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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

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

 الفاتحة مكية وآياتها سبع نزلت بعد المّدثّر سورة -5

 الحزء األول  -0

 سورة الفاتحة

يت سورةَ الفاتحة الفتتاح كتاب هللا بها، وتسمَّى أم القرآن الشتمالها على   --1 ُسمِّ

موضوعاته؛ من توحيد هلل، وعبادة، وإشارة إلى قصص وغير ذلك، وهي أعظم 

 سورة في القرآن، وهي السَّبُع المثاني.

ِ ربِّ العالميَن أمُّ القرآِن، وأمُّ اْلكتاِب،  وفي صحيح أبي داود عن أبي هريرة الحمُد هللَّ

 والسَّبُع المثاني

 صدر : صحيح أبي داودالراوي : أبو هريرة | المحدث : األلباني | الم

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 5511الصفحة أو الرقم: 

(  5105(، وأخرجه البخاري) 0551(،والدارمي) 8180التخريج : أخرجه أحمد)

 بنحوه

: تفسيٌر لقولِه تعالى: }َولَقَْد آتَْينَاَك َسْبًعا ِمَن اْلَمثَانِي{ ]الحجر: وفي الَحديث    --1

78]. 

 .لفَضِل ُسورِة الفاتَِحةِ  وفيه: بيانٌ   -2

ُ  أنزلَ  ما وفي الصحيح عن أبي بن كعب  أمِّ  مثلَ  ، اإلنجيلِ  في والَ  التَّوراةِ  في هللاَّ

 سألَ  ما ولعبدي عبدي وبينَ  بيني مقسومةٌ  َوهي المثاني السَّبعُ  َوهي القرآنِ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0501: الرقم أو الصفحة

ِ  روي البخاري عن أبي سعيد بن المعلي ُكْنُت أَُصلِّي في الَمْسِجِد، فََدعانِي َرسوُل هللاَّ

ِ، إنِّي ُكْنُت أَُصلِّي، فقاَل: ألَْم يَقُِل  َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم فَلَْم أُِجْبهُ، فَقُلُت: يا َرسوَل هللاَّ

{ :ُ ُسوِل إذا َدعاُكْم لِما يُْحيِيُكْم{]األنفال: هللاَّ ِ ولِلرَّ [. ثُمَّ قاَل لِي: أَلَُعلَِّمنََّك 22اْستَِجيبُوا هلِلَّ

ا أراَد  َوِر في القُْرآِن، قَْبَل أْن تَْخُرَج ِمَن الَمْسِجِد. ثُمَّ أَخَذ بيَِدي، فَلَمَّ ُسوَرةً هي أْعظَُم السُّ

تَقُْل أَلَُعلَِّمنََّك ُسوَرةً هي أْعظَُم ُسوَرٍة في القُْرآِن، قاَل: }الَحْمُد  أْن يَْخُرَج، قُلُت له: ألَمْ 

ِ َربِّ العالَِميَن{]الفاتحة:  ْبُع الَمثانِي، والقُْرآُن الَعِظيُم الذي أُوتِيتُهُ.2هلِلَّ  [ هي السَّ
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الراوي : أبو سعيد بن المعلى | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5515صفحة أو الرقم: ال

تِه ولُزوُم إجابتِه في  وفي الحديث: --1 َعظيُم حقِّ النبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم على أمَّ

الِة.  جميِع األحواِل حتَّى في الصَّ

ر عن إجابتِه. --2 ا تأخَّ  وفيه: أنَّ األْمَر على الفوِر؛ ألنَّه عاتَبَه لَمَّ

 وفيه: حرص أبي َسِعيِد بُن الُمَعلَّى رِضي هللاُ عنه على الِعلِم. --3

وسميت سورة الفاتحة الشافية  فهي رقية لغير المسلم وللمسلم من لدغ العقرب   --2

 ورقية للمسلم وغيره بوجه عام 

هِ  عن وفي الصحيح عن خارجة بن أبي الصلت ِ  رسولَ  أتى أنَّهُ  عمِّ ُ  صلَّى هللاَّ  عليهِ  هللاَّ

 بالحديدِ  موثَقٌ  َمجنونٌ  رجلٌ  عنَدهُم قومٍ  علَى فمرَّ  عنِدهِ  من راجًعا أقبلَ  ثمَّ  فأسلَمَ  ، وسلَّمَ 

ثنا إنَّا أْهلُهُ  فقالَ   فرقَيتُهُ  تداويهِ  شيءٌ  عنَدكَ  فَهَل بخيرٍ  جاءَ  قد هذا صاحبَُكم أنَّ  ُحدِّ

ِ  رسولَ  فأتيتُ  شاةٍ  مائةَ  فأعَطوني فبَرأ الكتابِ  بفاتحةِ  ُ  صلَّى هللاَّ  فأخبرتُهُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 ُخذها قالَ  ال قلتُ  هذا غيرَ  قلتَ  هل آخرَ  موضعٍ  في مسدَّدٌ  وقالَ  هذا إالَّ  هل فقالَ 

 حق   برقيةِ  أَكلتَ  لقد ، باطلٍ  برقيةِ  أَكلَ  لََمن فلََعمري

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الصلت بن خارجة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0983: الرقم أو الصفحة

اْنطَلََق نَفٌَر ِمن أَْصَحاِب النبيِّ َصلَّى هللاُ عليه  روي البخاري عن أبي سعيد الخدري

وسلََّم في َسْفَرٍة َسافَُروهَا، حتَّى نََزلُوا علَى َحي  ِمن أَْحيَاِء الَعَرِب، فَاْستََضافُوهُْم فأبَْوا 

، فََسَعْوا له بُكلِّ شيٍء ال يَْنفَُعهُ شيٌء، فَقاَل بَْعُضهُْم: أَْن يَُضيِّ  فُوهُْم، فَلُِدَغ َسيُِّد ذلَك الَحيِّ

ْهَط الَِّذيَن نََزلُوا، لََعلَّهُ أَْن يَكوَن ِعْنَد بَْعِضِهْم شيٌء، فأتَْوهُْم، فَقالوا: يا  لو أَتَْيتُْم هَُؤاَلِء الرَّ

ْهطُ إنَّ سَ  يَِّدنَا لُِدَغ، َوَسَعْينَا له بُكلِّ شيٍء ال يَْنفَُعهُ، فَهْل ِعْنَد أََحٍد ِمنُكم ِمن أَيُّهَا الرَّ

ِ لَقَِد اْستََضْفنَاُكْم فَلَْم تَُضيِّفُونَا،  ِ إنِّي أَلَْرقِي، َولَِكْن َوهللاَّ شيٍء؟ فَقاَل بَْعُضهُْم: نََعْم، َوهللاَّ

لَنَا ُجْعاًل، فََصالَُحوهُْم علَى قَِطيٍع ِمَن الَغنَِم، فَاْنطَلََق يَْتفُِل  فَما أَنَا بَراٍق لَُكْم حتَّى تَْجَعلُوا

ِ َربِّ الَعالَِميَن فََكأنَّما نُِشطَ ِمن ِعقَاٍل، فَاْنطَلََق يَْمِشي َوما به قَلَبَةٌ،  عليه، َويَْقَرأُ: الَحْمُد هلِلَّ

فَقاَل بَْعُضهُْم: اْقِسُموا، فَقاَل الذي َرقَى: ال  قاَل: فأْوفَْوهُْم ُجْعلَهُُم الذي َصالَُحوهُْم عليه،

تَْفَعلُوا حتَّى نَأْتَِي النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم فَنَْذُكَر له الذي َكاَن، فَنَْنظَُر ما يَأُْمُرنَا، 

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم فََذَكُروا له، فَقاَل: َوما يُْدرِ  يَك أنَّهَا ُرْقيَةٌ، ثُمَّ فَقَِدُموا علَى َرسوِل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه  قاَل: قْد أََصْبتُْم، اْقِسُموا، َواْضِربُوا لي معُكْم َسْهًما فََضِحَك َرسوُل هللاَّ

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

 ]صحيح[| خالصة حكم المحدث :  0013الصفحة أو الرقم: 

 ( مختصراً.0005( واللفظ له، ومسلم )0013التخريج : أخرجه البخاري )

قيةُ بَِشْيٍء ِمن كتاِب هللا تعالى، وأنَّ ُسورةَ الفاتَِحِة فيها ِشفَاٌء؛  وفي الحديث : --5 الرُّ

افية(.  ولِهَذا ِمن أسمائِها )الشَّ

قيِة. --2  وفيه: أْخُذ األُجَرِة على الرُّ

 التفسير

ِحيِم ) بِْسمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َربِّ اْلَعالَِميَن )1هللاَّ ِحيِم )2( اْلَحْمُد هلِلَّ ْحَمِن الرَّ ( َمالِِك 3( الرَّ

يِن ) َراطَ اْلُمْستَقِيَم )5( إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن )2يَْوِم الدِّ ( ِصَراطَ الَِّذيَن 6( اْهِدنَا الصِّ

الِّيَن ) أَْنَعْمَت َعلَْيِهمْ   (8َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ

 التفسير 

تضمنت باسم هللا أبدأ قراءة القرآن، مستعينًا به تعالى متبرًكا بذكر اسمه. وقد  - 1

 البسملة ثالثة من أسماء هللا الحسنى، وهي: 

ه "هللا"؛ أي: المعبود بحق، وهو أخص أسماء هللا تعالى، وال يسمى به غير - 1

 سبحانه. 

ْحَمن"؛ أي: ذو الرحمة الواسعة. فهو الرحمن بذاته.  - 2  "الرَّ

ِحيم"؛ أي: ذو الرحمة الواصلة. فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه ومنهم  - 3 "الرَّ

 المؤمنون من عباده.

جميع أنواع المحامد من صفات الجالل والكمال هي له وحده دون من سواه؛ إذ  - 2

لقه ومدبره. و "العالمون" جمُع "عالَم" وهم كل ما سوى هللا هو رب كل شيء وخا

 تعالى.

 ثناء على هللا تعالى بعد حمده في اآلية السابقة. - 3

تمجيد هلل تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث ال تملك نفس لنفس شيئًا.  - 2

 فـ "يوم الدين": يوم الجزاء والحساب.

ك وحدك بأنواع - 5 العبادة والطاعة، فال نشرك معك غيرك، ومنك وحدك  نخصُّ

 نطلب العون في كل شؤوننا، فبيَِدَك الخير كله، وال ُمعين سواك.
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ُدلَّنا إلَى الصراط المستقيم، واسلْك بنا فيه، وثبِّتنا عليه، وزدنا هدى. و"الصراط  - 6

ذي أرسل هللا به المستقيم" هو الطريق الواضح الَّذي ال اعوجاج فيه، وهو اإلسالم الَّ 

 .-صلى هللا عليه وسلم  -محمًدا 

يقين والشهداء  - 8 طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم؛ كالنبيين والصدِّ

والصالحين وَحُسَن أولئك رفيقًا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم 

وا إليه لتفريطهم في يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتد

 طلب الحق واالهتداء إليه كالنصارى.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 صيغة الحمد هلل رب العالمين اتم صيغ الحمد هلل  --1

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

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

 فمثلُ  ؛(  أكبرُ  هللاُ : )  قال وَمنْ  ، َسيِّئَةً  ِعْشُرونَ  عنهُ  وُحطَّتْ  ، حسنةً  ِعْشُرونَ  لهُ  ُكتِبَ 

ِ  اْلَحْمدُ : )  قال وَمنْ  ، ذلكَ  فمثلُ  ؛(  هللاُ  إالَّ  إلَهَ  ال: )  قال وَمنْ  ، ذلكَ  (  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  هلِلَّ

 ( . َسيِّئَةً  ثالثُونَ  عنهُ  وُحطَّتْ  ، حسنةً  ثالثُونَ  لهُ  ُكتِبَتْ  ؛ نفِسهِ  قِبَلِ  من

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة وأبو الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5115: الرقم أو الترغيب الصفحة

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

 مسلم شرط على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  509: الرقم أو الصفحة

 عباده، من والمصطفين األنبياء على والسالم هلل بالتحميد االستفتاح ذلك من ويؤخذ

 وصلوا هللا فحمدوا األدب، هذا جيل عن جيال والوعاظ والخطباء العلماء توارث ولقد

 .والخطب المواعظ وفي المفيدة األمور فواتح في وسلم عليه هللا صلّى هللا رسول على

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

لني و ، به ابتالكَ  مما  البالءُ  ذلك يُِصْبهُ  لم ،"  تفضياًل  خلق ممن كثيرٍ  على فضَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0101: الرقم أو الصفحة

 . الباليا ِمن ويُعافيه اإلنساَن، يَحفَظُ  عليه والثَّناءَ  هللاِ  ِذكرَ  أنَّ : الحديث   وفي
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ِ  رسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري ُ  صلَّى هللاَّ  أنَّ  أو - عاَدهُ، وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  عادَ  ذر   أبا ُ  صلَّى هللاَّ ي أنتَ  بأبي: فقالَ  - وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ ِ، رسولَ  يا وأمِّ  أيُّ  هللاَّ

ِ  إلى أحبُّ  الَكالمِ  ُ  اصطَفاهُ  ما قالَ  هللاَّ  ربِّي ُسبحانَ  وبحمِدِه، ربِّي ُسبحانَ : لمالئَِكتِهِ  هللاَّ

 وبحمِدهِ 

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

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

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

 .َوبَِحْمِدهِ  هللاِ  ُسْبَحانَ : هللاِ  إلى الَكاَلمِ  أََحبَّ  إنَّ : فَقالَ  هللاِ، إلى الَكاَلمِ  بأََحبِّ  أَْخبِْرنِي هللاِ،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0105: الرقم أو الصفحة

 أحبَّ  أنَّ  عنه هللاُ  َرِضيَ  َذر   أبا وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يُخبرُ  الحديث   هذا وفي

 وبَِحْمِده هللاِ  ُسبحانَ  كانَتْ  وإنَّما ،(وبَِحْمِده هللاِ  ُسبحانَ : )تعالى هللاِ  إلى والذِّكرِ  الَكالمِ 

 عن لَه والتَّنزيهِ  الَجميِل، بأَْنواعِ  والثَّناءِ  التَّقديسِ  على الشتمالِها هللاِ؛ إلى الَكالمِ  أََحبَّ 

بَهِ  الِمْثلِ  ِمنَ  عليه يَجوزُ  ال ما ُكلِّ   ِمن الُملِحدونَ  فيه أَْلَحدَ  ما وُكلِّ  والنَّْقِص، والشَّ

 فلَه ُسبحانَه؛ بَِحْمِده كانَ  إنَّما التَّسبيحَ  ذلك بأنَّ  اْعتَِرافٌ  بَِحْمِده،: القائِلِ  وقَولُ . أسمائِه

 . فيه الِمنَّةُ 

 بينكم قسم كما أخالقَكم بينكم قسم هللاَ  إنَّ  مسعودوفي الصحيح عن عبد هللا بن 

نيا يُعطي هللاَ  وإنَّ  ، أرزاقَكم  من إالَّ  اإليمانَ  يُعطي وال ، يُحبُّ  ال ومن يُحبُّ  من الدُّ

 ، يُكابَِده أن اللَّيلَ  وهاب ، يُجاهَده أن العدوَّ  وخاف ، يُنفِقَه أن بالمالِ  ضنَّ  فمن ، أحبَّ 

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

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

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0155: الرقم أو الصفحة

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

ِ  واْلَحْمدُ  هللاِ  وُسْبحانَ  الِميزاَن، الةُ  واألْرِض، السََّمواتِ  بْينَ  ما -تَْملُ  أَوْ - تَْمََلنِ  هلِلَّ  والصَّ

َدقَةُ  نُوٌر، ْبرُ  بُْرهاٌن، والصَّ ةٌ  واْلقُْرآنُ  ِضياٌء، والصَّ  يَْغُدو النَّاسِ  ُكلُّ  َعلَْيَك، أوْ  لََك، ُحجَّ

 .ُموبِقُها أوْ  فَُمْعتِقُها، نَْفَسهُ  فَبايِعٌ 

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



6 
 

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

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

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

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

ومعنى البسملة في الفاتحة: أّن جميع ما يقرر في القرآن من األحكام وغيرها هو  --2

 هلل ومنه، ليس ألحد غير هللا فيه شيء.     

ِ  رسولُ  أَمَرني قالَ     هريرةَ  أبي وفي الصحيح   عن ُ  صلَّى هللاَّ  أن وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

 زادَ  فما اْلكتابِ  فاتحةِ  بقراءةِ  إالَّ  صالةَ  ال أنَّهُ  أناديَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  900: الرقم أو الصفحة

 (8108) وأحمد له، واللفظ( 900) داود أبو أخرجه:  التخريج

قَامِ  المالَ  أْنَزْلنا إنَّا:  قال جلَّ  و عزَّ  هللاَ  إنَّ   وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي  إِلِ

الةِ   كان لَوْ  و ، ثَانٍ  إليهِ  يَُكونَ  أنْ  أَلحبَّ  ، وادٍ  آدمَ  اِلبنِ  كان ولَوْ  الزكاِة، إِيتَاءِ  و ، الصَّ

 يَتُوبُ  ثُمَّ  ، التَُّرابُ  إاِلَّ  آدمَ  ابنِ  َجْوفَ  يَْمَلُ  ال و ، ثالثٌ  إليِهما يَُكونَ  أنْ  أَلحبَّ  واِديانِ  لهُ 

 تابَ  َمنْ  على هللاُ 

الصحيحة  السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الليثي واقد أبو:  الراوي

 |  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5308: الرقم أو الصفحة

ن الحديث   وهذا ن لَْفظًا الَمنسوَخة   المعاني م  ، م   .صحيح   معناه   ولكن   الق رآن 

 إالَّ  بَطنَه يَمَلُ  ال وأنَّهُ  الماِل، َكثَرةُ  يُشبُِعه ال اآلَدميَّ  أنَّ  على يَُدلُّ  ما :الحديث   في  --5

 .التُّرابُ 

، ِحرصِ  ِمن يُقَلِّلُ  ال المالِ  ِمن اإلكثارَ  أنَّ : وفيه --2  .َشَرِهه ِمن يَهِضمُ  َوال اآلَدميِّ

 .بِالمالِ  والفِتنةِ  بِالمالِ  االنِشغالِ  ِمن الَحَذرُ : وفيه --3

هِ  أْكبَرَ  يَكونَ  أنْ  يَنبَغي الُمؤِمنَ  أنَّ : وفيه  --2 ه وأالَّ  لَِلِخرِة، الَعَملُ  هَمِّ نيا تَُغرَّ  الدُّ

 .وَشهَواتُها
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قال : صليُت وراَء أبي هريرةَ،فقَرأ بسِم هللاِ  روي البخاري معلقا  عن نعيم  المجمر ،

الِّيَن ، فقال : آميَن ،وقال الناُس :  الرحمِن الرحيِم، ثم قَرأ بأمِّ القرآِن حتى بلَغ وال الضَّ

آميَن، ويقوُل : كلما سَجد : هللاُ أكبُر، وإذا قام مَن الجلوِس : هللاُ أكبُر، ويقوُل إذا سلَّم : 

ني ألشبَهُكم صالةً برسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ) لفظٌ واحٌد ( والذي نفسي بيِده إ

 غيَر أنَّ محمَد بَن عبِد هللاِ، قال : وإذا قام مَن الجلوِس في االثنيِن،قال : هللاُ أكبرُ 

الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقالني | المصدر : تغليق التعليق 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0/005الصفحة أو الرقم: 

(، وأخرجه موصوالً النسائي 190التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث )

 ( باختالف يسير.50558(، وأحمد )801)

الِة[   وجاء عن عمر بن الخطاب  أنَّهُ كاَن ال يجهُر ]بالبَسَملَِة في الصَّ

 | المحدث : العيني | المصدر : نخب االفكار -الراوي : 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0/159الصفحة أو الرقم: 

بَيِر ؛ ألنَّه كان  وأثر آخر  الِة مخالفةً البِن الزُّ ُل من أسرَّ البسملةَ في الصَّ كان عمُرو أوَّ

 يجهُر بها

| المحدث : ابن حجر العسقالني | المصدر : تهذيب التهذيب الصفحة أو  -الراوي : 

 محدث : إسناده صحيح| خالصة حكم ال 9/08الرقم: 

مما سبق هناك من الصحابه كأبي هريرة كان يجهر بالبسمله  عند القراءة في الصالة 

ِحيِم( وهناك من كان يسر بها في القراءة في الصالة جهرا  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ جهرا )بِْسِم هللاَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن( مثل عمر بن الخطاب وعل) ويبدأ ب ي المسلم ان يفل مايراه اْلَحْمُد هلِلَّ

مناسبا له الن كال األمرين وارد عن النبي صلي هللا عليه وسلم بتقليد صحابته الكرام 

 له 

كيفية حمد هللا: الفاتحة ذلك النشيد العاقد للصلة مع هللا، والذي علّمنا هللا إياه،  --1

 يقرؤه المؤمن في كل المناسبات، في الصالة وغيرها  

هللا  في صفة قراءة النبي للفاتحة  عن أم سلمة أم المؤمنين رضيأخرج األلباني 

ِ ربِّ    عنها حيِم الحمُد هللَّ حمِن الرَّ ِ الرَّ ِ صلى هللا عليه وسلم )بسِم هللاَّ قراءةَ رسوِل هللاَّ

حيِم ملِِك يوِم الدِّين( يقطُع قراءتَهُ آيةً آيةً. حمِن الرَّ  العالميَن الرَّ
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المؤمنين | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح أبي داود الراوي : أم سلمة أم 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 5005الصفحة أو الرقم: 

 الوقوُف على كلِّ آيٍة وإْن تَعلَّقَت بما بَعَدها. وفي الَحديث :

الثًا َمن َصلَّى َصالةً لَْم يَْقَرْأ فيها بأُمِّ القُْرآِن فَهي ِخداٌج ثَ  روي مسلم عن أبي هريرة

َغْيُر تَماٍم. فقِيَل ألَبِي هَُرْيَرةَ: إنَّا نَُكوُن وراَء اإلماِم؟ فقاَل: اْقَرْأ بها في نَْفِسَك؛ فإنِّي 

الةَ بَْينِي وبْيَن  ُ تَعالَى: قََسْمُت الصَّ ُ عليه وسلََّم يقوُل: قاَل هللاَّ َسِمْعُت َرسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ُ َعْبِدي نِْصفَْيِن، ولَِعْبدِ  ِ َربِّ العالَِميَن{، قاَل هللاَّ ي ما َسأََل، فإذا قاَل الَعْبُد: }اْلَحْمُد هلِلَّ

