حلَّ بالُعصاِة ولم يتنبْه  --2

بذلك ِمن َغفلتِه، ولم يتفكَّر في حالِهم، ويَعتبِْر بهم؛ فإنَّه يُخَشى ُحلوُل العقوبة 

 .همالِهم اليقظةَ والتذكُّربه؛ فإنَّها إنَّما حلَّْت بالُعصاِة لَغفلتِهم عن التدبُِّر، وإ

 إلحيائها فيها نبات ال التي اليابسة األرض إلى هللا بقدرة الماء سوق إن -2

 وإعادة اإلحياء على هللا قدرة على آخر دليل النضر والزرع األخضر بالنبات

 وال البصيرة بعين هذا يتأملون ال الكفار ولكن والنشور، البعث لحياة البشر

 الحياة إلى إعادتهم وعلى الحشر على قادر هللا أن فيعلمون بحق، هذا يبصرون

 .القيامة يوم

 أن إلى إشارة واالعادة واألحياء واإلماتة، اإلهالك من الدليلين هذين وفي

 .تعالى هللا بيد والنفع الضر 

ِ  َرسولُ  لَنَا َصلَّى روي البخاري عن زيد بن خالد الجهني  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ْبحِ  اَلةَ صَ  وسلَّمَ  ا اللَّْيلَِة، ِمنَ  َكانَتْ  َسَماء   إْثرِ  علَى بالُحَدْيبِيَةِ  الصُّ  أْقبَلَ  اْنَصَرفَ  فَلَمَّ

ُ : قالوا َربُُّكْم؟ قالَ  َماَذا تَْدُرونَ  هلْ : فَقالَ  النَّاِس، علَى : قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ

، بي ُمْؤِمن   ِعبَاِدي ِمن أْصبَحَ  ا وَكافِر  ِ  بفَْضلِ  ُمِطْرنَا: قالَ  نمَ  فأمَّ  وَرْحَمتِِه، هللاَّ

ا بالَكْوَكِب، وَكافِر   بي ُمْؤِمن   فَذلكَ   بي َكافِر   فَذلكَ  وَكَذا، َكَذا بنَْوءِ : قالَ  َمن وأَمَّ

 .بالَكْوَكبِ  وُمْؤِمن  

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الجهني خالد بن زيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  964: الرقم أو الصفحة البخاري

لوا أن لهُم تَنبيهًا أصحابِه؛ على الَمسألةَ  اإلمامِ  طَرحُ : الحديثِ  في  فيها ما يَتَأمَّ

قَّة ِمن  .الدِّ

 َزْرًعا، يَْزَرعُ  أَوْ  َغْرًسا، ْغِرسُ يَ  ُمْسلِم   ِمن ما وفي الصحيح عن أنس بن مالك 

 .َصَدقَة   به له كانَ  إاِلَّ  بَِهيَمة ؛ أَوْ  إِْنَسان   أَوْ  طَْير   منه فَيَأُْكلُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0000: الرقم أو الصفحة

 (5110) ومسلم ،(0000) يالبخار أخرجه:  التخريج

راعِة، فْضلِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5  .بالَحْرثِ  والعَملِ  الزِّ

 بْعَده يَأتي َمن أو بنْفِسه، اإلنسانُ  ليَعيشَ  األرضِ  ِعمارةِ  على الحضُّ : وفيه --2

 .فيه يُؤَجرُ  ممَّن

  .القيامة يوم والعقاب العذاب استعجال إلى دفعتهم المشركين حماقة إن --3

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

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

 ُ بَهُمْ  هللاَّ ُ  كانَ  وما فيهم، وأَْنتَ  لِيَُعذِّ بَهُمْ  هللاَّ بَهُمُ  أالَّ  لهمْ  وما. ُرونَ يَْستَْغفِ  وهُمْ  ُمَعذِّ  يَُعذِّ

 ُ ونَ  وهُمْ  هللاَّ  .اآليَةَ { الَحَرامِ  الَمْسِجدِ  َعنِ  يَُصدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6469: الرقم أو الصفحة

 (0484) ومسلم ،(6469) البخاري أخرجه:  التخريج

 النارِ  أهلِ  أهونَ  إنَّ  خرج األلباني  في صحيح الترغيب عن أبي سعيد الخدريأ

 ، العذابِ  أجزاءِ  مع دماُغه منهما يْغلي ، نار   من بنعلَين ُمنتِعل   رجل   عذابًا

 ركبتَيه إلى النارِ  في من ومنهم العذابِ  أجزاءِ  مع كعبَيه إلى النارِ  في من ومنهم

 ومنهم ، العذابِ  إجراءِ  مع أرنبتِه إلى النارِ  في)  من ومنهم ، العذابِ  أجزاءِ  مع

 . اغتَمر قد)  العذابِ  إجراءِ  مع صدِره إلى النارِ  في من

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0494: الرقم أو الصفحة

ماغُ  منهما يَغلي نَعالنِ  أقلَّه وأنَّ  النَّاِر، عذابِ  شدَّةِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5  .الدِّ
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 .عنها يُبِعدُ  ما َعملِ  على والحثُّ  النَّاِر، ِمن التَّخويفُ : وفيه --2

 بين والفصل والحكم الفتح يوم أن الحمقى هؤالء على الحاسم الرد كان --3

 اإليمان فيه ينفع ال ولكن منه، بد وال فيه شك ال حتما كائن والكفار المؤمنين

 يؤخرون ال وكذلك الدنيا، دار في يكون الذي هو المقبول اإليمان ألن حينئذ

 .للتوبة يمهلون وال للدنيا، باإلعادة

 بعد والرسول بالقرآن المكذبين عن اإلعراض أن المطلوبة النتيجة  --6

 هللا نبي ولينتظر الواجب، هو المتالحقة والبراهين المتكررة البيانات

 الكفار يفيد ولن لنصر،ا وتحقيق عليهم، هللا وحكم الفتح يوم والمؤمنون

 هللا فإن وأتباعه، وسل م عليه هللا صل ى بالنبي الزمان حوادث انتظار المكذبين

 عذابهم، انتظر: حينئذ والشعار المؤمنين، جنده وناصر الناس، من عاصمه

  .محالة ال هالكون وهم! هالكك؟ منتظرون إنهم

ِ  بدِ ع علَى َدَخْلنَا  روي البخاري عن عبد هللا بن مسعود ، بنِ  هللاَّ  يا:  قالَ  َمْسُعود 

ُ  فَْليَقُلِ  يَْعلَمْ  لَمْ  وَمن به، فَْليَقُلْ  شيئًا َعلِمَ  َمن النَّاُس، أيُّها  أنْ  الِعْلمِ  ِمنَ  فإنَّ  أْعلَُم، هللاَّ

ُ  يَْعلَمُ  ال لِما يَقُولَ  ُ  قالَ  أْعلَُم، هللاَّ  ما قُلْ : }مَ وسلَّ  عليه هللاُ  َصلَّى لِنَبِيِّهِ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ثُُكمْ { الُمتََكلِّفِينَ  ِمنَ  أنَا وما أْجر   ِمن عليه أْسأَلُُكمْ  َخانِ  َعنِ  وَسأَُحدِّ  َرسولَ  إنَّ : الدُّ

 ِ  اللَّهُمَّ : فَقالَ  عليه، فأْبطَئُوا اإلْساَلِم، إلى قَُرْيًشا َدَعا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

تْ  َسنَة   فأَخَذْتهُمْ  ُسفَ يُو َكَسْبعِ  بَسْبع   عليهم أِعنِّي ، ُكلَّ  فََحصَّ  أَكلُوا حتَّى شيء 

ُجلُ  َجَعلَ  حتَّى والُجلُوَد، الَمْيتَةَ  َماءِ  وبْينَ  بْينَهُ  يََرى الرَّ  قالَ  الُجوِع، ِمنَ  ُدَخانًا السَّ

 ُ َماءُ  تَأْتي يَومَ  فَاْرتَقِبْ : }وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  َعَذاب   هذا النَّاسَ  يَْغَشى ُمبِين   بُدَخان   السَّ

ْكَرى، لهمُ  أنَّى ُمْؤِمنُوَن، إنَّا الَعَذابَ  َعنَّا اْكِشفْ  َربَّنَا: }فََدَعْوا: قالَ  ،{ألِيم    وقدْ  الذِّ

، َرسول   َجاَءهُمْ  ، ُمَعلَّم   وقالوا عْنه، تََولَّْوا ثُمَّ  ُمبِين   الَعَذابِ  َكاِشفُو إنَّا َمْجنُون 

 في َعاُدوا ثُمَّ  فَُكِشفَ : قالَ  القِيَاَمِة؟ يَومَ  الَعَذابُ  فَيُْكَشفُ أ{ َعائُِدونَ  إنَُّكمْ  قَلِياًل،

ُ  فأَخَذهُمُ  ُكْفِرِهْم، ُ  قالَ  بَْدر ، يَومَ  هللاَّ  إنَّا الُكْبَرى البَْطَشةَ  نَْبِطشُ  يَومَ : }تََعالَى هللاَّ

 {ُمْنتَقُِمونَ 

 البخاري يحصح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي
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   صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6908: الرقم أو الصفحة

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

 .ذلك تحقَّق وقدْ  َغْيب،بال

 انتهي التفسير التربوي لسورة السجدة

 األحزاب سورة  -00

( : 00) األحزاب سورة]هللا   على والتوكل الوحي واتباع هللا بتقوى األمر -5

 [0 الى 5 اآليات

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ

َ َوال تُِطِع اْلك َ كاَن َعلِيماً َحِكيماً يا أَيَُّها النَّبِيُّ اتَِّق هللاَّ افِِريَن َواْلُمنافِقِيَن إِنَّ هللاَّ

َ كاَن بِما تَْعَملُوَن َخبِيراً )5) ( َوتََوكَّْل 0( َواتَّبِْع ما يُوحى إِلَْيَك ِمْن َربَِّك إِنَّ هللاَّ

ِ َوِكيالً ) ِ َوَكفى بِاَّللَّ  (0َعلَى هللاَّ

 التفسير 

 واجتناب أوامره بامتثال هللا تقوى على عكم ومن اثبُتْ  النبي، أيها يا  - 1 

 هللا إن نفوسهم، تهوى فيما والمنافقين الكافرين تطع وال وحده، وَخْفه نواهيه،

 .وتدبيره خلقه في حكيًما والمنافقون، الكفار يكيده بما عليًما كان

 ال خبيًرا، تعملون بما كان هللا إن الوحي، من ربك عليك ينزله ما وات بع - 2

 .أعمالكم على وسيجازيكم شيء، ذلك من هيفوت

 من عليه توكل لمن حافظًا سبحانه به وكفى كلها، أمورك هللا على واعتمد - 3

 .عباده

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت
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 على مفروض عام أمر هللا طاعة ومتابعة عليها والمداومة التقوى إيجاب -1

 األنبياء أن إال غيرهم، أم ومالئكة ورسال أنبياء أكانوا سواء شر،الب جميع

 لغيرهم، وإرشادا تعليما بالتقوى يؤمرون المعصية من المعصومين والمالئكة

 صل ى محمدا نبيه يخاطب لم تعالى هللا أن ويالحظ. األدنى على باألعلى وتنبيها

ُسولُ  أَيُّهَا يا النَّبِيُّ  هَاأَيُّ  يا: والرسالة النبوة بلفظ إال وسل م عليه هللا  يخاطبه ولم الرَّ

 تعالى أنه مع معه، للدب لنا وتعليما بمقامه، وإشادة لشأنه، تعظيما باسمه،

 يا [64/ 11 هود] ِمنَّا بَِسالم   اْهبِطْ  نُوحُ  يا: فقال بأسمائهم األنبياء خاطب

ْؤيا َصدَّْقتَ  قَدْ  إِْبراِهيُم،  إِنِّي ُموسى يا[ 155 -156/ 34 الصافات] الرُّ

                                      [ .166/ 4 األعراف] َوبَِكالِمي بِِرساالتِي النَّاسِ  َعلَى اْصطَفَْيتُكَ 

ِ  رسولُ  ُسئِلَ  أخرج األلباني في صحيح الترمذي عن أبي هريرة ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

ِ  تَقوى:  فقالَ  ؟ ةَ الجنَّ  النَّاسَ  يُدخلُ  ما أَْكثرِ  عن وسلَّمَ  علَيهِ   ، الخلُقِ  وُحسنُ  هللاَّ

 والفَرجُ  الفَمُ :  قالَ  ، النَّارَ  النَّاسَ  يُدِخلُ  ما أَْكثرِ  عن وُسئِلَ 

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

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة

 ،(6064) ماجه وابن له، واللفظ( 0006) مذيالتر أخرجه:  التخريج

 (8091) وأحمد

حابةِ  اهتمامُ  :الحديثِ  وفي --5 ؤالِ  عنهم هللاُ  رِضيَ  الصَّ ا بالسُّ يهم عمَّ  في يُنجِّ

نيا  .واآلِخرةِ  الدُّ

 .الجنَّةِ  ُدخولِ  أسبابِ  من ألنَّهما الُخلِق؛ وتَحسينِ  هللاِ  اتِّقاءِ  على الحثُّ : وفيه --2

 ُدخولِ  أسبابِ  من إنَّهما حيث والفرِج؛ الفمِ  ُخطورةِ  ِمن التَّحذيرُ : وفيه --3

 .النَّارِ 

 من الكافرين طاعة من سبحانه هللا منع لذا ضده، عن نهي بالشيء األمر -2

 والتحذير عنه، نهى فيما وأمثالهم المدينة أهل من والمنافقين ونحوهم مكة أهل
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 والمقصود بهم، يفعل فيما حكيم ونفاقهم، بكفرهم عليم هللا فإن إليهم، الميل من

 .المشبوهة وخططهم ومكائدهم تهممؤامرا من االحتراس بذلك

 والمراد. وعكرمة األعور وأبو سفيان أبو: مكة أهل من بالكافرين والمراد

، بن هللا عبد: المدينة أهل من بالمنافقين  بن هللا وعبد أبيرق، بن وطعمة أبي 

 .سرح أبي بن سعد

 اتباع عن زجر ذلك وفي وسنة، قرآن من الوحي اتباع أيضا الواجب ومن -3

 اآلراء اتباع ترك على دليل وفيه ومنابذتهم، بجهادهم وأمر. الجاهلية اسممر

 صل ى للنبي والخطاب. النص مورد في لالجتهاد مساغ فال النص، وجود مع

         .وألمته وسل م عليه هللا

ا روي البخاري عن سهل بن حنيف  أتَْينَاهُ  ِصفِّينَ  ِمن ُحنَْيف   بنُ  َسْهلُ  قَِدمَ  لَمَّ

ْأَي، اتَِّهُموا: فَقَالَ  ْخبُِرهُ،نَْستَ   أُردَّ  أنْ  أْستَِطيعُ  ولو َجْنَدل   أبِي يَومَ  َرأَْيتُنِي فَلقَدْ  الرَّ

ِ  َرسولِ  علَى ُ  لََرَدْدُت، أْمَرهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  وما أْعلَُم، وَرسولُهُ  وهللاَّ

 هذا قَْبلَ  نَْعِرفُهُ  أْمر   إلى بنَا أْسهْلنَ  إالَّ  ِظُعنَايُفْ  ألْمر   َعَواتِقِنَا علَى أْسيَافَنَا وَضْعنَا

 .له نَأْتي كيفَ  نَْدِري ما ُخْصم   َعلَْينَا اْنفََجرَ  إالَّ  ُخْصًما منها نَُسدُّ  ما األْمِر،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حنيف بن سهل:  الراوي

 [ |صحيح: ] ثالمحد حكم خالصة|  6598: الرقم أو الصفحة

ؤالُ : الحديثِ  في --5 ا السُّ  .أَْشَكل عمَّ

ا بأكثرَ  السَّائلِ  إجابةُ : وفيه --2  .الحاجةِ  عندَ  سأل ِممَّ

نَِّة، بالكتابِ  ْخذِ األ على الَحضُّ : وفيه --3  .الرأيِ  واتِّهامُ  والسُّ

 .وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا رسولِ  ألمرِ  والتَّسليمُ  االنقِيادُ : وفيه --6

                                                                                                          .الفِتَن في الوقوعِ  ِمن الَحَذرُ : وفيه --5
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أَي؛ إيَّاكم: الخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  قال أيِ  أصحابَ  فإنَّ  والرَّ نَِن، أعداءُ  الرَّ  أعيَْتهم السُّ

ينِ  في فقالوا يحفَظوها، أن منهم وتفلَّتَتْ  يَُعوها، أن األحاديثُ   .برأيِهم الدِّ

 أعالم:  المصدر|  القيم ابن:  المحدث|  التيمي إبراهيم بن محمد:  الراوي

 غاية في إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/46: الرقم أو الصفحة موقعينال

 الصحة

 جميع في هللا على يعتمد أن والوسائل األسباب اتخاذ بعد المؤمن على -6

 أو البشر من أحد معارضة معه يضر وال ويمنع، ينفع الذي فهو أحواله،

 .واألحوال األمور لجميع حافظا باهلل وكفى مخالفته،

 نفوس في والكرامة العزة غرس اآليات بهذه أراد تعالى هللا أن: صةوالخال

 تلك تحقيق أجل ومن األعداء، إلى االلتفات وعدم بالذات، والثقة المسلمين،

 والصواب، بالمصلحة عليم هللا أن وهي األحكام هذه اآليات قررت الغايات،

 والصواب، الحكمة وفق على إال ينهى وال يأمر ال حكيم

  النهي، وتنفيذ األمر امتثال :األول اجبفالو 

 العباد، أمور يصلح بما خبير هللا فإن هللا، وحي اتباع :الثاني والواجب

 وكافيه، حسبه فهو هللا على يتوكل ومن حقا، هللا على التوكل: الثالث والواجب

    .وكيال باهلل وكفى

 أبًدا بعَدهما تَِضلُّوا لن شيئَْينِ  فيكم خلَّْفتُ  قد إنِّي وفي الصحيح عن أبي هريرة

قَا[ ولن] وُسنَّتي، هللاِ، كتابَ : بهما عِمْلتُم أو بهما، أَخْذتُم ما  علَيَّ  يَِرَدا حتَّى يتفرَّ

 .الحوضَ 

 األحكام أصول:  المصدر|  حزم ابن:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0/015: الرقم أو الصفحة

نَّةِ  منزلةَ  أنَّ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5  .القرآنِ  كَمنزلةِ  ةِ النَّبويَّ  السُّ

 . اآلخرةِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى للنَّبيِّ  الَحوضِ  ُوجودِ  إثباتُ : وفيه --3
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 والتوكل علي هللا يبنه هذا الحديث اآلتي 

 لرزقتُم تَوكلِه حقَّ  هللاِ  علَى تَوكلونَ  كنتُم أنَّكم لو وفي الصحيح عن أبي هريرة

 بطانًا وحُ وتر خماًصا تغدو الطَّيرُ  يرزقُ  كما

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0066: الرقم أو الصفحة

 ،(6546) ماجه وابن له، واللفظ( 0066) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (.001) وأحمد

 [1 الى 6 اآليات( : 00) األحزاب سورة]والتبني  والظهار القلب تعدد -0

ُ لَِرُجٍل ِمْن قَْلبَْيِن فِي َجْوفِِه َوما َجَعَل أَْزواَجُكُم الالَّئِي تُظاِهُروَن  ما َجَعَل هللاَّ

هاتُِكْم َوما َجَعَل أَْدِعياَءُكْم أَْبناَءُكْم ذلُِكْم قَْولُُكْم بِأَ  ُ يَقُوُل ِمْنُهنَّ أُمَّ ْفواِهُكْم َوهللاَّ

بِيَل ) ِ فَإِْن لَْم تَْعلَُموا 6اْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدي السَّ ( اْدُعوُهْم آِلبائِِهْم ُهَو أَْقَسطُ ِعْنَد هللاَّ

يِن َوَموالِيُكْم َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجناٌح فِيما أَْخطَأْتُْم بِِه َولِكْن  آباَءُهْم فَإِْخوانُُكْم فِي الدِّ

ُ َغفُوراً َرِحيماً ) ما َدْت قُلُوبُُكْم َوكاَن هللاَّ  (1تََعمَّ

 التفسير 

 الزوجات يجعل لم وكذلك واحد رجل صدر في قلبين هللا يجعل لم كما - 6

 من األبناء بمنزلة بالتبنِّي األبناء كذلك يجعل ولم التحريم، في األمهات بمنزلة

لب،  من: التبنِّي وكذلك -عليه هزوجت الرجل تحريم وهو- الظِّهار فإن الصُّ

 ترددونه قول والتبنِّي، الظهار ذلك اإلسالم، أبطلها التي الجاهلية العادات

ا، الزوجة فليست له، حقيقة وال بأفواهكم،  وهللا ادعاه، لمن ابنًا الدَِّعيُّ  وال أم ً

 .الحق طريق إلى يرشد وهو عباده به ليعمل الحق يقول سبحانه

 هو إليهم فنسبتهم الحقيقيين، آبائهم إلى أبناؤكم أنهم نتزعمو من انسبوا - 5

 الدين في إخوانكم فهم إليهم تنسبونهم آباء لهم تعلموا لم فإن هللا، عند العدل

ُروكم  إذا عليكم إثم وال عمي، ابن ويا أخي بيا أحدهم فناُدوا الرق، من ومحرَّ
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 وكان بذلك، النطق مدتع عند تأثمون ولكن مد عيه، إلى دعي ًا فنسب أحدكم أخطأ

 .بالخطأ يؤاخذهم لم حيث بهم رحيًما عباده، من تاب لمن غفوًرا هللا

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يستنبط

 إيمان فيه فإما واحد، قلب هو وإنما بقلبين، أحد ال أنه وجل عز هللا أعلم -1

 واإلنابة والضالل، والهدى واإليمان، الكفر القلب في يجتمع وال كفر، فيه وإما

 .واإلصرار

 قلبين، جوفي في لي إن: يقولون كانوا الذين مكة أهل بعض على رد هذا وفي

 .وسل م عليه هللا صل ى محمد عقل من أفضل منهما واحد بكل أعقل

 بين متوسطة النفاق، من درجة على هم الذين المنافقين على أيضا رد   وهو

   .كفر أو إيمان فيه واحد قلب إال هناك ليس إذ لكفروا اإليمان

 علْيهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  لرسولِ  قيل وفي صحيح ابن ماجه  عن عبد هللا بن عمرو 

 صدوقُ  قالوا اللسانِ  صدوقِ  القلبِ  مخمومِ  كلُّ  قال أفضلُ  الناسِ  أيُّ  وسلَّمَ 

 ِغلَّ  وال بغيَ  وال فيه إثمَ  ال النقيُّ  التقيُّ  هو قال القلبِ  مخمومُ  فما نعرفُه اللسانِ 

 حسدَ  وال

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0654: الرقم أو الصفحة

دورِ  َسالمةِ  على الَحثُّ  :الحديثِ  وفي --5 فاتِ  ِمن والقلوبِ  الصُّ  الخبيثِة؛ الصِّ

 .ذلك وغيرِ  والحَسِد، والِحقدِ  كالِغلِّ 

 يَطَّلِعُ  ام على فيُجازي واألعماِل، القلوبِ  إلى يَنظرُ  سبحانه هللاَ  أنَّ : وفيه --2

 .غيِره أو اإلحسانِ  ِمن عبده قلبِ  في عليه
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 إليهِ  واْطَمأنَّ  ، النَّْفسُ  إليهِ  َسَكنَتْ  ما البِرُّ  وفي الصحيح عن أبي ثعلبه الخشني

 أَْفتَاكَ  وإنْ  ، القلبُ  إليهِ  يَْطَمئِنَّ  ولمْ  ، النَّْفسُ  إليهِ  تَْسُكنْ  لمْ  ما واإِلْثمُ  ، القلبُ 

 . الُمْفتُون

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخشني ثعلبة أبو:  ويالرا

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5401: الرقم أو الصفحة

 يَتكلَّمُ  الَكلِِم؛ جوامعَ  أُْعِطيَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  ىصلَّ  النَّبِيَّ  أنَّ : الحديثِ  وفي --1

 .كثيرةً  َمعانيَ  يَحِملُ  وهو اليسيرِ  بالكالمِ 

عُ : وفيه --2 بهاتِ  في الُوقوعِ  عن التَّورُّ زُ  الشُّ  .للنَّفسِ  والتَّحرُّ

 .واإلثمِ  البِرِّ  بْين الفَرقِ  بَيانُ : وفيه --3

ةِ  َكَمعاِدنِ  اِدنُ َمع النَّاسُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  ِخياُرهُمْ  والذَّهَِب، الفِضَّ

 تَعاَرفَ  فَما ُمَجنََّدة ، ُجنُود   واألْرواحُ  فَقُهُوا، إذا اإلْسالمِ  في ِخياُرهُمْ  الجاِهلِيَّةِ  في

 .اْختَلَفَ  ِمْنها تَناَكرَ  وما اْئتَلََف، ِمْنها

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0409: الرقم أو الصفحة

 ومسلم يسير، باختالف( 0684 ،0681) البخاري أخرجه:  التخريج

(0409.) 