ُ تَعالَى: أْثنَى َعلَيَّ َعْبِدي،  ِحيِم{، قاَل هللاَّ ْحَمِن الرَّ تَعالَى: َحِمَدنِي َعْبِدي، وإذا قاَل: }الرَّ

َدنِي َعْبدِ  يِن{، قاَل: َمجَّ َض إلَيَّ َعْبِدي، فإذا وإذا قاَل: }مالِِك يَوِم الدِّ ةً فَوَّ ي، وقاَل َمرَّ

قاَل: }إيَّاَك نَْعبُُد وإيَّاَك نَْستَِعيُن{ قاَل: هذا بَْينِي وبْيَن َعْبِدي، ولَِعْبِدي ما َسأََل، فإذا 

راطَ الُمْستَقِيَم ِصراَط الَّذيَن أْنَعْمَت عليهم غيِر الَمْغُضوِب عليهم وال  قاَل: }اْهِدنا الصِّ

 الِّيَن{ قاَل: هذا لَِعْبِدي ولَِعْبِدي ما َسأََل.الضَّ 

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 081الصفحة أو الرقم: 

 : النَّهُي عن َجهِر المأموِم خلف اإلمام بالقراءةِ في الحديث

ِ  رسولَ  أنَّ   وفي الصحيح عن أبي هريرة ُ  صلَّى هللاَّ  َصالةٍ  من انَصرفَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا نَعم رجلٌ  فَقالَ  ؟ آنفًا منُكم أحدٌ  َمعيَ  قرأ هل فَقالَ  بالقراءةِ  فيها َجهرَ   قالَ  هللاَّ

ِ  رسولِ  معَ  القراءةِ  عنِ  النَّاسُ  فانتَهى قالَ  القُرآنَ  أناَزعُ  لي ما أقولُ  إنِّي ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

ُ  صلَّى النَّبيُّ  فيهِ  َجهرَ  فيما وسلَّمَ  عليهِ  لواتِ  منَ  بالقراءةِ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  سِمعوا حينَ  الصَّ

ِ  رسولِ  من ذلِك ُ  صلَّى هللاَّ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  903: الرقم أو الصفحة

 .اإلمامِ  خْلفَ  القراءةِ  عن النَّْهيُ : الحديث وفي --5

الةِ  في يُْتلَى فيما والتَّدبُّرِ  الُخشوعِ  على الحثُّ : وفيه --2  .الصَّ

. شيئًا لنفس نفس تملك ال حيث القيامة، يوم في ما لكل المالك بأنه تعالى هلل تمجيد - 2

 .والحساب الجزاء يوم": الدين يوم" فـ
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 قال الناسَ  هللاُ  يَحُشرُ  قال أو العبادَ  هللاُ  يَحُشرُ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

 فيناِدي شيءٌ  معهم ليس قال بُْهًما ما قلتُ  قال بُْهًما ُغْراًل  ُعراةً  الشامِ  إلى بيِده وأْوَمى

يَّانُ  أنَا الملِكُ  أنَا قَُربَ  من يسمُعه كما بَُعدَ  من يسمُعه بصوتٍ   أهلِ  من ألحدٍ  ينبغي ال الدَّ

 النارِ  أهلِ  من ألحدٍ  والينبغي بمظلََمةٍ  يُطالبُه النارِ  أهلِ  من وأحدٌ  الجنةَ  يَدخلَ  أن الجنةِ 

 ُغْراًل  ُعراةً  نأتي وإنَّا وكيف قالوا بمظلََمةٍ  يُطالبُه الجنةِ  أهلِ  من وأحدٌ  النارَ  يَدخلَ  أن

 والسيئاتِ  بالحسناتِ  قال بُْهًما

السنة  كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  155: الرقم أو الصفحة

دَ  أنْ  إنسان   لك ل   تَذكير   هذا وفي  فْليَتَحلَّْله أَحًدا، ظلَم قد كان وإنْ  ،الن اس   ظ ْلم   عن يَبتَع 

 .ِدرهَمٌ  وال فيه ِدينارٌ  ال يَومٌ  يأتيَ  أنْ  قَبلَ  اليَومَ 

وتِ  إثباتُ : الحديث   وفي  بَجاللِه   يَليقُ  ما على وجلَّ  عزَّ  هللِ  الصَّ

َراطَ اْلُمْستَقِيَم(  --5 فقدروي علينا ان نطلب من هللا الهداية لقوله تعالي )اْهِدنَا الصِّ

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

ًما، فال  ْمُت الظُّْلَم علَى نَْفِسي، َوَجَعْلتُهُ بْينَُكْم ُمَحرَّ َوتََعالَى أنَّهُ قاَل: يا ِعبَاِدي إنِّي َحرَّ

ْم َضالٌّ إال  َمن َهَدْيت ه ، فَ تَظَالَُموا،  لُّك  بَاد ي ك  ْم،يا ع  ك  يا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم  اْستَْهد ون ي أَْهد 

َجائٌِع، إالَّ َمن أَْطَعْمتُهُ، فَاْستَْطِعُمونِي أُْطِعْمُكْم، يا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم َعاٍر، إالَّ َمن َكَسْوتُهُ، 

نُوَب َجِميًعا، فَاْستَْكُسونِي أَْكُسُكْم، يا ِعبَاِدي إنَُّكْم تُْخِطئُوَن باللَّْيِل َوالنَّهَاِر، َوأَنَ  ا أَْغفُِر الذُّ

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

لَُكْم َوآِخَرُكْم وإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا علَى أَْتقَى قَْلِب َرُجٍل  فَتَْنفَُعونِي، يا ِعبَاِدي لو أنَّ أَوَّ

لَُكْم َوآِخَرُكْم وإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم  َواِحٍد ِمنُكْم، ما َزاَد ذلَك في ُمْلِكي شيئًا، يا ِعبَاِدي لو أنَّ أَوَّ

لَُكْم  َكانُوا علَى أَْفَجِر قَْلِب َرُجٍل َواِحٍد، ما نَقََص ذلَك ِمن ُمْلِكي شيئًا، يا ِعبَاِدي لو أنَّ أَوَّ

ْنَسُكْم َوِجنَُّكْم قَاُموا في َصِعيٍد َواِحٍد فََسأَلُونِي فأْعَطْيُت ُكلَّ إْنَساٍن َمْسأَلَتَهُ، ما َوآِخَرُكْم وإ

ا ِعنِدي إالَّ كما يَْنقُُص الِمْخيَطُ إَذا أُْدِخَل البَْحَر، يا ِعبَاِدي إنَّما هي  نَقََص ذلَك ممَّ

َ َوَمن َوَجَد غيَر  أَْعَمالُُكْم أُْحِصيهَا لَُكْم، ثُمَّ أَُوفِّيُكمْ  إيَّاهَا، فَمن َوَجَد َخْيًرا، فَْليَْحَمِد هللاَّ

ْمُت علَى نَْفِسي الظُّْلَم وعلَى ِعبَاِدي، فال  ذلَك، فال يَلُوَمنَّ إالَّ نَْفَسهُ.وفي روايٍة: إنِّي َحرَّ

 تَظَالَُموا.

حة أو الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصف

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0111الرقم: 

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

هم في أموِر ِدينِهم وُدنياهم.  مصالِِحهم، ودْفِع مضارِّ
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 وفيه: أنَّ هللاَ تعالى يُحبُّ أْن يسألَه العباُد ويَستغفُِروه. --2

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

 وفيه: أنَّ َخزائنَه ال تنفُذ وال تنقُص. --2

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

 نفِسه وهََواه.

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

 وفيه: ذْكُر كماِل قُدرتِه تعالى وكماِل ُملِكه --8

نطلب من هللا الهداية  وان تكون الهداية منه ال من غيره وال نفعل كما فعل  --0

 المغضوب عليهم من اليهود والضالين من النصاري 

أِْم  وفي صحيح البخاري عن عبد هللا بن عمر أنَّ َزْيَد بَن َعْمِرو بِن نُفَْيٍل َخَرَج إلى الشَّ

يِن، ويَْتبَُعهُ، فَلَقَِي َعالًِما ِمَن اليَهُوِد فََسأَلَهُ عن ِدينِِهْم، فَقاَل: إنِّي لََعلِّي أْن  يَْسأَُل َعِن الدِّ

ن َغَضب  هللا   أِديَن ِدينَُكْم، فأْخبِْرنِي، فَقاَل: ال تَُكوُن علَى ِدينِنَا حتَّى  يب َك م  َذ بنَص   ،تَأْخ 

ن َغَضب  هللا    ِ شيئًا أبًَدا، وأنَّى أْستَِطيُعهُ قاَل َزْيد  ما أف رُّ إال  م  ، واَل أْحِمُل ِمن َغَضِب هللاَّ

؟ قاَل: فَهْل تَُدلُّنِي علَى غيِرِه، قاَل: ما أْعلَُمهُ إالَّ أْن يَكوَن َحنِيفًا، قاَل َزْيٌد: وما الَحنِيفُ 

َ، فََخَرَج َزْيٌد فَلَقَِي َعالًِما ِمَن  ِديُن إْبَراِهيَم لَْم يَُكْن يَهُوِديًّا، واَل نَْصَرانِيًّا، واَل يَْعبُُد إالَّ هللاَّ

ن لَْعنَة  هللا  ،النََّصاَرى فََذَكَر ِمْثلَهُ، فَقاَل: لَْن تَُكوَن علَى ِدينِنَا  يب َك م  َذ بنَص  : قالَ  حت ى تَأْخ 

ن لَْعنَة  هللا   ما أفِرُّ إالَّ  ِ، واَل ِمن َغَضبِِه شيئًا أبًَدا، وأنَّى م  ، واَل أْحِمُل ِمن لَْعنَِة هللاَّ

أْستَِطيُع فَهْل تَُدلُّنِي علَى غيِرِه، قاَل: ما أْعلَُمهُ إالَّ أْن يَكوَن َحنِيفًا، قاَل: وما الَحنِيُف؟ 

ا َرأَى َزْيٌد قَْولَهُْم قاَل: ِديُن إْبَراِهيَم لَْم يَكُ  َ، فَلَمَّ ْن يَهُوِديًّا واَل نَْصَرانِيًّا، واَل يَْعبُُد إالَّ هللاَّ

ا بََرَز َرفََع يََدْيِه فَقاَل: اللَّهُمَّ إنِّي أْشهَُد أنِّي علَى ِديِن  في إْبَراِهيَم عليه السَّاَلُم َخَرَج، فَلَمَّ

 إْبَراِهيَم،

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح 0901أو الرقم: 

 َحذوَ  إسرائيل بني على أتى ما أمَّتي على ليأتينَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

هُ  أتى من ِمنهم كانَ  إن حتَّى ، بالنَّعلِ  النَّعلِ  تي في لَكانَ  عالنيَةً  أُمَّ  ، ذلِكَ  يصنعُ  من أمَّ

قت إسرائيل بَني وإنَّ  تي وتفترقُ  ، ملَّةً  وسبعينَ  ثِنتينِ  على تفرَّ  وسبعينَ  ثالثٍ  على أمَّ

ِ  رسولَ  يا هيَ  َمن:  قالوا ، واِحدةً  ملَّةً  إالَّ  النَّارِ  في كلُّهم ، ملَّةً   علَيهِ  أَنا ما:  قالَ  ؟ هللاَّ

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0355: الرقم أو الصفحة

 ،(55353( )55/10) والطبراني له، واللفظ( 0355) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (555) والحاكم

تِه عالماتِ  ِمن َعالمةٌ  :الحديث   هذا وفي --5  .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى نُبوَّ

 صلَّى نبيِّه وُسنَّةِ  هللاِ  بكتابِ  االعتصامِ  وتَْركِ  إسرائيَل، بَنِي اتِّباعِ  ِمن تحذيرٌ : وفيه --2

 .وسلَّم علَيه هللاُ 

 على دينِهم في افترقوا الِكتابينِ  أهلَ  إنَّ  وفي الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان

 األهواَء، يعني ِملَّةً، وسبعينَ  ثالثٍ  على َستَْفتَِرقُ  األمةَ  هذه وإنَّ  ِملَّةً، وسبعينَ  ثِْنتَْينِ 

 الجماعةُ  وهي واحدةً، إال النارِ  في ُكلُّها

الطحاوية  شرح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سفيان أبي بن معاوية:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  150: الرقم أو الصفحة

 افتَرقوا الكتابِ  أهلِ  من قبلَكم َمن إنَّ  أال وفي الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان

 وسبعونَ  ثِنتانِ :  وسبعين ثالثٍ  على ستَفتِرقُ  الِملَّةَ  هذهِ  وإنَّ  ، ِملَّةً  وسبعين ثِنتين على

تي من سيخرجُ  وإنَّهُ  الجماعةُ  وهيَ  ، الجنَّةِ  في وواحدةٌ  ، النَّارِ  في  بِهم تَجارى أقوامٌ  أُمَّ

 دخلَه إالَّ  ِمفصلٌ  وال ِعْرقٌ  منه يَبقى ال ، لصاِحبِه الَكلبُ  يَتَجارى كما األهواءُ  تلكَ 

داود  أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سفيان أبي بن معاوية:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5181: الرقم أو الصفحة

تِه َدالئلِ  من معجزةٌ  :الَحديث   هذا وفي --5  .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى الشَّريفةِ  نُبوَّ

 هللاُ  صلَّى نبيِّه وُسنَّةِ  هللاِ  بكتابِ  االعتِصامِ  وتْركِ  األهواءِ  اتِّباعِ  ِمنِ  تَحذيرٌ : وفيه --2

 .وسلَّم عليه

 موقف  اليهود والنصاري عند رؤية هللا يوم القيامة 

أنَّ أُنَاًسا في َزَمِن النبيِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم  روي البخاري عن أبي سعيد الخدري

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

وَن في ُرْؤيَِة الشَّْمِس بالظَِّهيَرِة َضْوٌء ليَس فِيهَا َسَحاٌب، قالوا: اَل، قَاَل وهْل  تَُضارُّ

وَن في ُرْؤيَِة القََمِر لَْيلَةَ البَْدِر َضْوٌء ليَس فِيهَا َسَحاٌب؟: قالوا: اَل، قَاَل النبيُّ  تَُضارُّ

ِ عزَّ وجلَّ يَوَم القِيَاَمِة، إالَّ كما  َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: ما تَُضاُروَن في ُرْؤيَِة هللاَّ
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ٍة ما َكانَْت تَْعبُُد، تَُضاُروَن في ُرْؤيَِة أَحِدِهمَ  ٌن تَْتبَُع ُكلُّ أُمَّ َن ُمَؤذِّ ا، إَذا كاَن يَْوُم القِيَاَمِة أذَّ

ِ ِمَن األْصنَاِم واألْنَصاِب، إالَّ يَتََساقَطُوَن في النَّاِر، حتَّى  فال يَْبقَى َمن كاَن يَْعبُُد غيَر هللاَّ

َ بَ  رٌّ أْو فَاِجٌر، وُغبََّراُت أْهِل الِكتَاِب فيُْدَعى اليَهُوُد فيُقَاُل إَذا لَْم يَْبَق إالَّ َمن كاَن يَْعبُُد هللاَّ

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

ْشنَا َربَّنَا فَاْسقِنَا، فيَُشاُر أاَل تَِرُدوَن َصاِحبٍَة واَل ولٍَد، فََماَذا تَْبُغوَن؟ فَقالوا: َعطِ 

فيُْحَشُروَن إلى النَّاِر َكأنَّهَا َسَراٌب يَْحِطُم بَْعُضهَا بَْعًضا فَيَتََساقَطُوَن في النَّاِر، ثُمَّ يُْدَعى 

ِ، فيُقَاُل لهْم:  النََّصاَرى فيُقَاُل لهْم: َمن ُكْنتُْم تَْعبُُدوَن؟ قالوا: ُكنَّا نَْعبُُد الَمِسيَح اْبنَ  هللاَّ

ِل حتَّى  ُ ِمن َصاِحبٍَة واَل ولٍَد، فيُقَاُل لهْم: َماَذا تَْبُغوَن؟ فََكذلَك ِمْثَل األوَّ َكَذْبتُْم، ما اتََّخَذ هللاَّ

، أْو فَاِجٍر، أتَاهُْم َربُّ الَعالَِميَن في أْدنَ  َ ِمن بَر  ى ُصوَرٍة إَذا لَْم يَْبَق إالَّ َمن كاَن يَْعبُُد هللاَّ

ٍة ما َكانَْت تَْعبُُد، قالوا: فَاَرْقنَا  ِمَن الَّتي َرأَْوهُ فِيهَا، فيُقَاُل: َماَذا تَْنتَِظُروَن تَْتبَُع ُكلُّ أُمَّ

ْنيَا علَى أْفقَِر ما ُكنَّا إليِهم ولَْم نَُصاِحْبهُْم، ونَْحُن نَْنتَِظُر َربَّنَا الذي ُكنَّا نَْعبُُد،  النَّاَس في الدُّ

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

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5195الصفحة أو الرقم: 

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

سورة الفاتحة  رقية لغير المسلم وللمسلم من لدغ العقرب  ورقية للمسلم وغيره  --1

 بوجه عام 

اْنطَلََق نَفٌَر ِمن أَْصَحاِب النبيِّ َصلَّى هللاُ عليه  روي البخاري عن أبي سعيد الخدري

علَى َحي  ِمن أَْحيَاِء الَعَرِب، فَاْستََضافُوهُْم فأبَْوا  وسلََّم في َسْفَرٍة َسافَُروهَا، حتَّى نََزلُوا

، فََسَعْوا له بُكلِّ شيٍء ال يَْنفَُعهُ شيٌء، فَقاَل بَْعُضهُْم:  أَْن يَُضيِّفُوهُْم، فَلُِدَغ َسيُِّد ذلَك الَحيِّ

ْهَط الَِّذيَن نََزلُوا، لََعلَّهُ أَْن يَكوَن عِ  ْنَد بَْعِضِهْم شيٌء، فأتَْوهُْم، فَقالوا: يا لو أَتَْيتُْم هَُؤاَلِء الرَّ

ْهطُ إنَّ َسيَِّدنَا لُِدَغ، َوَسَعْينَا له بُكلِّ شيٍء ال يَْنفَُعهُ، فَهْل ِعْنَد أََحٍد ِمنُكم ِمن  أَيُّهَا الرَّ

ِ لَقَِد اْستََضفْ  ِ إنِّي أَلَْرقِي، َولَِكْن َوهللاَّ نَاُكْم فَلَْم تَُضيِّفُونَا، شيٍء؟ فَقاَل بَْعُضهُْم: نََعْم، َوهللاَّ

فَما أَنَا بَراٍق لَُكْم حتَّى تَْجَعلُوا لَنَا ُجْعاًل، فََصالَُحوهُْم علَى قَِطيٍع ِمَن الَغنَِم، فَاْنطَلََق يَْتفُِل 

ِ َربِّ الَعالَِميَن فََكأنَّما نُِشطَ ِمن ِعقَاٍل، فَاْنطَلََق يَْمِشي َوما به قَلَبَةٌ،  عليه، َويَْقَرأُ: الَحْمُد هلِلَّ

قاَل: فأْوفَْوهُْم ُجْعلَهُُم الذي َصالَُحوهُْم عليه، فَقاَل بَْعُضهُْم: اْقِسُموا، فَقاَل الذي َرقَى: ال 

تَْفَعلُوا حتَّى نَأْتَِي النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم فَنَْذُكَر له الذي َكاَن، فَنَْنظَُر ما يَأُْمُرنَا، 

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم فََذَكُروا له، فَقاَل: َوما يُْدِريَك أنَّهَا ُرْقيَةٌ، ثُمَّ فَقَِدُموا علَى رَ  سوِل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه  قاَل: قْد أََصْبتُْم، اْقِسُموا، َواْضِربُوا لي معُكْم َسْهًما فََضِحَك َرسوُل هللاَّ

 وسلََّم.
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ري | المصدر : صحيح البخاري الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخا

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0013الصفحة أو الرقم: 

 ( مختصراً.0005( واللفظ له، ومسلم )0013التخريج : أخرجه البخاري )

قيةُ بَِشْيٍء ِمن كتاِب هللا تعالى، وأنَّ ُسورةَ الفاتَِحِة فيها ِشفَاٌء؛  وفي الحديث : --5 الرُّ

افية(.ولِهَذا ِمن أسمائِه  ا )الشَّ

قيِة. --2  وفيه: أْخُذ األُجَرِة على الرُّ

ط ان   ؛ هللا عبد بن   وفي الصحيح عن ح  قَاشيُّ  األْشَعِريِّ  ُموَسى أبِي مع َصلَّْيتُ    الر 

ا َصاَلةً  تِ : القَْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  قالَ  القَْعَدةِ  ِعْندَ  كانَ  فَلَمَّ اَلةُ  أُقِرَّ َكاِة؟ بالبِرِّ  الصَّ ا قالَ  والزَّ  فَلَمَّ

اَلةَ  ُموَسى أبو قََضى  فأَرمَّ : قالَ  وَكَذا؟ َكَذا َكلَِمةَ  القَائِلُ  أيُُّكمُ : فَقالَ  اْنَصَرفَ  وَسلَّمَ  الصَّ

: قالَ  قُْلتَهَا؟ ِحطَّانُ  يا لََعلَّكَ : فَقالَ  القَْوُم، فأَرمَّ  وَكَذا؟ َكَذا َكلَِمةَ  القَائِلُ  أيُُّكمُ : قالَ  ثُمَّ  القَْوُم،

 إالَّ  بهَا أُِردْ  ولَمْ  قُلتُهَا، أنَا: القَْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فَقالَ  بهَا تَْبَكَعنِي أنْ  َرِهْبتُ  ولقَدْ  قُلتُهَا، ما

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  إنَّ  َصاَلتُِكْم؟ في تَقُولونَ  كيفَ  تَْعلَُمونَ  أما: ُموَسى أبو فَقالَ  الَخْيرَ   هللاَّ

 ثُمَّ  ُصفُوفَُكمْ  فأقِيُموا َصلَّْيتُمْ  إَذا: فَقالَ . َصاَلتَنَا وَعلََّمنَا ُسنَّتَنَا لَنَا فَبَيَّنَ  َخَطبَنَا وسلَّمَ  عليه