 .وأَفَضلِهم النَّاسِ  َمعاِدنِ  بَيانُ  :الحديثِ  في --5

 .األَجسادِ  قبلَ  ُخلِقَت األَرواحِ  أنَّ  ثُبوتُ : وفيهِ  --2

 أنْ  فَعليهِ  وَصالح ، فَضل   ذي عنْ  نُفرةً  نَفِسه ِمن َوَجدَ  إِذا اإِلنسانَ  أنَّ : وفيهِ  --3

 الَمذموِم، الَوصفِ  ِمنَ  فيَتخلَّصَ  إِزالتِه في لِيسَعى لذلَك؛ الُمقتضي عنِ  يَبحثَ 

 .َعكُسه وَكذا
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 الرجل قول وهو الجاهلي، الظهار حكم اآلية هذه في تعالى هللا أبطل --2

 اإلسالم في أما التأبيد، على محرمة فتصبح أمي، كظهر علي أنت: المرأته

                                      .لكفارةبا تنتهي مؤقتة فالحرمة

امتِ  بنِ  أوسِ  وفي وهللاِ  فيَّ   ثعلبة بنت وفي صحيح بن حبان  عن خويلة  الصَّ

 قد كبيًرا شيًخا وكان عنَده ُكْنتُ : قالت المجادلةِ  سورةِ  صدرَ  وعال جلَّ  هللاُ  أنَزل

 أنتِ : وقال فغِضب شيء   في فراَجْعتُه يوًما علَيَّ  فدَخل: قالت وضِجر خلُقُه ساء

 هو فإذا عليَّ  دَخل ثمَّ  ساعةً  قوِمه نادي في فجلَس خَرج ثمَّ  أمِّي كظهرِ  عليَّ 

 وقد إليَّ  تخلُصُ  ال بيِده ُخويلةَ  نفسُ  والَّذي كالَّ : قُْلتُ : قالت نفسي على يُريُدني

 منه فامتنَْعتُ  يفواثَبن: قالت بُحكِمه فينا ورسولُه هللاُ  يحُكمَ  حتَّى قُْلتَ  ما قُْلتَ 

عيفَ  الشَّيخَ  المرأةُ  به تغلِبُ  بما فغلَْبتُه  بعضِ  إلى خَرْجتُ  ثمَّ  تحتي فألقَْيتُه الضَّ

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  ِجْئتُ  حتَّى خَرْجتُ  ثمَّ  ثيابًا منها فاستَعْرتُ  جاراتي

 ِمن ألقى ما إليه وأشك فجَعْلتُ  منه لقيتُ  ما له فذَكْرتُ  يَديهِ  بينَ  فجلَْستُ  وسلَّم

 ابنُ  ُخَويلةُ  يا: ) يقولُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فجَعل: قالت ُخلُقِه سوءِ 

كِ   فتغشَّى القرآنُ  نَزل حتَّى بِرْحتُ  ما فوهللاِ : قالت(  فيه هللاَ  فاتَّقي كبير   شيخ   عمِّ

ي ثمَّ  يغشاه كان ما وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ   قد ُخويلةُ  يا: ) فقال عنه ُسرِّ

ُ  َسِمعَ  قَدْ : }عليَّ  قَرأ ثمَّ : قالت(  صاحبِك وفي فيكِ  وعال جلَّ  هللاُ  أنَزل  قَْولَ  هللاَّ

ِ  إِلَى َوتَْشتَِكي َزْوِجهَا فِي تَُجاِدلُكَ  الَّتِي  َولِْلَكافِِرينَ : }قولِه إلى[ 1: المجادلة{ ]هللاَّ

 فْليُعتِقْ  ُمِريه: ) وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  لفقا[ 6: المجادلة{ ]أَلِيم   َعَذاب  

 شهرينِ  فْليُصمْ : ) قال يُعتِقُ  ما عنَده ما هللاِ  رسولَ  يا: وقُْلتُ : قالت(  رقبةً 

: ) قال صيام   ِمن به ما كبير   شيخ   إنَّه هللاِ  رسولَ  يا وهللاِ : فقُْلتُ : قالت(  ُمتتابعينِ 

 عنَده ذلك ما هللاِ  رسولَ  يا وهللاِ : فقُْلتُ (  تمر   ِمن َوْسقًا مسكينًا ستِّينَ  فْليُطِعمْ 

(  تمر   ِمن بَعَرق   سنُعينُه فإنَّا: ) وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال: قالت

: ) وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى فقال آَخرَ  بَعَرق   سأُعينُه هللاِ  رسولَ  يا وأنا: فقُْلتُ : قالت

: قالت(  خيًرا عمِّكِ  بابنِ  استوصي ثمَّ  عنه به فتصدَّقي فاذهَبي وأحَسْنتِ  أَصْبتِ 

 ففَعْلتُ 
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 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  ثعلبة بنت خويلة:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  6048: الرقم أو حبان الصفحة ابن صحيح

وَجْيِن، بينَ  التَّأليفِ  على الحثُّ  :الحديثِ  وفي --5  ْونِ والعَ  المساعدةِ  وتقديمُ  الزَّ

واجِ  تَماُسكِ  على يُحافِظ الَِّذي  .الزَّ

 .الكفَّاراتِ  ِمن عنه َعِجز ما على لزوِجها المرأةِ  إعانةُ : وفيه --2

 ينسب أن واألعدل واألولى الحقيقة، يصادم ألنه اإلسالم في حرام التبني --3

 على أبيه، لغير الولد دعوة يتعمد أن اإلنسان على ويحرم نسبا، أبيه إلى الرجل

 تلطفا للصغير الكبير يقول كما كذلك، يكن لم فإن. الجاهلية في كان الذي النحو

، يا أو ابني يا: وشفقة تحننا أو  بعض أفتى لكن الحرمة، عدم فالظاهر بني 

 .بالكفار التشبه لباب سدا بكراهته العلماء

 بنِ  ةَ ُعْتبَ  بنَ  ُحَذْيفَةَ  أبَا أنَّ  وفي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين   

 تَبَنَّى وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  مع بَْدًرا َشِهدَ  ِممَّنْ  وكانَ  َشْمس ، عبدِ  بنِ  َربِيَعةَ 

 اِلْمَرأَة   َمْولًى وهو َربِيَعةَ  بنِ  ُعْتبَةَ  بنِ  الَولِيدِ  بْنتَ  ِهْندَ  أِخيهِ  بْنتَ  وأَْنَكَحهُ  َسالًِما،

 َرُجاًل  تَبَنَّى َمن وكانَ  َزْيًدا، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  تَبَنَّى كما األْنَصاِر، ِمنَ 

ُ  أْنَزلَ  حتَّى ِميَراثِِه، ِمن وَوِرثَ  إلَْيهِ  النَّاسُ  َدَعاهُ  الَجاِهلِيَّةِ  في  اْدُعوهُمْ } هللاَّ

وا[ 5: األحزاب{ ]َوَمَوالِيُكمْ } قَْولِهِ  إلى[ 5: األحزاب{ ]آِلبَائِِهمْ   ْم،آبَائِهِ  إلى فَُردُّ

، له يُْعلَمْ  لَمْ  فَمن ينِ  في وأًَخا َمْولًى كانَ  أب   بنِ  ُسهَْيلِ  بْنتُ  َسْهلَةُ  فََجاَءتْ  الدِّ

 هللاُ  َصلَّى النبيَّ  - ُعْتبَةَ  بنِ  ُحَذْيفَةَ  أبِي اْمَرأَةُ  وهي - الَعاِمِريِّ  ثُمَّ  القَُرِشيِّ  َعْمر و

ِ  َرسولَ  يا: فَقالَتْ  وسلَّمَ  عليه ُ  أْنَزلَ  وقدْ  ولًَدا، َسالًِما نََرى ُكنَّا إنَّا هللاَّ  قدْ  ما فيه هللاَّ

 .الَحِديثَ  فََذَكرَ  َعلِْمتَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1099: الرقم أو الصفحة البخاري
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 قصد، غير من إليه اللسان يسبق بأن خطأ، التبني من أبيه إلى اإلنسان نسبة -6

 َولِكنْ  بِِه، أَْخطَأْتُمْ  فِيما ُجناح   َعلَْيُكمْ  َولَْيسَ : تعالى لقوله فيها، مؤاخذة وال إثم ال

 .قُلُوبُُكمْ  َدتْ تََعمَّ  ما

 وجرى بالتبني، أبيه إلى منسوبا األصل في كان شخص نسبة في إثم ال كذلك

 عليه غلب فإنه عمرو، بن المقداد في كالحال الشهرة، سبيل على اإلطالق

 يغوث عبد بن األسود فإن األسود بن بالمقداد إال يعرف يكاد فال التبني، نسب

 ابن أنا: المقداد قال اآلية، نزلت فلما ه،ب وعرف الجاهلية في تبن اه قد كان

 بذلك، ناداه من بعصيان أحد يحكم ولم عليه، اإلطالق فبقي ذلك ومع عمرو

 .هؤالء وغير حذيفة، ألبي يدعى كان حذيفة، أبي مولى سالم وكذلك

 :فيه يقال أن يجوز ال فإنه حارثة بن زيد في الحال بخالف وذلك

 عصى متعمدا أحد قاله فإن والنهي، التحريم دبع به يشتهر لم إذ محمد بن زيد

َدتْ  ما َولِكنْ : تعالى لقوله  .قُلُوبُُكمْ  تََعمَّ

 غير أنه يعلم وهو أبيه، غير إلى الشخص انتساب يحرم التبني، يحرم وكما -5

 منهم الرجل كان فقد الجاهلي، النحو على كان إذا الكبائر من هو بل أبيه،

 عليه، الشديد الوعيد السنة في وجاء ،وعشيرته أبيه غير إلى ينتسب

 صل ى النبي أن بكرة وأبي وقاص أبي بن سعد عن داود وأبو الشيخان أخرج

 عليه فَاْلَجنَّةُ  أَبِيِه، َغْيرُ  أنَّهُ  يَْعلَمُ  َوهو أَبِيِه، غيرِ  إلى ادََّعى َمنِ  قال وسل م عليه هللا

 ِمن قَْلبِي َوَوَعاهُ  أُُذنَايَ  َسِمَعْتهُ  َوأَنَا: لَ فَقا بَْكَرةَ، ألبِي فََذَكْرتُهُ  -4444. َحَرام  

ِ  َرُسولِ   .َوَسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4444: الرقم أو الصفحة البخاري

 ، حرام   المدينةُ  : أيضا البخاري عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب   وأخرج

 لعنةُ  فعليهِ  ، ُمحِدثًا فيها آَوى أو ، َحدثًا فيها أحَدثَ  فَمن ، ثَور   إلى َعير   بينَ  ما

 وال ، صرفًا القيامةِ  ومَ ي منهُ  هللاُ  يقبَلُ  ال ، أجمعينَ  والنَّاسِ  ، والمالئكةِ  ، هللاِ 
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ةُ  ، عداًل   فعليهِ  ، ُمسلًما أخفرَ  فَمن ، أدناهُم بها يسَعى ، واحدةً  المسلِمينَ  وِذمَّ

 وال ، َصرفًا القيامةِ  يومَ  منه هللاُ  يَقبلُ  ال ، أجمعين والنَّاسِ  ، والمالئكةِ  ، هللاِ  لعنةُ 

 ، هللاِ  لعنةُ  فعليهِ  ، مواليهِ  يرِ غ إلى انتَمى أو ، أبيهِ  َغيرِ  إلى ادَّعى ومن ، َعداًل 

 َعداًل  وال ، َصرفًا القيامةِ  يومَ  منهُ  هللاُ  يقبلُ  ال ، أجمعين والنَّاسِ  ، والمالئكةِ 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  طالب أبي بن وعلي هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4490: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح

 يَْعلَُمهُ  وهو - أبِيهِ  لَِغْيرِ  ادََّعى َرُجل   ِمن ليسَ اري عن أبي ذر الغفاري روي البخ

أْ  فيهم، له ليسَ  قَْوًما ادََّعى وَمنِ  َكفََر، إالَّ  -  .النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَْليَتَبَوَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0109 :الرقم أو الصفحة

 (45) ومسلم له، واللفظ( 0109) البخاري أخرجه:  التخريج

 .أبيه غيرِ  إلى اإلنسانِ  انتسابِ  عن النَّهيُ : الحديثِ  يف --5

 أسبابِ  ِمن سبب   فيهم له نَسب   يوَجدُ  ال لقوم   اإلنسانِ  انتسابَ  أنَّ  :وفيه --0

 العذابِ 

 فعله أشبه أنه: كفره فمعنى إباحته، يعتقد لم فإن ذلك، إباحة اعتقد إذا: والكفر

 .عليه واإلسالم هللا مةنع كافر أنه أو الجاهلية، أهل الكفار فعل

 وفي صحيح البخاري من الحديث الطويل عن ابن عباس قال عمر بن الخطاب

ِ : قَائِل   يَقُولَ  أنْ  َزَمان   بالنَّاسِ  طَالَ  إنْ  فأْخَشى ْجمِ  آيَةَ  نَِجدُ  ما وهللاَّ  ِكتَابِ  في الرَّ

،ِ ُ، أْنَزلَهَا فَِريَضة   بتَْركِ  فَيَِضلُّوا هللاَّ جْ  هللاَّ ِ  ِكتَابِ  في مُ والرَّ  َزنَى َمن علَى َحقٌّ  هللاَّ

َجالِ  ِمنَ  أُْحِصنَ  إَذا  ااِلْعتَِراُف، أوِ  الَحبَلُ  كانَ  أوْ  البَيِّنَةُ، قَاَمتِ  إَذا والنَِّساِء، الرِّ

ِ  ِكتَابِ  ِمن نَْقَرأُ  فِيما نَْقَرأُ  ُكنَّا إنَّا ثُمَّ   أنْ  بُكمْ  ْفر  كُ  فإنَّه آبَائُِكْم، عن تَْرَغبُوا ال أنْ : هللاَّ

ِ  َرسولَ  إنَّ  ثُمَّ  أاَل . آبَائُِكمْ  عن تَْرَغبُوا أنْ  بُكمْ  ُكْفًرا إنَّ  أوْ  آبَائُِكْم، عن تَْرَغبُوا  هللاَّ
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: وقُولوا َمْريََم، ابنُ  ِعيَسى أُْطِريَ  كما تُْطُرونِي ال: قَالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

ِ  عبدُ   وَرسولُهُ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4900: الرقم أو الصفحة

: فالتبني اإلسالم، أباحه الذي واالستلحاق عنه المنهي التبني بين فرق هناك -4

 :الشرعي االستلحاق وأما ابنه، ليس بأنه القطع مع الولد ادعاء هو

 وجود بسبب قويا، ظنا ذلك يظن أو ابنه قتلحَ سْ المُ  أن قتلحِ سْ مُ الُ  يعلم أن فهو

 .االستلحاق يجوز فال زنى من كان فإن. معلن غير سابق زواج

 تفصيل خالف العلماء في حكم استلحاق ابن الزنا

 أن يدل( الحجر وللعاهر للفراش الولد) حديث" :  عثيمين ابن الشيخ وقال

 ، له الولد أن يدعي منهما واحد كل فراش وصاحب زان ، رجلين هناك

 ولدي هذا: يقول انيوالز ، فراشي على ولد ولدي هذا: يقول الفراش صاحب

: والسالم الصالة عليه النبي قال كما الشرع جانب نغلب فهنا ، مائي من خلق

 ( .الحجر وللعاهر للفراش الولد)

 أو -مثالً - بكر بامرأة زنا: يعني ذلك، في أحد ينازعه ال الزاني كان إذا أما

 . " له فهو يولد إنه: الزاني وقال الولد هذا أحد   يد عِ  ولم زوج لها ليس امرأة

 (.آليا الشاملة بترقيم ،05/ 40" )المفتوح الباب لقاء" من انتهى

 حق ال وأنه ، عام أنه على الجمهور: "  هللا رحمه عثيمين ابن الشيخ وقال

 خاص هذا أن إلى العلماء بعض وذهب ، مائه من خلق الذي الولد في للزاني

 لصاحب به قضينا شالفرا وصاحب الزاني تخاصم إذا يعني المخاصمة، في

 وهذا ، به ويلحق ذلك فله واستلحقه ، للزاني منازع ال كان إذا أما ، الفراش

 من انتهى" التأمل عند للشرع وكذلك للعقل، المناسب الراجح هو القول

 (.50/504" ) الممتع الشرح"
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 وقَّاص   أبِي بنُ  ُعْتبَةُ  كانَ ويؤيده ما رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنين  

ا إلَْيَك، فَاْقبِْضهُ  ِمنِّي، َزْمَعةَ  ولِيَدةِ  اْبنَ  أنَّ  وقَّاص   أبِي بنِ  َسْعدِ  أِخيهِ  إلى ِهدَ عَ   فَلَمَّ

 بنُ  عبدُ  إلَْيهِ  فَقَامَ  فِيِه، إلَيَّ  َعِهدَ  كانَ  قدْ  أِخي ابنُ  فَقالَ  َسْعد   أَخَذهُ  الفَْتحِ  َعامُ  كانَ 

ِ  َرسولِ  إلى فَتََساَوقَا فَِراِشِه، علَى ُولِدَ  ،أبِي ولِيَدةِ  وابنُ  أِخي: فَقالَ  َزْمَعةَ   هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: َسْعد   فَقالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى  فِيِه، إلَيَّ  َعِهدَ  كانَ  أِخي ابنُ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  فَِراِشِه، علَى ُولِدَ  أبِي ولِيَدةِ  وابنُ  أِخي: َزْمَعةَ  بنُ  عبدُ  وقالَ   هللاَّ

ِ  َرسولُ  قالَ  ثُمَّ  َزْمَعةَ  بنَ  عبدُ  يا لكَ  هو: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 لِما منه اْحتَِجبِي: َزْمَعةَ  بْنتِ  لَِسْوَدةَ  قالَ  ثُمَّ  الَحَجُر، ولِْلَعاِهرِ  لِْلفَِراشِ  الَولَدُ : وسلَّمَ 

َ  لَقِيَ  حتَّى َرآهَا فَما بُعْتبَةَ، َشبَِههِ  ِمن َرأَى  .تََعالَى هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4590: الرقم أو الصفحة البخاري

 (5614) ومسلم له، واللفظ( 4590) البخاري أخرجه:  التخريج

 قصد إذا موالي يا أو أخي يا: أبوه يعرف لم من دعاء في يقال أن يباح -4

 يدعى فال فاسقا كان فإن. تقيا المدعو وكان فيه، والوالية الدين في األخوة

 .الفاسق تعظيم عن نهينا ألننا حراما ويكون بذلك،

 َخلِياًل، التََّخْذتُهُ  َخلِياًل  ُمتَِّخًذا ُكْنتُ  لَوْ  الصحيح عن عبد هللا بن عباسوفي 

ةُ  ولَِكنْ   .أْفَضلُ  اإلْسالمِ  أُُخوَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0414: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولَ  أنَّ أبي سعيد الخدري  وفي الصحيح  عن    وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ُ  َخيََّرهُ  َعْبًدا إنَّ : فقالَ  الِمْنبَرِ  علَى َجلَسَ  ْنيا َزْهَرةِ  ِمن يُْؤتِيَهُ  أنْ  بْينَ  هللاَّ  شاَء، ما الدُّ

هاتِنا، آبائِناب فََدْيناكَ : وقالَ  بَْكر   أبو فَبََكى. ِعْنَدهُ  ما فاْختارَ  ِعْنَدهُ، ما وبْينَ   وأُمَّ

ْيِخ؛ هذا إلى اْنظُُروا: النَّاسُ  وقالَ  له، فََعِجْبنا ِ  َرسولُ  يُْخبِرُ  الشَّ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ُ  َخيََّرهُ  َعْبد   عن وسلَّمَ  ْنيا، َزْهَرةِ  ِمن يُْؤتِيَهُ  أنْ  بْينَ  هللاَّ  وهو ِعْنَدهُ، ما وبْينَ  الدُّ
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هاتِناو بآبائِنا فََدْيناكَ : يقولُ  ِ  َرسولُ  فَكانَ ! أُمَّ  الُمَخيََّر، هو وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  وقالَ . به أْعلََمنا هو بَْكر   أبو وكانَ   أَمنِّ  ِمن إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

تي نمِ  َخلِياًل  ُمتَِّخًذا ُكْنتُ  ولو بَْكر ، أبا ومالِهِ  ُصْحبَتِهِ  في َعلَيَّ  النَّاسِ   التََّخْذتُ  أُمَّ

 .بَْكر   أبِي َخْوَخةُ  إالَّ  َخْوَخة   الَمْسِجدِ  في يَْبقَيَنَّ  ال اإلْسالِم، ُخلَّةَ  إالَّ  بَْكر ، أبا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0806: الرقم أو الصفحة

 .عنه هللاُ  َرضيَ  بَكر   ألبي َعظيمة   َمنقَبة  : الَحديثِ  وفي --5

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى  النَّبيِّ  بْعدَ  بَكر   ألبي بالِخالفةِ  تَْعريض  : وفيه --2

قِ  عن تُصانُ  الَمساِجدَ  أنَّ : وفيه --3 ة   لحاجة   إالَّ  إليها، النَّاسِ  تَطرُّ  .ُمِهمَّ

نيا في ما على اآلِخرةِ  في ما اختيارِ  في التَّرغيبُ : وفيه --6  .الدُّ

 .عليه والثَّناءُ  بفْضلِه، والتَّنويهُ  المحِسِن، ُشكرُ : وفيه --5

 وال تَباَغُضوا، وال تَناَجُشوا، وال تَحاَسُدوا، ال وفي الصحيح عن أبي هريرة

 أُخو الُمْسلِمُ  إْخوانًا هللاِ  ِعبادَ  وُكونُوا بَْعض ، بَْيعِ  علَى بَْعُضُكمْ  يَبِعْ  وال وا،تَدابَرُ 

 ثاَلثَ  َصْدِرهِ  إلى ويُِشيرُ  هاهُنا التَّْقَوى يَْحقُِرهُ  وال يَْخُذلُهُ، وال يَْظلُِمهُ  ال الُمْسلِِم،

ات    الُمْسلِمِ  علَى الُمْسلِمِ  ُكلُّ  لُمْسلَِم،ا أخاهُ  يَْحقِرَ  أنْ  الشَّرِّ  ِمنَ  اْمِرئ   بَحْسبِ  َمرَّ

،  .وِعْرُضهُ  ومالُهُ، َدُمهُ، َحرام 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0146: الرقم أو الصفحة

 وِخيانتِه ِخذالنِه وتحريمُ  وِعرِضه، ومالِه، المسلمِ  دمِ  تحريمُ : الحديثِ  في --5

ثَه وأنْ  واحتقاِره،  .كِذبًا يُحدِّ

 .القلبِ  في التَّقوى أنَّ : وفيه --2
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ا وفي الصحيح عن البراء بن عازب  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  اْعتََمرَ  لَمَّ

ةَ  أْهلُ  فأبَى القَْعَدِة، ِذي  بها يُقِيمَ  أنْ  علَى قاضاهُمْ  حتَّى َمكَّةَ، يَْدُخلُ  يََدُعوهُ  أنْ  َمكَّ

، ثاَلثَةَ  ا أيَّام  د   عليه ىقاضَ  ما هذا: َكتَبُوا الِكتاَب، َكتَبُوا فَلَمَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  أنَّكَ  نَْعلَمُ  لو بهذا، لكَ  نُقِرُّ  ال: قالوا دُ  أْنتَ  ولَِكنْ  شيئًا، َمنَْعناكَ  ما هللاَّ  ُمَحمَّ

ِ، عبدِ  بنُ  ِ، َرسولُ  أنا: فقالَ  هللاَّ دُ  وأنا هللاَّ ِ، عبدِ  بنُ  ُمَحمَّ  أبِي بنِ  لَِعلِيِّ  قالَ  ثُمَّ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  طالِب   ِ، َرسولَ  اْمحُ : عْنه هللاَّ ِ  ال: َعلِيٌّ  قالَ  هللاَّ  فأَخذَ  أبًَدا، أْمُحوكَ  ال وهللاَّ

ِ  َرسولُ   ما هذا: فََكتَبَ  يَْكتُُب، يُْحِسنُ  وليسَ  الِكتاَب، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

دُ  عليه قاَضى ِ، عبدِ  بنُ  ُمَحمَّ ةَ  يُْدِخلُ  ال هللاَّ  القِراِب، في السَّْيفَ  إالَّ  السِّالحَ  َمكَّ

 أَحًدا أْصحابِهِ  ِمن يَْمنَعَ  ال وأَنْ  يَْتبََعهُ، أنْ  أرادَ  إنْ  بأََحد   أْهلِها ِمن يَْخُرجَ  ال وأَنْ 

ا. بها يُقِيمَ  أنْ  أرادَ  إنْ  : لِصاِحبِكَ  قُلْ : فقالوا َعلِي ًا، أتَْوا األَجلُ  وَمَضى َدَخلَها فَلَمَّ

 اْبنَةُ  فَتَبَِعْتهُ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  فََخَرجَ  األَجُل، َمَضى فقَدْ  َعنَّا؛ اْخُرجْ 

، يا َعمِّ  يا: تُناِدي َحْمَزةَ،  عليها لِفاِطَمةَ  وقالَ  بيَِدها، فأَخذَ  َعلِيٌّ  فَتَناَولَها َعمِّ

ِك، اْبنَةَ  ُدونَكِ : السَّالمُ  ؛ د  وَزيْ  َعلِيٌّ  فيها فاْختََصمَ  َحَملَْتها، َعمِّ : َعلِيٌّ  قالَ  وَجْعفَر 

ي، اْبنَةُ : َجْعفَر   وقالَ  َعمِّي، بْنتُ  وهي أَخْذتُها، أنا : َزْيد   وقالَ  تَْحتِي، وخالَتُها َعمِّ

 بَمْنِزلَةِ  الخالَةُ : وقالَ  لِخالَتِها، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  بها فَقََضى. أِخي اْبنَةُ 

،  وقالَ  وُخلُقِي، َخْلقِي أْشبَْهتَ : لَِجْعفَر   وقالَ  ِمْنَك، وأنا ِمنِّي تَ أنْ : لَِعلِي   وقالَ  األُمِّ

جُ  أاَل : َعلِيٌّ  وقالَ  وَمْوالنا، أُخونا أْنتَ : لَِزْيد    أِخي اْبنَةُ  إنَّها: قالَ  َحْمَزةَ؟ بْنتَ  تَتََزوَّ

ضاَعةِ  ِمنَ   .الرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6015: الرقم أو الصفحة

 (5490) ومسلم ،(6015) البخاري أخرجه:  التخريج

لحِ  َمشروعيَّةُ  :الحديثِ  وفي --5  والمعاهَداتِ  االتِّفاقياتِ  وعْقدِ  الكفَّاِر، مع الصُّ

ياسيَّةِ   .المسلمينَ  لِصالحِ  معهم والعْسكريَّةِ  السِّ

 .الَحضانةِ  في َحق ًا لِلخالةِ  أنَّ : وفيه --2
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 .عنهم هللاُ  َرضيَ  وَزيد   وَجعفر   علِي   ِمن لكل   وَمنقبة   فْضل  : وفيه --3

جلُ  يَبدأَ  أنْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هْديِه ِمن أنَّ : وفيه --6  الُمكاتَباتِ  في بِنَْفسهِ  الرَّ

سائلِ   .النَّاسِ  بْين والرَّ

لحُ  يَتِمَّ  حتَّى للجميعِ  المعلومةِ  ُحقوقِه بَعضِ  عن القائدِ  تَناُزلُ : وفيه --5  .الصُّ

ُ : تعالى قوله دل -4  إما اإلنسان قول يكون أن ينبغي أنه على اْلَحقَّ  يَقُولُ  َوهللاَّ

 فولدت بامرأة تزوج فمن ثابت، شرع عن أو السليم العقل يقرها حقيقة عن

 يكون أن يحتمل آخر شخص زوجة سابقا الزوجة وكانت ولدا، أشهر لستة

 .الزوجية رابطة أي شالفرا لقيام الثاني بالزوج نلحقه فإنا منه، الولد

، قام: قال العاصِ  بنِ  َعمِرو بنِ  هللاِ  عبدِ  وفي الصحيح   عن  يا: فقال َرُجل 

هِ  عاهَْرتُ  ابنِي فاُلنًا إنَّ  هللاِ، رسولَ   هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال الجاهليَِّة، في بأُمِّ

 وللعاِهرِ  للفِراِش، دُ الول الجاهليَِّة، أْمرُ  َذهَبَ  اإلسالِم، في ِدعوةَ  ال: وسلَّم عليه

 .الَحَجرُ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

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

ُ  َوكانَ : تعالى قوله -4  الذنوب يغفر سبحانه أنه على يدل َرِحيماً  َغفُوراً  هللاَّ

    .التائب المذنب ويرحم للمستغفر،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

َ  أْستَْغفِرُ  وبَِحْمِدهِ  هللاِ  ُسْبَحانَ : قَْولِ  ِمن يُْكثِرُ   َرسولَ  يا فَقُلتُ  :قالَتْ  إلَْيهِ  وأَتُوبُ  هللاَّ

َ  أْستَْغفِرُ  وبَِحْمِدهِ  هللاِ  ُسْبَحانَ : قَْولِ  ِمن تُْكثِرُ  أَراكَ  هللاِ، : فَقالَ  إلَْيِه؟ وأَتُوبُ  هللاَّ

تِي، في َعاَلَمةً  َسأََرى أنِّي َربِّي َخبََّرنِي  ُسْبَحانَ : قَْولِ  ِمن أْكثَْرتُ  َرأَْيتُهَا فَإَِذا أُمَّ

َ  تَْغفِرُ أسْ  وبَِحْمِدهِ  هللاِ  { واْلفَْتحُ  هللاِ  نَْصرُ  َجاءَ  إَِذا} َرأَْيتُهَا فقَدْ  إلَْيِه، وأَتُوبُ  هللاَّ

 بَحْمدِ  فََسبِّحْ  أْفَواًجا، هللاِ  ِدينِ  في يَْدُخلُونَ  النَّاسَ  َوَرأَْيتَ } َمكَّةَ، فَْتحُ  ،[1:النصر]

ابًا كانَ  إنَّه واْستَْغفِْرهُ  َربِّكَ   [.3-2:النصر{ ]تَوَّ
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  اويالر

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  696: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 اْغفِرْ  اللَّهُمَّ  وبَِحْمِدكَ  َربَّنَا، اللَّهُمَّ  ُسْبَحانَكَ : وُسُجوِدهِ  ُرُكوِعهِ  في يَقُولَ  أنْ  يُْكثِرُ 

لُ  لِي،  .القُْرآنَ  يَتَأَوَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6849: الرقم أو الصفحة البخاري

 (696) ومسلم ،(6849) البخاري أخرجه:  التخريج

عاءُ : الحديث وفي كوعِ  في الدُّ     .الرُّ

 ال َربِّي أْنتَ  اللَّهُمَّ : تَقُولَ  أنْ  ااِلْستِْغفارِ  َسيِّدُ وفي الصحيح عن شداد بن أوس 

 أُعوذُ  اْستَطَْعُت، ما وَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  علَى وأنا َعْبُدَك، وأنا تَنِيَخلَقْ  أْنَت، إالَّ  إلَهَ 

، بنِْعَمتِكَ  لكَ  أبُوءُ  َصنَْعُت، ما َشرِّ  ِمن بكَ   فإنَّه لِي، فاْغفِرْ  بَذْنبِي لكَ  وأَبُوءُ  َعلَيَّ

نُوبَ  يَْغفِرُ  ال  يَوِمهِ  ِمن فَماتَ  بها، ُموقِنًا النَّهارِ  ِمنَ  قالَها وَمن: قالَ  أْنتَ  إالَّ  الذُّ

 فَماتَ  بها، ُموقِن   وهو اللَّْيلِ  ِمنَ  قالَها وَمن الَجنَِّة، أْهلِ  ِمن فَهو يُْمِسَي، أنْ  قَْبلَ 

 .الَجنَّةِ  أْهلِ  ِمن فَهو يُْصبَِح، أنْ  قَْبلَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  أوس بن شداد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم صةخال|  4004: الرقم أو الصفحة

الرحم   بقرابة الميراث وتشريع ومهمته وسل م عليه هللا صل ى النبي مكانة -0

 [9 الى 4 اآليات( : 00) األحزاب سورة]

هاتُُهْم َوأُولُوا اأْلَْرحاِم بَْعُضُهْم  النَّبِيُّ أَْولى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزواُجهُ أُمَّ

ِ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمهاِجِريَن إاِلَّ أَْن تَْفَعلُوا إِلى أَْولِيائُِكْم أَْولى بِبَ  ْعٍض فِي ِكتاِب هللاَّ

( َوإِْذ أََخْذنا ِمَن النَّبِيِّيَن ِميثاقَُهْم َوِمْنَك 4َمْعُروفاً كاَن ذلَِك فِي اْلِكتاِب َمْسطُوراً )



212 
 

( 4اْبِن َمْريََم َوأََخْذنا ِمْنُهْم ِميثاقاً َغلِيظاً )َوِمْن نُوٍح َوإِْبراِهيَم َوُموسى َوِعيَسى 

اِدقِيَن َعْن ِصْدقِِهْم َوأََعدَّ لِْلكافِِريَن َعذاباً أَلِيماً )  (9لِيَْسئََل الصَّ

 التفسير 

 ما كل في أنفسهم من بالمؤمنين أحق   - وسلم عليه هللا صلى - محمد النبي - 4

 وسلم عليه هللا صلى - وزوجاته غيره، إلى تميل أنفسهم كانت ولو إليه، دعاهم

 بعد إحداهن   يتزوج أن مؤمن أي على فيحرم المؤمنين، لجميع أمهات بمنزلة -

 اإلرث في ببعض أحق بعضهم القرابة وذوو ،- وسلم عليه هللا صلى - موته

 فيما يتوارثون كانوا الذين هللا، سبيل في والهجرة اإليمان أهل من هللا حكم في

 أيها- تفعلوا أن إال ذلك، بعد توارثهم نُِسخ ثم اإلسالم، صدر في بينهم

 إليهم وإحسان لهم إيصاء من معروفًا الورثة غير من أوليائكم إلى -المؤمنون

 .به العمل فيجب مسطوًرا المحفوظ اللوح في الحكم ذلك كان ذلك، فلكم

ن يعبدوا هللا وحده إذ أخذنا من األنبياء عهًدا مؤكًدا أ-واذكر أيها الرسول  - 4

وال يشركوا به شيئًا، وأن يُبَلغوا ما أنزل إليهم من الوحي، وأخذناه على وجه 

الخصوص منك، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم؛ أخذنا منهم 

 عهًدا مؤكًدا على الوفاء بما ائتُِمنوا عليه من تبليغ رساالت هللا.

بياء ليسأل الصادقين من الرسل عن أخذ هللا هذا العهد المؤكد من األن - 4

صدقهم تَْبِكيتًا للكافرين، وأعد  هللا للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابًا موجًعا 

 هو نار جهنم.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يستنبط

 أنفسهم نم المؤمنين على وأشفق وأعطف أرأف وسل م عليه هللا صل ى النبي -1

 .النجاة إلى يدعوهم وهو الهالك، إلى تدعوهم أنفسهم ألن
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ْنيَا في به أَْولَى َوأَنَا إاِلَّ  ُمْؤِمن   ِمن ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  َواآلِخَرِة، الدُّ

 فأيُّما ،[4: األحزاب{ ]أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمنِينَ  أَْولَى النَّبِيُّ : }ِشْئتُمْ  إنْ  اْقَرُؤوا

 َضيَاًعا، أَوْ  َدْينًا تََركَ  َوَمن َكانُوا، َمن َعَصبَتُهُ  فَْليَِرْثهُ  َمااًل، َوتََركَ  َماتَ  ُمؤِمن  

 .َمْواَلهُ  فأنَا فَْليَأْتِنِي؛

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0088: الرقم أو الصفحة

 في كانت أحكاما بها تعالى هللا أزال أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمنِينَ  أَْولى النَّبِيُّ  آية -2

 دين عليه مي ت على يصل ي ال كان وسل م عليه هللا صل ى أنه:منها الماإلس صدر

 الفتوح عليه هللا فتح فلما ،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  روي مسلم عن أبي هريرة   يُْؤتَى كانَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ُجلِ  ْيُن، عليه الَميِّتِ  بالرَّ ؟قََضا ِمن لَِدْينِهِ  تََركَ  هلْ : فَيَْسأَلُ  الدَّ  تََركَ  أنَّهُ  ُحدِّثَ  فإنْ  ء 

، عليه، َصلَّى َوفَاًء، ا َصاِحبُِكْم، علَى َصلُّوا: قالَ  وإالَّ ُ  فَتَحَ  فَلَمَّ  الفُتُوَح، عليه هللاَّ

 َوَمن قََضاُؤهُ، فََعلَيَّ  َدْين   َوعليه تُُوفِّيَ  فَمن أَْنفُِسِهْم، ِمن بالُمْؤِمنِينَ  أَْولَى أَنَا: قالَ 

 .لَِوَرثَتِهِ  فَهو َمااًل  تََركَ 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5458: الرقم أو الصفحة

يوِن، قَضاءِ  على التَّأكيدُ : الَحديثِ  وفي --5 رِ  وعَدمِ  الدُّ  الُحقوقِ  أداءِ  في التَّأخُّ

 .الموتِ  بعدَ  الدَّينُ  به يَُسدُّ  ما تَْركِ  عَدمِ  ِمن التَّحذيرُ  وكذلك ألهلِها،

 . الُمسلِمينَ  على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  َشفقةِ  بَيانُ : وفيه --2

د   نَْفسُ  َوالَِّذي  مسلم عن أبي هريرةروي    ِمن األْرضِ  علَى إنْ  بِيَِدِه، ُمَحمَّ

 َوأَيُُّكمْ  َمْواَلهُ، فأنَا َضيَاًعا أَوْ  َدْينًا، تََركَ  ما فأيُُّكمْ  بِِه، النَّاسِ  أَْولَى أَنَا إاِلَّ  ُمْؤِمن  

 .َكانَ  َمن الَعَصبَةِ  فَإِلَى َمااًل، تََركَ 
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  ةهرير أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5458: الرقم أو الصفحة

 وبنين عيال من للضياع يتعرض ما لكل اسما جعل ثم ضاع، مصدر: والضياع

 للضياع، معرضة ألنها ضيعة األرض وسميت. له قي م ال ومال لهم، كافل ال

 .ضياعا وتجمع

 الفقراء دين المال بيت من يقضي أن اإلمام لىع يجب: العلماء بعض قال

 حيث عليه، ذلك بوجوب صرح قد فإنه وسل م عليه هللا صل ى بالنبي اقتداء

 . «قضاؤه فعلي: »قال

 وجوب في المؤمنين أمهات وسل م عليه هللا صل ى النبي أزواج جعلت -3

 إليهن، النظر وتحريم الرجال، على النكاح وحرمة واإلجالل، والبر   التعظيم

 كأمومة ميراثا توجب ال األمومة وهذه. األمهات بخالف الرجال، عن وحجبهن

 أخوال أخوالهن وال للناس، أخوات يجعلن وال بناتهن، تزويج وجاز التبني،

 أخت وهي الصديق، بكر أبي بنت أسماء الزبير تزوج فقد وخاالتهم، المؤمنين

 .المؤمنين خال وأمثاله لمعاوية يقال وال. المؤمنين خالة هي: يقل ولم عائشة،

 بَْينَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  أقام وفي صحيح بن حبان عن أنس بن مالك 

 كان فما وليمتِه إلى الُمؤِمنينَ  فدَعْوتُ  ُحيَي   بنتِ  بصفيَّةَ  يَبني ثالثًا والمدينةِ  َخيبَرَ 

 والسَّمنِ  واألقِطِ  التَّمرِ  ِمن فيها فأُلقِي باألنطاعِ  أَمَرنا لحم   وال زُخب ِمن فيها

ا أو هي الُمؤِمنينَ  أمَّهاتِ  إحدى:  الُمسلِمونَ  فقال وليمتَه فكانتْ   يمينُه ملََكتْ  ممَّ

ا فهي يحُجْبها لَمْ  وإنْ  الُمؤِمنينَ  أمَّهاتِ  ِمن فهي يحُجْبها إنْ :  وقالوا  ملََكتْ  ممَّ

ا يمينُه  النَّاسِ  وبَْينَ  بَْينَها الحجابَ  ومدَّ  َخْلفِه ِمن لها وطَّى ارتَحل فلمَّ

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  4050: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح

 مسلم شرط على صحيح
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 .والمؤمنين عام للرجال والنساء علي حد سواء  أمهات  والذي يظهر ان لفظ

 وال يقاس عليه  جات النبي محمد صلي هللا عليه وسلمولزية وصخص

ِ  ِكتابِ  فِي بِبَْعض   أَْولى بَْعُضهُمْ  اأْلَْرحامِ  َوأُولُوا: تعالى قوله --3  ِمنَ  هللاَّ

 وللتوارث الدين، في والمؤاخاة بالحلف للتوارث ناسخ َواْلُمهاِجِرينَ  اْلُمْؤِمنِينَ 

 والمراد نوعهم، كان أيا مطلقا القرابة ويذ األرحام بأولي المراد ألن بالهجرة

  هللا رضي الشافعي اإلمام فسر وقد قريشا، وبالمهاجرين األنصار، بالمؤمنين

   بذلك، اآلية عنه

بيرِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  عنروي أبي داود عن عيسي بن الحارث   َوأُولُو: }قولِه في الزُّ

 في اآليةُ  هذه نَزلتْ : قال ،[45: الاألنف{ ]بِبَْعض   أَْولَى بَْعُضهُمْ  اأْلَْرَحامِ 

ُجلُ  كان الَعَصباِت، ُجلَ  يُعاقِدُ  الرَّ  َوأُولُو: }فنَزلتْ  وأَِرثُك، تَِرثُني: يقولُ  الرَّ

ِ  ِكتَابِ  فِي بِبَْعض   أَْولَى بَْعُضهُمْ  اأْلَْرَحامِ   [.45: األنفال{ ]هللاَّ

 تخريج:  مصدرال|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الحارث بن عيسى:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  6/164: الرقم أو الصفحة داود أبي سنن

 صحيح

 وال يُباعُ  ال النسبِ  كلُْحَمةِ  لُْحَمة   الوالءُ أخرج  األلباني عن عبد هللا بن عمر 

 يُوهُب 

 الغليل إرواء:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5409 :الرقم أو الصفحة

 ،(6810) حبان وابن ،(1/049(( )األم)) في الشافعي أخرجه:  التخريج

 (4880) والحاكم

 الَمولى فمات لها، َمولًى أعتَقَتْ  َحمزةَ  ابنةَ  أنَّ  وفي حديث عبد هللا بن شداد

 ابنةَ  وأَْعطى النِّصَف، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  فأَْعطاها ابنتَه، وتََركَ  وتََرَكها،
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 وبينَها؟ بَيني ما تَدرونَ  هل -َشدَّاد   بنَ  هللاِ  عبدَ  يَعني-: قال ثُمَّ  النِّصَف، َحمزةَ 

نا كانتْ  أُمِّي؛ ِمن أُختي هي  .الَخثَعميَّةَ  ُعَميس   ابنةَ  أسماءَ  أُمُّ

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

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  6944: الرقم أو اآلثارالصفحة مشكل

 صحيح

 ما: تعالى لقوله أبا وسل م عليه هللا صل ى النبي يسم ى أن يجوز ال: قوم قال -5

د   كانَ    كما للمؤمنين األب مثل: يقال ولكن ِرجالُِكمْ  ِمنْ  أََحد   أَبا ُمَحمَّ

 َذهَبَ  إذا ، أعلُِّمكم الوالدِ  مثلُ  لكم أنا إنما  وفي صحيح النسائي عن أبي هريرة

 وكان.  بيمينِه يَْستَْنجِ  وال ، يَْستَْدبِْرها وال ، القبلةَ  يَْستَْقبِلْ  فال ، الخالءِ  إلى أحُدكم

ْوثِ  عن ونهى ، أحجار   بثالثةِ  يَأِْمرُ  ةِ  الرَّ مَّ  .والرِّ

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

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  60: الرقم أو الصفحة

 سلَّم،و علَيه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ : أي ،"يَأُمرُ  وكان" :َعنه هللاُ  َرِضي ُهريرةَ  أبو قال

ْوثِ  عن ونَهَى" أحجار ، بثالثةِ  االستنجاءُ  ويكونُ : أي ،"أحجار   بثالثةِ "  ،"الرَّ

، فَضالتُ  وهو ةِ " الدَّوابِّ مَّ  الَعْظِم؛ ُمطلَقُ : والمرادُ  البالي، الَعْظمِ : أي ،"والرِّ