ُكمْ  الِّينَ  واَل  عليهم الَمْغُضوبِ  َغْيرِ } قالَ  وإذْ  فََكبُِّروا، َكبَّرَ  فَإَِذا أَحُدُكْم، ْليَُؤمَّ { الضَّ

ُ  يُِجْبُكمُ  آِميَن،: فَقُولوا ،[8: الفاتحة]  اإلَمامَ  فإنَّ  واْرَكُعوا، فََكبُِّروا وَرَكعَ  َكبَّرَ  فَإَِذا هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  قَْبلَُكْم، ويَْرفَعُ  قَْبلَُكْم، يَْرَكعُ  : قالَ  وإَذا بتِْلكَ  فَتِْلكَ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َسِمعَ  ُ  يَْسَمعُ  الَحْمدُ  لكَ  َربَّنَا اللَّهُمَّ : فَقُولوا. َحِمَدهُ  لَِمن هللاَّ َ  فإنَّ  لَُكْم، هللاَّ  وتََعالَى، تَبَاَركَ  هللاَّ

ُ  َصلَّى نَبِيِّهِ  لَِسانِ  علَى قالَ  ُ  َسِمعَ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ  فََكبُِّروا وَسَجدَ  َكبَّرَ  وإَذا َحِمَدهُ  لَِمن هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  قَْبلَُكمْ  ويَْرفَعُ  قَْبلَُكمْ  يَْسُجدُ  اإلَمامَ  فإنَّ  واْسُجُدوا : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

لِ  ِمن فَْليَُكنْ  القَْعَدةِ  ِعْندَ  كانَ  وإَذا بتِْلَك، فَتِْلكَ  لََواتُ  الطَّيِّبَاتُ  التَِّحيَّاتُ : أَحِدُكمْ  قَْولِ  أوَّ  الصَّ

 ِ  هللاِ  ِعبَادِ  وعلَى َعلَْينَا السَّاَلمُ  وبََرَكاتُهُ، هللاِ  وَرْحَمةُ  النبيُّ  أيُّها َعلَْيكَ  السَّاَلمُ  هلِلَّ

الِِحيَن، ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ  الصَّ ًدا أنَّ  وأَْشهَدُ  هللاَّ : ِزيادة روايةٍ  وفي. وَرسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ

َ  فإنَّ : رواية وفي. فأْنِصتُوا قََرأَ  وإَذا ُ  َصلَّى نَبِيِّهِ  لَِسانِ  علَى قََضى وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  عليه هللاَّ

ُ  َسِمعَ  وسلَّمَ   .َحِمَدهُ  لَِمن هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  505: الرقم أو الصفحة

فوفِ  بإقامة األمرُ  :الحديث   في --5  .الصُّ

 .اإلمامِ  مع المأمومِ  تأمينُ : وفيه --2
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كوعِ  في لإلمام المأمومِ  ُمتابَعةُ : وفيه --3  .والسُّجودِ  الرُّ

 .التَّشهُّدِ  ِصيغةِ  بيانُ : وفيه --2

 قول آمين بعد قول غير المغضوب عليهم وال الضالين لإلمام والمأموم --5

 انتهي التفسير التربوي لسورة الفاتحة

 سورة البقرة -5

 البَْيتِ  ِمنَ  يَْنفِرُ  الشَّْيطانَ  إنَّ  َمقابَِر، بُيُوتَُكمْ  تَْجَعلُوا ال وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .البَقََرةِ  ُسوَرةُ  فيه تُْقَرأُ  الذي

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  190: الرقم أو الصفحة

 .البقَرةِ  ُسوَرةِ  فَضيلةُ  :الَحديث   وفي --5

 .البُيوتِ  في الذِّكرِ  وَكثَرةِ  القُرآِن، قِراَءةِ  على الحثُّ : وفيهِ  --2

رها والقُلوبَ  البُيوتَ  يُْحيي والذِّكرَ  القُرآنَ  أنَّ  إلى النَّاسِ  تَوجيهُ : وفيه --3  .ويُعمِّ

 َشفِيًعا القِياَمةِ  يَومَ  يَأْتي فإنَّه القُْرآنَ  اْقَرُؤوا وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي

ْهراَوْينِ  اْقَرُؤوا ألَْصحابِِه،  القِياَمةِ  يَومَ  تَأْتِيانِ  فإنَّهُما ِعْمراَن، آلِ  وُسوَرةَ  البَقََرةَ، الزَّ

، طَْيرٍ  ِمن فِْرقانِ  َكأنَّهُما أوْ  َغيايَتاِن، َكأنَّهُما أوْ  َغماَمتاِن، َكأنَّهُما انِ  َصوافَّ  عن تُحاجَّ

 تَْستَِطيُعها وال َحْسَرةٌ، وتَْرَكها َرَكةٌ،بَ  أْخَذها فإنَّ  البَقََرِة، ُسوَرةَ  اْقَرُؤوا أْصحابِِهما،

 وَكأنَّهُما: قالَ  أنَّه غيرَ [: رواية وفي. ]السََّحَرةُ : البَطَلَةَ  أنَّ  بَلََغنِي: ُمعاِويَةُ  قالَ . البَطَلَةُ 

 .بَلََغنِي ُمعاِويَةَ  قَْولَ  يَْذُكرْ  ولَمْ  ِكلَْيِهما، في

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  905: الرقم أو الصفحة

 وعظم ِعمراَن، وآلِ  البقَرةِ  ُسوَرةِ  وفَضيلةُ  القُرآِن، قِراَءةِ  على الحثُّ : الَحديث   وفي

 .ُخصوًصا البقرة سورة

يم   ح  ْحمن  الر   ب ْسم  هللا   الر 

 [1الى  5( : اآليات 0البقرة )صفات المؤمنين وجزاء المتقين ]سورة  -5
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( الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُقِيُموَن 2( ذلَِك اْلِكتاُب ال َرْيَب فِيِه هُدًى لِْلُمتَّقِيَن )1الم )

ا َرَزْقناهُْم يُْنفِقُوَن ) الةَ َوِممَّ ْبلَِك ( َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوما أُْنِزَل ِمْن قَ 3الصَّ

 (5أُولئَِك َعلى هُدًى ِمْن َربِِّهْم َوأُولئَِك هُُم اْلُمْفلُِحوَن ) (2اآْلِخَرِة هُْم يُوقِنُوَن )َوبِ 

] ير   ]الت ْفس 

}الم{ هذه من الحروف التي افتُتِحت بها بعض سور القرآن، وهي حروٌف  - 1

إلخ(، ولها حكمةٌ هجائية ال معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا )أ، ب، ت، 

وَمْغًزى؛ حيث ال يوجد في القرآن ما ال حكمة له، ومن أهم ِحَكمها اإلشارة إلى 

ن من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها؛ لذا يأتي  التحدي بالقرآن الَّذي يتكوَّ

 غالبًا بعدها ذكٌر للقرآن الكريم، كما في هذه السورة.

يه، ال من جهة تنزيله، وال من حيث لفظه ومعناه، ذلك القرآن العظيم ال شك ف - 2

 فهو كالم هللا، يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه.

الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما ال يُدرك بالحواس وغاب عنّا، مما أخبر  - 2 - 3

هللا عنه أو أخبر عنه رسوله، كاليوم اآلخر، وهم الذين يقيمون الصالة بأدائها وفق ما 

ع هللا من شروطها، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم شر

هللا، بإخراج الواجب كالزكاة، أو غير الواجب كصدقة التطوع؛ رجاء ثواب هللا، وهم 

والذي أنزل على سائر األنبياء  -أيها النبي-الذين يؤمنون بالوحي الَّذي أنزل هللا عليك 

من قبلك دون تفريق، وهم الذين يؤمنون إيمانًا جازًما  -صلى هللا عليه وسلم  -

 باآلخرة وما فيها من الثواب والعقاب.

ٍن من طريق الهداية، وهم الفائزون في  - 5 هؤالء الُمتَِّصفون بهذه الصفات على تَمكُّ

 هم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون.الدنيا واآلخرة بنَيل

 السند قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن و

هذه صفات المؤمنين ومنهاجهم وقانونهم في الحياة اإلسالمية: إيمان شامل كامل  --1

بكل ما غاب علمه عنهم، كذات هللا تعالى ومالئكته والدار اآلخرة، مما أخبر عنه 

القرآن العظيم وأرشد إليه الدليل السليم، واإليمان مقرون بالعمل الصالح: وهو إقامة 

واإلنفاق في سبيل هللا في الجهاد، وعون الفقراء والمساكين الصالة المفروضة، 

 وصدقة التطوع، والنفقة الواجبة على األهل والولد وذي القربى.

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  علَى القَْيسِ  عبدِ  وْفدُ  قَِدمَ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

ِ، َرسولَ  يا: فَقالوا وسلََّم،  ُمَضَر، ُكفَّارُ  وبْينَكَ  بْينَنَا َحالَتْ  قدْ  َربِيَعةَ  ِمن الَحيَّ  هذا إنَّ  هللاَّ

 َمن إلَْيهِ  ونَْدُعو َعْنكَ  نَأُْخُذهُ  بشيءٍ  فَُمْرنَا الَحَراِم، الشَّْهرِ  في إالَّ  إلَْيكَ  نَْخلُصُ  ولَْسنَا



16 
 

ِ  اإليَمانِ : أْربَعٍ  عن وأَْنهَاُكمْ  بأَْربَعٍ  آُمُرُكمْ : قالَ  وَراَءنَا، ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  وَشهَاَدةِ  ،باهللَّ  - هللاَّ

اَلِة، وإقَامِ  - هََكَذا بيَِدهِ  وَعقَدَ  َكاِة، وإيتَاءِ  الصَّ وا وأَنْ  الزَّ  وأَْنهَاُكمْ  َغنِْمتُْم، ما ُخُمسَ  تَُؤدُّ

بَّاِء،: َعنْ  ادٍ  عن: النُّْعَمانِ  وأَبُو ُسلَْيَماُن، وقالَ  والُمَزفَّتِ  والنَّقِيِر، والَحْنتَِم، الدُّ : َحمَّ

ِ، اإليَمانِ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  َشهَاَدةِ  باهللَّ  .هللاَّ

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

 سليمان وقال: قوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5089: الرقم أو الصفحة

 [ |آخر موضع في وصله معلق... النعمان وأبو

 َسِريِرهِ  علَى يُْجلُِسنِي عبَّاسٍ  اْبنِ  مع أْقُعدُ  ُكْنتُ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 وْفدَ  إنَّ : قالَ  ثُمَّ  َشْهَرْيِن، معهُ  فأقَْمتُ  مالِي ِمن َسْهًما لكَ  أْجَعلَ  حتَّى ِعنِدي أقِمْ : فقالَ 

ا القَْيسِ  عبدِ  : قالوا - الَوْفُد؟ َمنِ  أوْ  - القَْوُم؟ َمنِ : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أتَُوا لَمَّ

ِ  َرسولَ  يا: فقالوا نَداَمى، وال َخزايا غيرَ  بالَوْفِد، أوْ  بالقَْوِم، َمْرَحبًا: قالَ . َربِيَعةُ   إنَّا هللاَّ

 ُمَضَر، ُكفّارِ  ِمن الَحيُّ  هذا وبْينَكَ  وبْينَنا الَحراِم، الشَّْهرِ  في إالَّ  نَأْتِيكَ  أنْ  نَْستَِطيعُ  ال

: األْشِربَةِ  َعنِ  وَسأَلُوهُ  الَجنَّةَ، به ونَْدُخلْ  وراَءنا، َمن به نُْخبِرْ  فَْصٍل، بأَْمرٍ  فَُمْرنا

ِ  باإِليمانِ : أَمَرهُمْ  أْربٍَع، عن ونَهاهُمْ  بأَْربٍَع، فأَمَرهُمْ   اإليمانُ  ما أتَْدُرونَ : قالَ  وْحَدهُ، باهللَّ

 ِ ُ : قالوا وْحَدهُ  باهللَّ ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  َشهاَدةُ : قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ ًدا وأنَّ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ  هللاَّ

الِة، وإقامُ  كاِة، وإيتاءُ  الصَّ  ونَهاهُمْ  الُخُمسَ  الَمْغنَمِ  ِمنَ  تُْعطُوا وأَنْ  َرَمضاَن، وِصيامُ  الزَّ

 اْحفَظُوهُنَّ : وقالَ  الُمقَيَّرِ : قالَ  وُربَّما والُمَزفَِّت، والنَّقِيرِ  بَّاءِ والدُّ  الَحْنتَمِ  َعنِ : أْربَعٍ  عن

 .وراَءُكمْ  َمن بِهنَّ  وأَْخبُِروا

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

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

وال يتجزأ اإليمان بما أنزل هللا، فال بد من اإليمان التفصيلي بكل ما أنزله هللا   --2

تعالى في القرآن، واإليمان اإلجمالي بالكتب والصحف السماوية السابقة، هذا مع 

 العلم بأنه ال يعتد بما دون اليقين في اإليمان.

لَ  كانَ    وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب  َمْعبَدٌ  بالبَْصَرةِ  القََدرِ  في قالَ  َمن أوَّ

، ْحَمنِ  عبدِ  بنُ  وُحَمْيدُ  أنا فاْنطَلَْقتُ  الُجهَنِيُّ ْيِن، الِحْميَِريُّ  الرَّ  لو: فَقُْلنا ُمْعتَِمَرْيِن، أوْ  حاجَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  أْصحابِ  َمن أَحًدا لَقِينا ا فََسأَْلناهُ  وسلََّم، عليه هللاَّ  في هَُؤالءِ  يقولُ  َعمَّ

 وصاِحبِي أنا فاْكتَنَْفتُهُ  الَمْسِجَد، داِخاًل  الَخطَّابِ  بنِ  ُعَمرَ  بنُ  هللاِ  عبدُ  لنا فَُوفِّقَ  القََدِر،

، الَكالمَ  َسيَِكلُ  صاِحبِي أنَّ  فََظنَْنتُ  ِشمالِِه، عن واآلَخرُ  يَِمينِِه، عن أَحُدنا  أبا: فَقُلتُ  إلَيَّ

ْحَمنِ  عبدِ   َشأْنِِهْم، ِمن وَذَكرَ  الِعْلَم، ويَتَقَفَُّرونَ  القُْرآَن، يَْقَرُؤونَ  ناسٌ  قِبَلَنا ظَهَرَ  قدْ  إنَّه الرَّ

 بَِريءٌ  أنِّي فأْخبِْرهُمْ  أُولَئِكَ  لَقِيتَ  فإذا: قالَ  أُنٌُف، األْمرَ  وأنَّ  قََدَر، ال أنْ  يَْزُعُمونَ  وأنَّهُمْ 
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 َذهَبًا، أُُحدٍ  ِمْثلَ  ألََحِدِهمْ  أنَّ  لو ُعَمرَ  بنُ  هللاِ  عبدُ  به يَْحلِفُ  والذي ِمنِّي، بَُرآءُ  وأنَّهُمْ  منهْم،

ُ  قَبِلَ  ما فأْنفَقَهُ  ثَني: قالَ  ثُمَّ  بالقََدِر، يُْؤِمنَ  حتَّى منه هللاَّ : قالَ  الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  أبِي حدَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعْندَ  نَْحنُ  بْينَما  َشِديدُ  َرُجلٌ  علْينا طَلَعَ  إذْ  يَوٍم، ذاتَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

فَِر، أثَرُ  عليه يَُرى ال الشََّعِر، َسوادِ  َشِديدُ  الثِّياِب، بَياضِ   حتَّى أَحٌد، ِمنَّا يَْعِرفُهُ  وال السَّ

ُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َجلَسَ   علَى َكفَّْيهِ  وَوَضعَ  ُرْكبَتَْيِه، إلى ُرْكبَتَْيهِ  فأْسنَدَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

دُ  يا: َوقالَ . ْيهِ فَِخذَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فقالَ  اإلْسالِم، َعنِ  أْخبِْرنِي ُمَحمَّ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  تَْشهَدَ  أنْ  اإلْسالمُ  ًدا وأنَّ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  ُمَحمَّ  وتُقِيمَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

الةَ، كاةَ، وتُْؤتِيَ  الصَّ : قالَ  َسبِياًل، إلَْيهِ  اْستَطَْعتَ  إنِ  البَْيتَ  وتَُحجَّ  َرَمضاَن، وتَُصومَ  الزَّ

قُهُ، يَْسأَلُهُ، له فََعِجْبنا: قالَ  َصَدْقَت،  تُْؤِمنَ  أنْ : قالَ  اإليماِن، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  ويَُصدِّ

،ِ ِه، َخْيِرهِ  بالقََدرِ  وتُْؤِمنَ  اآلِخِر، واْليَومِ  وُرُسلِِه، وُكتُبِِه، وَمالئَِكتِِه، باهللَّ : قالَ  وَشرِّ

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحساِن، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  َصَدْقَت،  تَراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تَراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ

اَعِة، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  يَراَك، فإنَّه : قالَ  السَّائِلِ  ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنها الَمْسُؤولُ  ما: قالَ  السَّ

 ِرعاءَ  العالَةَ  الُعراةَ  الُحفاةَ  تََرى وأَنْ  َربَّتَها، األَمةُ  تَلِدَ  أنْ : قالَ  أماَرتِها، عن فأْخبِْرنِي

اءِ   َمنِ  أتَْدِري ُعَمرُ  يا: لِي قالَ  ثُمَّ  َملِيًّا، فَلَبِْثتُ  اْنطَلَقَ  ثُمَّ : قالَ  البُْنياِن، في يَتَطاَولُونَ  الشَّ

ائِلُ  ُ : قُلتُ  ؟السَّ  .ِدينَُكمْ  يَُعلُِّمُكمْ  أتاُكمْ  ِجْبِريلُ  فإنَّه: قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  9: الرقم أو الصفحة

 .الَخمسةِ  اإلْسالمِ  أركانِ  بَيانُ : الَحديث   في --5

تَّةِ  اإليمانِ  أركانِ  بَيانُ : وفيه --2  .السِّ

 .وَغيِره التَّواُضعِ  ِمنَ  الِعلمِ  طالِبِ  آدابِ  بَعضِ  بَيانُ : وفيه --3

ائِلُ  به يَْنتَفِعُ  الِعلمَ  وأنَّ  الِعلِم، بَركةِ  على َدليلٌ : وفيه --2  .والُمجيبُ  السَّ

يَّةُ : وفيه --5  .والطَّاعةِ  الَعملِ  في اإلْتقانِ  أهمِّ

حابةِ  أدبِ  ُحسنِ  بَيانُ : وفيه --6  .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللا َرسولِ  مع الصَّ

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  على السَّالمُ  عليه ِجْبِريلَ  نُزولِ  أْحوالِ  بَيانُ : وفيه --8

لَفُ  عليه كان ما بَيانُ : وفيه --7  .البَِدعِ  إْنكارِ  منْ  السَّ

نَّةِ  ألهلِ  الُمخالِفَةِ  الفَِرقِ  بَعضِ  بَيانُ : وفيه --9  .كالقََدِريَّةِ  والَجماَعةِ  السُّ
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هِ  خيِرهِ  بالقدرِ  يؤِمنَ  حتَّى عبدٌ  يؤمنُ  الَ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا   ؛ وشرِّ

 ليصيبَهُ  يَكن لم أخطأَهُ  ما وأنَّ  ، ليخطئَهُ  يَكن لم أصابَهُ  ما أنَّ  يعلمَ  حتَّى

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0555: الرقم أو الصفحة

 .والشَّرُّ  الخيرُ  ذلك في سواءٌ  منه، َمفرَّ  ال القَدرِ  ِمن ُكتِبَ  ما أنَّ  بيانُ : الحديث   وفي

وأرشدت اآليات إلى أن التقوى: وهي الخوف من المخالفة، فيها جماع الخير  --3

 كله، وهي وصية هللا في األولين واآلخرين، وهي خير ما يستفيده اإلنسان،  

 تَدابَُروا، وال تَباَغُضوا، وال تَناَجُشوا، وال تَحاَسُدوا، ال وفي الصحيح عن أبي هريرة

 يَْظلُِمهُ  ال الُمْسلِِم، أُخو الُمْسلِمُ  إْخوانًا هللاِ  ِعبادَ  وُكونُوا بَْعٍض، عِ بَيْ  علَى بَْعُضُكمْ  يَبِعْ  وال

اتٍ  ثاَلثَ  َصْدِرهِ  إلى ويُِشيرُ  هاهُنا التَّْقَوى يَْحقُِرهُ  وال يَْخُذلُهُ، وال  ِمنَ  اْمِرئٍ  بَحْسبِ  َمرَّ

 .وِعْرُضهُ  ومالُهُ، َدُمهُ، َحراٌم، الُمْسلِمِ  علَى الُمْسلِمِ  ُكلُّ  الُمْسلَِم، أخاهُ  يَْحقِرَ  أنْ  الشَّرِّ 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0135: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 0135) ومسلم مختصراً،( 3035) البخاري أخرجه:  التخريج

 وِخيانتِه ِخذالنِه وتحريمُ  وِعرِضه، ومالِه، المسلمِ  دمِ  تحريمُ : الحديث   في --5

ثَه وأنْ  واحتقاِره،  .كِذبًا يُحدِّ

 .القلبِ  في التَّقوى أنَّ : وفيه --2

قال مجاهد: في أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت  --2

 (13/5-11)التفسير المنير للزحيلي الكافرين، وثالث عشرة آية في نعت المنافقين. 

 [1الى  3( : اآليات 0صفات الكافرين  ]سورة البقرة ) -0

ن وَن ) ْره ْم ال ي ْؤم  وا َسواء  َعلَْيه ْم أَأَْنَذْرتَه ْم أَْم لَْم ت ْنذ  يَن َكفَر  ( َختََم هللا   َعلى 3إ ن  ال ذ 

شاَوة  َولَه ْم َعذاب   ه ْم َوَعلى أَْبصار ه ْم غ  يم  )ق ل وب ه ْم َوَعلى َسْمع   (1َعظ 

 التفسير 

ولما بيَّن هللا صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم، ذكر صفات 

 الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، فقال:الكافرين 
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 إن الذين كفروا مستمرون على ضاللهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء. - 6

باطل، وطبع على سمعهم فال  ألن هللا طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من - 8

يسمعون الحق سماع قَبول وانقياد، وجعل على أبصارهم غطاء فال يبصرون الحق 

 مع وضوحه، ولهم في اآلخرة عذاب عظيم.

ولما بيَّن هللا صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم؛ بيَّن صفات المنافقين الذين 

 (0/5)المختصر في تفسير القرآن     فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس،  

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

في هاتين اآليتين تسلية للنّبي صلّى هللا عليه وسلّم عن تكذيب قومه له، فال تحّسر  --1

 عليهم، وال طمع في إيمانهم، وال لوم عليه فيهم.

الغشاوة على المسامع والختم على القلوب بمعنى عدم وعي الحق، وإلقاء  --2

واألبصار: بمعنى عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم، أو بمعنى عدم نظرهم في 

مخلوقات هللا، أو بمعنى أنهم دعوا إلى وحدانية هللا فلم يؤمنوا، وكل ذلك إنما كان 

بسبب كفرهم وجحودهم، ال بسبب في القرآن أو تقصير من محمد أو أحد بعده في 

سببون لكل ذلك، المعرضون عن استخدام وسائط المعرفة السليمة هدايتهم، فهم المت

 في اعتقاد الحق والعمل به.

 في اجتَمعوا قَريشٍ  ِمن الملَ  إنَّ :  قالَ  -   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

تِ  فتعاقَدوا ، الِحجرِ  ى بالالَّ  رأْينا قَد لَو وإسافٍ  ونائلةَ  األُخَرى الثَّالثةِ  وَمناةَ  والُعزَّ

ًدا  تبكي فاطمةُ  ابنتُهُ  فأقبلَتِ  نقتلَهُ  حتَّى نفارقهُ  فلَم واحدٍ  رجلٍ  قيامَ  إليهِ  قُمنا لقد محمَّ

ِ  رسولِ  علَى دخلَت حتَّى ُ  صلَّى هللاَّ  ِمن الملُ  هؤالءِ  فقالَت وسلَّمَ  آلِه وعلَى عليهِ  هللاَّ

 عرفَ  قد إالَّ  رجلٌ  منهُم فلَيسَ  فقَتلوكَ  علَيكَ  قاموا رأوكَ  قَد لَو علَيكَ  تعاقَدوا قد قَريشٍ 

أ َوضوًءا أريني بُنَيَّةُ  يا فقالَ  دِمكَ  ِمن نصيبَهُ  ا المسجدَ  عليِهم دخلَ  ثمَّ  فتَوضَّ  رأوهُ  فلمَّ

 في وُعقِروا صدوِرِهم في أذقانُهُم وسقَطت أبصاَرهُم وخفَضوا ذا هوَ  ها قالوا

ِ  رسولُ  فأقبلَ  رجلٌ  منهُم إليهِ  يقُم ولم بصًرا إليهِ  يرفَعوا فلَم مجالِسِهم ُ  صلَّى هللاَّ  عليهِ  هللاَّ

 ثمَّ  الُوجوهُ  شاهَتِ  فقالَ  التُّرابِ  منَ  قَبضةً  فأخذَ  رؤوِسِهم علَى قامَ  حتَّى وسلَّمَ  آلِه وعلَى

 كافًرا بدرٍ  يَومَ  قُتِلَ  إالَّ  حصاةٌ  الحَصى ذلِكَ  ِمن منهُم رجاًل  أصابَ  فما بِها حصبَهُم

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

 الصحيح رجال رجاله حسن:  المحدث حكم خالصة|  311: الرقم أو الصفحة

بَْيِر، بنَ  هللاِ  َعْبدَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عروة بن الزبير ةَ، قَامَ  الزُّ  نَاًسا إنَّ : فَقالَ  بَمكَّ

ُ  أَْعَمى ضُ  بالُمْتَعِة، يُْفتُونَ  أَْبَصاَرهُْم، أَْعَمى كما قُلُوبَهُْم، هللاَّ : فَقالَ  فَنَاَداهُ، بَرُجٍل، يَُعرِّ
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 َرسولَ  يُِريدُ  الُمتَّقِيَن، إَمامِ  َعْهدِ  علَى تُْفَعلُ  الُمْتَعةُ  َكانَتِ  لقَدْ  فَلََعْمِري، َجاٍف، لَِجْلفٌ  إنَّكَ 

ُ  َصلَّى هللاِ  بَْيرِ  نُ اب له فَقالَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ بْ : الزُّ ِ، بنَْفِسَك، فََجرِّ  فََعْلتَهَا لَئِنْ  فََوهللاَّ

 .بأَْحَجاِركَ  ألَْرُجَمنَّكَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الزبير بن عروة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5503: الرقم أو الصفحة

 .الُمتَعةِ  َزواجِ  َعن النَّهيُ : الَحديث   وفي --5

ةِ  واختِيارِ  الُمتَعةِ  َزواجِ  َشأنِ  في االختاِلفِ  ُوقوعِ  بَيانُ : وفيهِ  --2  .لَمنِعه والُخلفاءِ  األَئمَّ

 فيه ما للنَّاسِ  ويَختارَ  بِه، يُْفتُونَ  فيما الُعلماءَ  يُراِجعَ  أن العالِمِ  للحاِكمِ  أنَّ : وفيهِ  --3

 .الُمجتَمعِ  صالحُ 

ومناسبة الحديث  لَلية  ) ختم هللا علي قلوبهم  ( بلفظ  أعمي هللا قلوبهم كما أعمي 

 أبصارهم عن رؤية الحق 

 ُعوًدا الَحِصيرِ  َعْرضَ  القُلوبِ  على الفِتَنُ  تُعَرضُ  وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان

 نُكتةٌ  فيه نُِكتَتْ  أْنَكَرها قلبٍ  وأيُّ  ، َسوداءُ  نُكتةٌ  فيه نُِكتَتْ  أُْشِربَها قلبٍ  فأيُّ  ، ُعوًدا

فا مثلَ  أبيضَ  القلبُ  يِصيرَ  حتى ، بيضاءُ  ه ال ، الصَّ  السمواتُ  داَمتِ  ما فِتنةٌ  تَُضرُّ

ا أسودَ  واآلَخرُ  ، واألرضُ  يًا كالُكوزِ  ُمربَّدً  ُمنَكًرا يُنِكرُ  وال ، َمعروفًا يَعِرفُ  ال ، ُمَجخِّ

 هَواه من أُْشِربَ  ما إال ،

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0830: الرقم أو الصفحة

 .الُمتَعةِ  َزواجِ  َعن النَّهيُ : الَحديث   وفي --5

ةِ  واختِيارِ  الُمتَعةِ  َزواجِ  َشأنِ  في االختاِلفِ  ُوقوعِ  بَيانُ : وفيهِ  --2  .لَمنِعه والُخلفاءِ  األَئمَّ

 فيه ما للنَّاسِ  ويَختارَ  بِه، يُْفتُونَ  فيما الُعلماءَ  يُراِجعَ  أن العالِمِ  للحاِكمِ  أنَّ : وفيهِ  --3

 .الُمجتَمعِ  صالحُ 

فدّل تعبير الختم والطبع على القلوب واألسماع واألبصار على تمّكن الكفر في  --1

النظر والتفّكر في أدلّة قلوبهم، حتى فقدوا الّدواعي واألسباب التي ترشدهم إلى 

 اإليمان ومحاسنه، وأصبحوا في هيئة أو عادة تألف الجحود والعصيان.
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وقد أسند الختم على قلوبهم وعلى أسماعهم وأبصارهم إلى هللا تعالى، تنبيها   --2

على سنة هللا في أمثالهم، ال على أنهم مجبورون على الكفر، وال على منع هللا تعالى 

ان بالقهر، وإنما هو تمثيل لسنته تعالى في تأثير تمّرسهم على الكفر إياهم من اإليم

وإعماله في قلوبهم، بأنه استحوذ عليها وملك أمرها، حتى لم يعد فيها استعداد لغيره، 

وكان فعل هللا ذلك عدال فيمن خذله وأمّد له في ضالله، وإنما منعهم ما كان له أن 

 يتفضل به عليهم، ال ما وجب لهم.

ُ بُِكْفِرِهْم، فَقَلِياًل ما  --3 ويوضحه آيتان أخريان هما: َوقالُوا: قُلُوبُنا ُغْلٌف، بَْل لََعنَهُُم هللاَّ

[ ، فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون، َوقالُوا: قُلُوبُنا فِي أَِكنٍَّة 77/ 2يُْؤِمنُوَن ]البقرة 

ا تَْدُعونا إِلَْيِه، َوفِي آذانِنا َوْقٌر، َوِمْن بَيْ  [ ، فهم 5 -2/ 21نِنا َوبَْينَِك ِحجاٌب ]فصلت ِممَّ

باستكبارهم وعنادهم ال يخرجون عن سلطان هللا، وأن هللا سبحانه خالق كل شيء من 

)تفسير الهدى والضالل، والكفر واإليمان، واإلنسان هو الذي يختار أحد المنهجين.  

 (18/5-19المنير للزحيلي 

 دعاءِ  أَْكثرُ  كانَ  ما المؤمنينَ  أمَّ  يا:  سلمةَ  ألمِّ  قُلتُ  وفي الصحيح عن شهر بن حوشب

ِ  رسولِ  ُ  صلَّى هللاَّ  ُمقلِّبَ  يا:  دعائِهِ  أَْكثرُ  كانَ :  قالَت ؟ عنَدكِ  كانَ  إذا وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  فقُلتُ :  قالَت دينِكَ  على قلبي ثبِّت القلوبِ   مقلِّبَ  يا دعاءكَ  أكثرُ  ما هللاَّ

 أصبَُعْينِ  بينَ  وقلبُهُ  إالَّ  آدميٌّ  لَيسَ  إنَّهُ  سلمةَ  أمَّ  يا:  قالَ  ؟ دينِكَ  على قلبي ثبِّت القلوبِ 

ِ  أصابعِ  من  إِذْ  بَْعدَ  قُلُوبَنَا تُِزغْ  اَل  َربَّنَا معاذٌ  فتال.  أزاغَ  شاءَ  ومن ، أقامَ  شاءَ  فَمن ، هللاَّ

 هََدْيتَنَا

 الصفحة الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  حوشب بن شهر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0100: الرقم أو

عاءِ  على الَحثُّ  :الحديث   وفي --5 ينِ  على بالثَّباتِ  الدُّ  .والهدى الدِّ

؛ عزَّ  هللاِ  بيَدِ  آدمَ  بَني قُلوبِ  جميعَ  أنَّ  بيانُ : وفيه --2  شاء وإن هَداها، شاء إنْ  وجلَّ

 .أزاَغها

 [50الى  9( :  اآليات 0]سورة البقرة ) -5-صفات المنافقين  -0

ن يَن ) ْؤم  ر  َوما ه ْم ب م  َن الن اس  َمْن يَق ول  آَمن ا ب اَّلل   َوب اْليَْوم  اآْلخ  َ 9َوم  ( ي خاد ع وَن هللا 

وَن ) وَن إ ال  أَْنف َسه ْم َوما يَْشع ر  يَن آَمن وا َوما يَْخَدع  ق ل وب ه ْم َمَرض  فَزاَده م  ( ف ي 8َوال ذ 

ب وَن )  (50هللا   َمَرضاً َولَه ْم َعذاب  أَل يم  ب ما كان وا يَْكذ 

 التفسير 
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ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون، يقولون ذلك بألسنتهم خوفًا على دمائهم  - 7

 وأموالهم، وهم في الباطن كافرون.

ان وإبطان الكفر، وهم في الحقيقة يخدعون يخادعون هللا والمؤمنين بإظهار اإليم - 9

أنفسهم فقط، ولكنهم ال يشعرون بذلك؛ ألن هللا تعالى يعلم السر وأخفى، وقد أَْطلَع 

 المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم.

ا إلى شكِّهم، والجزاء من جنس  - 10 ا، فزادهم هللا شّكً والسبب أن في قلوبهم شّكً

األسفل من النار، بسبب كذبهم على هللا وعلى العمل، ولهم عذاب أليم في الدرك 

)المختصر من تفسير .-صلى هللا عليه وسلم  -الناس، وتكذيبهم بما جاء به محمد 

 (0/5القرآن 

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

      إن النفاق مرض خطير، وإن المنافقين شوكة مؤذية تطعن المجتمع من الداخل،  -1

ِة، َكَمثَلِ  القُْرآنَ  يَْقَرأُ  الذي الُمْؤِمنِ  َمثَلُ  الصحيح عن أبي موسي األشعريوفي   األُْتُرجَّ

 ِريحَ  ال التَّْمَرِة، َكَمثَلِ  القُْرآنَ  يَْقَرأُ  ال الذي الُمْؤِمنِ  وَمثَلُ  طَيٌِّب، وطَْعُمها َطيِّبٌ  ِريُحها

ْيحانَِة، َمثَلُ  القُْرآنَ  أُ يَْقرَ  الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  ُحْلٌو، وَطْعُمها لها  وطَْعُمها طَيِّبٌ  ِريُحها الرَّ

،  .ُمرٌّ  وَطْعُمها ِريحٌ  لها ليسَ  الَحْنظَلَِة، َكَمثَلِ  القُْرآنَ  يَْقَرأُ  ال الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  ُمرٌّ

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

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1501: الرقم أو الصفحة

 (181) ومسلم ،(1501) البخاري أخرجه:  التخريج

ةِ : القُْرآنَ  يَْقَرأُ  الذي َمثَلُ  وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  َطْعُمها كاألُْتُرجَّ

 وَمثَلُ  لَها، ِريحَ  وال طَيِّبٌ  طَْعُمها كالتَّْمَرةِ : القُْرآنَ  يَْقَرأُ  ال والذي َطيٌِّب، وِريُحها طَيٌِّب،

ْيحانَةِ  َكَمثَلِ : القُْرآنَ  يَْقَرأُ  الذي الفاِجرِ  ، وطَْعُمها َطيٌِّب، ِريُحها الرَّ  الفاِجرِ  وَمثَلُ  ُمرٌّ

، َطْعُمها الَحْنظَلَةِ  َكَمثَلِ : القُْرآنَ  يَْقَرأُ  ال الذي  لَها ِريحَ  وال ُمرٌّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1000: الرقم أو الصفحة

 .القُرآنِ  حاِملِ  فَضيلةُ : الَحديث   في

والنفاق نوعان نفاق سلوك يمكن ان يكون في بعض المسلمين صاحبه آثم  ونفاق 

 عقيده  صاحبه  كافر 
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وكان المتبادر إلى الذهن في تقديرنا أن تستأصل شأفة النفاق والمنافقين، حتى -2

ترتاح الدولة منهم، وكذلك تفعل الدول اآلن، إال أن للوحي اإللهي والتشريع السماوي 

حكمة عميقة األثر، بعيدة المدى، تنتظر أحداث المستقبل، ليظهر للناس قصور علمهم 

يرا ما القى النّبي صلّى هللا عليه وسلّم األذى من المنافقين أمام سعة العلم اإللهي، فكث

 ولكنه انتصر في النهاية عليهم، 

ولعل ذلك من أصدق البراهين التاريخية على أن النفاق واليهودية شيئان  --3

متالزمان: ألنه ينشأ عن جبن حقيقي ولؤم طبعي، فالمنافق يلتوي مع الناس في أقواله 

 عومة، ولكنها الّسم الزعاف في الدسم.وأفعاله، ويظهر الن

 َكانَتْ  وَمن َخالًِصا، ُمنَافِقًا كانَ  فيه ُكنَّ  َمن أَْربَعٌ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

 َحدَّثَ  وإَذا َخاَن، اْؤتُِمنَ  إَذا: يََدَعهَا حتَّى النِّفَاقِ  ِمنَ  َخْصلَةٌ  فيه َكانَتْ  منهنَّ  َخْصلَةٌ  فيه

 .فََجرَ  َخاَصمَ  وإَذا َغَدَر، َعاهَدَ  وإَذا َكَذَب،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  05: الرقم أو الصفحة

 (19) ومسلم له، واللفظ( 0518) البخاري أخرجه:  التخريج

وتشير اآليات إلى أن الكذب هو شعار المنافقين، لذا حذر هللا المؤمنين منه أشد  --2

التحذير، فما فشا في أمة إال كثرت فيها الجرائم، وشاعت فيها الرذائل، وإذا كان 

 الكذب شعار المنافقين، 

فإن الصراحة في القول، والجرأة في العمل الموافق لالعتقاد شعار المؤمنين  --5

الصادقين، الذين يستحقون كل تكريم، فتكون العظة بإيراد صفات المنافقين أشد أثرا، 

وأحكم أمرا للمؤمنين أنفسهم، إذ امتازوا بالثبات على الحق، وظل المنافقون في 

بوا اإليمان، وأعرضوا عن القرآن، وازداد نفاقهم وزاد تمسكهم بما هم عليه، وأ

مرض قلوبهم، وتحرقت نفوسهم بعد ما جاءهم البشير النذير، وعال مجده وكثر 

أتباعه، على ما فاتهم من الزعامة، وحسدا للنّبي صلّى هللا عليه وسلّم وصحبه.  

 (90/5-95)تفسير المنيرللزحيلي 

 حديثُ  وأنا اليََمِن، إلى وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  بَعثني وفي الصحيح عن علي

، نِّ ، حديثُ  وأنا بَعْثتَني: فقُْلتُ  السِّ نِّ  قلبِكَ  هادي هللاَ  إنَّ : فقال بالقَضاِء، لي ِعلمَ  وال السِّ

لِ  تَْقضِ  فال الَخْصماِن، إليكَ  جلَس فإذا ولسانَِك،  فما: قال اآلَخِر، كالمَ  تسَمعَ  حتى للَوَّ

 .بعدُ  قضاءٍ  في شَكْكتُ 
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 اآلثار مشكل تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  علي:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة

:  قال وقلبِه عمرَ  لسانِ  على الحقَّ  جعل هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 الخطابِ  ابنُ  قال أو، عمرُ  فيه وقال فيه فقالوا قطُّ  أمرٌ  بالناسِ  نزل ما:  عمرَ  ابنُ  وقال

 . عمرُ  قال ما نحوِ  على القرآنُ  فيه نزل إال خارجةُ  شكَّ  فيه

 الصفحة المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

  حسن:  المحدث حكم خالصة|  105: الرقم أو

َ  إنَّ وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر   ابنُ  وقالَ  وقلبِهِ  عمرَ  لسانِ  على الحقَّ  جعلَ  هللاَّ

 َشكَّ  - فيهِ  الخطَّابِ  ابنُ  قالَ  أو عمرُ  فيهِ  وقالَ  فيهِ  فقالوا قطُّ  أمرٌ  بالنَّاسِ  نزلَ  ما: عمرَ 

 عمرُ  قالَ  ما نحوِ  على القرآنُ  فيهِ  نزلَ  إالَّ  - خارجةُ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0390: الرقم أو الصفحة

 [50الى  55( :  اآليات 0]سورة البقرة )-0 -صفات المنافقين -5

وَن ) ْصل ح  د وا ف ي اأْلَْرض  قال وا إ ن ما نَْحن  م  ( أاَل إ ن ه ْم ه م  55َوإ ذا ق يَل لَه ْم ال ت ْفس 

د وَن َولك ْن ال يَْشع   ْفس  وَن )اْلم  ن  50ر  ن وا َكما آَمَن الن اس  قال وا أَن ْؤم  ( َوإ ذا ق يَل لَه ْم آم 

فَهاء  َولك ْن ال يَْعلَم وَن ) فَهاء  أاَل إ ن ه ْم ه م  السُّ  (50َكما آَمَن السُّ

 التفسير 

وإذا نُهوا عن اإلفساد في األرض بالكفر والذنوب وغيرها، أنكروا وزعموا  - 11

 الصالح واإلصالح.أنهم هم أصحاب 

والحقيقة أنهم هم أصحاب اإلفساد، ولكنهم ال يشعرون بذلك، وال يشعرون أن  - 12

 فعلهم عين الفساد.

؛ أجابوا -صلى هللا عليه وسلم  -وإذا أمروا باإليمان كما آمن أصحاب محمد  - 13

أنهم  على سبيل االستنكار واالستهزاء بقولهم: أنؤمن كإيمان ِخفاِف العقول؟! والحق

 (0/5)المختصر في تفسير القرآن    هم السفهاء، ولكنهم يجهلون ذلك.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  
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إن قلب الحقائق، وتغيير الوقائع سمة الجبناء الضعفاء، أما األقوياء وهم  --1

المؤمنون الذين استخدموا وسائط المعرفة السليمة للوصول إلى الحقائق، فهم 

خالدون الباقون، وهم الذين يحبون اإلنسانية بحق وصدق، فيدعونهم إلى إصالح ال

السلوك، وتقويم األخالق، والثبات على المبدأ الحق الذي يرشد إليه العقل، وتقتضيه 

 الفطرة، وتؤيده البراهين الحسية والتاريخية.