 بعضِ  في ثبَت لَِما بهما؛ االستنجاءِ  عن وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  فنَهى

 .الجنِّ  طعامُ  أنَّهما حاديثِ األ

 ِمن إليه يَْحتاجون ما األبناءِ  تَعليمِ  على اآلباءِ  َحثِّ  إلى إشارة  : الحديثِ  وفي --1

ينِ  أمورِ   .الدِّ

 قولِه في لَِما وذلك أواِمِره؛ باتِّباعِ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  بِرُّ : وفيه --2

هَاتُهُمْ  َوأَْزَواُجهُ  أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  ِمنِينَ بِاْلُمؤْ  أَْولَى النَّبِيُّ : }تعالى  [.4: األحزاب{ ]أُمَّ

 استدبارها أو القِبلةِ  استِقبالِ  عن والنَّهيُ  القِبلِة، تَعظيمِ  على الَحثُّ : وفيه --3

 .غائِط   أو ببول  
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 . بها االستِنجاءِ  عن والنهيُ  اليُمنَى، اليَدِ  احترامِ  على الحثُّ : وفيه --6

 الحرمة في أي للمؤمنين، أب إنه: يقال أن يجوز أنه والصحيح: رطبيالق وقال

  النسب، في ال

 لهم الموت عند والوصية الحياة، في الوارثين لغير اإلحسان من مانع ال -4

     .جائز ذلك إن أي َمْعُروفاً  أَْولِيائُِكمْ  إِلى تَْفَعلُوا أَنْ  إاِلَّ : تعالى لقوله

 لِْلَوالَِدْينِ  اْلَوِصيَّةُ  َخْيًرا تََركَ  إِنْ )  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي صحيح أبي داود   

 الميراثِ  آيةُ  نسَخْتها حتَّى كذلِكَ  الوصيَّةُ  فَكانتِ (  َواأْلَْقَربِينَ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 يحصح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0948: الرقم أو الصفحة

 . القُرآنِ  في النَّسخِ  إثباتُ  :الحديث وفي

 واحدة، واألخالق االعتقاد كأصول العامة ألصولا في األنبياء رساالت -4

ل بينهم، فيما متعاونون متناصرون وهم  اآلخر البعض رسالة بعضهم ويكم 

 على عهدهم أخذنا أي اآلية،...  ِميثاقَهُمْ  النَّبِيِّينَ  ِمنَ  أََخْذنا َوإِذْ : تعالى لقوله

 بعضا، بعضهم ويصد ق ببعض، بعضهم يبشر وأن إليهم، أوحي بما الوفاء

 وذلك

 من المواثيق تعالى هللا أخذ وحين كائن، هو ما هللا كتب حين مسطور قديم حكم

 وأن الرسالة، تبليغ من التزموا بما الوفاء على عظيم وثيق عهد وهو األنبياء،

 .بعضا بعضهم يصدق

 وموسى وإبراهيم ونوح محمد وهم) بالذكر أنبياء خمسة تعالى هللا خص وقد

 وألنهم األمم، وأئمة الرسل من العزم أولو ألنهم لهم تفضيال( . وعيسى

 . والكتب الشرائع أصحاب
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 األُولَى في َمْريََم، اْبنِ  بِعيَسى النَّاسِ  أَْولَى أَنَا  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ت ، ِمن إِْخَوة   األْنبِيَاءُ : قالَ  هللاِ، َرُسولَ  يا كيَف؟: قالوا َواآلِخَرةِ  هَاتُهُ  َعالَّ  مْ َوأُمَّ

 .نَبِيٌّ  بْينَنَا فليسَ  َواِحد ، َوِدينُهُمْ  َشتَّى،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0041: الرقم أو الصفحة

ْنيَا في َمْريَمَ  اْبنِ  بِعيَسى النَّاسِ  أَْولَى أَنَاوفي الصحيح عن أبي هريرة   الدُّ

ت ، إِْخَوة   َواأْلَْنبِيَاءُ  ِة،َواآْلِخرَ  هَاتُهُمْ  لَِعالَّ  .َواِحد   َوِدينُهُمْ  َشتَّى أُمَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0660: الرقم أو الصفحة

 أَْواَلدُ  َواألْنبِيَاءُ  ْريََم،مَ  باْبنِ  النَّاسِ  أَْولَى أَنَاوفي الصحيح عن أبي هريرة  

ت ،  .نَبِيٌّ  وبْينَهُ  بَْينِي ليسَ  َعالَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0660: الرقم أو الصفحة

د   ونبيِّنا السَّالمُ  عليه ِعيسى هللاِ  نَبيِّ  بْين فيما نَبيٌّ  يُبَعثْ  لم أنَّه :الحديثِ  وفي  محمَّ

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

اِدقِينَ  لِيَْسئَلَ : تعالى قوله -4 : تفسيرالقرطبي ) أوجه أربعة فيه ِصْدقِِهمْ  َعنْ  الصَّ

509/56) 

 إذا أي تنبيه هذا وفي ،قومهم إلى الرسالة تبليغهم عن األنبياء ليسأل -أحدها

 سواهم؟ من فكيف يسألون، األنبياء كان

 .قومهم به أجابهم عما األنبياء ليسأل -الثاني

 .عليهم أخذه الذي بالميثاق الوفاء عن األنبياء ليسأل -الثالث
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 :تعالى قال كما المخلصة، القلوب عن الصادقة األفواه ليسأل -بعالرا

 [ .4/ 4 األعراف] اْلُمْرَسلِينَ  َولَنَْسئَلَنَّ  إِلَْيِهْم، أُْرِسلَ  الَِّذينَ  فَلَنَْسئَلَنَّ 

 :السالم عليه لعيسى تعالى قال كما الكفار، توبيخ: األنبياء سؤال وفائدة

 [ .114/ 5 دةالمائ] لِلنَّاسِ  قُْلتَ  أَأَْنتَ 

 ، الرجلُ  ومعه القيامةِ  يومَ  النبيُّ  يَِجيءُ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 هل:  له فيُقالُ  ، ذلك من وأكثرُ  ، الثالثةُ  ومعه والنبيُّ  ، الرجالنِ  ومعه والنبيُّ 

 لونَ فيقو ؟ هذا بَلََّغكم هل:  لهم فيُقالُ  ، قوُمه فيُْدَعى ، نعم:  فيقولُ  ؟ قوَمك بَلَّْغتَ 

د  :  فيقولُ  ؟ لك يَْشهَدُ  َمن:  له فيُقالُ  ، ال:  تُهُ  ُمَحمَّ د   فيُْدَعى ، وأُمَّ تُهُ  ُمَحمَّ  فيُقالُ  وأُمَّ

:  فيقولونَ  ؟ بذلك ِعْلُمُكم وما:  فيُقالُ  ، نعم:  فيقولونَ  ؟ قوَمه هذا بَلَّغَ  هل:  لهم

ُسلَ  أنَّ  فأَْخبََرنا ، نبيُّنا جاءنا ْقناه بَلَُّغوا قد الرُّ  َجَعْلنَاُكمْ  َوَكَذلِكَ :  قولُه فذلك ، فَصدَّ

ةً  ُسولُ  َويَُكونَ  النَّاسِ  َعلَى ُشهََداءَ  لِتَُكونُوا َوَسطًا أُمَّ  َشِهيًدا َعلَْيُكمْ  الرَّ

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  9000: الرقم أو الصفحة

تُهُ، نُوح   يَِجيءُ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري ُ  فيَقولُ  وأُمَّ  هلْ : تَعالَى هللاَّ

، أيْ  نََعمْ : فيَقولُ  بَلَّْغَت؟ تِهِ  فيَقولُ  َربِّ  ِمن جاَءنا ما ال: فيَقولونَ  بَلََّغُكْم؟ هلْ : أِلُمَّ

، تُهُ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى د  ُمَحمَّ : فيَقولُ  لََك؟ يَْشهَدُ  َمن: لِنُوح   فيَقولُ  نَبِي   وأُمَّ

ةً  َجَعْلنَاُكمْ  َوَكَذلِكَ : }ِذْكُرهُ  َجلَّ  قَْولُهُ  وهو بَلََّغ، قدْ  أنَّه فَنَْشهَدُ   لِتَُكونُوا َوَسطًا أُمَّ

 .الَعْدلُ : والَوَسطُ [. 163: البقرة{ ]النَّاسِ  َعلَى ُشهََداءَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

 اآليات( : 00) األحزاب سورة]قريظة   وبني الخندق أو األحزاب غزوة -6

 [04 الى 8
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ِ  نِْعَمةَ  اْذُكُروا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يا  َعلَْيِهمْ  فَأَْرَسْلنا ُجنُودٌ  جاَءْتُكمْ  إِذْ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ

ُ  َوكانَ  تََرْوها لَمْ  َوُجنُوداً  ِريحاً   فَْوقُِكمْ  ِمنْ  جاُؤُكمْ  إِذْ ( 8) بَِصيراً  تَْعَملُونَ  بِما هللاَّ

ِ  َوتَظُنُّونَ  اْلَحناِجرَ  اْلقُلُوبُ  َوبَلََغتِ  اأْلَْبصارُ  زاَغتِ  َوإِذْ  ِمْنُكمْ  أَْسفَلَ  َوِمنْ   بِاَّللَّ

 يَقُولُ  َوإِذْ ( 55) َشِديداً  ِزْلزاالً  ِزلُواَوُزلْ  اْلُمْؤِمنُونَ  اْبتُلِيَ  ُهنالِكَ ( 50) الظُّنُونَا

ُ  َوَعَدنَا ما َمَرضٌ  قُلُوبِِهمْ  فِي َوالَِّذينَ  اْلُمنافِقُونَ  ( 50) ُغُروراً  إاِلَّ  َوَرُسولُهُ  هللاَّ

 هُمُ ِمنْ  فَِريقٌ  َويَْستَأِْذنُ  فَاْرِجُعوا لَُكمْ  ُمقامَ  ال يَْثِربَ  أَْهلَ  يا ِمْنُهمْ  طائِفَةٌ  قالَتْ  َوإِذْ 

 َولَوْ  (50) فِراراً  إاِلَّ  يُِريُدونَ  إِنْ  بَِعْوَرةٍ  ِهيَ  َوما َعْوَرةٌ  بُيُوتَنا إِنَّ  يَقُولُونَ  النَّبِيَّ 

 يَِسيراً  إاِلَّ  بِها تَلَبَّثُوا َوما آَلتَْوها اْلفِْتنَةَ  ُسئِلُوا ثُمَّ  أَْقطاِرها ِمنْ  َعلَْيِهمْ  ُدِخلَتْ 

َ  اعاَهُدو كانُوا َولَقَدْ ( 56) ِ  َعْهدُ  َوكانَ  اأْلَْدبارَ  يَُولُّونَ  ال قَْبلُ  ِمنْ  هللاَّ  َمْسُؤالً  هللاَّ

 إاِلَّ  تَُمتَُّعونَ  ال َوإِذاً  اْلقَْتلِ  أَوِ  اْلَمْوتِ  ِمنَ  فََرْرتُمْ  إِنْ  اْلفِرارُ  يَْنفََعُكمُ  لَنْ  قُلْ ( 51)

ِ  ِمنَ  يَْعِصُمُكمْ  الَِّذي َذا َمنْ  قُلْ ( 54) قَلِيالً   بُِكمْ  أَرادَ  أَوْ  ُسوءاً  بُِكمْ  أَرادَ  إِنْ  هللاَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَُهمْ  يَِجُدونَ  َوال َرْحَمةً  ُ  يَْعلَمُ  قَدْ ( 54) نَِصيراً  َوال َولِي ًا هللاَّ قِينَ  هللاَّ  اْلُمَعوِّ

ْخوانِِهمْ  َواْلقائِلِينَ  ِمْنُكمْ  ةً  (59) قَلِيالً  إاِلَّ  اْلبَأْسَ  يَأْتُونَ  َوال إِلَْينا َهلُمَّ  إِلِ  أَِشحَّ

 َعلَْيهِ  يُْغشى َكالَِّذي أَْعيُنُُهمْ  تَُدورُ  إِلَْيكَ  يَْنظُُرونَ  َرأَْيتَُهمْ  اْلَخْوفُ  جاءَ  فَإِذا َعلَْيُكمْ 

ةً  ِحدادٍ  بِأَْلِسنَةٍ  َسلَقُوُكمْ  اْلَخْوفُ  َذَهبَ  فَإِذا اْلَمْوتِ  ِمنَ   لَمْ  أُولئِكَ  اْلَخْيرِ  َعلَى أَِشحَّ

ُ  أَْحبَطَ فَ  يُْؤِمنُوا ِ  َعلَى ذلِكَ  َوكانَ  أَْعمالَُهمْ  هللاَّ  اأْلَْحزابَ  يَْحَسبُونَ ( 58) يَِسيراً  هللاَّ

وا اأْلَْحزابُ  يَأْتِ  َوإِنْ  يَْذَهبُوا لَمْ   َعنْ  يَْسئَلُونَ  اأْلَْعرابِ  فِي باُدونَ  أَنَّهُمْ  لَوْ  يََودُّ

ِ  َرُسولِ  فِي لَُكمْ  كانَ  لَقَدْ ( 00) قَلِيالً  إاِلَّ  قاتَلُوا ما فِيُكمْ  كانُوا َولَوْ  أَْنبائُِكمْ   هللاَّ

َ  يَْرُجوا كانَ  لَِمنْ  َحَسنَةٌ  أُْسَوةٌ  َ  َوَذَكرَ  اآْلِخرَ  َواْليَْومَ  هللاَّ ا( 05) َكثِيراً  هللاَّ  َرأَ  َولَمَّ

ُ  َوَعَدنَا ما هذا قالُوا اأْلَْحزابَ  اْلُمْؤِمنُونَ  ُ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُهُ  هللاَّ  َوما َرُسولُهُ وَ  هللاَّ

َ  عاَهُدوا ما َصَدقُوا ِرجالٌ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ ( 00) َوتَْسلِيماً  إِيماناً  إاِلَّ  زاَدُهمْ   هللاَّ

لُوا َوما يَْنتَِظرُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  نَْحبَهُ  قَضى َمنْ  فَِمْنُهمْ  َعلَْيهِ   لِيَْجِزيَ  (00) تَْبِديالً  بَدَّ

 ُ اِدقِينَ  هللاَّ َ  إِنَّ  َعلَْيِهمْ  يَتُوبَ  أَوْ  شاءَ  إِنْ  اْلُمنافِقِينَ  َويَُعذِّبَ  بِِصْدقِِهمْ  الصَّ  كانَ  هللاَّ

ُ  َوَردَّ ( 06) َرِحيماً  َغفُوراً  ُ  َوَكفَى َخْيراً  يَنالُوا لَمْ  بَِغْيِظِهمْ  َكفَُروا الَِّذينَ  هللاَّ  هللاَّ

ُ  َوكانَ  اْلقِتالَ  اْلُمْؤِمنِينَ   أَْهلِ  ِمنْ  ظاَهُروُهمْ  الَِّذينَ  أَْنَزلَ وَ ( 01) َعِزيزاً  قَِوي ًا هللاَّ

ْعبَ  قُلُوبِِهمُ  فِي َوقََذفَ  َصياِصيِهمْ  ِمنْ  اْلِكتابِ   فَِريقاً  َوتَأِْسُرونَ  تَْقتُلُونَ  فَِريقاً  الرُّ
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ُ  َوكانَ  تَطَُؤها لَمْ  َوأَْرضاً  َوأَْموالَُهمْ  َوِدياَرُهمْ  أَْرَضهُمْ  َوأَْوَرثَُكمْ ( 04)  ُكلِّ  َعلى هللاَّ

 (04) قَِديراً  َشْيءٍ 

 التفسير 

 حين عليكم، هللا نعمة اذكروا شرع، بما وعملوا باهلل، آمنوا الذين أيها يا - 4

 واليهود، المنافقون وساندهم قتالكم، على متحزبين الكفار جنودُ  المدينةَ  جاءت

با ريح هي ريًحا عليهم فبعثنا - وسلم عليه هللا صلى - النبي بها نُِصر التي الصَّ

 على يقدرون ال هاربين الكفار فولى تروها لم المالئكة من جنوًدا وبعثنا ،

 وسيجازيكم ذلك، من شيء عليه يخفى ال بصيًرا تعملون بما هللا وكان شيء،

 .أعمالكم على

 المشرق جهتي من أسفله ومن الوادي أعلى من الكفار جاءكم حين وذلك - 15

ها، نظر عن إال ءشي كل عن األبصار مالت حينها والمغرب،  ووصلت عدو 

 فتارة المختلفة؛ الظنون باهلل وتظنون الخوف، شدة من الحناجر إلى القلوب

 .منه اليأس تظنون وتارة النصر، تظنون

 تكالب من القوه بما المؤمنون اختُبِر الخندق غزوة في الموقف ذلك في - 11

 بهذا وتبين الخوف، شدة من شديًدا اضطرابًا واضطربوا عليهم، أعدائهم

 .والمنافق المؤمن االختبار

 هللا وعدنا ما: شك قلوبهم في الذين االيمان وضعاف المنافقون قال يومئذ   - 12

نا على النصر من ورسوله  .له أساس ال باطاًل  إال األرض في لنا والتمكين عدو 

 أهل يا: المدينة ألهل المنافقين من فريق قال حين -الرسول أيها- واذكر - 13

 الخندق قرب َسْلع سفح عند لكم إقامة ال ،(اإلسالم قبل المدينة اسم) ثربي

 عليه هللا صلى - النبي من اإلذن منهم فريق ويطلب منازلكم، إلى فارجعوا

 وليست للعدو مكشوفة بيوتهم أن بدعوى بيوتهم إلى ينصرفوا أن - وسلم

 .العدو   من فرارال الكاذب االعتذار بهذا يريدون وإنما زعموا، كما بمكشوفة
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 إلى العودة وسألهم نواحيها، جميع من المدينة عليهم العدو   دخل ولو - 16

هم ألعطوا باهلل والشرك الكفر  إلى والنكوص الردة عن احتبسوا وما ذلك، عدو 

 .قلياًل  إال الكفر

 القتال؛ من أُحد يوم فرارهم بعد هللا عاهدوا المنافقون هؤالء كان ولقد - 15

هم، ليقاتلن   آخر قتااًل  هللا مأشهده لئن وا وال عدوَّ  نكثوا، ولكنهم منهم، خوفًا يفرُّ

 .عنه يُْسأل وسوف عليه، هللا عاهد عما مسؤواًل  العبد وكان

 خوفًا القتال من فررتم إن الفرار ينفعكم لن: لهؤالء -الرسول أيها- قل - 14

 ال فإنكم أجلكم يَِحنْ  ولم فررتم وإذا مقدرة، اآلجال ألن القتل؛ من أو الموت من

 .قلياًل  زمنًا إال الحياة في تستمتعون

 ما بكم أراد إن هللا من يمنعكم الذي ذا من: -الرسول أيها- لهم قل - 14

 ال والخير، السالمة من ترجونه ما بكم أراد أو القتل، أو الموت من تكرهونه

 يتولى ولي ًا هللا دون من لهم المنافقون هؤالء يجد وال ذلك، من يمنعكم أحد

 .لهم هللا عقاب من يمنعهم نصيًرا وال أمرهم،

 عليه هللا صلى - هللا رسول مع القتال عن لغيرهم منكم الُمثبطين هللا يعلم - 14

 فإنا تُْقتَلوا، ال حتى معه تقاتلوا وال إلينا تعالوا: إلخوانهم والقائلين - وسلم

لون وهؤالء القتل، عليكم نخاف  إال فيها يشاركون وال الحرب تونيأ ال الُمَخذِّ

 .ورسوله هللا لينصروا ال العار، أنفسهم عن ليدفعوا نادًرا؛

 وبخالء ببذلها، يعينونكم فال بأموالهم - المؤمنين معشر - عليكم بُخالء - 14

ونكم، فال بمودتهم وبخالء معكم، يقاتلون فال بأنفسهم  عند الخوف جاء فإذا يوادُّ

 مثل الجبن من أعينهم تدور -الرسول أيها- إليك ينظرون مرأيته العدو   مالقاة

 واطمأنوا الخوف عنهم ذهب فإذا الموت، سكرات يعاني من عيني دوران

ة سليطة، بالسنة بالكالم آذوكم  المتصفون أولئك عنها، يبحثون الغنائم على أَِشحَّ

 إلبطالا ذلك وكان أعمالهم، ثواب هللا فأبطل حق ًا، يؤمنوا لم الصفات بهذه

 .هللا على يسيًرا
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 هللا صلى - هللا رسول لقتال الُمتَأَلِّبة األحزاب أن الجبناء هؤالء يظن   - 25

 أن قد ر وإن المؤمنين، يستأصلوا حتى يذهبوا لن المؤمنين وقتال - وسلم عليه

 مع المدينة من خارجون أنهم المنافقون هؤالء يود   أخرى مرة األحزاب جاء

كم قتال بعد لكم حدث ماذا: أخباركم عن يسألون األعراب،  كانوا ولو لكم؟ عدو 

 .عليهم تأسوا وال بهم، تبالوا فال قلياًل، إال معكم قاتلوا ما -المؤمنون أيها- فيكم

 حضر فقد حسنة، قدوة وفعله، به وقام هللا رسول قاله فيما لكم كان لقد - 21

 وال نفسه؟ عن بأنفسكم ذلك بعد تبخلون فكيف الحرب، وباشر الكريمة، بنفسه

 اآلخر اليوم يرجو كان من إال - وسلم عليه هللا صلى - هللا برسول يتأسَّى

 هللا يذكر وال اآلخر اليوم يرجو ال الذي وأما كثيًرا، ذكًرا هللا وذكر له، ويعمل

 .- وسلم عليه هللا صلى - برسوله يتأسَّى ال فإنه كثيًرا

 هللا وعدنا ما هذا: قالوا لقتالهم لمجتمعةا األحزاب المؤمنون عاين ولما - 22

 تحقق، فقد هذا، في ورسوله هللا وصدق والنصر، والمحن االبتالء من ورسوله

 .له وانقياًدا باهلل إيمانًا إال للحزاب معاينتهم زادتهم وما

 الثبات من عليه عاهدوه بما فوفوا هللا، صدقوا رجال المؤمنين من - 23

 ومنهم هللا، سبيل في قتل أو مات من فمنهم هللا، سبيل في الجهاد على والصبر

 عليه هللا عاهدوا ما المؤمنون هؤالء غير وما سبيله، في الشهادة ينتظر من

 .بعهودهم المنافقون فعله ما مثل

 ووفائهم بصدقهم عليه هللا عاهدوا بما وفوا الذين الصادقين هللا ليجزي - 26

 التوبة قبل يميتهم بأن شاء، إن لعهودهم ينالناقض المنافقين ويعذب بعهودهم،

 من تاب لمن غفوًرا هللا وكان للتوبة، يوفقهم بأن عليهم يتوب أو كفرهم، من

 .به رحيًما ذنوبه،

هم بكربهم معهم والذين وغطفان قريًشا هللا ورد   - 25  لم أملوا، ما لفوتهم وغم 

 بما معهم؛ القتال مؤمنينال هللا وكفى المؤمنين، استئصال من أرادوا بما يظفروا

 إال أحد يغالبه ال عزيًزا قوي ًا هللا وكان المالئكة، من وأنزله الريح من أرسله

 .وخذله غلبه
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 يتحصنون كانوا التي حصونهم من اليهود من أعانوهم الذين هللا وأنزل - 24

 -المؤمنون أيها- تقتلونهم فريقًا نفوسهم، في الخوف وألقى عدوهم، من فيها

 .تأسرونهم قًاوفري

 ومل َككم ونخيل، زروع من فيها بما أرضهم هالكِهم بعد هللا ومل َككم - 24

 لكنكم بعد، تطؤوها لم التي َخْيبر أرض وملََّككم األخرى، وأموالهم منازلهم

 ال قديًرا، شيء كل على هللا وكان للمؤمنين، وبشرى وعد وهذا ستطؤونها،

 .شيء يعجزه

 حيحة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية ص

 :التالية والمبادئ األحكام إلى اآليات هذه أرشدت

 واألحزاب، الخندق غزوة في المشركين على للمسلمين الحاسم النصر إن -1

 هلل والحمد الشكر تستوجب عظمي نعمة العهد ناقضي قريظة بني يهود وعلى

 فيه صدقت وقد والمالئكة، الريح بإرسال وجل عز هللا دبره نصر ألنه تعالى

 .اإلسالم عاصمة مدينتهم عن والدفاع المعركة، خوض على المؤمنين عزيمة

ِ  َرسولُ  َدَعا وفي الصحيح عن عبد هللا بن أبي أوفي  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 األْحَزاَب، اْهِزمِ  الِحَساِب، َسِريعَ  الِكتَاِب، ُمْنِزلَ  اللَّهُمَّ : فَقالَ  األْحَزاِب، علَى

 .وَزْلِزْلهُمْ  ِزْمهُمْ اهْ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  أوفى أبي بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4080: الرقم أو الصفحة البخاري

ِ  عبدُ  إلَْيهِ  َكتَبَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن أبي أوفي  ِحينَ  أْوفَى أبِي بنُ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  إنَّ : فِيهِ  فَإَِذا فَقََرْأتُهُ، ،الَحُروِريَّةِ  إلى َخَرجَ   في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، فِيهَا لَقِيَ  الَّتي أيَّاِمهِ  بَْعضِ   النَّاسِ  في قَامَ  ثُمَّ  الشَّْمُس، َمالَتِ  حتَّى اْنتَظَرَ  الَعُدوَّ

، لِقَاءَ  تََمنَّْوا ال النَّاُس، أيُّها: فَقَالَ  َ  وَسلُوا الَعُدوِّ  لَقِيتُُموهُمْ  فَإَِذا الَعافِيَةَ، هللاَّ

يُوِف، ِظاَللِ  تَْحتَ  الَجنَّةَ  أنَّ  واْعلَُموا فَاْصبُِروا،  الِكتَاِب، ُمْنِزلَ  اللَّهُمَّ : قَالَ  ثُمَّ  السُّ

 .عليهم واْنُصْرنَا اْهِزْمهُمْ  األْحَزاِب، وهَاِزمَ  السََّحاِب، وُمْجِريَ 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  أوفى أبي بن عبدهللا:  الراوي

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

، لِقاءِ  تََمنِّي عن النَّهيُ  :الَحديثِ  وفي --5  .الشَّهادةِ  تََمنِّي َغيرُ  وهذا الَعُدوِّ

 .يَصبِرَ  أنْ  عليه الواِجبَ  فإنَّ  الَعُدوَّ  لَقيَ  ذاإ اإلنسانَ  أنَّ : وفيه --2

عاءُ : وفيه --3 لَزلةِ  بالهَزيمةِ  الُمشِركينَ  على الدُّ  .والزَّ

 رسول سمع لما ألنه القتال أمر في وخاصته أصحابه يشاور السلطان إن -2

 شاور المدينة، إلى وخروجهم األحزاب باجتماع وسل م عليه هللا صل ى هللا

 رأيه فرضي الخندق، بحفر الفارسي سلمان عليه أشارف أصحابه،

 فََررتُم قد: معه يَمَزحُ  وهو للبَراءِ  َرُجل   قال وفي المسند عن البراء بن عازب

 ألشهَدُ  إنِّي: البَراءُ  قال أصحابُه، وأنتم وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  عن

،  رَّ فَ  ما وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على  هللاِ  رسولَ  َرأَيتُ  ولقد يَوَمئذ 

 وهو التُّراَب، النَّاسِ  مع يَنقُلُ  وهو الَخندُق، ُحفِرَ  يومَ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى

ْقنا وال...  اهتََدينا ما أنت لَوال اللَّهُمَّ : َرواحةَ  ابنِ  َكلِمةَ  يَتمثَّلُ   َصلَّْينا وال تَصدَّ

 وإنْ ...  علينا بََغوا قد األُلى إنَّ  القَينا إنْ  األقدامَ  بِّتِ وثَ ...  علينا َسكينةً  فأنِزلَنْ 

 .َصوتَه بها يَُمدُّ  أبَْينا فِتنةً  أرادوا

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  59694: الرقم أو الصفحة المسند

ا زبوفي الصحيح عن البراء بن عا ِ  َرسولُ  وَخْنَدقَ  األْحَزاِب، يَْومُ  كانَ  لَمَّ  هللاَّ

 الُغبَارُ  َعنِّي واَرى حتَّى الَخْنَدِق، تَُرابِ  ِمن يَْنقُلُ  َرأَْيتُهُ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى

َعِر، َكثِيرَ  وكانَ  بَْطنِِه، ِجْلَدةَ   يَْنقُلُ  وهو َرَواَحةَ  اْبنِ  بَكلَِماتِ  يَْرتَِجزُ  فََسِمْعتُهُ  الشَّ

ْقنَا واَل ...  اْهتََدْينَا ما أْنتَ  لَْواَل  اللَّهُمَّ : يقولُ  التَُّرابِ  ِمنَ   فَأَْنِزلَنْ  َصلَّْينَا واَل  تََصدَّ

 أَراُدوا وإنْ ...  َعلَْينَا بََغْوا قدْ  األُلَى إنَّ  اَلقَْينَا إنْ  األْقَدامَ  وثَبِّتِ ...  َعلَْينَا َسِكينَةً 

 .بآِخِرهَا َصْوتَهُ  يَُمدُّ  ثُمَّ : الَ قَ  أبْينَا فِْتنَةً 
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6504: الرقم أو الصفحة

 .والِجهادِ  الَعملِ  أْثناءَ  الَحماسيِّ  الشِّعرِ  بَعضِ  إْنشادُ : الَحديثِ  وفي --5

 الَكبيرةِ  األْعمالِ  في ألْصحابِه وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ُمشاَركةُ : وفيه --2

 .لهم تَْشجيًعا

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  تَواُضعُ : وفيه --3

 .بالشِّعرِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  اْستِشهادُ : وفيه --6

 .وتَْنشيطُه الَجيشِ  تَْسليةُ : وفيه --5

االنبي   وأخرج النسائي عن رجل من صحابة  ، الخندقِ  بَحفرِ  النَّبيُّ  أمرَ  لمَّ

ِ  رسولُ  فَقامَ  ، الحفرِ  وبينَ  بينَهُم حالَت صخرة   لَهُم َعرَضت  ، لمعولَ ا وأخذَ  ، هللاَّ

 ُمبَدِّلَ  اَل  َوَعْداًل، ِصْدقًا َربِّكَ  َكلَِمةُ  تَمَّتْ :  وقالَ  ، الخنَدقِ  ناحيةَ  رداَءهُ  ووضعَ 

ِميعُ  َوهُوَ  لَِكلَِماتِهِ   ، ينظرُ  قائم   الفارسيُّ  وَسلمانُ  ، الحجرِ  ثلثُ  فَندرَ  ، اْلَعلِيمُ  السَّ

ِ  رسولِ  ضربةِ  معَ  فبَرقَ   َربِّكَ  َكلَِمةُ  تَمَّتْ :  وقالَ  ، لثَّانيةَ ا ضربَ  ثمَّ  ، برقة   هللاَّ

ِميعُ  َوهُوَ  لَِكلَِماتِهِ  ُمبَدِّلَ  اَل  َوَعْداًل، ِصْدقًا  فبرقت ، اآلخرُ  الثُّلثُ  فندرَ  ، اْلَعلِيمُ  السَّ

 اَل  َوَعْداًل، ِصْدقًا َربِّكَ  َكلَِمةُ  تَمَّتْ :  وقالَ  ، الثَّالثةَ  ضربَ  ثمَّ  ، َسلمانُ  فرآها برقة  

لَ مُ  ِ  رسولُ  وخرجَ  ، الباقي الثُّلثُ  فنذر ، اْلَعلِيمُ  السَِّميعُ  َوهُوَ  لَِكلَِماتِهِ  بَدِّ  فأخذَ  ، هللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  سلمانُ  قالَ  ، وجلَسَ  رداَءهُ   تضربُ  ما ، ضربتَ  حينَ  رأيتُكَ  ، هللاَّ

ِ  رسولُ  لَهُ  قالَ  ، بَرقة   مَعها كانت إالَّ  ضربةً  :  فقالَ  ذلِكَ  أيتَ ر ، َسلمانُ  يا:  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا بالحقِّ  بعثَكَ  والَّذي أي ربةَ  َضربتُ  حينَ  فإنِّي:  قالَ  ، هللاَّ  األولى الضَّ

 لَهُ  قالَ  بعينيَّ  رأيتُها حتَّى ، كثيرة   ومدائنُ  حولَها وما ِكسرى مدائنُ  لي ُرفَِعت

ِ  رسولَ  يا:  أصحابِهِ  من حضرة َمن َ  ادعُ  ، هللاَّ  ويغنَِّمنا علَينا يفتَحها أن هللاَّ

بَ  ، دياَرهُم ِ  رسولُ  فدعا ، بالَدهُم بأيدينا ويخرِّ ربةَ  َضربتُ  ثمَّ  ، بدلك هللاَّ  الضَّ

 يا:  قالوا ، بعينيَّ  رأيتُها حتَّى ، حولَها وما قيصرَ  مدائنُ  لي فُرفِعت ، الثَّانيةَ 

ِ  رسولَ  َ  ادعُ  ، هللاَّ بَ  ، مدياَرهُ  ويغنَِّمنا علَينا يفتَحها أن هللاَّ  ، بالَدهُم بأَيدينا ويخرِّ
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ِ  رسولُ  فدعا  حولَها وما الحبشةِ  مدائنُ  لي فُرفَِعت ، الثَّالثةَ  ضَربتُ  ثمَّ  ، بذلِكَ  هللاَّ

ِ  رسولُ  قالَ  ، بعينيَّ  رأيتُها حتَّى ، القُرى منَ   ما الحبشةَ  َدعوا ذلِكَ  عندَ :  هللاَّ

 تَركوُكم ما التُّركَ  واتُركوا ، وَدعوُكم

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الصحابة من رجل:  يالراو

 | حسن:  المحدث حكم خالصة|  0544: الرقم أو الصفحة

تِه ِصدقِ  عالماتِ  ِمن عالمة  : الحديثِ  وفي --1  .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى نُبوَّ

 . بالمبشِّراتِ  وسلَّم عليه هللا صلَّى لنبيِّه تَعالَى هللاِ  تأييدُ : وفيه --2

 العهد نقضهم وغطفان قريش من األحزاب مع بتواطئهم قريظة بنو أعلن --3

      وسل م، عليه هللا صل ى الرسول عم

 بنُ  وُعَمرُ  أنا ُجِعْلتُ  األْحزابِ  يَومَ  ُكْنتُ   روي البخاري عن عبد هللا بن الزبير

بَْيِر، أنا فإذا فَنَظَْرتُ  النِّساِء، في َسلََمةَ  أبِي  بَنِي إلى يَْختَلِفُ  فََرِسِه، علَى بالزُّ

تَْينِ  قَُرْيظَةَ  افَلَ  ثاَلثًا، أوْ  َمرَّ  أَوهلْ : قالَ  تَْختَلُِف؟ َرأَْيتُكَ  أبَتِ  يا: قُلتُ  َرَجْعتُ  مَّ

؟ يا َرأَْيتَنِي ِ  َرسولُ  كانَ : قالَ  نََعْم،: قُلتُ  بُنَيَّ  َمن: قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا فاْنطَلَْقُت،. بَخبَِرِهمْ  فَيَأْتِينِي قَُرْيظَةَ  بَنِي يَأْتِ  ِ  َرسولُ  لي َجمع َرَجْعتُ  فَلَمَّ  هللاَّ

ي أبِي فِداكَ : فقالَ  أبََوْيهِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى  .وأُمِّ

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

  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0400: الرقم أو الصفحة

 يَومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قَالَ روي البخاري  عن عبد هللا بن عمر  

 في الَعْصرَ  بَْعُضهُمُ  فأْدَركَ  قَُرْيظَةَ  بَنِي في إالَّ  الَعْصرَ  أَحد   يَُصلِّيَنَّ  ال: األْحَزابِ 

 يُِردْ  لَمْ  نَُصلِّي، بَلْ : بَْعُضهُمْ  وقَالَ  نَأْتِيَهَا، حتَّى نَُصلِّي ال: بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  الطَِّريِق،

 .منهمْ  واِحًدا يَُعنِّفْ  فَلَمْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى للنبيِّ  ذلكَ  فَُذِكرَ  ذلَك، ِمنَّا

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6558: الرقم أو الصفحة

غُ  ما ُكلِّ  في المجتِهدِ  إثابةُ : الَحديثِ  هذا وفي  .فيه االجتِهادُ  يُسوَّ

 أن فحكم معاذ، بن سعد حكم على نزلوا حتى ليلة، وعشرين بضعا وحاصرهم

 القعدة ذي آخر في قريظة فتح وكان .وذراريهم أموالهم وتسبى مقاتلتهم، تقتل

   .الهجرة من الخامسة السنة من الحجة ذي وأول

 َرُجل   َرَماهُ  الَخْنَدِق، يَومَ  َسْعد   أُِصيبَ  روي البخاري عن عائشة أم المؤمنين

 بنِ  َمِعيصِ  بَنِي ِمن قَْيس ، بنُ  ِحبَّانُ  وهو الَعِرقَةِ  بنُ  ِحبَّانُ  له يُقَالُ  قَُرْيش ، ِمن

 في َخْيَمةً  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فََضَربَ  األْكَحِل، في َرَماهُ  لَُؤي   بنِ  اِمرِ عَ 

ا قَِريب ، ِمن لِيَُعوَدهُ  الَمْسِجدِ  ِ  َرسولُ  َرَجعَ  فَلَمَّ  الَخْنَدقِ  ِمنَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اَلحَ  وَضعَ   الُغبَاِر، ِمنَ  َرْأَسهُ  يَْنفُضُ  وهو السَّاَلمُ  عليه ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  واْغتََسَل، السِّ

اَلَح، وَضْعتَ  قدْ : فَقَالَ  ِ  السِّ  هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قَالَ  إليِهم، اْخُرجْ  وَضْعتُهُ، ما وهللاَّ

ِ  َرسولُ  فأتَاهُمْ  قَُرْيظَةَ  بَنِي إلى فأَشارَ  فأْينَ : وسلَّمَ  عليه  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، إلى الُحْكمَ  فََردَّ  ُحْكِمِه، علَى وافَنََزلُ   الُمقَاتِلَةُ، تُْقتَلَ  أنْ : فيهم أْحُكمُ  فإنِّي: قَالَ  َسْعد 

يَّةُ، النَِّساءُ  تُْسبَى وأَنْ  رِّ ، قَالَ  أْمَوالُهُمْ  تُْقَسمَ  وأَنْ  والذُّ  عن أبِي، فأْخبََرنِي ِهَشام 

 فِيَك، أَُجاِهَدهُمْ  أنْ  إلَيَّ  أَحبَّ  أَحد   ليسَ  أنَّه تَْعلَمُ  إنَّكَ  اللَّهُمَّ : قَالَ  َسْعًدا أنَّ : َعائَِشةَ 

بُوا قَْوم   ِمن  قدْ  أنَّكَ  أظُنُّ  فإنِّي اللَّهُمَّ  وأَْخَرُجوهُ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى َرسولَكَ  َكذَّ

 له، قِنِيفأبْ  شيء   قَُرْيش   َحْربِ  ِمن بَقِيَ  كانَ  فإنْ  وبْينَهُْم، بْينَنَا الَحْربَ  وَضْعتَ 

 فِيهَا، َمْوتَتي واْجَعلْ  فَاْفُجْرهَا الَحْربَ  وَضْعتَ  ُكْنتَ  وإنْ  فِيَك، أَُجاِهَدهُمْ  حتَّى

 يَِسيلُ  الدَّمُ  إالَّ  ِغفَار ، بَنِي ِمن َخْيَمة   الَمْسِجدِ  وفي يَُرْعهُْم، فَلَمْ  لَبَّتِهِ  ِمن فَاْنفََجَرتْ 

 ُجْرُحهُ  يَْغُذو َسْعد   فَإَِذا قِبَلُِكْم؟ ِمن يَأْتِينَا الذي هذا ما الَخْيَمِة، أْهلَ  يا: فَقالوا إليِهم،

ُ  َرِضيَ  منها فََماتَ  َدًما،  عْنه هللاَّ

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

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

 (5448) ومسلم ،(6500) البخاري أخرجه:  التخريج
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 ومبعث واضطراب، قلق مثار وحصارها المدينة على األحزاب تجمع كان -1

ون، مما كثيرا المنافقون وأظهر الظنون، فانتابتهم خوف، وشدة بالء  يسر 

 قال وممن عليها، نخاف فإنا إليها، فلننصرف عورة، بيوتنا إن: قال من فمنهم

 كسرى كنوز يفتح أن محمد يعدنا: قال من ومنهم. قيظي بن أوس: ذلك

: ذلك قال وممن! الغائط إلى يذهب نفسه على يأمن ال اليوم وأحدنا وقيصر،

 .عوف بن عمرو بني أحد قشير بن معت ب

 لم شهر، من قريبا ليلة وعشرين بضعا المدينة حصارهم في المشركون فأقام

 والحصى، بالن بل الرمي إال المسلمين وبين بينهم يكن

 هول  ما ال قاه الصحابه من خوف وجوع وبرد في غزوة األحزاب 

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  َعنْ وفي الصحيح     أَْسفَلَ  َوِمنْ  فَْوقُِكمْ  ِمنْ  َجاُءوُكمْ  إِذْ } :َعْنَها هللاَّ

: قَالَتْ  ،[15: األحزاب{ ]اْلَحنَاِجرَ  اْلقُلُوبُ  َوبَلََغتِ  اأْلَْبَصارُ  َزاَغتِ  َوإِذْ  ِمْنُكمْ 

 .الَخْنَدقِ  يَومَ  َذاكَ  كانَ 

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

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

 .لهم ونَْصِره المؤِمنيَن، على وفَضلِه ُسبحانَه نَِعِمه بَيانُ : الَحديثِ  وفي

 ود   بن عمرو منهم الخندق، قريش من فوارس اخترق: الخندق اختراق -4

 وهب، أبي بن وهبيرة جهل، أبي بن وعكرمة لؤي، بن عامر بني من العامري

، الخطاب بن وضرار  سلع، وبين الخندق بين صاروا حتى الفهري 

 التي الث غرة عليهم أخذوا حتى المسلمين، من نفر في طالب أبي بن علي وخرج

 علي له فبرز يبارز؟ من: عمرو فنادى نحوهم، الفرسان وأقبلت منها، اقتحموا

 إلى تدعى ال أنك بلغنا افيم هللا عاهدت إنك عمرو، يا: له وقال طالب أبي بن

. واإلسالم هللا إلى أدعوك فإني: قال. نعم: قال إحداهما؟ أخذت إال خل تين إحدى

 :قال
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 أن أحب   ما وهللا، أخي، ابن يا: قال. البراز إلى فأدعوك: قال. بذلك لي حاجة ال

 فحمي أقتلك، أن أحب   وهللا أنا: علي له فقال. أبيك وبين بيني كان لما أقتلك

 رئي حتى وتجاوال، فتنازال علي، نحو وصار فعقره، فرسه، عن ونزل وعمر

 علي، قتله قد أنه أصحابه رأى فلما رأسه، يقطع عمرو صدر على علي

 .هاربين منهزمين الث غرة بخيلهم اقتحموا

 في شهيدا ومات ،« عرق  » األكحل منه فقطع معاذ، بن سعد يومئذ ورمي

 الذي وهو قريظة، بني غزوة

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  مسلم عن جابر بن عبد هللاروي    َوَجنَاَزةُ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ْحَمنِ  َعْرشُ  لَهَا اْهتَزَّ  أَْيِديِهمُ  بْينَ  ُمَعاذ   بنِ  َسْعدِ   .الرَّ

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

 [صحيح: ] دثالمح حكم خالصة|  0644: الرقم أو الصفحة

 األشجعي عامر بن مسعود بن نعيم فعل لما الحرب، في الخدعة مشروعية -4

 ونجح اليهود، وبين العرب بين الفرقة بذور بذر وحيلته بدهائه استطاع الذي

                                                                                 خدعته في

 ي قائال وفي فقه السيرة اورد الشيخ األلباني فعل نعيم بن عامر االشجع

ا   المشركينَ  على وردَّه إسالَمه يكتُمَ  أنْ  أوصاهُ  ُمسلًِما، َمسعود   بنُ  نَُعيمُ  جاء فلمَّ

 فإنَّ  استطَْعَت؛ إنِ  عنَّا فخذِّلْ  واحد   رجل   فينا أنتَ  إنَّما: له وقال بينَهم، يُوقِعُ 

 -الجاهليَّةِ  في انَديمً  لهم وكان- قَُريظةَ  بَني أتَى حتَّى نَُعيم   فخَرجَ  ُخدعة ، الحربَ 

ةَ  إيَّاكم ُودِّي عَرْفتُم قد قَُريظةَ، بَني يا: فقال : قالوا وبينَكم، بيني ما وخاصَّ

 البلدُ  كأنتُم، ليُسوا وَغطَفانَ  قُريًشا إنَّ : لهم فقال بُمتَّهَم، عندنا لستَ  صَدْقَت،

 إلى ِمنه لواتَحوَّ  أنْ  على تَقِدرونَ  ال ونساُؤكم، وأبناُؤكم أموالُكم فيه بلُدكم،

د   لِحربِ  جاُؤوا قد وَغطَفانَ  قُريًشا وإنَّ  غيِره،  ظاهَْرتُموهم وقد وأصحابِه، محمَّ

 أصابوها، نُْهَزةً  رأَْوا فإنْ  كأنتُم، فليسوا بغيِره، ونِساُؤهم وأموالُهم وبلُدهم عليه،

جلِ  وبينَ  بينَكم وخلَّْوا بالَدهم، لَِحقوا ذلك غيرَ  كان وإنْ   طاقةَ  وال م،ببلِدك الرَّ
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 أشرافِهم، ِمن َرْهنًا منهم تأُخذوا حتَّى القومِ  مع تُقاتِلوا فال بكم، َخال إنْ  به لكم

ًدا معهم تُقاتِلوا أنْ  على لكم ثِقةً  بأيديكم يكونونَ  : له فقالوا تُناِجزوه، حتَّى محمَّ

أِي، أَشْرتَ  لقد  قد: مَعه وَمن ُسفيانَ  ألبي فقال قُريًشا أتَى حتَّى خَرجَ  ثمَّ  بالرَّ