 أحبُّ  و ، لِلنَّاسِ  أْنفَُعهُمْ  هللاِ  إلى الناسِ  أحبُّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 يْقِضي أوْ  ، ُكْربَةً  عنهُ  يْكِشفُ  أوْ  ، مسلمٍ  على يْدِخلُهُ  ُسُرورٌ  وجلَّ  عزَّ  هللاِ  إلى األعمالِ 

 أنْ  من إِلَيَّ  أحبُّ  حاَجةٍ  في لي أَخٍ  مع أَْمِشي ألنْ  و ، ُجوًعا عنهُ  تَْطُردُ  أوْ  َدْينًا، عنهُ 

 هللاُ  سترَ  غضبَهُ  َكفَّ  َمنْ  و ، شهًرا المدينةِ  مسجدَ  يعني ، المسجدِ  هذا في اْعتَِكفَ 

 يومَ  َرَجاءً  قلبَهُ  هللاُ  َملَ  أَْمَضاهُ  يُْمِضيَهُ  أنْ  شاءَ  لَوْ  و ، َغْيظَهُ  َكظَمَ  َمنْ  و ، َعْوَرتَهُ 

 األَْقَدامِ  تَُزولُ  يومَ  قََدَمهُ  هللاُ  أَْثبَتَ  لهُ  تتَهَيَّأَ  حتى حاَجةٍ  في أَِخيهِ  مع َمَشى َمنْ  و ، القيامةِ 

 [ الَعَسلَ  الَخلُّ  يُْفِسدُ  كما ، الَعَملَ  يُْفِسدُ  الُخلُقِ  ُسوءَ  إِنَّ  و]  ،

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  803: الرقم أو الصفحة

 في الشيخ وأبو ،(3003)(( األوسط المعجم)) في الطبراني أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 81(( )والتنبيه التوبيخ))

 الُخلُقِ  ُسوءِ  من والتَّحذيرُ  األخالقِ  َمكاِرمِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي

ْدري   َسعيد   أبي عنوفي الصحيح   يَ  الخ   هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  عنِ  أحَسبُهُ : قال عنه هللا   رض 

 وإالَّ  أجابهُ، فإنْ  ِمراٍر، ثالثَ  صاحبَهُ  فْليُنادِ  حائطٍ  على أحُدكم أتى إذا: قال وسلَّمَ  عليه

 أجابهُ، فإنْ  ِمراٍر، ثالثَ  راعيَها فْليُنادِ  َغنَمٍ  على أتى وإذا يُفِسَد، أنْ  غيرِ  من فْليأُكلْ 

 .يُفِسدَ  أنْ  غيرِ  من فْليَشَربْ  وإالَّ 

 مشكل تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة اآلثار

ِ  رسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ُ  صلَّى هللاَّ  أُناسٍ  على وقفَ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

كم من بخيِرُكم أخبُرُكم أال: فقالَ  ُجلوٍس، اٍت، ثالثَ  ذلِكَ  فقالَ  فَسَكتوا،: قالَ  ؟ شرِّ  مرَّ

ِ، رسولَ  يا بلَى: رجلٌ  فقالَ  نا، من بخيِرنا أخبِرنا هللاَّ  خيُرهُ  يُرَجى َمن خيُرُكم: قالَ  شرِّ

هُ، ويُؤَمنُ  كم شرُّ هُ  يُؤَمنُ  وال خيُرهُ  يُرَجى ال من وشرُّ  شرُّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0030: الرقم أو الصفحة

 .النَّاسِ  بينَ  التَّعاُملِ  وُحسنِ  األخالِق، ُحسنِ  على الحثُّ : الحديث   وفي --5

 .والُعدوانِ  والشَّرِّ  البغيِ  ِمن التحذيرُ : وفيه --2

وقد دلت اآليات: َوِمَن النَّاِس َمْن يَقُوُل: آَمنَّا على أن اإليمان ليس هو اإلقرار،  --2

دون االعتقاد، ألن هللا تعالى قد أخبر عن إقرارهم باإليمان، ونفى عنهم سمته بقوله: 

 « .    01/5أحكام القرآن للجصاص: »   َوما هُْم بُِمْؤِمنِيَن 

 [53الى  55( : اآليات 0]سورة البقرة )-0 -صفات المنافقين  --1

ْم إ ن ما نَْحن   ين ه ْم قال وا إ ن ا َمَعك  يَن آَمن وا قال وا آَمن ا َوإ ذا َخلَْوا إ لى َشياط  َوإ ذا لَق وا ال ذ 

َن ) ْستَْهز ؤ  ه ْم ف ي ط ْغيان ه ْم يَ 55م  دُّ يَن 51ْعَمه وَن )( هللا   يَْستَْهز ئ  ب ه ْم َويَم  ( أ ولئ َك ال ذ 

يَن ) ْهتَد  اللَةَ ب اْله دى فَما َرب َحْت ت جاَرت ه ْم َوما كان وا م  ا الض   (53اْشتََرو 

 التفسير 

قنا بما تؤمنون به؛ يقولون ذلك خوفًا من  - 12 وإذا التقوا المؤمنين قالوا: صدَّ

نفردين بهم، قالوا مؤكدين المؤمنين، وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم م

ثباتهم على متابعتهم لهم: إنا معكم على طريقتكم، ولكنا نوافق المؤمنين ظاهًرا 

 سخرية بهم واستهزاًء.

هللا يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين، جزاًء لهم من جنس عملهم،  - 15

ازيهم على كفرهم ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا، وأما في اآلخرة فيج

 ونفاقهم، وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ضاللهم وطغيانهم، فيبقوا حائرين مترددين.

أولئك هم السفهاء ألنهم استبدلوا الكفر باإليمان، فما ربحت تجارتهم؛ لخسارتهم  - 16

 اإليمان باهلل، وما كانوا مهتدين إلى الحق.

 (0/5)المختصرفي تفسيرالقرآن 

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

الجزاء والعقاب واقع على كل من بدل باإليمان كفرا، وبالهدى والقرآن والنور  -1

والمنهج المستقيم ضالال وبطالنا وظالما والتواء، إذ إن هؤالء أضاعوا رأس المال 

 ئق.وهو ما كان لهم من الفطرة السليمة، واالستعداد العقلي إلدراك الحقا
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 أنه وتعالى تبارك ربِّه عن يروي فيما النَّبيُّ  َذكر وفي الصحيح عن عياض بن حمار

متْ  و ، دينِهم عن فاجتالْتهم الشياطينُ  أتْتهم أنهم و ُحنفاءَ  عبادي خلقتُ  إني:  قال  حرَّ

 سلطانًا به أُنِزلْ  لم ما بي يشركوا أن أمَرْتهم و ، لهم أحلْلتُ  ما عليهم

 المرام غاية:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  حمار بن عياض:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8: الرقم أو الصفحة

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عياض بن حمار  يَومٍ  َذاتَ  قالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ا َجِهْلتُْم، ما أَُعلَِّمُكمْ  أَنْ  أََمَرنِي َربِّي إنَّ  أاََل : ُخْطبَتِهِ  في  َمالٍ  ُكلُّ  هذا، يَوِمي َعلََّمنِي ممَّ

يَاِطينُ  أَتَْتهُمُ  وإنَّهُمْ  ُكلَّهُْم، ُحنَفَاءَ  ِعبَاِدي َخلَْقتُ  وإنِّي َحاَلٌل، َعْبًدا نََحْلتُهُ   عن فَاْجتَالَْتهُمْ  الشَّ

َمتْ  ِدينِِهْم،  ُسْلطَانًا، به أُْنِزلْ  لَمْ  ما بي يُْشِرُكوا أَنْ  َوأََمَرْتهُمْ  لهْم، أَْحلَْلتُ  ما عليهم َوَحرَّ

َ  وإنَّ   الِكتَاِب، أَْهلِ  ِمن بَقَايَا إالَّ  َوَعَجَمهُْم، َعَربَهُمْ  فََمقَتَهُمْ  األْرِض، أَْهلِ  إلى نَظَرَ  هللاَّ

 نَائًِما تَْقَرُؤهُ  الَماُء، ْغِسلُهُ يَ  ال ِكتَابًا َعلَْيكَ  َوأَْنَزْلتُ  بَك، َوأَْبتَلِيَ  ألَْبتَلِيَكَ  بََعْثتُكَ  إنَّما: َوقالَ 

َ  وإنَّ  َويَْقظَاَن، قَ  أَنْ  أََمَرنِي هللاَّ  ُخْبَزةً، فَيََدُعوهُ  َرْأِسي يَْثلَُغوا إًذا َربِّ : فَقُلتُ  قَُرْيًشا، أَُحرِّ

 َجْيًشا َواْبَعثْ  َعلَْيَك، فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ  نُْغِزَك، َواْغُزهُمْ  اْستَْخَرُجوَك، كما اْستَْخِرْجهُمْ : قالَ 

 ُسْلطَانٍ  ُذو ثاََلثَةٌ  الَجنَّةِ  َوأَْهلُ : قالَ  َعَصاَك، َمن أَطَاَعكَ  بَمن َوقَاتِلْ  ِمْثلَهُ، َخْمَسةً  نَْبَعثْ 

قٌ  ُمْقِسطٌ   َوَعفِيفٌ  َوُمْسلٍِم، قُْربَى ِذي لُِكلِّ  القَْلبِ  َرقِيقُ  َرِحيمٌ  َوَرُجلٌ  ُمَوفٌَّق، ُمتََصدِّ

ِعيفُ : َخْمَسةٌ  النَّارِ  َوأَْهلُ : قالَ  ِعيَاٍل، ُذو ُمتََعفِّفٌ   فِيُكمْ  هُمْ  الَِّذينَ  له، َزْبرَ  ال الذي الضَّ

 َخانَهُ، إالَّ  َدقَّ  وإنْ  طََمٌع، له يَْخفَى ال الذي َواْلَخائِنُ  َمااًل، َواَل  أَْهاًل  يَْبتَُغونَ  ال تَبًَعا

 الَكِذبَ  أَوِ  البُْخلَ  َوَذَكرَ  َوَمالِكَ  أَْهلِكَ  عن يَُخاِدُعكَ  َوهو إالَّ  ييُْمسِ  َواَل  يُْصبِحُ  ال َوَرُجلٌ 

ْنِظيرُ  اشُ  َوالشِّ :  رواية وفي. َعلَْيكَ  فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ : َحديثِهِ  في َغسَّانَ  أَبُو يَْذُكرْ  َولَمْ . الفَحَّ

 َرسولَ  أنَّ :  رواية وفي. َحاَللٌ  َعْبًدا، نََحْلتُهُ  َمالٍ  ُكلُّ : َحديثِهِ  في يَْذُكرْ  َولَمْ  اإلْسنَاِد، بهذا

ُ  َصلَّى هللاِ  : يَْحيَى قالَ : آِخِرهِ  في َوقالَ . الَحِديثَ  َوَساقَ  يَوٍم، َذاتَ  َخطَبَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

فًا َسِمْعتُ : قالَ  قَتَاَدةَ، عن: ُشْعبَةُ  قالَ   فِينَا قَامَ :  رواية وفي. الَحديثِ  هذا في ُمطَرِّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َ  إنَّ : فَقالَ  َخِطيبًا، يَومٍ  َذاتَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  الَحِديثَ  َوَساقَ  أََمَرنِي هللاَّ

َ  وإنَّ  فيه َوَزادَ . قَتَاَدةَ  عن ِهَشاٍم، َحديثِ  بِمْثلِ   يَْفَخرَ  ال حتَّى تََواَضُعوا أَنْ  إلَيَّ  أَْوَحى هللاَّ

 أَْهاًل  يَْبُغونَ  ال تَبًَعا فِيُكمْ  َوهُمْ  َحديثِهِ  في َوقالَ  أََحدٍ  علَى أََحدٌ  يَْبِغي َواَل  أََحٍد، علَى أََحدٌ 

ِ  نََعْم،: قالَ  هللاِ  عبدِ  أَبَا يا ذلَك؟ فَيَكونُ : فَقُلتُ . َمااًل  َواَل   الَجاِهلِيَِّة، في أَْدَرْكتُهُمْ  لقَدْ  َوهللاَّ

ُجلَ  وإنَّ  ، علَى لَيَْرَعى الرَّ  .يَطَُؤهَا َولِيَدتُهُمْ  إالَّ  به ما الَحيِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  حمار بن عياض:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0931: الرقم أو الصفحة

 .النَّارِ  وأهلِ  الجنَّةِ  أهلِ  صفةِ  بيانُ : الحديث   في --5
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 .َمخلوقتانِ  والنَّارَ  الجنَّةَ  أنَّ : وفيه --2

 .وتعالى سبحانه هللاِ  بِطاعةِ  القائمِ  العادلِ  الوالي فْضلُ : وفيه --3

حيمِ  الواِصلِ  ثوابُ : وفيه --2  .بِالمسلِمينَ  والرَّ

 .المتعفِّفِ  المحتاجِ  فْضلُ : وفيه --5

 القولِ  وفُحشِ  والبُخلِ  الخيانةِ  َعنِ  النَّهيُ : وفيه --6

كل رأس ماله، ولم ومن المعلوم أن الناس يصفون التاجر الخاسر الذي ضيع  --2

يتدارك ما قد خسره في صفقة ما بأنه غبي أحمق، وهذا هو حال المنافق. ثم إن 

المعول عليه في دستور القرآن الحكم بصدق اإلسالم هو اإلخالص بالقلب، ال مجرد 

 القول باللسان.

: أن هللا تعالى ذكر أربعة أنواع من قبائح المنافقين، وكل نوع منها كاف والخالصة

 « :39/0-30تفسير الرازي»   في إنزال العقاب بهم وهي ما يأتيده وح

 مخادعة هللا، والخديعة مذمومة، والمذموم يجب أن يميز من غيره كيال يفعل الذم. -1

نا من وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  في والِخداعُ  المكرُ  و ، منَّا فليس غشَّ

 النَّارِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  3509: الرقم أو

 وأبو ،(50005( )50/538) والطبراني ،(1118) حبان ابن أخرجه:  التخريج

 (5/598(( )األولياء حلية)) في نعيم

 . عاقِبَتِه من والتَّْحذيرُ  والِخداِع، الِغشِّ  أَْمرِ  في التَّغليظُ  :الحديث   وفي

اإلفساد في األرض بإثارة الفتنة والتأليب على المسلمين وترويج اإلشاعات  -2

    الباطلة.

 السَّعيدَ  إنَّ  الفتنَ  ُجنِّبَ  لمن السَّعيدَ  إنَّ  وفي الصحيح عن المقداد بن عمرو بن األسود

 فواهًا فصبرَ  ابتُلِيَ  ولمنِ  الفتنَ  ُجنِّبَ  لمن السَّعيدَ  إنَّ  الفتنَ  ُجنِّبَ  لمن

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األسود بن عمرو بن المقداد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5030: الرقم أو الصفحة داود
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 تَحتِ  ِمن انتُِزعَ  الِكتابِ  َعمودَ  كأنَّ  َرأيتُ  إنِّي وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

اِم، إلى به ُعِمدَ  ساِطٌع، نورٌ  هوَ  فإذا بَصري، فأَتبَْعتُه ِوسادتي،  إذا اإليمانَ  وإنَّ  أاَل  الشَّ

امِ  الفِتنُ  َوقََعتِ   .بِالشَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0080: الرقم أو الصفحة

 قبلَ  تقَعُ  التي والفِتَنِ  القياَمةِ  لعالماتِ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  بَيانُ : الحديث   وفي

 . الَمْوعودِ  اليَْومِ 

 ال و ، اْلعينِ  بََدْمعِ  يَُعذِّبُ  ال هللاَ  إِنَّ  ؟ تَسمُعونَ  أال وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 بِبُكاءِ  يَُعذَّبُ  الَميِّتَ  إِنَّ  و ، يَْرَحمُ  أو لِسانِه إلى أَشارَ  و بِهذا يُعذِّبُ  لِكن و ، القلبِ  بُِحزنِ 

 عليهِ  أهلِهِ 

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0351: الرقم أو الصفحة

 َصلَّى النبيُّ  فأتَاهُ  له، َشْكَوى ُعبَاَدةَ  بنُ  َسْعدُ  اْشتََكى وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

ْحَمنِ  عبدِ  مع يَُعوُدهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  ِ  وَعْبدِ  وقَّاٍص، أَبِي بنِ  وَسْعدِ  َعْوٍف، بنِ  الرَّ  بنِ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  َمْسُعودٍ  ا عْنهْم، هللاَّ : قالوا قََضى قدْ : فَقالَ  أَْهلِِه، َغاِشيَةِ  في فََوَجَدهُ  عليه َدَخلَ  فَلَمَّ

ِ، َرسولَ  يا ال ا وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَبََكى هللاَّ  هللاُ  َصلَّى النبيِّ  بَُكاءَ  القَْومُ  َرأَى فَلَمَّ

َ  إنَّ  تَْسَمُعونَ  أاََل : فَقالَ  بََكْوا، وسلَّمَ  عليه  القَْلِب، بُحْزنِ  واَل  الَعْيِن، بَدْمعِ  يَُعذِّبُ  ال هللاَّ

 عليه أَْهلِهِ  ببَُكاءِ  يَُعذَّبُ  الَميِّتَ  وإنَّ  يَْرَحُم، أَوْ  - لَِسانِهِ  إلى وأََشارَ  - بهذا يَُعذِّبُ  ولَِكنْ 

ُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  وكانَ   .بالتَُّرابِ  ويَْحثِي بالِحَجاَرِة، ويَْرِمي بالَعَصا، فيه يَْضِربُ : عْنه هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5005: الرقم أو

 (805) ومسلم له، واللفظ( 5005) البخاري أخرجه:  التخريج

 .المفضولَ  الفاضلِ  عيادةُ : الحديث في --5

 .عليه الوعيدِ  وبيانُ  المنَكِر، عن النَّهيُ : وفيه --2

 .المريضِ  عند البكاءُ : وفيه --3

 بكائِه في للباكي القومِ  اتِّباعُ : وفيه --2



31 
 

   اإلعراض عن اإليمان واالعتقاد الصحيح المستقر في القلب، الموافق للفعل. -3

.  باهلل اإليمانُ :  قال ؟ النَّارِ  من العبدُ  يُنجي ذا ما وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

لك مما تُرِضخَ  أن:  قال ؟ عملٌ  اإليمانِ  مع هللاِ  نبيَّ  يا:  قلتُ   مما تُرِضخَ  و ، هللاُ  خوَّ

 بالمعروفِ  يأمرُ :  قال ؟ يرَضخُ  ما يجدُ  ال فقيًرا كان فإن هللاِ  نبيَّ  يا:  قلتُ .  هللاُ  رزقك

 عن ينهى ال و ، المعروفَ  يأمرَ  أن اليستطيعُ  كان إن:  قلتُ .  المنكرِ  عن ينهى و ،

 يحسنُ  ال كان إن ، أرأيتَ :  هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ " .  األَْخَرقَ  فْليُِعنِ : "  قال ؟ المنكرِ 

 يستطيعُ  ال ضعيفًا كان إن أرأيتَ  هللاِ  نبيَّ  يا:  قلتُ .  مظلوًما فْليُِعنْ :  قال ؟ يصنعَ  أن

 الناسِ  عن أذاه لِيُْمِسكْ  ؟ خيرٍ  من لصاحبِك تترك أن تريدُ  ما:  قال ؟ مظلوًما يُعينَ  أن

 يطلبُ  مؤمنٍ  من ما:  قال ؟ الجنَّةَ  يدخلُه هذا فعل إن أرأيتَ  هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ . 

 الجنَّةَ  تُدِخلَه حتى بيِده أخَذتْ  إال الخصالِ  هذه من َخصلةً 

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

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  913: الرقم أو الصفحة

   الحديث كلمات معني

 رزقك مما وترضخ ،( أعطاك)هللا خولك مما -تعطي أي – ترضخ أن معني

 ( تعطي))هللا

 الَعَملِ  أيُّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسأَْلتُ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

ِ، إيَمانٌ : قالَ  أْفَضُل؟ قَابِ  فأيُّ : قُلتُ  َسبيلِِه، في وِجهَادٌ  باهللَّ  أْعاَلهَا: قالَ  أْفَضُل؟ الرِّ

: ألْخَرَق، تَْصنَعُ  أوْ  َضايًِعا، تُِعينُ : قالَ  أْفَعْل؟ لَمْ  فإنْ : قُلتُ  أْهلِهَا، ِعْندَ  وأَْنفَُسهَا ثََمنًا،

، ِمنَ  النَّاسَ  تََدعُ : قالَ  أْفَعْل؟ لَمْ  فإنْ : قالَ   .نَْفِسكَ  علَى بهَا تََصدَّقُ  َصَدقَةٌ  فإنَّهَا الشَّرِّ

 الصفحة البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0159: الرقم أو

عُ : الحديث   وفي --5  .الخيرِ  أبوابِ  تنوُّ

ةُ  هو األعمالِ  خيرُ : وفيه --2  .باهلل اإليمانِ  صحَّ

 بنَفِعه يتعلَّقُ  الفعلِ  أجرُ : وفيه --3

التردد والحيرة في الطغيان وتجاوز الحدود المعقولة، باالفتراء على المؤمنين  -2

ووصفهم بالسفاهة، مع أنهم هم السفهاء بحق، ألن من أعرض عن الدليل، ثم نسب 

المتمسك به إلى السفاهة فهو السفيه، وألن من باع آخرته بدنياه فهو السفيه، وألن من 
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م، فقد عادى هللا، وذلك هو السفيه، فالسفه محصور عادى محمدا عليه الصالة والسال

فيهم، ومقصور عليهم، ولديهم شعور ما: بأنهم ركبوا هواهم، ولم يتبعوا هدي سلفهم، 

نَا النَّاُر إاِلَّ  واعتمدوا في نجاتهم وسعادتهم على األماني والتعاّلت، كقولهم: لَْن تََمسَّ

ِ َوأَِحبَّاُؤهُ ]المائدة [ وقول70/ 2أَيَّاماً َمْعُدوَدةً ]البقرة  [ أي 17/ 5هم: نَْحُن أَْبناُء هللاَّ

 (99/5)تفسير المنير للزحيلي  شعبه وأصفياؤه.