ًدا، وفِراقي لكم ُودِّي عَرْفتم  أُبلَِغُكموهُ  أنْ  حق ًا عليَّ  رأيتُ  أْمر   بلََغني قد وإنَّه محمَّ

 نَِدموا قد يَهودَ  َمعشرَ  أنَّ  تعلَُمونَ : قال نفَعُل،: فقالوا عنِّي، فاكتُموا لكم، نُْصًحا

، وبينَ  بينَهم فيما صنَعوا ما على د   ما على نِدْمنا قد إنَّا: ليهإ أرَسلُوا وقد محمَّ

 ِمن ِرجااًل  -وَغطَفانَ  قُريش  - القَبيلتَينِ  ِمنَ  لكَ  نأُخذَ  أنْ  يُرضيكَ  فهل فَعْلنا،

 حتَّى ِمنهم بقِيَ  َمن على مَعكَ  نكونَ  ثمَّ  أعناقَهم؟ فتَضِربَ  فنُعطيََكهم، أشرافِهم

 ِمن َرْهنًا ِمنكم يلتِمسونَ  دُ يهو إليكم بَعثَتْ  فإنْ  نعْم، أنْ  إليهم فأرَسلَ  نستأِصلَهم؟

 يا: فقال َغطَفاَن، أتَى حتَّى خَرجَ  ثمَّ  واحًدا، رجاًل  ِمنكم إليهم تدفَعوا فال رجالِكم

، النَّاسِ  وأَحبُّ  وَعشيرتي أَْصلي إنَّكم َغطَفاَن، َمعشرَ   تتَِّهمونَني، أراُكم وال إليَّ

، عندنا أنتَ  ما صَدْقَت،: قالوا  لهم قال ثمَّ  نفَعُل،: قالوا عنِّي، تُموافاك: قال بُمتَّهم 

ا حذََّرهم، ما مثلَ  وحذََّرهم لقُريش ، قال ما مثلَ  ال   ِمن السَّبتِ  ليلةُ  كانت فلمَّ  شوَّ

 إلى َغطَفانَ  ورؤوسُ  سفيانَ  أبو أرَسلَ  أنْ  لرسولِه هللاِ  ُصْنعِ  ِمن كان خمس   سنةَ 

 إنَّا: لهم فقالوا وَغطَفاَن، قُريش   ِمن نفر   في َجْهل   أبي بنَ  ِعْكِرمةَ  قَُريظةَ  بَني

، بدارِ  لسنا ًدا نُناِجزَ  حتَّى للقتالِ  فاْغدوا والحافُِر، الُخفُّ  هلَكَ  قد ُمقام   ونَفُرغَ  محمَّ

ا  شيئًا، فيه نعَملُ  ال يوم   وهو السَّبتِ  يومُ  اليومَ  إنَّ : إليهم فأرَسلوا وبينَه، بينَنا ممَّ

 ذلك مع ولسنا عليكم، يَْخفَ  لم ما فأصابَه حَدثًا بعُضنا فيه أحَدثَ  كان وقد

ًدا مَعكم نقاتِلُ  بالَّذين  لنا ثِقةً  بأيديِنا يكونونَ  رجالِكم، ِمن َرْهنًا تُعطونا حتَّى محمَّ

ًدا؛ نُناِجزَ  حتَّى  أن -القتالُ  عليكمُ  واشتَدَّ  الحربُ  ضَرَسْتكمُ  إنْ - نخشى فإنَّا محمَّ

جلَ  كوناوتترُ  بالِدكم إلى تنَشِمروا ا منه، بذلك لنا طاقةَ  وال بلِدنا، في والرَّ  فلمَّ

ُسلُ  إليهم رَجَعتْ   الَّذي إنَّ  وهللاِ : وَغطَفانُ  قريش   قالت قَُريظةَ، بنو قالت بما الرُّ

ثَكم ، َمسعود   بنُ  نَُعيمُ  حدَّ  إليكم ندفَعُ  ال وهللاِ  إنَّا: قَُريظةَ  بَني إلى فأرِسلوا لَحقٌّ

 بَنو فقالت فقاتِلوا، فاخُرجوا القِتالَ  تُريدونَ  كنتُم فإنْ  رجالِنا، ِمن واحًدا رجاًل 

ُسلُ  انتهَتِ  حين- قُريظةَ  ، نَُعيم   لكم ذَكرَ  الَّذي إنَّ : -بهذا إليهم الرُّ  يُريدُ  ما لََحقٌّ

 إلى انَشَمروا ذلك غيرُ  كان وإنْ  انتَهَزوها، فُرصةً  رأَْوا فإنْ  يُقاتِلوا، أنْ  القومُ 

 .بالِدهم
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 السيرة فقه:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  -:  الراوي

 لكن إسناد بدون القصة هذه:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة

 عليه هللا صلى عنه متواتر صحيح خدعة الحرب وسلم عليه هللا صلى قوله

 الشيخان رواه وسلم

 عليه هللا صل ى النبي أقر   فقد أخطأ، أو المجتهد أصاب سواء جائز، االجتهاد -4

 والذي قريظة، بني إلى الطريق في العصر صلى الذي: الفريقين من  كال   وسل م

ر     عمال وقتها، فات حتى الصالة أخ 

 يَومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قَالَ  روي البخاري عن عبد هللا بن عمر

 في الَعْصرَ  بَْعُضهُمُ  فأْدَركَ  قَُرْيظَةَ  بَنِي في إالَّ  الَعْصرَ  أَحد   يَُصلِّيَنَّ  ال: األْحَزابِ 

 يُِردْ  لَمْ  نَُصلِّي، بَلْ : بَْعُضهُمْ  وقَالَ  نَأْتِيَهَا، حتَّى نَُصلِّي ال: بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  الطَِّريِق،

 .منهمْ  واِحًدا يَُعنِّفْ  فَلَمْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى للنبيِّ  ذلكَ  فَُذِكرَ  ذلَك، ِمنَّا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6558: الرقم أو الصفحة

غُ  ما ُكلِّ  في المجتِهدِ  إثابةُ : الَحديثِ  هذا وفي  .فيه االجتِهادُ  يُسوَّ

 فَلَهُ  أصابَ  ثُمَّ  فاْجتَهَدَ  الحاِكمُ  َحَكمَ  إذا وفي الصحيح عن عمرو بن العاص

 أْجر   فَلَهُ  أْخطَأَ  ثُمَّ  فاْجتَهَدَ  َحَكمَ  وإذا أْجراِن،

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4010: الرقم أو الصفحة

 ة،قريظ بني أموال وسل م عليه هللا صل ى قسم --8

 َحاَربُوا َوقَُرْيظَةَ، النَِّضيِر، بَنِي يَهُودَ  أنَّ   روي مسلم عن عبد هللا بن عمر

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فأْجلَى َوَسلََّم، عليه هللاَّ  بَنِي َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ِرَجالَهُْم، فَقَتَلَ  ذلَك، بَْعدَ  ْيظَةُ قُرَ  َحاَربَتْ  حتَّى عليهم، َوَمنَّ  قَُرْيظَةَ  َوأَقَرَّ  النَِّضيِر،
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 بَرسولِ  لَِحقُوا بَْعَضهُمْ  أنَّ  إالَّ  الُمْسلِِميَن، بْينَ  َوأَْمَوالَهُمْ  َوأَْواَلَدهُمْ  نَِساَءهُمْ  َوقََسمَ 

ُ  َصلَّى هللاِ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َوأَْجلَى َوأَْسلَُموا، فَآَمنَهُمْ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ  عليه هللاَّ

، بنِ  هللاِ  عبدِ  قَْومُ  َوهُمْ  قَْينُقَاَع، بَنِي ُكلَّهُْم، الَمِدينَةِ  يَهُودَ  َوَسلَّمَ   بَنِي َويَهُودَ  َساَلم 

 .بالَمِدينَةِ  كانَ  يَهُوِدي   َوُكلَّ  َحاِرثَةَ،

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم صةخال|  5444: الرقم أو الصفحة

 .وطَْرُدهم الِكتاِب، أهلِ  ِمن المسلِمين حاَرب َمن إجالءُ  :الحديث يوف --5

 بُشروطِ  رِضيَ  وَمن الكتاِب، أهلِ  ِمن بالمسلِمين لَِحقَ  َمن تأمينُ : وفيه --2

 ..اإلسالمِ 

با ريح األحزاب على هللا أرسل -15  قدورهم ألقت حتى الخندق، يوم الص 

 يومئذ، تقاتل ولم الجموع، لتفريق المالئكة وأنزل فساطيطهم، ونزعت

بَا، نُِصْرتُ   عباس روي البخاري عن عبد هللا بن بُورِ  َعاد   وأُْهلَِكتْ  بالصَّ  .بالدَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5001: الرقم أو الصفحة

 (800) ومسلم ،(5001) البخاري أخرجه:  التخريج

ياحِ  بَعضَ  أنَّ  :الحديثِ  في با، وَرحمة   نَْصر   الرِّ  .كالدَّبورِ  عذاب   وبَعَضها كالصَّ

 قريبا المسلمون وكان وسل م، عليه هللا صل ى للنبي معجزة الريح هذه وكانت

 خبر وال منها، عافية في وكانوا الخندق، عرض إال وبينها بينهم نيك لم منها،

 .بها عندهم

يحَ  تُسبُّوا ال وفي الصحيح عن أبي هريرة  تأتِي ، تعالَى هللاِ  ُروحِ  من فإنَّها ، الرِّ

حمةِ  ُذوا ، خيِرها من هللاَ  سلُوا ولِكنْ  ، والعذابِ  بالرَّ ها من باهللِ  وتعوَّ  شرِّ
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 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4054: الرقم أو الصفحة

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

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

 الفرار، ينفعه وال قتل، أو مات أجله، حضر فمن قدر، من حذر يمنع لن -11

 هو ما وكل قليال، زمنا األجل انقضاء إلى الفرار بعد الدنيا في تمتعه ويكون

 .فقريب آت

َ  اتَّقوا النَّاسُ  أيُّها وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا  فإنَّ  الطَّلبِ  في وأجملوا هللاَّ

َ  فاتَّقوا عْنها أبطأَ  وإن رزقَها تستوفيَ  حتَّى تموتَ  لن نفًسا  في وأجملوا هللاَّ

 َحُرمَ  ما ودعوا حلَّ  ما خذوا الطَّلبِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5414: الرقم أو الصفحة

فقِ  األمرُ  :الحديثِ  وفي نيا طلَبِ  في بالرِّ  َشيء   كلَّ  فإنَّ  هللاِ؛ بطاعةِ  واالهتِمامِ  الدُّ

 .ُسبحانَه منه ُمقدَّر  

 على بخالء فهم ومذمومة، قبيحة وشخصية اجتماعية خصال للمنافقين -12

 جبناء وأموالهم، وأحوالهم بأنفسهم بخالء العامة، المصلحة يحقق فيما المسلمين

 بما يتفاخرون بالكالم غيرهم يؤذون اللسان سليطو شجعان،ال لقاء من يخافون

 ظاهرهم كان وإن بقلوبهم، يؤمنوا لم كفرة، أنهم والحقيقة وزور، كذب هو

 وهم يُْؤِمنُوا لَمْ  أُولئِكَ : قوله في بالكفر لهم وجل عز هللا لوصف اإلسالم،

 لم إذا لهم ثواب فال واآلخرة، الدنيا في أعمالهم حبطت الكفار من كغيرهم

 .يسير هي ن هللا على أعمالهم وإحباط بها، تعالى هللا وجه يقصدوا

 يرجع وإن انصرفوا، قد وكانوا ينصرفوا، لم األحزاب يظنون ولجبنهم

 .القتل من حذرا البادية، أعراب مع يكونوا أن يتمنوا للقتال، إليهم األحزاب
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 هلك أما: تحدثونوي يتساءلون بالمسلمين، والهالك السوء إلحاطة وانتظارا

 ما المعركة ميدان في كانوا ولو! وأحزابه سفيان أبو غلب أما! وأصحابه محمد

 .وسمعة رياء إال قاتلوا

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

 .َخانَ  اْؤتُِمنَ  وإَذا أْخلََف،

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

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

ِ  َرسولِ  مع يَِسيرُ  هو بْينَما أنَّهُ  وفي الصحيح عن جبير بن مطعم  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، ِمن َمْقفَلَهُ  النَّاسُ  معهُ و وسلَّمَ  عليه وهُ  حتَّى يَْسأَلُونَهُ  النَّاسُ  فََعلِقَهُ  ُحنَْين   اْضطَرُّ

 أْعطُونِي: فَقَالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فََوقَفَ  ِرَداَءهُ، فََخِطفَتْ  َسُمَرة ، إلى

 بَِخياًل، تَِجُدونِي ال ثُمَّ  نَُكْم،بيْ  لَقََسْمتُهُ  نََعًما الِعَضاهِ  هِذه َعَددُ  لي كانَ  لو ِرَدائِي،

 .َجبَانًا واَل  َكُذوبًا، واَل 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مطعم بن جبير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة

 ال لَِمن الَحميدةِ  باألوصافِ  نَْفَسه اإلنسانِ  تَعريفِ  َمشروعيَّةُ  :الَحديثِ  وفي --5

 .عليه ليَعتَِمدَ  يَعِرفُه؛

 .والُجبنِ  والَكِذِب، البُخِل، َذمُّ : وفيه --2

 بُْغضُ  النِّفَاقِ  وآيَةُ  األْنَصاِر، ُحبُّ  اإليَمانِ  آيَةُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 رِ األْنَصا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  54: الرقم أو الصفحة
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ِ  َرُسولِ  فِي لَُكمْ  كانَ  لَقَدْ : تعالى قوله -13  للمتخلفين عتاب اآلية َحَسنَة   أُْسَوة   هللاَّ

 نفسه بذل حيث وسل م عليه هللا صل ى النبي في قدوة لكم كان: معناه القتال، عن

 في هللا ثواب يرجو كان لمن والتأسي الخندق، إلى خروجه في هللا دين لنصرة

 األفعال، جزاء فيه الذي بالبعث ويصد ق بإيمانه، هللا لقاء ويرجو اآلخر، اليوم

 .لثوابه ورجاء عقابه، من خوفا كثيرا، ذكرا هللا ويذكر

 تضلُّوا لن بِهِ  تمسَّكتُمْ  إن ما فيُكم تاِرك   إنِّي الصحيح عن زيد بن أرقم وفي

ِ  كتابُ : اآلخرِ  منَ  أعظَمُ  أحُدهُما بَعدي . األرضِ  إلى السَّماءِ  منَ  ممدود   َحبل   هللاَّ

قا ولَن بيتي، أَْهلُ  وِعترتي  تخلُفوني كيفَ  فانظُروا الحوضَ  عليَّ  يَِردا حتَّى يتفرَّ

 فيِهما

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  أرقم بن زيد:  اويالر

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0499: الرقم أو الصفحة

 سببُ  ألنَّه الكريِم؛ بالقرآنِ  التمسُّكِ  على والتأكيدُ  الحثُّ  :الحديثِ  وفي --5

 .النجاةِ 

 .وُحبِّهم وإبراِرهم وتوقيِرهم البَيتِ  آل احترامِ  على والتأكيدُ  الَحثُّ : وفيه --2

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  أنَّ يح   وفي الصح  وقالَ  يَُكفَّرُ  الَحَرامِ  في: قالَ  ،عْنهَما هللاَّ

ِ  َرسولِ  في لَُكمْ  كانَ  لقَدْ : )َعبَّاس   ابنُ   (.َحَسنَة   إْسَوة   هللاَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  جبير بن سعيد:  الراوي

 [صحيح: ] محدثال حكم خالصة|  6855: الرقم أو الصفحة

 وَسَكتَ  أُِمرَ  فِيما وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قََرأَ  وفي الصحيح عن ابن عباس

ِ  َرسولِ  في لَُكمْ  كانَ  لقَدْ [ }46: مريم{ ]نَِسي ًا َربُّكَ  كانَ  َوما} أُِمَر، فِيما  أُْسَوة   هللاَّ

 [.21: األحزاب{ ]َحَسنَة  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  اسعب بن عبدهللا:  الراوي
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 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  446: الرقم أو الصفحة

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َسأَْلنَا ديناروفي الصحيح عن عمرو بن   أَيَقَعُ : عْنهَما هللاَّ

ُجلُ  فَا بْينَ  يَطُوفَ  أَنْ  قَْبلَ  الُعْمَرةِ  في اْمَرأَتِهِ  علَى الرَّ  قَِدمَ : قالَ  والَمْرَوِة؟ الصَّ

ِ  َرسولُ   قَامِ المَ  َخْلفَ  َصلَّى ثُمَّ  َسْبًعا، بالبَْيتِ  فَطَافَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

فَا بْينَ  وطَافَ  َرْكَعتَْيِن، ِ  َرسولِ  في لَُكمْ  كانَ  لقَدْ : )وقالَ  والَمْرَوةِ  الصَّ  إْسَوة   هللاَّ

ِ  عبدِ  بنَ  َجابِرَ  وَسأَْلتُ : قالَ  ،(َحَسنَة   ُ  َرِضيَ  هللاَّ  اْمَرأَتَهُ  يَْقَربُ  ال: فَقالَ  عْنهَما، هللاَّ

فَا بْينَ  يَطُوفَ  حتَّى  .والَمْرَوةِ  الصَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5400: الرقم أو الصفحة

فا بَينَ  السَّعيِ  على( الطَّوافِ ) لَفظِ  إطالقِ  َمشروعيَّةُ : الَحديثِ  وفي  الصَّ

 .والَمروةِ 

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  أنَّ   وفي الصحيح  اجُ  نََزلَ  َعامَ  الَحجَّ  أََرادَ  عْنهما هللاَّ  باْبنِ  الَحجَّ

، بْينَهُمْ  َكائِن   النَّاسَ  إنَّ : له فقِيلَ  بَْيِر،الزُّ  وَك، أَنْ  نََخافُ  وإنَّا قِتَال   لقَدْ : )فَقالَ  يَُصدُّ

ِ  َرسولِ  في لَُكمْ  كانَ  ِ  َرسولُ  َصنَعَ  كما أَْصنَعَ  إًذا( َحَسنَة   إْسَوة   هللاَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 بظَاِهرِ  كانَ  إَذا حتَّى َخَرَج، ثُمَّ  ُعْمَرةً، ْوَجْبتُ أَ  قدْ  أَنِّي أُْشِهُدُكمْ  إنِّي وسلََّم، عليه

ا أَْوَجْبتُ  قدْ  أَنِّي أُْشِهُدُكمْ  واِحد ، إالَّ  والُعْمَرةِ  الَحجِّ  َشأْنُ  ما: قالَ  البَْيَداِء،  مع َحج ً

، اْشتََراهُ  هَْديًا وأَْهَدى ُعْمَرتِي،  ِمن يَِحلَّ  ولَمْ  يَْنَحْر، فَلَمْ  ذلَك، علَى يَِزدْ  ولَمْ  بقَُدْيد 

ْر، ولَمْ  يَْحلِقْ  ولَمْ  منه، َحُرمَ  شيء    وَحلََق، فَنََحرَ  النَّْحِر، يَْومُ  كانَ  حتَّى يُقَصِّ

لِ  بطََوافِهِ  والُعْمَرةِ  الَحجِّ  طََوافَ  قََضى قدْ  أَنْ  وَرأَى  َرِضيَ  ُعَمرَ  ابنُ  وقالَ  األوَّ

 ُ ِ  َرسولُ  فََعلَ  َكذلكَ : عْنهَما هللاَّ  .وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5460: الرقم أو الصفحة
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 َرجا إذا َخوفُه الَمظنونِ  الطَّريقِ  في النُُّسكِ  إلى الُخروجُ  :الَحديثِ  وفي --5

 .السَّالمةَ 

 علَيه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولِ  ُسنَّةَ  عنهما هللاُ  َرضيَ  ُعَمرَ  ابنِ  اتِّباعُ : وفيه --2

 .أفعالِه في أثََره اؤهواقتِف وسلَّم،

: قالَ  َمكَّةَ، طَِريقِ  في ُعَمرَ  اْبنَ  َصِحْبتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 َوَجلَْسنَا َوَجلَسَ  َرْحلَهُ، َجاءَ  حتَّى معهُ، َوأَْقبَْلنَا أَْقبَلَ  ثُمَّ  َرْكَعتَْيِن، الظُّْهرَ  لَنَا فََصلَّى

 يَْصنَعُ  ما: فَقالَ  قِيَاًما، نَاًسا فََرأَى َصلَّى، َحْيثُ  نَْحوَ  التِفَاتَة   منه فََحانَتْ  معهُ،

 إنِّي أَِخي اْبنَ  يا َصاَلتِي، ألَْتَمْمتُ  ُمَسبًِّحا ُكْنتُ  لو: قالَ  يَُسبُِّحوَن،: قُلتُ  هَُؤاَلِء؟

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  َصِحْبتُ   حتَّى نِ َرْكَعتَيْ  علَى يَِزدْ  فَلَمْ  السَّفَِر، في وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ، قَبََضهُ  ُ، قَبََضهُ  حتَّى َرْكَعتَْينِ  علَى يَِزدْ  فَلَمْ  بَْكر ، أَبَا َوَصِحْبتُ  هللاَّ  َوَصِحْبتُ  هللاَّ

ُ، قَبََضهُ  حتَّى َرْكَعتَْينِ  علَى يَِزدْ  فَلَمْ  ُعَمَر،  علَى يَِزدْ  فَلَمْ  ُعْثَماَن، َصِحْبتُ  ثُمَّ  هللاَّ

ُ  قَبََضهُ  حتَّى َرْكَعتَْينِ  ُ  قالَ  َوقَدْ . هللاَّ { َحَسنَة   أُْسَوة   هللاِ  َرسولِ  في لَُكمْ  كانَ  لقَدْ : }هللاَّ

 [.21:األحزاب]

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  498: الرقم أو الصفحة

الةِ  قَْصرُ : الَحديثِ  في --1  .السَّفرِ  في الصَّ

 .السَّفرِ  في النَّافلةِ  َصالةِ  تَركُ : وفيه --2

 .عنهما هللاُ  َرضيَ  ُعمرَ  ابنِ  لِفِقهِ  بَيان  : وفيه --3

ِ  َعْبدَ  وفي الصحيح   أن ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  بنَ  هللاَّ  أنْ  نََذرَ  َرُجل   عن ُسئِلَ : عْنهَما هللاَّ

 في لَُكمْ  كانَ  لقَدْ : }فَقَالَ  فِْطر ، أوْ  أْضًحى يَومَ  فََوافَقَ  َصاَم، إالَّ  يَْوم   عليه يَأْتِيَ  ال

ِ  لِ َرسو  والفِْطِر، األْضَحى يَومَ  يَُصومُ  يَُكنْ  لَمْ [ 21: األحزاب{ ]َحَسنَة   أُْسَوة   هللاَّ

 .ِصيَاَمهَُما يََرى واَل 

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



229 
 

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4401: الرقم أو الصفحة

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َسأَْلنَاوفي الصحيح    ُجلُ  أَيَقَعُ : عْنهَما هللاَّ  في اْمَرأَتِهِ  علَى الرَّ

فَا بْينَ  يَطُوفَ  أَنْ  قَْبلَ  الُعْمَرةِ  ِ  َرسولُ  قَِدمَ : قالَ  والَمْرَوِة؟ الصَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

فَا بْينَ  وطَافَ  َرْكَعتَْيِن، الَمقَامِ  َخْلفَ  ىَصلَّ  ثُمَّ  َسْبًعا، بالبَْيتِ  فَطَافَ  وسلََّم،  الصَّ

ِ  َرسولِ  في لَُكمْ  كانَ  لقَدْ : )وقالَ  والَمْرَوةِ   بنَ  َجابِرَ  وَسأَْلتُ : قالَ  ،(َحَسنَة   إْسَوة   هللاَّ

ِ  عبدِ  ُ  َرِضيَ  هللاَّ فَا بْينَ  يَطُوفَ  حتَّى اْمَرأَتَهُ  يَْقَربُ  ال: فَقالَ  عْنهَما، هللاَّ  الصَّ

 .والَمْرَوةِ 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5400: الرقم أو الصفحة

فا بَينَ  السَّعيِ  على( الطَّوافِ ) لَفظِ  إطالقِ  َمشروعيَّةُ  :الَحديثِ  وفي  الصَّ

 .والَمروةِ 

 أو اإليجاب سبيل على وسل م عليه هللا صل ى بالرسول التأسي وهل

 :قوالن! االستحباب

     .االستحباب على دليل يقوم حتى اإليجاب ىعل -أحدهما

 .اإليجاب على دليل يقوم حتى االستحباب على -الثاني  

 وعلى الدين، أمور في اإليجاب على يحمل أن ويحتمل :القرطبي قال

 .الدنيا أمور في االستحباب

 هللا بوعد واثقون مصدقون فهم المنافقين، موقف نقيض المؤمنين موقف -16

 إلى والنظر واالبتالء المحنة تزدهم ولم وسل م، عليه هللا ىصل   ورسوله

 .للقضاء وتسليما باهلل إيمانا إال األحزاب

 شرعا، جائز أمر األعداء على التجسس -15
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 قَالَ  األْحَزاِب؟ يَومَ  القَْومِ  بَخبَرِ  يَأْتِينِي َمن وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

بَْيرُ  بَْيرُ  قَالَ  القَْوِم؟، بَخبَرِ  يَأْتِينِي َمن: قَالَ  ثُمَّ  أنَا،: الزُّ  َصلَّى النبيُّ  فَقَالَ  أنَا،: الزُّ

بَْيرُ  وَحَواِريَّ  َحَواِري ًا نَبِي   لُِكلِّ  إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ   .الزُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم ةخالص|  0964: الرقم أو الصفحة

بَيرِ  فَضلِ  بَيانُ : الَحديثِ  وفي --5 امِ  بنِ  الزُّ  .عنه هللاُ  َرضيَ  الَعوَّ

 .الُمسلِمينَ  لِصالِحِ  الَعُدوَّ  يتَحسَّسُ  َمن إرسالُ : وفيه --2

 لو: َرُجل   فَقالَ  فَةَ،ُحَذيْ  ِعْندَ  ُكنَّا يزيد بن شريك التيميوفي الصحيح عن 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أَْدَرْكتُ   أَْنتَ : ُحَذْيفَةُ  فَقالَ  َوأَْبلَْيُت، معهُ  قَاتَْلتُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  مع َرأَْيتُنَا لقَدْ  ذلَك؟ تَْفَعلُ  ُكْنتَ   األْحَزاِب، لَْيلَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

، َشِديَدة   ِريح   َوأََخَذْتنَا ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  َوقُرٌّ  يَأْتِينِي َرُجل   أاََل : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َجَعلَهُ  القَْومِ  بَخبَرِ   أاََل : قالَ  ثُمَّ  أََحد ، ِمنَّا يُِجْبهُ  فَلَمْ  فََسَكْتنَا القِيَاَمِة؟ يَومَ  َمِعي هللاَّ

ُ  َجَعلَهُ  القَْومِ  بَخبَرِ  يَأْتِينَا َرُجل   ، ِمنَّا يُِجْبهُ  فَلَمْ  فََسَكْتنَا القِيَاَمِة؟ يَومَ  َمِعي هللاَّ  ثُمَّ  أََحد 

ُ  َجَعلَهُ  القَْومِ  بَخبَرِ  يَأْتِينَا َرُجل   أاََل : قالَ   ِمنَّا يُِجْبهُ  فَلَمْ  فََسَكْتنَا القِيَاَمِة؟ يَومَ  َمِعي هللاَّ

، ا أَِجدْ  فَلَمْ  القَْوِم، بَرِ بخَ  فَأْتِنَا ُحَذْيفَةُ، يا قُمْ : فَقالَ  أََحد   أَقُوَم، أَنْ  باْسِمي َدَعانِي إذْ  بُد ً

، تَْذَعْرهُمْ  َواَل  القَْوِم، بَخبَرِ  فَأْتِنِي اْذهَبْ : قالَ  ا َعلَيَّ  َجَعْلتُ  ِعنِدهِ  ِمن َولَّْيتُ  فَلَمَّ

ام   في أَْمِشي َكأنَّما  بالنَّاِر، ظَْهَرهُ  يَْصلِي ُسْفيَانَ  أَبَا فََرأَْيتُ  أَتَْيتُهُْم، حتَّى َحمَّ

 َصلَّى هللاِ  َرسولِ  قَْولَ  فََذَكْرتُ  أَْرِميَهُ، أَنْ  فأَرْدتُ  القَْوسِ  َكبِدِ  في َسْهًما فََوَضْعتُ 

 ُ ، تَْذَعْرهُمْ  َواَل : وسلَّمَ  عليه هللاَّ  في أَْمِشي َوأَنَا فََرَجْعتُ  ألََصْبتُهُ  َرَمْيتُهُ  ولو َعلَيَّ

اِم، ِمْثلِ  ا الَحمَّ  هللاِ  َرسولُ  فأْلبََسنِي قُِرْرُت، َوفََرْغتُ  القَْوِم، بَخبَرِ  فأْخبَْرتُهُ  أَتَْيتُهُ  فَلَمَّ

ُ  َصلَّى  نَائًِما أََزلْ  فَلَمْ  فِيهَا، يَُصلِّي عليه َكانَتْ  َعبَاَءة   فَْضلِ  ِمن وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ا أَْصبَْحُت، حتَّى  .َمانُ نَوْ  يا قُمْ : قالَ  أَْصبَْحتُ  فَلَمَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  التيمي شريك بن يزيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5499: الرقم أو الصفحة
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 َعباءةِ  بلُبس وتشريفه عنه، هللاُ  رِضي اليمانِ  بنِ  ُحَذْيفَةَ  فْضلُ : الحديثِ  في --5

 .وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ 

 .وفِراَستِه نَظِره وُحْسنُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  عُ تواضُ : وفيه --2

 أخبارِ  لِمعرفَةِ  اْلُعيوِن؛ إرسالَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هْديِه ِمن أنَّ : وفيه --3

 .العدوِّ 

 لم حيثُ  وسلَّم، عليه هللاُ  صلَّى وُمعجزات ه آياته ِمن ومعجزة   آية  : وفيه --6

يح تلك وبَْردِ  رِّ الق ِمن ُحذيفةَ  يُِصب  هللا صلَّى للنبيِّ  ُحذيفةَ  إجابةِ  ببركةِ  َشىء   الرِّ

ا ثم له، وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  ُدعاءِ  أو وسلَّم عليه  بخبرِ  وأْخبَره رَجع لَمَّ

 الناسُ  يَِجده كان الذي البردُ  أصابه القوم

 فمنهم هللا، سبيل في الجهاد درب على وتتوالى الشهداء مواكب تتالحق -14

 أمارة وهذا أخرى، معركة في أجله ينتظر من ومنهم معركة، في يستشهد من

       .جيل بعد جيال واإلخالص الكفاح استدامة على ودليل الخير،

 اآلخرة في ويعذب بصدقهم، اآلخرة في الصادقين ليجزي بالجهاد هللا أمر -14

 أن يشأ لم وإن للتوبة يوفقهم لم يعذبهم أن شاء فإن هللا، بمشيئة وذلك المنافقين،

 .الموت قبل عليهم تاب يعذبهم

ْدِق، علَْيُكم وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود ْدقَ  فإنَّ  بالصِّ  إلى يَْهِدي الصِّ

، ُجلُ  يَزالُ  وما الَجنَِّة، إلى يَْهِدي البِرَّ  وإنَّ  البِرِّ ى يَْصُدقُ  الرَّ ْدقَ  ويَتََحرَّ  حتَّى الصِّ

يقًا، هللاِ  دَ ِعنْ  يُْكتَبَ   وإنَّ  الفُُجوِر، إلى يَْهِدي الَكِذبَ  فإنَّ  واْلَكِذَب، وإيَّاُكمْ  ِصدِّ

ُجلُ  يَزالُ  وما النَّاِر، إلى يَْهِدي الفُُجورَ  ى يَْكِذبُ  الرَّ  يُْكتَبَ  حتَّى الَكِذبَ  ويَتََحرَّ

ابًا هللاِ  ِعْندَ  ىو: ِعيَسى َحديثِ  في يَْذُكرْ  اإلسناَدلَمْ  وبهذا. َكذ  ْدَق، يَتََحرَّ  الصِّ

ى ُ  يَْكتُبَهُ  حتَّى: ُمْسِهر   اْبنِ  َحديثِ  وفي. الَكِذبَ  ويَتََحرَّ  .هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0404: الرقم أو الصفحة
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ْدقَ  إنَّ وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  ، إلى يَْهِدي الصِّ  البِرَّ  وإنَّ  البِرِّ

ُجلَ  وإنَّ  الَجنَِّة، إلى يَْهِدي يقًا يَكونَ  حتَّى لَيَْصُدقُ  الرَّ  إلى يَْهِدي الَكِذبَ  وإنَّ . ِصدِّ

ُجلَ  وإنَّ  النَّاِر، إلى يَْهِدي الفُُجورَ  وإنَّ  الفُُجوِر، ِ  ِعْندَ  يُْكتَبَ  حتَّى لَيَْكِذبُ  الرَّ  هللاَّ

ابًا  .َكذَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4086: الرقم أو الصفحة

دقَ  فإنَّ  ، يَريبُكَ  ال ما إلى يَريبكَ  ما دع وفي الصحيح عن الحسن بن علي  الصِّ

 ِريبة   الكذبَ  وإنَّ  طُمأنينة  

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  طالب أبي بن علي بن الحسن:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0159: الرقم أو الصفحة الترمذي صحيح

 لهما، واللفظ( 5400) وأحمد ،(0159) الترمذي أخرجه:  تخريجال

 مختصراً ( 1455) والنسائي

حيحةِ  القلبيَّةِ  النَّواحي اعتبارُ  :الحديثِ  وفي  ِمن األمورِ  على اإلقدامِ  في الصَّ

 .عَدِمها

 هللا رد   إذ األحزاب، لجيوش الخندق غزوة في الساحقة الهزيمة كانت -14

 إلى بدر بن عيينة ورجع تهامة، إلى سفيان أبو فرجع ديارهم، إلى الكفار أولئك

 ريحا األحزاب على أرسل بأن كبير، قتال بغير اإليمان جيش هللا ونصر نجد،

 أمر فكفى قالعهم، أو حصونهم إلى قريظة بنو ورجعت رجعوا، حتى وجنودا،

 .يغلب ال عزيزا أمره، قويا هللا وكان بالرعب، قريظة

 وغطفان، قريشا: األحزاب عاونوا أن بعد نكراء هزيمة قريظة بنو وهزم -14

 قتل مصيرهم وكان صفوفهم، في والهلع الذعر وشاع حصونهم، من وأنزلوا

 وبساتينهم أراضيهم المسلمين وتوريث وأطفالهم، نسائهم وأسر رجالهم،

 .المدخرة وأموالهم ومنازلهم
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 بَنِي فأْجلَى وقَُرْيظَةُ، النَِّضيرُ  تِ َحاَربَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 وقََسمَ  ِرَجالَهُْم، فَقَتَلَ  قَُرْيظَةُ، َحاَربَتْ  حتَّى عليهم، وَمنَّ  قَُرْيظَةَ  وأَقَرَّ  النَِّضيِر،

 هللاُ  صلَّى بالنَّبيِّ  لَِحقُوا بَْعَضهُمْ  إالَّ  الُمْسلِِميَن، بْينَ  وأَْمَوالَهُمْ  وأَْواَلَدهُمْ  نَِساَءهُمْ 

 َرْهطُ  وهُمْ  قَْينُقَاع ، بَنِي: ُكلَّهُمْ  الَمِدينَةِ  يَهُودَ  وأَْجلَى وأَْسلَُموا، فَآَمنَهُْم، وسلََّم، عليه

ِ  عبدِ  ، بنِ  هللاَّ  .الَمِدينَةِ  يَهُودِ  وُكلَّ  َحاِرثَةَ، بَنِي ويَهُودَ  َساَلم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6009: الرقم أو الصفحة

يَّ  الُمعاهَدَ  أنَّ  :الَحديثِ  وفي مِّ  عليه وجَرتْ  َحربي ًا، صارَ  الَعهدَ  نقَض إذا والذِّ

 .الَحربِ  أهلِ  أْحكامُ 

 يَومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  قَالَ  بد هللا بن عمروفي الصحيح عن ع 

 في الَعْصرَ  بَْعُضهُمُ  فأْدَركَ . قَُرْيظَةَ  بَنِي في إالَّ  الَعْصرَ  أَحد   يَُصلِّيَنَّ  ال: األْحَزابِ 

 يُِردْ  لَمْ  ي،نَُصلِّ  بَلْ : بَْعُضهُمْ  وقَالَ  نَأْتِيَهَا، حتَّى نَُصلِّي ال: بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  الطَِّريِق،

 .منهمْ  واِحًدا يَُعنِّفْ  فَلَمْ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى للنَّبيِّ  ذلكَ  فَُذِكرَ  ذلَك، ِمنَّا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6558: الرقم أو الصفحة

غُ  ما ُكلِّ  في الُمجتَِهدِ  إثابةُ  :الَحديثِ  وفي --5  .فيه االْجتِهادُ  يُسوَّ

 االْجتِهاُد، فيه يُشَرعُ  فيما للِخالفِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  إْقرارُ : وفيه --2

 .الِخالفِ  لهذا النَّصِّ  واْحتِماليَّةِ 

 عن الُمسلِمينَ  تَْعطيلِ  في َسببًا الِخالفُ  يكونَ  أنْ  وتَْحذير   إشارة  : وفيه --3

همُ  قَضاياهم  .الُكْبرى وَمهامِّ

 يوم إلى تفتح أرض وكل والروم، فارس بالد سيرثون بأنهم المؤمنين هللا وبشر

 أراد ما وعلى قدير، والقرى الحصون من يفتحه أن أراد ما على وهللا القيامة،

 .بحال العجز عليه يجوز وال قدرته، ترد ال قدير، فوع أو نقمة من بعباده
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 أتَاهُ  إذْ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيِّ  ِعْندَ  أنَا بْينَا وفي الصحيح عن عدي بن حاتم

بِيِل، قَْطعَ  إلَْيهِ  فََشَكا آَخرُ  أتَاهُ  ثُمَّ  الفَاقَةَ، إلَْيهِ  فََشَكا َرُجل   ، يا: فَقَالَ  السَّ  هلْ  َعِديُّ

 لَتََريَنَّ  َحيَاة ، بكَ  طَالَتْ  فإنْ : قَالَ  َعْنهَا، أُْنبِْئتُ  وقدْ  أَرهَا، لَمْ : قُلتُ  الِحيَرةَ؟ أَْيتَ رَ 

َ  إالَّ  أَحًدا تََخافُ  ال بالَكْعبَِة، تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرةِ  ِمنَ  تَْرتَِحلُ  الظَِّعينَةَ   قُلتُ - هللاَّ

ُروا قدْ  الَِّذينَ  طَيِّئ   ارُ ُدعَّ  فأْينَ : نَْفِسي وبْينَ  بَْينِي فِيما  طَالَتْ  ولَئِنْ  -!الباَِلَد؟ َسعَّ

 هُْرُمَز، بنِ  ِكْسَرى: قَالَ  هُْرُمَز؟ بنِ  ِكْسَرى: قُلتُ  ِكْسَرى، ُكنُوزُ  لَتُْفتََحنَّ  َحيَاة   بكَ 

ُجلَ  لَتََريَنَّ  َحيَاة ، بكَ  طَالَتْ  ولَئِنْ  ة ، أوْ  َذهَب   ِمن َكفِّهِ  ِمْلءَ  يُْخِرجُ  الرَّ  يَْطلُبُ  فِضَّ

َ  ولَيَْلقَيَنَّ  منه، يَْقبَلُهُ  أَحًدا يَِجدُ  فال منه، يَْقبَلُهُ  َمن  بْينَهُ  وليسَ  يَْلقَاهُ، يَومَ  أَحُدُكمْ  هللاَّ

 بَلَى،: فيَقولُ  فيُبَلَِّغَك؟ َرسواًل  إلَْيكَ  أْبَعثْ  ألَمْ : له فَلَيَقُولَنَّ  له، يُتَْرِجمُ  تَْرُجَمان   وبْينَهُ 

 إالَّ  يََرى فال يَِمينِهِ  عن فَيَْنظُرُ  بَلَى،: فيَقولُ  َعلَْيَك؟ وأُْفِضلْ  َمااًل  أُْعِطكَ  ألَمْ : لُ فيَقو

 هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسِمْعتُ : َعِديٌّ  قَالَ . َجهَنَّمَ  إالَّ  يََرى فال يََساِرهِ  عن ويَْنظُرُ  َجهَنََّم،

 فَبَِكلَِمة   تَْمَرة   ِشقَّةَ  يَِجدْ  لَمْ  فَمن تَْمَرة ، ةِ بِشقَّ  ولو النَّارَ  اتَّقُوا: يقولُ  وسلَّمَ  عليه

 ال بالَكْعبَِة، تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرةِ  ِمنَ  تَْرتَِحلُ  الظَِّعينَةَ  فََرأَْيتُ : َعِديٌّ  قَالَ . طَيِّبَة  

َ، إالَّ  تََخافُ   َحيَاة ، بُكمْ  لَتْ طَا ولَئِنْ  هُْرُمَز، بنِ  ِكْسَرى ُكنُوزَ  اْفتَتَحَ  فِيَمنِ  وُكْنتُ  هللاَّ

 ...َكفِّهِ  ِمْلءَ  يُْخِرجُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى القَاِسمِ  أبو النَّبيُّ  قَالَ  ما لَتََرُونَّ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0181: الرقم أو الصفحة البخاري

كاِة، إْخراجِ  إلى الُمباَدرةِ  في التَّْرغيبُ : الَحديثِ  وفي --1  بها، التَّباطؤِ  وَعدمِ  الزَّ

 ُوجودِ  َعدمِ  في َسببًا التَّأخيرُ  يكونُ  قد ألنَّه إْخراِجها؛ في التَّْسويفِ  منَ  والتَّْحذيرُ 

 .قبَلُهايَ  َمن

 أُمور   عن بإْخباِره وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى ُمعِجزاتِه ِمن ظاِهرة   ُمعجزة  : وفيه --2

 .َغْيبيَّة  

َدقةِ  قَبولُ : وفيه --3  .قلَّتْ  ولو الصَّ

َدقةِ  ِمن القَليلِ  احتِقارِ  تَركُ : وفيه --6  منَ  َشيئًا المسلمُ  يَحقِرَ  وأالَّ  وغيِرها، الصَّ

 .قلَّ  وإنْ  وفِعاًل، قَواًل  الَمعروِف؛
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 في يُواِجهُهم ما وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى يَْشُكونَ  كانوا أنَّهم: وفيه --5

 .الفََرجِ  ِمن عنَده يَرُجونَ  لِما َمصاِعَب؛ ِمن َحياتِهم

 .الَموقِفِ  أهلِ  ِمن النَّارِ  قُربِ  على َدليل  : وفيه --4

 ِمنَ  أوْ  الُمْسلِِميَن، ِمنَ  ِعصابَة   تََحنَّ لَتَفْ  وفي الصحيح عن جابر بن سمرة

 .األْبيَضِ  في الذي ِكْسَرى آلِ  َكْنزَ  الُمْؤِمنِيَن،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0858: الرقم أو الصفحة

 تعالى هللاُ  أَعلََمه الذي بالغيبِ  وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  إخبارُ  :الحديثِ  وفي

تِه ودالئِلِ  ُمعجزاتِه ِمن وهذا به، أْخبَر كما وقَع وقدْ  به،  عليه هللا صلَّى نبوَّ

 .موسلَّ 

تخيير زوجات النبي صل ى هللا عليه وسل م بين الدنيا واآلخرة ومقدار  -1

 [00الى  09( : اآليات 00ثوابهن وعقابهن ]سورة األحزاب )

ْنيا َوِزينَتَها فَتَعالَْيَن أَُمتِّْعُكنَّ  يا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل أِلَْزواِجَك إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحياةَ الدُّ

ْحُكنَّ َسراحاً َجِميالً )َوأُ  اَر اآْلِخَرةَ 09َسرِّ َ َوَرُسولَهُ َوالدَّ ( َوإِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن هللاَّ

َ أََعدَّ لِْلُمْحِسناِت ِمْنُكنَّ أَْجراً َعِظيماً ) ( يا نِساَء النَّبِيِّ َمْن يَأِْت ِمْنُكنَّ 08فَإِنَّ هللاَّ

ِ يَِسيراً )بِفاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة يُضاَعْف لََها ا  (00ْلَعذاُب ِضْعفَْيِن َوكاَن ذلَِك َعلَى هللاَّ

 التفسير 

 يكن ولم النفقة في التوسعة منك طلبن حين ألزواجك قل النبي، أيها يا - 24

 زينة، من فيها وما الدنيا الحياة تُِرْدن كنتن   إن: عليهن به توسع ما عندك

 وال فيه إضرار ال طالقًا وأُطَلقكن ،المطلقات به تَُمتَع بما أمتعكن   إلي   فتعالين

 .إيذاء
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 اآلخرة، الدار في الجنة وتردن رسوله، ورضا هللا رضا تردن كنتن   وإن - 24

، على فاصبرن  العشرة وحسن بالصبر منكن   أحسنَ  لمن أعد   هللا فإن حالكن 

 .عظيًما أجًرا

 يوم عذابال لها يَُضاَعف ظاهرة بمعصية منكن   يأت من النبي، نساء يا - 35

 وسلم عليه هللا صلى - النبي جناب ولصيانة ومنزلتها، لمكانتها ضعفين القيامة

  .سهلة هللا على المضاعفة تلك وكانت. -

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 مضايقته، أو وسل م عليه هللا صل ى النبي إيذاء منع على واضح حث اآليات -1

 لمستوى وتسأم الطاهر، النبوة لبيت عال أدب فيهاو إليه، الناس أقرب من ولو

 على وسل م عليه هللا صل ى النبي لنساء وتربية الدنيا، حطام عن وترفع األنبياء،

 .وسل م عليه هللا صل ى ورسوله هللا وإعظام السامي، والخلق والعفة الزهد

ِ  عبدِ  روي البخاري   َعنْ  ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  بنِ  هللاَّ  َحِريًصا أَزلْ  لَمْ : قالَ  ،اعْنهمَ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  أْسأَلَ  أنْ  علَى  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  أْزَواجِ  ِمن الَمْرأَتَْينِ  َعنِ  عْنه هللاَّ