 لهُمْ  يُستجابُ  فاَل  جلَّ  و عزَّ  هللاَ  يَدعونَ  ثالثةٌ  وفي  الصحيح عن أبي موسي األشعري

 فلمْ  مالٌ  رُجلٍ  على لهُ  كان رجلٌ  و ، يُطلِّْقها فلَمْ  الُخلُقِ  سيِّئةُ  اْمرأةٌ  تحتَهُ  كانتْ  رجلٌ : 

فَهاءَ  تُْؤتُوا ال و: تعالَى هللاُ  قال و ؛ مالَهُ  سفِيهًا آتَى رُجلٌ  و ؛ علْيهِ  يُشِهدْ   أْموالَُكمْ  السُّ

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0011: الرقم أو الصفحة

 مشكل شرح)) في والطحاوي ،(9155(( )تفسيره)) في الطبري أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 0595) والحاكم ،(0100(( )اآلثار

 بنِ  لكعبِ  قال وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

فهاءِ  إمارةِ  ِمن هللاُ  أعاذنا ُعْجرةَ  بنَ  كعبُ  يا: ُعْجرةَ   إمارةُ  وما هللاِ  رسولَ  يا: قالوا(  السُّ

فهاءِ   فَمن بسنَّتي يستنُّون وال بهَْديي يهتدون ال بعدي يكونون أمراءُ : ) قال ؟ السُّ

 عليَّ  يِردوا وال منهم ولَْستُ  منِّي ليسوا فأولئك ظُلِمهم على وأعانهم بكذبِهم صدَّقهم

ْقهم لم وَمن حوضي  وسيِردون منهم وأنا منِّي فهم ظلِمهم على يُِعْنهم ولم بكذبِهم يُصدِّ

ومُ  ُعْجرةَ  بنَ  كعبُ  يا حوضي عليَّ  دقةُ  ُجنَّةٌ  الصَّ الةُ  الخطيئةَ  تُطفئُ  والصَّ  برهانٌ  والصَّ

 نفَسه وبائعٌ  فُمعتِقُها نفَسه فمبتاعٌ : غاديانِ  النَّاسُ  ُعْجرةَ  بنَ  كعبُ  يا ـ قربانٌ : قال أو ـ

 فموبِقُها

 صحيح تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5155: الرقم أو الصفحة حبان ابن

 مسلم شرط

 للنَّفسِ  وِحفظًا للفِتنةِ  تجنُّبًا الظَّالميِن؛ على الدُّخولِ  ِمنَ  التحذيرُ  :الَحديث   وفي --5

ينِ   .والدِّ

 .الدَّرجاتِ  وَرْفعِ  النُّفوسِ  تَزكيةِ  في الِعباداتِ  أهميةِ  بَيانُ : وفيه --2

 [00الى  51( :  اآليات 0إيراد األمثال للمنافقين  ]سورة البقرة ) --1
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ا أَضاَءْت ما َحْولَه  َذَهَب هللا   ب ن ور ه ْم َوتََرَكه ْم ف ي  َمثَل ه ْم َكَمثَل  ال ذ ي اْستَْوقََد ناراً فَلَم 

وَن )ظ ل   ر  ع وَن )51مات  ال ي ْبص  ْمي  فَه ْم ال يَْرج  مٌّ ب ْكم  ع  َن 59( ص  ( أَْو َكَصي ب  م 

ق  َحَذَر  واع  َن الص  الس ماء  ف يه  ظ ل مات  َوَرْعد  َوبَْرق  يَْجَعل وَن أَصاب َعه ْم ف ي آذان ه ْم م 

يط  ب اْلكاف ر يَن ) ح  ل ما أَضاَء لَه ْم ( يَكاد  الْ 58اْلَمْوت  َوهللا   م  بَْرق  يَْخطَف  أَْبصاَره ْم ك 

 َ ه ْم َوأَْبصار ه ْم إ ن  هللا  وا َولَْو شاَء هللا   لََذَهَب ب َسْمع  َعلى  َمَشْوا ف يه  َوإ ذا أَْظلََم َعلَْيه ْم قام 

ير  )  (00ك ل  َشْيء  قَد 

 التفسير 

ناريًّا، ومثاًل مائيًّا، فأما مثلهم الناري: ضرب هللا لهؤالء المنافقين مثلين: مثاًل  - 18

فهم كمثل من أوقد ناًرا ليستضيء بها، فلما سطع نورها وظن أنَّه ينتفع بضوئها 

خمدت، فذهب ما فيها من إشراق، وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في 

 ظلمات ال يرون شيئًا، وال يهتدون سبياًل.

ماع قبول، بُْكٌم ال ينطقون به، عمي عن إبصاره، فهم صمٌّ ال يسمعون الحق س - 17

 فال يرجعون عن ضاللهم.

وأما مثلهم المائي: فهم كمثل مطر كثير، من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد  - 19

وبرق، نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد، فجعلوا يسدُّون آذانهم بأطراف أصابعهم، 

 محيط بالكافرين ال يعجزونه. من شدة صوت الصواعق خوفًا من الموت، وهللا

يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم، كلما ومض البرق لهم  - 20

وأضاء تقدموا، وإذا لم يضئ بقوا في الظالم، فلم يستطيعوا التحرك، ولو شاء هللا 

لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء؛ فال تعود إليهم؛ إلعراضهم عن 

ن المطر مثاًل للقرآن، وصوت الصواعق مثاًل لما فيه من الزواجر، وضوء الحق. فكا

البرق مثاًل لظهور الحق لهم أحيانًا، وجعل سد اآلذان من شدة الصواعق، مثاًل 

إلعراضهم عن الحق وعدم االستجابة له، ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب 

م يستفد مستوقدها غير الظالم الَمثَلَين؛ هو عدم االستفادة، ففي المثل الناري: ل

عهم ويزعجهم من  واإلحراق، وفي المثل المائي: لم يستفد أصحاب المطر إال ما يروِّ

 الرعد والبرق، وهكذا المنافقون ال يرون في اإلسالم إال الشدة والقسوة.

ولما ذكر هللا أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين؛ ناداهم جميًعا داعيًا إياهم 

 ( 5/5)المختصر في تفسير القرآن إفراده بالعبادة،  إلى

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  
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هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء اإليمان في قلوبهم كما أضاءت  --1

 النار لهؤالء الذين استوقدوا ثم كفروا فذهب هللا بنورهم.

ِ  َرسولَ  يا: قالوا النَّاسَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  القِيَاَمِة؟ يَومَ  َربَّنَا نََرى هلْ  هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا ال: قالوا َسَحابٌ  ُدونَهُ  ليسَ  البَْدرِ  لَْيلَةَ  القََمرِ  في تَُماُرونَ  هلْ : قالَ  : قالَ  هللاَّ

 يُْحَشرُ  َكذلَك، تََرْونَهُ  فإنَُّكمْ : قالَ  اَل،: قالوا َسَحابٌ  ُدونَهَا ليسَ  الشَّْمسِ  في تَُماُرونَ  فَهلْ 

ْمَس، يَتَّبِعُ  َمن فَِمْنهُمْ  فَْليَتَّبِْع، شيئًا يَْعبُدُ  كانَ  َمن: فيَقولُ  القِيَاَمِة، يَومَ  النَّاسُ   َمن وِمْنهُمْ  الشَّ

ه وتَْبقَى الطََّواِغيَت، يَتَّبِعُ  َمن وِمْنهُمْ  القََمَر، يَتَّبِعُ  ة   هذ  نَاف ق وَها، ف يَها األ م   هللا    فَيَأْت يه م   م 

ْم، أنَا: فيَقول    فَيَأْتِيِهمُ  َعَرْفنَاهُ، َربُّنَا َجاءَ  فَإَِذا َربُّنَا، يَأْتِيَنَا حتَّى َمَكانُنَا هذا فيَقولونَ  َربُّك 

 ُ َراطُ  فيُْضَربُ  فَيَْدُعوهُمْ  َربُّنَا، أْنتَ : فيَقولونَ  َربُُّكْم، أنَا: فيَقولُ  هللاَّ  َظْهَرانَيْ  بْينَ  الصِّ

لَ  فأُكونُ  َجهَنََّم، ُسلِ  ِمنَ  يَُجوزُ  َمن أوَّ تِِه، الرُّ ُسُل، إالَّ  أَحدٌ  يَوَمئذٍ  يَتََكلَّمُ  واَل  بأُمَّ  وَكاَلمُ  الرُّ

ُسلِ  ْعَداِن، َشْوكِ  ِمْثلُ  َكاَللِيبُ  َجهَنَّمَ  وفي َسلِّْم، َسلِّمْ  اللَّهُمَّ : يَوَمئذٍ  الرُّ  َشْوكَ  َرأَْيتُمْ  هلْ  السَّ

ْعَداِن؟ ْعَدانِ  َشْوكِ  ِمْثلُ  فإنَّهَا: قالَ  نََعْم،: قالوا السَّ  إالَّ  ِعظَِمهَا قَْدرَ  يَْعلَمُ  ال أنَّه غيرَ  السَّ

،ُ  حتَّى يَْنُجو، ثُمَّ  يَُخْرَدلُ  َمن وِمْنهُمْ  بَعَملِِه، يُوبَقُ  َمن فَِمْنهُمْ  بأَْعَمالِِهْم، النَّاسَ  تَْخطَفُ  هللاَّ

ُ  أَرادَ  إَذا ُ  أَمرَ  النَّاِر، أْهلِ  ِمن أَرادَ  َمن َرْحَمةَ  هللاَّ  يَْعبُدُ  كانَ  َمن يُْخِرُجوا أنْ : الَماَلئَِكةَ  هللاَّ

،َ ُجوِد، بآثَارِ  ويَْعِرفُونَهُمْ  فيُْخِرُجونَهُمْ  هللاَّ مَ  السُّ ُ  وَحرَّ ُجوِد، أثَرَ  تَأُْكلَ  أنْ  النَّارِ  علَى هللاَّ  السُّ

ُجوِد، أثَرَ  إالَّ  النَّارُ  تَأُْكلُهُ  آَدمَ  اْبنِ  فَُكلُّ  النَّاِر، ِمنَ  فَيَْخُرُجونَ   قَدِ  النَّاِر، ِمنَ  فَيَْخُرُجونَ  السُّ

ْيِل، َحِميلِ  في الِحبَّةُ  تَْنبُتُ  كما فَيَْنبُتُونَ  الَحيَاِة، َماءُ  عليهم فيَُصبُّ  اْمتََحُشوا  يَْفُرغُ  ثُمَّ  السَّ

 ُ  ُدُخواًل  النَّارِ  أْهلِ  آِخرُ  وهو والنَّارِ  الَجنَّةِ  بْينَ  َرُجلٌ  ويَْبقَى الِعبَادِ  بْينَ  القََضاءِ  ِمنَ  هللاَّ

 قََشبَنِي قدْ  النَّاِر، َعنِ  وْجِهي اْصِرفْ  َربِّ  يا: فيَقولُ  النَّاِر، قِبَلَ  بَوْجِههِ  ُمْقبِلٌ  الَجنَّةَ 

 ذلَك؟ غيرَ  تَْسأَلَ  أنْ  بكَ  ذلكَ  فُِعلَ  إنْ  َعَسْيتَ  هلْ : فيَقولُ  َذَكاُؤهَا، وأَْحَرقَنِي ِريُحهَا

تَِك، ال: فيَقولُ  َ  فيُْعِطي وِعزَّ ُ  فَيَْصِرفُ  وِميثَاٍق، َعْهدٍ  ِمن يََشاءُ  ما هللاَّ  َعنِ  وْجهَهُ  هللاَّ

ُ  َشاءَ  ما َسَكتَ  بَْهَجتَهَا َرأَى الَجنَِّة، علَى به أْقبَلَ  فَإَِذا النَّاِر،  يا: قالَ  ثُمَّ  يَْسُكَت، أنْ  هللاَّ

ْمنِي َربِّ  ُ  فيَقولُ  الَجنَِّة، بَابِ  ِعْندَ  قَدِّ  ال أنْ  والِميثَاَق، الُعهُودَ  أْعَطْيتَ  قدْ  أليسَ : له هللاَّ

 َعَسْيتَ  فَما: فيَقولُ  َخْلقَِك، أْشقَى أُكونُ  ال َربِّ  يا: فيَقولُ  َسأَْلَت؟ ُكْنتَ  الذي غيرَ  تَْسأَلَ 

تَِك، ال: فيَقولُ  َغْيَرهُ؟ تَْسأَلَ  ال أنْ  ذلكَ  أُْعِطيتَ  إنْ   َربَّهُ  فيُْعِطي ذلَك، غيرَ  أْسأَلُ  ال وِعزَّ

ُمهُ  وِميثَاٍق، َعْهدٍ  ِمن َشاءَ  ما  وما َزْهَرتَهَا، فََرأَى بَابَهَا، بَلَغَ  فَإَِذا الَجنَِّة، بَابِ  إلى فيُقَدِّ

ُروِر، النَّْضَرةِ  ِمنَ  فِيهَا ُ  َشاءَ  ما فَيَْسُكتُ  والسُّ  أْدِخْلنِي َربِّ  يا: فيَقولُ  يَْسُكَت، أنْ  هللاَّ

ُ  فيَقولُ  الَجنَّةَ،  أنْ  والِميثَاَق، الُعهُودَ  أْعطَْيتَ  قدْ  أليسَ  أْغَدَرَك، ما آَدَم، اْبنَ  يا وْيَحكَ : هللاَّ

ُ  فَيَْضَحكُ  َخْلقَِك، أْشقَى تَْجَعْلنِي ال َربِّ  يا: فيَقولُ  أُْعِطيَت؟ الذي غيرَ  تَْسأَلَ  ال  عزَّ  هللاَّ

،: فيَقولُ  الَجنَِّة، ُدُخولِ  في له يَأَْذنُ  ثُمَّ  منه، وجلَّ   قالَ  أُْمنِيَّتُهُ، اْنقَطَعَ  إَذا حتَّى فَيَتََمنَّى تََمنَّ

 ُ ُرهُ  أْقبَلَ  وَكَذا، َكَذا ِمن: وجلَّ  عزَّ  هللاَّ ، به اْنتَهَتْ  إَذا حتَّى َربُّهُ، يَُذكِّ ُ  قالَ  األَمانِيُّ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  ألبِي الُخْدِريُّ  َسِعيدٍ  أبو قالَ  معهُ  وِمْثلُهُ  ذلكَ  لكَ : تََعالَى  إنَّ : عْنهَما هللاَّ
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ِ  َرسولَ  ُ  قالَ : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ : هَُرْيَرةَ  أبو قالَ  أْمثَالِِه، وَعَشَرةُ  ذلكَ  لكَ : هللاَّ

ِ  َرسولِ  ِمن أْحفَظْ  لَمْ   أبو قالَ  معهُ  وِمْثلُهُ  ذلكَ  لكَ : قَْولَهُ  إالَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .أْمثَالِهِ  وَعَشَرةُ  لكَ  ذلكَ : يقولُ  َسِمْعتُهُ  إنِّي: َسِعيدٍ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  903: الرقم أو الصفحة

ن وي ؤَخذ   الةَ  أنَّ  :الحديث   هذا م  كوعِ  ِمن فيها لِما األعماِل؛ أفضلُ  الصَّ  والسُّجوِد؛ الرُّ

 إذا هللاِ  إلى العبدُ  يكونُ  ما أقَربُ : السَّالمُ  عليه قال وقد السُّجوِد، أثَرَ  تأُكلُ  ال النَّارَ  فإنَّ 

 سَجد

فما يظهره المنافقون من اإليمان الذي تثبت به أحكام المسلمين في الزواج   --2

والميراث والغنائم واألمن على أنفسهم وأوالدهم وأموالهم، واغترارهم لما آمنوا 

بكلمة اإلسالم، ال فائدة له في أحكام اآلخرة، ألنهم يصيرون إلى العذاب األليم، كما 

[ فمثل 125/ 2يَن فِي الدَّْرِك اأْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر ]النساء أخبر التنزيل: إِنَّ اْلُمنافِقِ 

استضاءتهم بضوء إقرارهم باإلسالم مع إسرار الكفر كإضاءة النار الموقوتة أو كمثل 

 مطر مظلم.

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا  َسفٍَر، ِمن قَِدمَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ا اِكبَ  تَْدفِنَ  أَنْ  تََكادُ  َشِديَدةٌ  ِريحٌ  هَاَجتْ  الَمِدينَةِ  قُْربَ  كانَ  فَلَمَّ  هللاِ  َرُسولَ  أنَّ  فََزَعَم، الرَّ

ُ  َصلَّى يحُ  هِذه بُِعثَتْ : قالَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ ا ُمنَافِقٍ  لَِمْوتِ  الرِّ  ُمنَافِقٌ  فَإَِذا الَمِدينَةَ، قَِدمَ  فَلَمَّ

 .َماتَ  قدْ  الُمنَافِقِينَ  ِمنَ  َعِظيمٌ 

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

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

 .وُعقوبَتُه النِّفاقِ  عاقبَةُ : الحديث   في

والمنافقون عطلوا بحق وسائل المعرفة الصحيحة واإليمان الراسخ، فهم صّم عن  -3 

استماع الحق، بكم عن التكلم به، عمي عن اإلبصار له، وأشد من ذلك أنهم ال 

يرجعون في النهاية إلى الحق لسابق علم هللا تعالى فيهم، ال بقهر وإجبار. ومع نفاقهم 

 ، فلم يعجل هللا عقابهم في الدنيا

وقد استنبط الجصاص من ذلك: أن عقوبات الدنيا ليست موضوعة على مقادير  --3

االجرام، وإنما هي على ما يعلم هللا من المصالح فيها، وعلى هذا أجرى هللا تعالى 

 « .   01/5-03أحكام القرآن:  »    أحكامه
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ب، وما فيه والقرآن ممتلئ بالخير واآليات الدالة على كونه من عند هللا كالصيّ  --2

من الوعيد والزجر كالرعد، وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد أحيانا تبهر 

عاجل والوعيد في اآلجل المنافقين كالبرق، وما فيه من الدعوة إلى القتال في ال

 كالصواعق.

 05( : اآليات 0األمر بعبادة هللا وحده واألسباب الموجبة لها ]سورة البقرة ) --1

 [00الى 

ْم تَت ق وَن ) ْم لََعل ك  ْن قَْبل ك  يَن م  ْم َوال ذ  م  ال ذ ي َخلَقَك  ( ال ذ ي 05يا أَيَُّها الن اس  اْعب د وا َرب ك 

َن الث َمرات   َن الس ماء  ماًء فَأَْخَرَج ب ه  م  م  اأْلَْرَض ف راشاً َوالس ماَء ب ناًء َوأَْنَزَل م  َجَعَل لَك 

وَن )ر ْزقاً  ْم فاَل تَْجَعل وا َّلل    أَْنداداً َوأَْنت ْم تَْعلَم   (00لَك 

 التفسير 

يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه؛ ألنه الَّذي خلقكم وخلق األمم  - 21

السابقة لكم، رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية؛ بامتثال أوامره واجتناب 

 نواهيه.

لكم األرض بساطًا ممهًدا، وجعل السماء من فوقها ُمحكمة فهو الَّذي جعل  - 22

البنيان، وهو المنعم بإنزال المطر، فأنبت به مختلف الثمار من األرض، لتكون رزقًا، 

)المختصر فال تجعلوا هلل شركاء وأمثاال وأنتم تعلمون أنَّه ال خالق إال هللا عز وجل. 

 (5/5في تفسير القرآن 

 صحيحة المتن والسند  قرآن تفسره سنة نبوية 

العبادة التي هي توحيد هللا والتزام شرائع دينه ال تكون إال هلل الخالق الرازق،  --1

ومالزمة العبادة الخالصة هلل مدعاة لغرس أصول التقوى هلل عز وجل، فال يجرأ 

 المتقون على مخالفة األوامر، واقتحام المعاصي.

 و ، شيئًا به تشركَ  ال ، هللاَ  تعبدَ  أن على أُبايُعك  وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا

 الشِّرك من تبرأَ  و ، مسلمٍ  لكلِّ  تنصحَ  و ، الزكاةَ  تؤتيَ  و ، المكتوبةَ  الصالةَ  تقيمَ 

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  01: الرقم أو الصفحة

 في يسير اختالف   مع( 58010) وأحمد ،(1/559) النسائي أخرجه:  التخريج

 .ألفاظه بعض
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ِ  َرسولَ  بَايَْعتُ وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا   علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ، إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  َشهَاَدةِ  ًدا وأنَّ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ اَلِة، وإقَامِ  هللاَّ َكاِة، وإيتَاءِ  الصَّ  والسَّْمعِ  الزَّ

 .ُمْسلِمٍ  لُِكلِّ  والنُّْصحِ  والطَّاَعِة،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0511: الرقم أو الصفحة

 والَخديعةِ  الَمْكرِ  ِمن خالِصةً  َحَسنةً  ُمعاَملةً  وُمعاَملَتُهم لِْلُمسلِميَن، النُّصحُ : الَحديثِ  في

 .والخيانةِ  والِغشِّ 

ي: َوفيه  ِمن َذلِكَ  فَإنَّ  َمنافِِعهم، في والسَّْعيُ  َمصالِِحِهم، َعلى والِحْرصُ  لَهُم، الَخْيرِ  تََحرِّ

 .البَْيعةَ  َعلَيها وسلَّم عليه هللا َصلَّى النَّبيُّ  أَخذَ  الَّتي اإلْسالِم، مبادئِ 

 فأتَاهُ  لِلنَّاِس، يَْوًما بَاِرًزا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  كانَ   الصحيح عن أبي هريرةوفي 

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ   وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه، وَماَلئَِكتِِه، باهللَّ

َ، تَْعبُدَ  أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ   وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللاَّ

اَلةَ، َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الصَّ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ  الَمْفُروَضةَ، الزَّ

 َ اَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإنَّه تََراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  السَّ

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ   ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َربَّهَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ  السَّ

ُ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال َخْمسٍ  في البُْنيَاِن، في البُْهمُ  اإلبِلِ  : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  تَاَل  ثُمَّ  هللاَّ

َ  إِنَّ  } اَعةِ  ِعْلمُ  ِعنَدهُ  هللاَّ لُ  السَّ اَذا نَْفسٌ  تَْدِري َوَماۖ   اأْلَْرَحامِ  فِي َما َويَْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َويُنَزِّ  مَّ

َ  إِنَّ ۖ   تَُموتُ  أَْرضٍ  بِأَيِّ  نَْفسٌ  تَْدِري َوَماۖ   َغًدا تَْكِسبُ  : لقمان{ ] ( 32) َخبِيرٌ  َعلِيمٌ  هللاَّ

وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُمَّ  اآليَةَ،[ 32  .ِدينَهُمْ  النَّاسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ  شيئًا، يََرْوا فَلَمْ  ُردُّ

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

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

 منهما لكل   كان بينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أنَّ  على داللةٌ  الحديث   وفي --5

 .اآلَخرِ  في يدُخلُ  ما فيه دَخل أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى،

لِ  على داللةٌ  أيًضا وفيه --2  لَهَا فَتََمثَّلَ : }تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشكُّ

 [.18: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا

ودلت اآلية على توحيد هللا، وإثبات الصانع الذي ال يشبهه شيء، القادر الذي ال  --2

يعجزه شيء. ومن مظاهر قدرته رفع السماء ووقوفها بغير عمد نراه، ودوامها على 

ظاً، َوهُْم طول الدهر، دون تبدل وال تغير، كما قال تعالى: َوَجَعْلنَا السَّماَء َسْقفاً َمْحفُو
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[ وكذلك ثبات األرض ووقوفها على غير سند 32/ 21َعْن آياتِها ُمْعِرُضوَن ]األنبياء 

بالرغم من تحركها، ودورانها في الفضاء، من أعظم الدالالت على التوحيد، وعلى 

قدرة خالقها، وأنه ال يعجزه شيء، وفي ذلك تنبيه على االستدالل بها على هللا وتذكير 

د أخرج هللا من األرض ألوانا من الثمرات، وأنواعا من النبات، طعاما بالنعمة، فق

لإلنسان، وعلفا للدواب، وقد بين هللا هذا في قوله تعالى: أَنَّا َصبَْبنَا اْلماَء َصبًّا، ثُمَّ 

، َوَحدائَِق ُغْلباً، َشقَْقنَا اأْلَْرَض َشقًّا، فَأَْنبَْتنا فِيها َحبًّا، َوِعنَباً َوقَْضباً، َوَزْيتُوناً َونَْخاًل 