ُ  قالَ  اللَّتَْينِ  وسلَّمَ  ِ  إلى تَتُوبَا إنْ : }لهَما هللاَّ [ 6: التحريم{ ]قُلُوبُُكَما َصَغتْ  فقَدْ  هللاَّ

زَ  باإِلَداَوِة، معهُ  وَعَدْلتُ  فََعَدلَ  معهُ، فََحَجْجتُ   يََدْيهِ  علَى فََسَكْبتُ  َجاَء، حتَّى فَتَبَرَّ

أَ، اإلَداَوةِ  ِمنَ   النبيِّ  أْزَواجِ  ِمن الَمْرأَتَانِ  َمنِ  الُمْؤِمنِيَن، أِميرَ  يا: فَقُلتُ  فَتََوضَّ

ُ  قالَ  اللَّتَانِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ِ  إلى تَتُوبَا إنْ : }الهمَ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  َصَغتْ  فقَدْ  هللاَّ

 ثُمَّ  وَحْفَصةُ، َعائَِشةُ  َعبَّاس ، اْبنَ  يا لكَ  واَعَجبِي: فَقالَ  ؟[6: التحريم{ ]قُلُوبُُكَما

 بَنِي في األْنَصارِ  ِمنَ  لي وَجار   ُكْنتُ  إنِّي: فَقالَ  يَُسوقُهُ، الَحِديثَ  ُعَمرُ  اْستَْقبَلَ 

، بنِ  أَُميَّةَ   َصلَّى النبيِّ  علَى النُُّزولَ  نَتَنَاَوبُ  وُكنَّا الَمِدينَِة، َعَوالِي ِمن وهي َزْيد 

 ِمنَ  اليَومِ  ذلكَ  َخبَرِ  ِمن ِجْئتُهُ  نََزْلتُ  فَإَِذا يَْوًما، وأَْنِزلُ  يَْوًما فَيَْنِزلُ  وسلََّم، عليه هللاُ 

ا النَِّساَء، نَْغلِبُ  قَُرْيش   رَ َمْعشَ  وُكنَّا ِمْثلَهُ، فََعلَ  نََزلَ  وإَذا وَغْيِرِه، األْمرِ   قَِدْمنَا فَلَمَّ

 نَِساءِ  أَدبِ  ِمن يَأُْخْذنَ  نَِساُؤنَا فَطَفِقَ  نَِساُؤهُْم، تَْغلِبُهُمْ  قَْوم   هُمْ  إَذا األْنَصارِ  علَى

 مَ ولِ : فَقالَتْ  تَُراِجَعنِي، أنْ  فأْنَكْرتُ  فََراَجَعْتنِي، اْمَرأَتِي، علَى فَِصْحتُ  األْنَصاِر،

ِ  أَُراِجَعَك، أنْ  تُْنِكرُ   وإنَّ  ليَُراِجْعنَهُ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  أْزَواجَ  إنَّ  فََوهللاَّ
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، منهنَّ  فََعلَ  َمن َخابَتْ : فَقُلتُ  فأْفَزَعنِي، اللَّْيِل، حتَّى اليومَ  لَتَْهُجُرهُ  إْحَداهُنَّ   بَعِظيم 

 إْحَداُكنَّ  أتَُغاِضبُ  َحْفَصةُ  أيْ : فَقُلتُ  َحْفَصةَ، علَى َخْلتُ فَدَ  ثِيَابِي، َعلَيَّ  َجَمْعتُ  ثُمَّ 

ِ  َرسولَ   َخابَتْ : فَقُلتُ  نََعْم،: فَقالَتْ  اللَّْيِل؟ حتَّى اليومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  يَْغَضبَ  أنْ  أفَتَأَْمنُ  وَخِسَرتْ   ال تَْهلِِكينَ فَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى َرسولِهِ  لَِغَضبِ  هللاَّ

ِ  َرسولِ  علَى تَْستَْكثِِري ، في تَُراِجِعيهِ  واَل  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  واَل  شيء 

نَّكِ  واَل  لَِك، بََدا ما واْسأَلِينِي تَْهُجِريِه،  ِمْنِك، أْوَضأَ  هي َجاَرتُكِ  َكانَتْ  أنْ  يَُغرَّ

ِ  َرسولِ  إلى وأََحبَّ  ْثنَا وُكنَّا - َعائَِشةَ  يُِريدُ  - سلَّمَ و عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  أنَّ  تََحدَّ

 بَابِي فََضَربَ  ِعَشاًء، فََرَجعَ  نَْوبَتِهِ  يَومَ  َصاِحبِي فَنََزلَ  لَِغْزِونَا، النَِّعالَ  تُْنِعلُ  َغسَّانَ 

 َعِظيم ، أْمر   َحَدثَ : وقالَ  إلَْيِه، فََخَرْجتُ  فَفَِزْعُت، هَُو، أنَائِم  : وقالَ  َشِديًدا، َضْربًا

ِ  َرسولُ  طَلَّقَ  وأَْطَولُ  منه أْعظَمُ  بَلْ  اَل،: قالَ  َغسَّاُن؟ أَجاَءتْ  هَُو؟ ما: قُلتُ   هللاَّ

 هذا أنَّ  أظُنُّ  ُكْنتُ  وَخِسَرْت، َحْفَصةُ  َخابَتْ  قدْ : قالَ  نَِساَءهُ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

 هللاُ  َصلَّى النبيِّ  مع الفَْجرِ  َصاَلةَ  َصلَّْيتُ فَ  ثِيَابِي، َعلَيَّ  فََجَمْعتُ  يَكوَن، أنْ  يُوِشكُ 

 هي فَإَِذا َحْفَصةَ، علَى فََدَخْلتُ  فِيهَا، فَاْعتََزلَ  له، َمْشُربَةً  فََدَخلَ  وسلََّم، عليه

ْرتُِك، أُكنْ  أَولَمْ  يُْبِكيِك؟ ما: قُلتُ  تَْبِكي، ِ  َرسولُ  أطَلَّقَُكنَّ  َحذَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 َحْولَهُ  فَإَِذا الِمْنبََر، فَِجْئتُ  فََخَرْجُت، الَمْشُربَِة، في َذا هو أْدِري ال: قالَتْ  ،وسلَّمَ 

 الَّتي الَمْشُربَةَ  فَِجْئتُ  أِجُد، ما َغلَبَنِي ثُمَّ  قَلِياًل، معهُمْ  فََجلَْستُ  بَْعُضهُْم، يَْبِكي َرْهط  

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  فََكلَّمَ  فََدَخَل، لُِعَمَر، اْستَأِْذنْ : أْسَودَ  له لُِغاَلم   فَقُلتُ  فِيهَا، هو

ْهطِ  مع َجلَْستُ  حتَّى فَاْنَصَرْفُت، فََصَمَت، له، َذَكْرتُكَ : فَقالَ  َخَرجَ  ثُمَّ  وسلََّم،  الرَّ

ْهطِ ال مع فََجلَْستُ  ِمْثلَهُ، فََذَكرَ  فَِجْئُت، أِجُد، ما َغلَبَنِي ثُمَّ  الِمْنبَِر، ِعْندَ  الَِّذينَ   رَّ

 فََذَكرَ  لُِعَمَر، اْستَأِْذنْ : فَقُلتُ  الُغاَلمَ  فَِجْئتُ  أِجُد، ما َغلَبَنِي ثُمَّ  الِمْنبَِر، ِعْندَ  الَِّذينَ 

ا ِمْثلَهُ، ِ  َرسولُ  لكَ  أِذنَ : قالَ  يَْدُعونِي الُغاَلمُ  فَإَِذا ُمْنَصِرفًا، ولَّْيتُ  فَلَمَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 وبْينَهُ  بْينَهُ  ليسَ  َحِصير   ِرَمالِ  علَى ُمْضطَِجع   هو فَإَِذا عليه، ْلتُ فََدخَ  وسلََّم، عليه

، َمالُ  أثَّرَ  قدْ  فَِراش  ، َحْشُوهَا أَدم   ِمن ِوَساَدة   علَى ُمتَِّكئ   بَجْنبِهِ  الرِّ  فََسلَّْمتُ  لِيف 

،إلَ  بََصَرهُ  فََرفَعَ  نَِساَءَك، طَلَّْقتَ : قَائِم   وأَنَا قُلتُ  ثُمَّ  عليه،  وأَنَا قُلتُ  ثُمَّ  اَل،: فَقالَ  يَّ

ِ، َرسولَ  يا أْستَأْنِسُ : قَائِم   ا النَِّساَء، نَْغلِبُ  قَُرْيش   َمْعَشرَ  وُكنَّا َرأَْيتَنِي لو هللاَّ  فَلَمَّ

مَ  فََذَكَرهُ  نَِساُؤهُْم، تَْغلِبُهُمْ  قَْوم   علَى قَِدْمنَا : قُلتُ  مَّ ثُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَتَبَسَّ

نَّكِ  ال: فَقُلتُ  َحْفَصةَ، علَى وَدَخْلتُ  َرأَْيتَنِي، لو  أْوَضأَ  هي َجاَرتُكِ  َكانَتْ  أنْ  يَُغرَّ
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مَ  ،- َعائَِشةَ  يُِريدُ  - وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى وأََحبَّ  ِمْنِك،  أُْخَرى، فَتَبَسَّ

َم، َرأَْيتُهُ  ِحينَ  فََجلَْستُ  ِ  بَْيتِِه، في بََصِري فَْعتُ رَ  ثُمَّ  تَبَسَّ  شيئًا فيه َرأَْيتُ  ما فََوهللاَّ

َ  اْدعُ : فَقُلتُ  ثاََلثَة ، أهَبَة   غيرَ  البََصرَ  يَُردُّ  تَِك، علَى فَْليَُوسِّعْ  هللاَّ  فَاِرسَ  فإنَّ  أُمَّ

ومَ  عَ  والرُّ ْنيَا وأُْعطُوا عليهم، ُوسِّ َ، يَْعبُُدونَ  ال وهُمْ  الدُّ  أوفي: فَقالَ  ِكئًاُمتَّ  وكانَ  هللاَّ

لَتْ  قَْوم   أُولَئِكَ  الَخطَّابِ  اْبنَ  يا أْنتَ  َشك   ْنيَا، الَحيَاةِ  في طَيِّبَاتُهُمْ  لهمْ  ُعجِّ : فَقُلتُ  الدُّ

ِ، َرسولَ  يا  ذلكَ  أْجلِ  ِمن وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَاْعتََزلَ  لِي، اْستَْغفِرْ  هللاَّ

 َشْهًرا عليهنَّ  بَداِخل   أنَا ما: قالَ  قدْ  وكانَ  َعائَِشةَ، إلى َحْفَصةُ  أْفَشْتهُ  ِحينَ  الَحديثِ 

، َمْوِجَدتِهِ  ِشدَّةِ  ِمن ُ  َعاتَبَهُ  ِحينَ  عليهنَّ ا هللاَّ  علَى َدَخلَ  وِعْشُروَن، تِْسع   َمَضتْ  فَلَمَّ

 وإنَّا َشْهًرا، َعلَْينَا لَ تَْدخُ  ال أنْ  أْقَسْمتَ  إنَّكَ  َعائَِشةُ : له فَقالَتْ  بهَا، فَبََدأَ  َعائَِشةَ،

هَا لَْيلَةً  وِعْشِرينَ  لِتِْسع   أْصبَْحنَا ا، أُعدُّ :  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  َعد ً

: فَأُْنِزلَتْ : َعائَِشةُ  قالَتْ  وِعْشِريَن، تِْسًعا الشَّْهرُ  ذلكَ  وكانَ  وِعْشُروَن، تِْسع   الشَّْهرُ 

لَ  بي َدأَ فَبَ  التَّْخيِيرِ  آيَةُ   تَْعَجلِي ال أنْ  َعلَْيكِ  واَل  أْمًرا، لَكِ  َذاِكر   إنِّي: فَقالَ  اْمَرأَة ، أوَّ

: قالَ  ثُمَّ  بفَِراقَِك، يَأُْمَرانِي يَكونَا لَمْ  أبََويَّ  أنَّ  أْعلَمُ  قدْ : قالَتْ  أبََوْيِك، تَْستَأِْمِري حتَّى

َ  إنَّ  { َعِظيًما} قَْولِهِ  إلى[ 24: األحزاب{ ]اِجكَ ألْزوَ  قُلْ  النبيُّ  أيُّها يَا: }قالَ  هللاَّ

، أْستَأِْمرُ  هذا أفِي: قُلتُ  ،[24: النساء] َ  أُِريدُ  فإنِّي أبََويَّ  والدَّارَ  وَرسوله هللاَّ

 .َعائَِشةُ  قالَتْ  ما ِمْثلَ  فَقُْلنَ  نَِساَءهُ، َخيَّرَ  ثُمَّ  اآلِخَرةَ،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0649: الرقم أو الصفحة

 .عنه هللاُ  َرضيَ  ُعمرَ  فَضيلةُ  :الَحديثِ  في --5

ْهِد، وفَضيلةُ  وسلَّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ُزْهدُ : وفيه --2  بالقليلِ  واالْكتِفاءِ  الزُّ

 .النَّبيِّينَ  أخالقِ  منْ  وَكونُه الَعيِش، منَ 

نيا َمتاعَ  أنَّ : وفيه --3  .البقاءُ  له الَّذي فهو اآلِخرِة؛ نَعيمِ  َعكس يَبقى ال الدُّ

برُ : وفيه --6  .الِعلمِ  طَلبِ  في الصَّ

 .َزوِجها ِسرِّ  إفشاءِ  على تُعاقَبُ  المرأةَ  أنَّ : وفيه --5
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 .يَوًما وِعشرينَ  تِسعةً  يكون قدْ  الشَّهرَ  أنَّ : وفيه --4

شيدةَ  المرأةَ  أنَّ : وفيه --4 أيِ  َذِوي أو أبََويها تُشاِورَ  أنْ  بَأسَ  ال الرَّ  أهلِها منْ  الرَّ

 .نَفِسها أمرِ  في

مُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى َضِحُكه: وفيه --4  .إليه يَضحكُ  لَِمنْ  إكراًما التَّبَسُّ

 .بهِ  واالْشتِغالِ  الِعلمِ  في والتَّناوبُ  الِعلِم، طَلبِ  على الِحرصُ : وفيه --4

 .عنها تعالى هللا َرِضيَ  َعائَِشةَ  فضلُ : وفيه --15

 أنه أزواجه وسل م عليه هللا صل ى النبي تخيير كيفية في األصح القول -2

 لقول البقاء فاخترن الطالق، أو الزوجية، على البقاء في تعالى هللا بإذن خي رهن

 خي رنا قد: فقالت امرأته، يخير الرجل عن سئلت لما عنها هللا رضي عائشة

ه فلم فاخترناه، وسل م، عليه هللا صل ى هللا رسول  رسول عن يثبت ولم طالقا، يعد 

                                     .والطالق البقاء بين المأمور التخيير إال وسل م عليه هللا صل ى هللا

، الدنيا بين خي رهن إنما: وقيل  لهن لتكون فيمسكهن، اآلخرة وبين فيفارقهن 

                     .الطالق في يخيرهن ولم وجهن،لز كانت كما العليا المنزلة

ا:  أخرج البخاري  عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها قالت  أُِمرَ  لَمَّ

ِ  َرسولُ   أْمًرا لَكِ  َذاِكر   إنِّي: فَقالَ  بي، بََدأَ  أْزَواِجهِ  بتَْخيِيرِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 يَكونَا لَمْ  أبََويَّ  أنَّ  َعلِمَ  وقدْ : قالَتْ  أبََوْيكِ  تَْستَأِْمِري حتَّى تَْعَجلِي ال أنْ  َعلَْيكِ  فال

َ  إنَّ : قالَ  ثُمَّ : قالَتْ  بفَِراقِِه، يَأُْمَرانِي  ألْزَواِجكَ  قُلْ  النبيُّ  أيُّها يَا: }قالَ  ثَنَاُؤهُ  َجلَّ  هللاَّ

ْنيَا الَحيَاةَ  تُِرْدنَ  ُكْنتُنَّ  إنْ   أيِّ  فَفِي: فَقُلتُ : قالَتْ { َعِظيًما أَْجًرا} إلى{ وِزينَتَهَا الدُّ

، أْستَأِْمرُ  هذا َ  أُِريدُ  فإنِّي أبََويَّ  أْزَواجُ  فََعلَ  ثُمَّ : قالَتْ  اآلِخَرةَ، والدَّارَ  وَرسوله هللاَّ

 فََعْلتُ  ما ِمْثلَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ 

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

: وقوله[ ]معلق: ] المحدث حكم خالصة|  6494: الرقم أو الصفحة البخاري

 [معلقات... الرزاق عبد وقال... موسى تابعه
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 موصوالً  وأخرجه له، واللفظ( 6494) البخاري معلقاً  أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 5641) مسلم

 هللاُ  رِضي المؤمنينَ  أمهاتِ  لسائرِ  ثمَّ  لعائشةَ  ظاهرة   فضيلة  : الحديثِ  وفي --5

 .عنهنَّ 

 .اآلِخرة في أنفعُ  هو ما ذلك في وتقديُمه صاحبَه اإلنسانِ  نصيحةُ  :وفيه --2

نيا على اآلِخَرة أمورِ  وإيثارُ  الَخيرِ  إلى المبادرةُ : وفيه --3  .الدُّ

 ال إنه: العلماء جمهور فقال زوجها، اختارت إذا المخي رة في العلماء اختلف -3

  أكثر وال واحدة ال طالق، يلزمه

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َخيََّرنَا :مسلم   رجهأخ فيما عائشة لقول  وسلََّم، عليه هللاَّ

هُ  فَلَمْ  فَاْختَْرنَاهُ،  .طاََلقًا يَُعدَّ

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

  [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5644: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 5644) ومسلم ،(1040) البخاري أخرجه:  التخريج

 المجلس في دامت ما: الخيار لها أن على الخيار زمن تحديد في الفقهاء وأكثر

 شيئا تقض ولم تختر لم فإن اإلعراض، على يدل بما االشتغال أو القيام قبل

  افترقا حتى

 في قىيب ملكته ما أن آخرون ويرى إليها، ذلك من كان ما بطل مجلسهما، من

 الصحيح هو المالكية عند وهذا زوجها، يد في كبقائه يدها

 لك ذاكر إني: »والترمذي البخاري رواه فيما لعائشة وسل م عليه هللا صل ى لقوله

 «أبويك تستأمري حتى تستعجلي أال عليك فال أمرا،

ا وفي صحيح الترمذي  عن عائشة أم المؤمنين  رضي هللا عنها   أُِمرَ  لمَّ

ِ  رسولُ  ُ  صلَّى هللاَّ  ذاكر   إنِّي عائشةُ  يا فقالَ  بي بدأَ  أزواِجهِ  بتخييرِ  وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ



241 
 

 أبوايَ  أنَّ  علِمَ  وقد قالت أبوْيكِ  تستأمري حتَّى تستعجلي الَ  أن علْيكِ  فالَ  أمًرا لَكِ 

َ  إنَّ  قالَ  ثمَّ  قالت بفراقِهِ  ليأُمراني يَكونا لم  إِنْ  أِلَْزَواِجكَ  قُلْ  بِيُّ النَّ  أَيُّهَا يَا يقولُ  هللاَّ

ْنيَا اْلَحيَاةَ  تُِرْدنَ  ُكْنتُنَّ   َعِظيًما أَْجًرا ِمْنُكنَّ  لِْلُمْحِسنَاتِ  بلغَ  حتَّى فَتََعالَْينَ  َوِزينَتَهَا الدُّ

َ  أريدُ  فإنِّي أبويَّ  أستأمرُ  هذا أيَّ  قلتُ   أزواجُ  وفعلَ  اآلخرة والدَّارَ  ورسولَهُ  هللاَّ

ُ  صلَّى النَّبيِّ   فعلتُ  ما مثلَ  وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0006: الرقم أو الصفحة الترمذي

 تستأمر أن إلى التخيير لعائشة جعل حيث التخيير، استمرار على دليل فهذا

 .األمر من خروجا هامجلس من قيامها يجعل ولم أبويها،

 على يحرم كان وسل م عليه هللا صل ى ورسوله هللا اختارت من أن والظاهر

 منصبه، بعلو عمال أصال، يباشره ال أي طالقها، وسل م عليه هللا صل ى النبي

 .خلقه وسمو

 معصيتهن وعقاب وسل م عليه هللا صل ى النبي أزواج طاعة ثواب هللا جعل -6

 التي واآلية ِضْعفَْينِ  اْلَعذابُ  لَهَا يُضاَعفْ : هنا اآلية صبن لغيرهن، مما أكثر

 :بعدها

تَْينِ  أَْجَرها نُْؤتِها  عليه هللا صل ى النبي نساء من جاء من أن تعالى هللا فأخبر َمرَّ

 في مر   كما ذلك، من وسل م عليه هللا صل ى رسوله عاصم وهللا -بفاحشة وسل م

 درجتهن، وفضل منزلتهن، لشرف فينضع العذاب لها يضاعف -اإلفك حديث

 كلما أنه كثيرة مواضع في الشريعة وبينت. أجمع النساء سائر على وتقدمهن

 الحر حد ضوعف ولذلك العقوبات، تضاعفت فهتكت الحرمات، تضاعفت

 .البكر على والثيب العبد، على

 رأوام منزل وفي الوحي، مهبط في وسل م عليه هللا صل ى النبي أزواج كان ولما

 غيرهن، يلزم مما أكثر مكانتهن بسبب ولزمهن عليهن األمر قوي ونواهيه، هللا

 .والعذاب األجر لهن فضوعف
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 فرض فلو المرتين، أو المثلين معنى: الضعفين فمعنى مثله، الشيء وضعف

ين الواحدة حد ت -ذلك من هللا أعاذهن وقد -منهن الحد   يوجب ما وقوع  حد 

، بمعنى والعذاب األمة، على لحرةا حد يزاد كما قدرها، لعظم  هللا قال الحد 

 هذا على ويدل[ . 2/ 26 النور] اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  طائِفَة   َعذابَهُما َوْليَْشهَدْ : تعالى

تَْينِ  أَْجَرها نُْؤتِها  َمرَّ

ِ  َرسولِ  علَى َدَخْلتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: فَقُلتُ  بيَِدي، فََمِسْستُهُ  َشِديًدا، َوْعًكا يُوَعكُ  وهو وسلَّمَ   لَتُوَعكُ  إنَّكَ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فقالَ ! َشِديًدا َوْعًكا  يُوَعكُ  كما أُوَعكُ  إنِّي أَجْل،: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  فقالَ  أْجَرْيِن؟ لكَ  أنَّ  ذلكَ : فَقُلتُ  ِمنُكم، َرُجالنِ  : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  قالَ  ثُمَّ . أَجلْ   َمَرض   أًذى؛ يُِصيبُهُ  ُمْسلِم   ِمن ما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  َحطَّ  إالَّ  ِسواهُ، فَما  .وَرقَها الشََّجَرةُ  تَُحطُّ  كما َسيِّئاتِِه، له هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1440: الرقم أو الصفحة

 (0145) ومسلم ،(1440) البخاري أخرجه:  التخريج

برِ  فَضلُ  :الحديثِ  في  السيِّئاِت، تكفِّر وأنَّها واألعراِض، األمراضِ  على الصَّ

نوبَ  وتَُحطُّ    .الذُّ

 الحمد وَّلل والعشرون الحادي الجزء انتهى

 