 [ .32 -25/ 70َوفاِكهَةً َوأَبًّا ، َمتاعاً لَُكْم َوأِلَْنعاِمُكْم ]عبس 

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

 ُ ْبِت، يَومَ  التُّْربَةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ  يَومَ  الشََّجرَ  َوَخلَقَ  األَحِد، يَومَ  الِجبَالَ  فِيهَا َوَخلَقَ  السَّ

 يَومَ  الدََّوابَّ  فِيهَا َوبَثَّ  األْربَِعاِء، يَومَ  النُّورَ  َوَخلَقَ  الثُّاَلثَاِء، يَومَ  الَمْكُروهَ  َوَخلَقَ  االْثنَْيِن،

 آِخرِ  في الَخْلِق، آِخرِ  في َعِة،الُجمُ  يَومِ  ِمن الَعْصرِ  بَْعدَ  السَّاَلمُ  عليه آَدمَ  َوَخلَقَ  الَخِميِس،

 .اللَّْيلِ  إلى الَعْصرِ  بْينَ  فِيما الُجُمَعِة، َساَعاتِ  ِمن َساَعةٍ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0198: الرقم أو الصفحة

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  في التَُّؤَدةِ  فَضلُ : الحديث   وفي

وفي قوله تعالى: َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن دليل على األمر باستعمال حجج العقول وإبطال  --3

التقليد، ألن المشركين يعلمون في الحقيقة أن المنعم عليهم هو هللا دون األنداد، 

فال  ويعلمون وحدانيته بالقوة واإلمكان لو تدبروا ونظروا وأعملوا عقولهم وأفكارهم،

ِ ُزْلفى ]الزمر  بُونا إِلَى هللاَّ / 35داعي للوسائط المزعومة في قولهم: ما نَْعبُُدهُْم إاِلَّ لِيُقَرِّ

3. ] 

ُ  صلَّى النَّبيَّ  أتيتُ  وفي الصحيح عن عدي بن حاتم الطائي  عنقي وفي وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

 براءةٌ  سورةِ  في يقرأُ  وسمعتُهُ  الوثَنَ  هذا عْنكَ  اطرح عديُّ  يا فقالَ . َذهب   من صليب  

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا َوُرْهبَانَهُمْ  أَْحبَاَرهُمْ  اتََّخُذوا  ولَكنَّهم يعبدونَهم يَكونوا لم إنَّهم أما قالَ  هللاَّ

موا وإذا استحلُّوهُ  شيئًا لَهم أحلُّوا إذا كانوا موه شيئًا علْيهم حرَّ  حرَّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0081: الرقم أو الصفحة

 (0081) الترمذي أخرجه:  التخريج
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 في أحًدا اتَّبعَ  َمن وأنَّ  وعال، جلَّ  هللاِ  َخصائصِ  ِمن والتَّحريمَ  التَّحليلَ  أنَّ  :الحديث   وفي

 .ُدونِه ِمن إلهًا اتَّخَذه فقد ذلك

 [05الى  00تحدي الجاحدين باإلتيان بمثل أقصر سورة من القرآن ]اآليات  -9

ْن  ْم م  َهداَءك  ْثل ه  َواْدع وا ش  ْن م  نا فَأْت وا ب س وَرة  م  ْلنا َعلى َعْبد  ا نَز  م  ْنت ْم ف ي َرْيب  م  َوإ ْن ك 

ق يَن ) ْنت ْم صاد  ْن تَْفَعل وا فَات ق وا الن اَر ال ت ي َوق ود َها ( فَإ ْن لَْم تَْفَعل وا َولَ 00د ون  هللا   إ ْن ك 

د ْت ل ْلكاف ر يَن ) جاَرة  أ ع   (05الن اس  َواْلح 

 التفسير 

صلى  -في شك من القرآن الُمنزل على عبدنا محمد  -يا أيها الناس-وإن كنتم  - 23

له، ولو كانت ، فنتحداكم أن تعارضوه باإلتيان بسورة واحدة مماثلة -هللا عليه وسلم 

 أقصر سورة منه، ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدَّعونه.

فاتقوا النار التي توقد بالناس  -ولن تقدروا عليه أبًدا-فإن لم تفعلوا ذلك  - 22

المستحقين للعذاب، وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرها، هذه النار قد أعدها 

 (5/5)المختصر في تفسير القرآن لكافرين.هللا وهيأها ل

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

دلت آية َوإِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب.. على صحة نبوة نبيّنا عليه الصالة والسالم من  --1

 وجوه:

 الوجه األول

ألنفة أنه تحداهم باإلتيان بمثل القرآن، وقّرعهم بالعجز عنه، مع ما هم عليه من ا -1

والحميّة، وأنه كالم موصوف بلغتهم، فلو قدروا على معارضته لكانت معارضته أبلغ 

 األشياء في إبطال دعواه وتفريق أصحابه عنه.

فلما ظهر عجزهم عن معارضته، دّل ذلك على أن القرآن من عند هللا الذي ال يعجزه 

 شيء، وأنه ليس في مقدور العباد مثله.

وهذه معجزة باقية لنبيّنا عليه الصالة والسالم بعده إلى قيام الساعة، وقد كانت هذه  -2

المعجزة تتناسب مع اعتزاز العرب بالفصاحة والبالغة بما لم يتهيأ لغيرهم، فجعل هللا 

تعالى آية محمد الكبرى كتابا معجزا لهم ولسائر الخلق في نظمه وأسلوبه، وفصاحته 

هم الحجة بأقوى مما قامت به المعجزات المادية السابقة مثل عصا وبالغته،فكانت علي
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موسى ويده في عصر السحر، وإبراء عيسى األكمه واألبرص وإحياء الموتى في 

 عصر الطب.

 البََشُر، عليه آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا وتِيتُ أُ  الذي كانَ  وإنَّما ، هللاَّ  .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ  أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَيَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم له، واللفظ( 5895) البخاري أخرجه:  التخريج

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

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه

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

 والوجه الثاني

قاطبة: المؤمنين والجاحدين لنبوة النّبي صلّى هللا عليه كان معلوما عند الناس  -*

وسلّم أنه كان من أتّم الناس عقال، وأكملهم خلقا، وأفضلهم رأيا، فما طعن عليه أحد 

في كمال عقله، ووفور حلمه، وصحة فهمه، وجودة رأيه، فال يجوز على من كان 

ر كل واحد من العرب على هذا وصفه أن يّدعي النّبوة، ويجعل عالمة نبوته كالما يقد

مثله، فيظهر حينئذ كذبه، وبطالن دعواه، فدّل ذلك على أنه تحداهم بكالم هو من عند 

 هللا ال يقدر العباد على مثله.

ا وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  َصِعدَ  ،{األْقَربِينَ  َعِشيَرتَكَ  َوأَْنِذرْ : }نََزلَتْ  لَمَّ

فَا، علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ   - َعِدي   بَنِي يا فِْهٍر، بَنِي يا: يُنَاِدي فََجَعلَ  الصَّ

ُجلُ  فََجَعلَ  اْجتََمُعوا حتَّى - قَُرْيشٍ  لِبُطُونِ   َرسواًل  أْرَسلَ  يَْخُرجَ  أنْ  يَْستَِطعْ  لَمْ  إَذا الرَّ

 تُِريدُ  بالَواِدي َخْياًل  أنَّ  أْخبَْرتُُكمْ  لو أَرأَْيتَُكمْ : فَقالَ  وقَُرْيٌش، لَهَبٍ  أبو فََجاءَ  هَُو، ما لِيَْنظُرَ 

؟ أُكْنتُمْ  علَْيُكم، تُِغيرَ  أنْ  قِيَّ ْبنَا ما نََعْم،: قالوا ُمَصدِّ  نَِذيرٌ  فإنِّي: قالَ  ِصْدقًا، إالَّ  َعلَْيكَ  َجرَّ

 : }فَنََزلَتْ  َجَمْعتَنَا؟ ألِهذا اليَوِم، َسائِرَ  لكَ  تَبًّا: لَهَبٍ  أبو فَقالَ  َشِديدٍ  َعَذابٍ  يََديْ  بْينَ  لَُكمْ 

 لَهَبٍ  َذاتَ  نَاًرا َسيَْصلَى  ( 2) َكَسبَ  َوَما َمالُهُ  َعْنهُ  أَْغنَى   َما( 1) َوتَبَّ  لَهَبٍ  أَبِي يََدا تَبَّتْ 

الَةَ  َواْمَرأَتُهُ ( 3) ن َحْبلٌ  ِجيِدهَا فِي( 2) اْلَحَطبِ  َحمَّ َسدٍ  مِّ  { (5) مَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5110: الرقم أو الصفحة
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 والوجه الثالث

أخبر تعالى بقوله: فَإِْن لَْم تَْفَعلُوا َولَْن تَْفَعلُوا أنهم ال يعارضونه، وذلك إخبار بالغيب،  -

 وتحقق الخبر مع مضي الزمان.

: وقد تحدى هللا الخلق كلهم من الجن واإلنس بالعجز عن    قال أبو بكر الجصاص 

ْنُس َواْلِجنُّ َعلى أَْن يَأْتُوا بِِمْثِل  اإلتيان بمثل القرآن بقوله تعالى: قُْل لَئِِن اْجتََمَعِت اإْلِ

[ ، فلما 77 /18هَذا اْلقُْرآِن، ال يَأْتُوَن بِِمْثلِِه، َولَْو كاَن بَْعُضهُْم لِبَْعٍض َظِهيراً ]اإلسراء 

[ ، فلما عجزوا 13/ 12ظهر عجزهم قال: فَأْتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثلِِه ُمْفتََرياٍت ]هود 

[ ، فتحداهم باإلتيان بمثل 32/ 52قال: فَْليَأْتُوا بَِحِديٍث ِمْثلِِه إِْن كانُوا صاِدقِيَن ]الطور 

أعرضوا عن أقصر سورة منه، فلما ظهر عجزهم عن ذلك، وقامت عليهم الحجة، و

 طريق المحاجة، وصمموا على القتال والمغالبة، أمر هللا نبيه بقتالهم.

 النَّاسُ  َوقُوُدهَا الَّتِي النَّارَ  فَاتَّقُوا }  تعالى قولِه في : مسعود   ابن   وفي الصحيح عن

 
 خلقها ، كبريتٍ  من حجارةٌ  هي قال{ سورة البقرة ( 22) لِْلَكافِِرينَ  أُِعدَّتْ  َواْلِحَجاَرةُ 

ها ، الدنيا السماءِ  في واألرضَ  السمواتِ  خلق يوم هللاُ   . للكافرين يعدُّ

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  -:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0311: الرقم أو الصفحة

: أن التحدي كان متنوعا، مرة بالنظم والمعنى، ومرة بالنظم دون المعنى، والخالصة

) أحكام القرآن: للجصاص  بافتراء شيء ال معنى له، وفي كل األحوال ظهر فشلهم.   

08/5) 

وأرشدت اآلية: فَإِْن لَْم تَْفَعلُوا.. على ظهور العجز التام عن المعارضة، وعلى  --1

نكارهم نبوة النّبي صلّى هللا عليه وسلّم، ولعدم تصديقهم استحقاق الكافرين النار إل

 بالقرآن، وعلى أن من اتقى النار ترك المعاندة، 

وعلى أن النار حاليا ومن القديم مخلوقة مهيأة موجودة معّدة للعصاة والفّساق  --2

 والكفّار. 

: فيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة، خالفا   قال القرطبي

 (003/5) تفسير القرطبي: للمبتدعة في قولهم: إنها لم تخلق حتى اآلن  

 [01( :  آية 0جزاء المؤمنين العاملين ]سورة البقرة ) --3



41 
 

ال حات  أَن  لَه ْم جَ  ل وا الص  يَن آَمن وا َوَعم  ر  ال ذ  ل ما َوبَش  ْن تَْحت َها اأْلَْنهار  ك  ن ات  تَْجر ي م 

تَشاب هاً َولَه ْم ف يها  ْن قَْبل  َوأ ت وا ب ه  م  ز ْقنا م  ْن ثََمَرة  ر ْزقاً قال وا هَذا ال ذ ي ر  ْنها م  ز ق وا م  ر 

طَه َرة  َوه ْم ف يها خال د وَن )  (01أَْزواج  م 

 التفسير 

المؤمنين باهلل الذين  -أيها النبي-للكافرين؛ فبشِّر وإذا كان الوعيد السابق  - 25

هم من جنات تجري األنهار من تحت قصورها  يعملون الصالحات؛ بما يسرُّ

وأشجارها، كلما أُطعموا من ثمارها الطيبة رزقًا؛ قالوا من شدة الّشبَِه بثمار الدنيا: 

في شكلها واسمها حتَّى هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل، وقُدمت لهم ثمار متشابهة 

يُْقبلُوا عليها بحكم المعرفة بها، ولكنها مختلفة في َطعمها ومذاقها، ولهم في الجنّة 

ر في أهل الدنيا،  أة من كل ما تنفر منه النفس، ويُْستَْقَذر طبًعا مما يُتََصوَّ أزواج مبرَّ

 وهم في نعيم دائم ال ينقطع، بخالف نعيم الدنيا المنقطع.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

تتوالى البشائر القرآنية المفرحة للنفوس، المحّركة للقلوب، بأن الجنة دار النعيم  --1

الدائم المقيم هي المخصصة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. واإليمان بمجرده ال 

يم الجنة غير محدود يكفي، بل ال بّد من أن ينضم إليه الطاعة والعمل الصالح. ونع

ورزقها ال ينقطع، وإنما أراد هللا أن يقرب لعقولنا ما أعّد فيها، بهذه اآلية وغيرها، 

وبما أن طبيعة البشر تتعلق عادة بالماديات، أغراهم هللا بما تميل إليه نفوسهم، 

اأْلَْنفُُس،  فوعدهم بالحقائق المادية، المعبر عنها في آية أخرى بإيجاز: َوفِيها ما تَْشتَِهيهِ 

 [81/ 23َوتَلَذُّ اأْلَْعيُُن، َوأَْنتُْم فِيها خالُِدوَن ]الزخرف 

ُ  قالَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة الِِحيَن، لِِعباِدي أْعَدْدتُ : وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ  ما الصَّ

 إنْ  اْقَرُؤوا: هَُرْيَرةَ  أبو قالَ  بََشرٍ  قَْلبِ  علَى َخَطرَ  وال َسِمَعْت، أُُذنٌ  وال َرأَْت، َعْينٌ  ال

ةِ  ِمن لهمْ  أُْخفِيَ  ما نَْفسٌ  تَْعلَمُ  فاَل: }ِشْئتُمْ   [.18: السجدة{]أْعيُنٍ  قُرَّ

ثَنا  ، وَحدَّ ثَنا: قالَ  َعلِيٌّ ثَنا ُسْفياُن، َحدَّ ناِد، أبو َحدَّ  هَُرْيَرةَ، أبِي عن األْعَرِج، َعنِ  الزِّ

ُ  قالَ : »قالَ   عن ُمعاويةَ، أبو قال. شيءٍ  فأيُّ : قالَ  ِروايَةً؟: لُِسْفيانَ  قيلَ  ِمْثلَهُ، «هللاَّ

اتِ : )هُريرةَ  أبو قَرأ: صالِحٍ  أبي عن األعَمِش،  (.أْعيُنٍ  قُرَّ

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

 أبو قال: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5118: الرقم أو الصفحة

 [معلق... معاوية
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 (0905) ومسلم له، واللفظ( 5118) البخاري أخرجه:  التخريج

 ، العَسلِ  وبحرَ  ، الماءِ  بحرَ  الجنَّةِ  في إنَّ  وفي الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان

 بعدُ  األنهارُ  تشقَّقُ  ثمَّ  ، الخمرِ  وبحرَ  ، اللَّبنِ  وبحرَ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سفيان أبي بن معاوية:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0115: الرقم أو الصفحة

 ُجملَةِ  ِمن إنَّ : أي ،"الجنَّةِ  في إنَّ : "وسلَّم علَْيه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يَقولُ  الحديث   هذا وفي

 الجنَِّة، ُسكَّانِ  قُصورِ  تحتَ  تَْجري عْذبٍ  ماءِ  ِمن أنهاًرا: أي ،"الماءِ  بَْحرَ : "الجنَّةِ  نَعيمِ 

 وبحرَ " ِكتابِه، في تعالى هللاُ  ذَكر كما ُمصفًّى عَسلٍ  ِمن أنهاًرا: أي ،"العَسلِ  وبَْحرَ "

 ،"الخمرِ  وبحرَ " كتابِه، في هللاُ  َذَكر كما َطعُمه؛ يتَغيَّرْ  لم لبَنٍ  ِمن وأنهاًرا: أي ،"اللَّبنِ 

ةٍ  خمرٍ  ِمن وأنهاًرا: أي اِربينَ  لذَّ ةِ  تَمامَ  فيها فيَِجدون الجنَِّة، أهلُ  بها يتَلذَّذُ  للشَّ  ِمن اللَّذَّ

عُ  ثمَّ : أي ،"بعدُ  األنهارُ  تُشقَّقُ  ثمَّ " ُسْكٍر، غيرِ   الجاريةُ  األنهارُ  البُحورِ  تلك ِمن تتَفرَّ

غيرةُ  الماءِ  وَمجاري رٌ  ذلك وكلُّ  والقَنَواُت، الصَّ  به، ويتَنعَّمون المؤِمنون به يتَلذَّذُ  ُمسخَّ

 ِمنْ  أَْنهَارٌ  فِيهَا اْلُمتَّقُونَ  ُوِعدَ  الَّتِي اْلَجنَّةِ  َمثَلُ : }تعالى قولِه في هللاُ  َذَكره ما ذلك وِمثالُ 

ةٍ  َخْمرٍ  ِمنْ  َوأَْنهَارٌ  طَْعُمهُ  يَتََغيَّرْ  لَمْ  لَبَنٍ  ِمنْ  َوأَْنهَارٌ  آِسنٍ  َغْيرِ  َماءٍ  اِربِينَ  لَذَّ  ِمنْ  َوأَْنهَارٌ  لِلشَّ

 [.15: محمد{ ]ُمَصفًّى َعَسلٍ 

ويظل اإلنسان في عالم اآلخرة إنسانا ال ملكا، وإنما تكون لذاته اإلنسانية أكمل  -2

 مما كان في الدنيا، وأسلم من المنغصات.

وأما األعمال الصالحة التي تبّوئ أصحابها الجنان: فهي كل خير أقره العرف  

 « :المؤمنون»ذكور في أوائل سورة والشرع والعقل والفطرة السليمة، منها الم

وَن  ْعر ض  يَن ه ْم َعن  الل ْغو  م  ع وَن َوال ذ  يَن ه ْم ف ي َصالت ه ْم خاش  ن وَن ال ذ  ْؤم  قَْد أَْفلََح اْلم 

ه ْم أَْو ما ه ْم حاف ظ وَن إ ال  َعلى أَْزواج  وج  يَن ه ْم ل ف ر  ل وَن َوال ذ  كاة  فاع  يَن ه ْم ل لز   َوال ذ 

يَن  يَن فََمن  اْبتَغى َوراَء ذل َك، فَأ ولئ َك ه م  العاد وَن َوال ذ  َملََكْت أَْيمان ه ْم، فَإ ن ه ْم َغْير  َمل وم 

يَن ه ْم َعلى َصلَوات ه ْم ي حاف ظ وَن أ ولئ َك ه م   وَن َوال ذ  ه ْم راع  َمانات ه ْم َوَعْهد  ه ْم أل 

يَن يَر ث وَن   [ .55 -5/ 00اْلف ْرَدْوَس ه ْم ف يها خال د وَن ]المؤمنون اْلوار ث وَن ال ذ 

وخلود المؤمنين في الجنة، وخلود الكفار في النار: معناه في الشرع: الدوام  -3

األبدي، أي ال يخرجون منها، وال هي تفنى بهم، فيزولوا بزوالها، وإنما هي حياة 

 أبدية ال نهاية لها.

 يا: ُمنادٍ  فيُناِدي أْملََح، َكْبشٍ  َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَى وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِبُّونَ  الَجنَِّة، أْهلَ 
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 تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ  ُروَن،ويَْنظُ  فَيَْشَرئِبُّونَ  النَّاِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُمَّ  َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ 

 فال ُخلُودٌ  الَجنَّةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُمَّ  فيُْذبَحُ  َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟

 األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُمَّ  َمْوَت، فال ُخلُودٌ  النَّارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَةٍ  في وهَُؤالءِ  ،{َغْفلَةٍ  في وهُمْ   [39: مريم{]يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5100: الرقم أو الصفحة

 موتٍ  بال غايٍة، وال أَمدٍ  إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن النَّارِ  أهلِ  خلودُ  :الحديث   وفي --5

 وال تزولُ  وال تَْفنَى ال النارَ  وأنَّ  ِمنها، يَخُرجون ال وأنَّهم راحٍة، وال نافعةٍ  حياةٍ  وال

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

فٍَة، لُْؤلَُؤةٍ  ِمن َخْيَمةً  الَجنَّةِ  في إنَّ   وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  ُمَجوَّ

 عليهمُ  يَطُوفُ  اآلَخِريَن، يََرْونَ  ما أْهلٌ  ِمْنها زاِويَةٍ  ُكلِّ  في ِمياًل، ِستُّونَ  َعْرُضها

ٍة، ِمن وَجنَّتانِ  الُمْؤِمنُوَن،  فِيِهما، وما آنِيَتُهُما َكذا، ِمن وَجنَّتانِ  فِيِهما، وما آنِيَتُهُما فِضَّ

 .َعْدنٍ  َجنَّةِ  في وْجِههِ  علَى الِكْبرِ  ِرداءُ  إالَّ  َربِِّهمْ  إلى يَْنظُُروا أنْ  وبْينَ  القَْومِ  بْينَ  اوم

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5918: الرقم أو الصفحة

الى  03( :   اآليات 0القرآن ]سورة البقرة ) فائدة ضرب األمثال للناس في -10

01] 

يَن آَمن وا فَيَْعلَم وَن  ا ال ذ  َ ال يَْستَْحي ي أَْن يَْضر َب َمثاَلً ما بَع وَضةً فَما فَْوقَها فَأَم  إ ن  هللا 

وا فَيَق ول وَن ماذا أَراَد هللا    يَن َكفَر  ا ال ذ  ْم َوأَم  ْن َرب ه  لُّ ب ه  َكث يراً أَن ه  اْلَحقُّ م   ب هذا َمثَالً ي ض 

ق يَن ) لُّ ب ه  إ ال  اْلفاس  ْن بَْعد  03َويَْهد ي ب ه  َكث يراً َوما ي ض  وَن َعْهَد هللا   م  يَن يَْنق ض  ( ال ذ 

د وَن ف ي اأْلَْرض  أ ولئ َك ه م   يثاق ه  َويَْقطَع وَن ما أََمَر هللا   ب ه  أَْن ي وَصَل َوي ْفس  وَن  م  ر  اْلخاس 

(01) 

 التفسير 

إن هللا سبحانه وتعالى: ال يستحي من ضرب األمثال بما شاء، فيضرب المثل  - 26

َغر، والناس أمام هذا نوعان:  بالبعوضة، فما فوقها في الِكبَر أو دونها في الصِّ

مؤمنون وكافرون، فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها 

ما الكافرون فيتساءلون على سبيل االستهزاء عن سبب ضرب هللا األمثال حكمة، وأ

بهذه المخلوقات الحقيرة؛ كالبعوض، والذباب، والعنكبوت، وغيرها، فيأتي الجواب 

من هللا: إن في هذه األمثال هداياٍت وتوجيهاٍت واختباًرا للناس، فمنهم من يضلُّهم هللا 
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وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بهذه األمثال إلعراضهم عن تدبرها، 

بها، وهم كثير، وال يضل إال من كان مستحقًّا للضالل، وهم الخارجون عن طاعته؛ 

 كالمنافقين.

الذين ينقضون عهد هللا الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله الَّذي  - 28

فون بأنهم يقطعون ما أخبرت به الرسل قبله. هؤالء الذين يتنكرون لعهود هللا يتص

أمر هللا بوصله كاألرحام، ويسعون لنشر الفساد في األرض بالمعاصي، فهؤالء هم 

 (1/5)المختصر في تفسير القرآن .الناقصة حظوظهم في الدنيا واآلخرة

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

والعنكبوت والنمل ونحوها من إن اشتمال القرآن الكريم على ذكر النحل والذباب  --5

بكالم الفصحاء، ال يقدح في فصاحة  -في زعم المشركين -المحقرات مما قد ال يليق

القرآن، وال يخّل بكونه معجزا، ألن صغر هذه األشياء ال يقدح في الفصاحة إذا كان 

 ذكرها مشتمال على حكم بالغة. وهذا وجه متناسبة اآلية لما قبلها.

بَابُ  وقَعَ  إَِذاي هريرة وفي الصحيح عن أب  لِيَْنِزْعهُ، ثُمَّ  فَْليَْغِمْسهُ  أَحِدُكمْ  َشَرابِ  في الذُّ

 .ِشفَاءً  واألُْخَرى َداءً  َجنَاَحْيهِ  إْحَدى في فإنَّ 

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

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

 النحلُ  إالَّ  النارِ  في كلُّهُ  الذبابُ وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود وابن عباس وابن عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0550: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح

وإذا ورد الحياء في حق هللا تعالى، فليس المراد منه الخوف الذي هو مبدأ الحياء  --2

ومقدمته، بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته. وكذلك ليس المراد بالغضب في حّق 

هللا تعالى شهوة االنتقام وغليان دم القلب، بل المراد تلك النهاية، وهو إنزال العقاب. 

 (500/0)تفسير الرازي في هذا الباب   وهذا هو القانون الكلي

، دابةٌ  فعثرت وسلم عليه هللا صلى النبيِّ  رديفَ  كنتُ  وفي الصحيح عن أبي المليح

 حتى تعاظمَ  ذلك قلتَ  إذا فإنك الشيطاُن؛ تَِعسَ  تقل ال: فقال، الشيطانُ  تَِعسَ : فقلتُ 

 تصاغرَ  ، ذلك قلتَ  إذا فإنك هللاِ؛ بسمِ : قل ولكن بقوتي،: ويقولُ  ، البيتِ  مثلَ  يكونَ 

 .الذبابِ  مثلَ  يكونَ  حتى
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 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  رجل:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5890: الرقم أو الصفحة

 .األمورِ  ُكلِّ  في به واالستعانةِ  تعالى هللا ِذكرِ  على الحثُّ : الَحديث   وفي --5

رَّ  النَّفعَ  أنَّ : وفيه --2  أحًدا يَُضرَّ  أنْ  َمن أضعفُ  الشيطانَ  وأنَّ  ُسبحانَه، هللاِ  بيدِ  والضُّ

حمنِ  ألولياءِ  الشيطانِ  َكيدَ  وأنَّ   .َضعيفٌ  الرَّ

 .األلفاظِ  ألَحسنِ  والتوجيهُ  األْلِسنة على الُمشتِهَرةِ  لللفاظِ  االنتباهُ : وفيه --3

وال في جانب من جوانبه، وإنما وكالم هللا حّق مطلق، ال نقص فيه في حّد ذاته،  --1

هو حق، ألنه مبين للحق ومقرر له، وسائق إلى األخذ به، بما له من التأثير في 

 النفس.

وضرب األمثال واألشباه في القرآن الكريم يراد به كشف الغوامض، وتنبيه  --2

األذهان إلى الحقائق، وإبانة المصالح، وتقرير الحكم البالغة، وهو من األمور 

 ستحسنة في العقول والتربية والتعليم.الم

وأما الذين كفروا فيجادلون في الحق بعد ما تبيّن، ويمارون بالبرهان وقد تعيّن،   --3

 فيخرجون من الموضوع، ويعرضون عن الحجة.

وليس اإليمان أو الكفر أمرا وراثيا، أو قهريا جبريا، وإنما لإلرادة واالختيار  --2

 هو استخدام طاقات اإلنسان من حواس ومشاعر وأفكار، والعقل دخل فيه، وسببه 

ِ  َرسولُ  فأتَانَا الَغْرقَدِ  بَقِيعِ  في َجنَاَزةٍ  في ُكنَّا وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب  هللاَّ

 يَْنُكتُ  فََجَعلَ  فَنَكَّسَ  ِمْخَصَرةٌ  ومعهُ  َحْولَهُ، وقََعْدنَا فَقََعدَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى

 الَجنَّةِ  ِمنَ  َمَكانُهَا ُكتِبَ  إالَّ  َمْنفُوَسةٍ  نَْفسٍ  ِمن وما أَحدٍ  ِمن ِمنُكم ما: قالَ  ثُمَّ  بِمْخَصَرتِِه،

ِ، َرسولَ  يا: َرُجلٌ  قالَ  َسِعيَدةً  أوْ  َشقِيَّةً  ُكتِبَتْ  قدْ  وإالَّ  والنَّاِر،  ِكتَابِنَا، علَى نَتَِّكلُ  أفال هللاَّ

َعاَدِة، أْهلِ  ِمن ِمنَّا كانَ  فَمن الَعَمَل؟ ونََدعُ  َعاَدِة، أْهلِ  َعَملِ  إلى فََسيَِصيرُ  السَّ  وَمن السَّ

قَاِء، أْهلِ  ِمن ِمنَّا كانَ  قَاَوِة، أْهلِ  َعَملِ  إلى فََسيَِصيرُ  الشَّ ا: قالَ  الشَّ َعاَدةِ  أْهلُ  أمَّ  السَّ

َعاَدِة، أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَسَُّرونَ  ا السَّ قَ  أْهلُ  وأَمَّ قَاِء، أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَسَُّرونَ  اَوةِ الشَّ  : }قََرأَ  ثُمَّ  الشَّ

ا ُرهُ ( 6) بِاْلُحْسنَى   َوَصدَّقَ ( 5) َواتَّقَى   أَْعَطى   َمنْ  فَأَمَّ ا( 8) لِْليُْسَرى   فََسنُيَسِّ  بَِخلَ  َمن َوأَمَّ

ُرهُ ( 9) بِاْلُحْسنَى   َوَكذَّبَ ( 7) َواْستَْغنَى    سورة الليل  .اآليَةَ ( { 10) لِْلُعْسَرى   فََسنُيَسِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5859: الرقم أو الصفحة
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 هللاِ، َرُسولَ  يا: قالَ  ُجْعُشمٍ  بنِ  َمالِكِ  بنُ  ُسَراقَةُ  َجاءَ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

 به َوَجَرتْ  األْقاَلُم، به َجفَّتْ  أَفِيما اليَوَم؟ الَعَملُ  فِيما اآلَن، ُخلِْقنَا َكأنَّا ِدينَنَا لَنَا بَيِّنْ 

: قالَ  الَمقَاِديرُ  به َوَجَرتْ  األْقاَلمُ  به َجفَّتْ  فِيما بَلْ  اَل،: قالَ  نَْستَْقبُِل؟ فِيما أَمْ  الَمقَاِديُر،

بَْيرِ  أَبُو َكلَّمَ تَ  ثُمَّ : ُزهَْيرٌ  قالَ  الَعَمُل؟ فَفِيمَ  : فَقالَ  قاَل؟ ما: فََسأَْلتُ  أَْفهَْمهُ، لَمْ  بشيءٍ  الزُّ

 .ُميَسَّرٌ  فَُكلٌّ  اْعَملُوا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0359: الرقم أو الصفحة

 وِكتابَتُه َكونِها، قَبلَ  باألَشياءِ  ِعلُمه وهوَ  لَِخلقِه، السَّابقِ  هللاِ  قََدرِ  ثُبوتُ  :الحديث   في --5

 .بَْرئِها قَبلْ  لَها

 .الَعملِ  وتَركِ  الِكتابِ  َعلى االتِّكالِ  َعدمُ : وفيهِ  --2

 .َشقاوةٍ  أو سعادةٍ  ِمن لَه، ُخلِقَ  لِما ُميسَّرٌ  ُكاّلً  أنَّ : وفيهِ  --3

تأثير في تفريق الناس إلى ضاللة وهدى، فاهلل  -كما يزعم الكفار -وليس للمثل --5

تعالى ال يضّل أحدا من المؤمنين المهتدين بهداية العقل والدين، وإنما يضّل الفاسقين 

الخارجين عن الطاعة وصراط هللا السوي، الذين سبق في علم هللا تعالى أنهم غير 

عل إلى السبب، ألنه لما هداة، فيكون إسناد اإلضالل إلى هللا تعالى من قبيل إسناد الف

ضرب المثل، فضّل به قوم، واهتدى به قوم، كان ذلك سببا في ضالل الناس وهداهم، 

فكانت علة ضاللهم: هي الفسوق، أي الخروج عن هداية هللا تعالى في سننه في خلقه، 

 التي هداهم إليها بالعقل والمشاعر، وبكتابه بالنسبة إلى الذين أوتوه.

( : 28ين الذين أضلوا أنفسهم بأنفسهم كثيرة منها ما ذكرته اآلية )وصفات الفاسق --6

نقض عهد هللا من بعد توكيده: وهو وصية هللا تعالى إلى خلقه، وأمره إياهم بما أمرهم 

به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله. 

 ونقضهم ذلك: ترك العمل به.

ِ  َرسولُ  بََعثَ  أبي هريرةوفي الصحيح عن   َسِريَّةً  َرْهطٍ  َعَشَرةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

رَ  َعْينًا،  الَخطَّاِب، بنِ  ُعَمرَ  بنِ  َعاِصمِ  َجدَّ  األْنَصاِريَّ  ثَابِتٍ  بنَ  َعاِصمَ  عليهم وأَمَّ

 يُقَالُ  هَُذْيٍل، ِمن لَِحي   ُذِكُروا وَمكَّةَ، ُعْسفَانَ  بْينَ  وهو بالهََدأَِة، َكانُوا إَذا حتَّى فَاْنطَلَقُوا

وا َراٍم، ُكلُّهُمْ  َرُجلٍ  ِمئَتَيْ  ِمن قَِريبًا لهمْ  فَنَفَُروا لَْحيَاَن، بَنُو لهمْ   حتَّى آثَاَرهُمْ  فَاْقتَصُّ

ُدوهُ  تَْمًرا َمأَْكلَهُمْ  وَجُدوا وا يَْثِربَ  تَْمرُ  هذا: فَقالوا الَمِدينَِة، ِمنَ  تََزوَّ ا آثَاَرهُْم، فَاْقتَصُّ  فَلَمَّ

 وأَْعط ونَا اْنز ل وا: لهمْ  فَقالوا القَْوُم، بِهمُ  وأََحاطَ  فَْدفَدٍ  إلى لََجئُوا وأَْصَحابُهُ  َعاِصمٌ  َرآهُمْ 

ْم، يك  م   بأَْيد  ، الَعْهد   ولَك  يثَاق  نك م نَْقت ل   واَل  والم  ِريَّةِ  أِميرُ  ثَابِتٍ  بنُ  َعاِصمُ  قَالَ  أَحًدا، م  : السَّ
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ا ِ  أنَا أمَّ ةِ  في اليومَ  أْنِزلُ  ال فََوهللاَّ  فَقَتَلُوا بالنَّْبلِ  فََرَمْوهُمْ  نَبِيََّك، َعنَّا أْخبِرْ  اللَّهُمَّ  َكافٍِر، ِذمَّ

، ُخبَْيبٌ  منهمْ  والِميثَاِق، بالَعْهدِ  َرْهطٍ  ثَاَلثَةُ  إليِهم فَنََزلَ  َسْبَعٍة، في َعاِصًما  األْنَصاِريُّ

ا آَخُر، وَرُجلٌ  َدثِنَةَ، ابنُ و  فَقَالَ  فأْوثَقُوهُْم، قِِسيِِّهمْ  أْوتَارَ  أْطلَقُوا منهمْ  اْستَْمَكنُوا فَلَمَّ

ُجلُ  لُ  هذا: الثَّالِثُ  الرَّ ِ  الَغْدِر، أوَّ  القَْتلَى، يُِريدُ  أَلُْسَوةً  هَُؤاَلءِ  في لي إنَّ  أْصَحبُُكمْ  ال وهللاَّ

ُروهُ   حتَّى َدثِنَةَ  واْبنِ  بُخبَْيٍب، فَاْنطَلَقُوا فَقَتَلُوهُ، فأبَى يَْصَحبَهُمْ  أنْ  علَى وَعالَُجوهُ  فََجرَّ

ةَ  بَاُعوهُما  عبدِ  بنِ  نَْوفَلِ  بنِ  َعاِمرِ  بنِ  الَحاِرثِ  بَنُو ُخبَْيبًا فَاْبتَاعَ  بَْدٍر، وْقَعةِ  بَْعدَ  بَمكَّ

 أِسيًرا، ِعْنَدهُمْ  ُخبَْيبٌ  فَلَبِثَ  بَْدٍر، يَومَ  َعاِمرٍ  بنَ  الَحاِرثَ  قَتَلَ  هو ُخبَْيبٌ  وكانَ  َمنَاٍف،

ِ  ُعبَْيدُ  فأْخبََرنِي  اْستََعارَ  اْجتََمُعوا ِحينَ  أنَّهُمْ : أْخبََرْتهُ  الَحاِرثِ  بْنتَ  أنَّ  ِعيَاٍض، بنُ  هللاَّ

 فََوَجْدتُهُ : قَالَتْ  أتَاهُ  ِحينَ  َغافِلَةٌ  وأَنَا لي اْبنًا فأَخذَ  فأَعاَرْتهُ، بهَا، يَْستَِحدُّ  ُموَسى منها

: فَقَالَ  وْجِهي، في ُخبَْيبٌ  َعَرفَهَا فَْزَعةً  فَفَِزْعتُ  بيَِدِه، والُموَسى فَِخِذهِ  علَى ُمْجلَِسهُ 

ِ  ذلَك، ألْفَعلَ  ُكْنتُ  ما أْقتُلَهُ؟ أنْ  تَْخشينَ  ِ  ُخبَْيٍب، ِمن َخْيًرا قَطُّ  أِسيًرا َرأَْيتُ  ما وهللاَّ  وهللاَّ

 ِمن بَمكَّةَ  وما الَحِديِد، في لَُموثَقٌ  وإنَّه يَِدِه، في ِعنَبٍ  قِْطفِ  ِمن يَأُْكلُ  يَْوًما وَجْدتُهُ  لقَدْ 

ِ  ِمنَ  لَِرْزقٌ  إنَّه: تَقُولُ  وَكانَتْ  ثََمٍر، ا ُخبَْيبًا، َرَزقَهُ  هللاَّ  في لِيَْقتُلُوهُ  الَحَرمِ  ِمنَ  َخَرُجوا فَلَمَّ

،  أنْ  لَْواَل : قَالَ  ثُمَّ  َرْكَعتَْيِن، فََرَكعَ  فَتََرُكوهُ، َرْكَعتَْيِن، أْرَكعْ  َذُرونِي: ُخبَْيبٌ  لهمْ  قَالَ  الِحلِّ

ْلتُهَا، َجَزعٌ  بي ما أنَّ  تَظُنُّوا  علَى... ُمْسلًِما أُْقتَلُ  ِحينَ  أُبَالِي ما َعَدًدا، أْحِصِهمْ  اللَّهُمَّ  لَطَوَّ

ِ  كانَ  ِشق   أيِّ   ِشْلوٍ  أْوَصالِ  علَى يُبَاِركْ ... يََشأْ  وإنْ  اإللَهِ  َذاتِ  في َوذلكَ  َمْصَرِعي هلِلَّ

عِ  ْكَعتَْينِ  َسنَّ  هو ُخبَْيبٌ  فَكانَ  الَحاِرثِ  ابنُ  فَقَتَلَهُ  ُمَمزَّ  َصْبًرا، قُتِلَ  ُمْسلِمٍ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ  الرَّ

ُ  فَاْستََجابَ   أْصَحابَهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فأْخبَرَ  أُِصيَب، يَومَ  ثَابِتٍ  بنِ  لَِعاِصمِ  هللاَّ

ثُوا ِحينَ  َعاِصمٍ  إلى قَُرْيشٍ  ُكفَّارِ  ِمن نَاسٌ  وبََعثَ  أُِصيبُوا، وما َخبََرهُْم،  قُتَِل، أنَّه ُحدِّ

 علَى فَبُِعثَ  بَْدٍر، يَومَ  ُعظََمائِِهمْ  ِمن َرُجاًل  قَتَلَ  قدْ  وكانَ  يُْعَرُف، منه بشيءٍ  لِيُْؤتَْوا

ْبِر، ِمنَ  الظُّلَّةِ  لُ ِمثْ  َعاِصمٍ   لَْحِمهِ  ِمن يَْقَطعَ  أنْ  علَى يَْقِدُروا فَلَمْ  َرسولِِهْم، ِمن فََحَمْتهُ  الدَّ

 .شيئًا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0051: الرقم أو الصفحة

 المماِت، وبعدَ  الحياةِ  في المؤمنِينَ  ِعباَده يَحفَظُ  تعالى هللاَ  أنَّ  بيانُ  :الحديث وفي --5

 .وفضلٌ  كرامةٌ  هو وإنَّما للُمسلِمِ  هالًكا ليس شهادةً  الموتَ  وأنَّ 

 .به غَدرَ  بَمن يَغِدر ال الحقَّ  المسلمَ  أنَّ : وفيه --2

 رِضي عدي   بنِ  وُخبيبِ  األنصاريِّ  ثابتٍ  بنِ  لعاصمِ  ظاهرةٌ  وفَضيلةٌ  َمنقبَةٌ : وفيه --3

 .عنهما هللاُ 
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الِحين، وعباِده ألوليائِه تعالى هللاِ  وِحفظُ  األَْولياِء، كراماتِ  إثباتُ : وفيه --2  الصَّ

 . .لَدعوتِهم واستجابتُه

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس   إلى َكتَبَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، ِدْحيَةَ  مع إلَْيهِ  بِكتَابِهِ  وبََعثَ  اإلْساَلِم، إلى يَْدُعوهُ  قَْيَصرَ  ِ  َرسولُ  وأََمَرهُ  الَكْلبِيِّ  َصلَّى هللاَّ

ا قَْيَصرُ  وكانَ  قَْيَصَر، إلى لِيَْدفََعهُ  بُْصَرى َعِظيمِ  إلى يَْدفََعهُ  أنْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ   َكَشفَ  لَمَّ

 ُ ُ، أْباَلهُ  لِما ُشْكًرا إيلِيَاءَ  إلى ِحْمصَ  ِمن َمَشى فَاِرَس، ُجنُودَ  عْنه هللاَّ ا هللاَّ  قَْيَصرَ  َجاءَ  فَلَمَّ

ِ  َرسولِ  ِكتَابُ   ِمن أَحًدا هُنَا هَا لي التَِمُسوا: قََرأَهُ  ِحينَ  قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولِ  عن ألْسأَلَهُمْ  قَْوِمِه،  فأْخبََرنِي َعبَّاٍس، ابنُ  قالَ  -2921 وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

أْمِ  كانَ  أنَّه َحْربٍ  بنُ  ُسْفيَانَ  أبو ةِ  في تَِجاًرا قَِدُموا قَُرْيشٍ  ِمن ِرَجالٍ  في بالشَّ  الَّتي الُمدَّ

ِ  َرسولِ  بْينَ  َكانَتْ   فََوَجَدنَا ُسْفيَاَن، أبو قالَ  قَُرْيٍش، ُكفَّارِ  وبْينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

أِْم، ببَْعضِ  رَ قَْيصَ  َرسولُ   عليه، فَأُْدِخْلنَا إيلِيَاَء، قَِدْمنَا حتَّى وبِأَْصَحابِي، بي فَاْنطُلِقَ  الشَّ

وِم، ُعَظَماءُ  َحْولَهُ  وإَذا التَّاُج، وعليه ُمْلِكِه، َمْجلِسِ  في َجالِسٌ  هو فَإَِذا  فَقالَ  الرُّ

ُجلِ  هذا إلى نََسبًا أْقَربُ  أيُّهُمْ  َسْلهُمْ : لِتَْرُجَمانِهِ  ، أنَّه يَْزُعمُ  الذي الرَّ : ُسْفيَانَ  أبو قالَ  نَبِيٌّ

ي، ابنُ  هو: فَقُلتُ  وبْينَهُ؟ بْينَكَ  ما قََرابَةُ  ما: قالَ  نََسبًا، إلَْيهِ  أْقَربُهُمْ  أنَا:  فَقُلتُ   وليسَ  َعمِّ

ْكبِ  في  بأَْصَحابِي، وأََمرَ  أْدنُوهُ،: قَْيَصرُ  فَقالَ  غيِري، َمنَافٍ  عبدِ  بَنِي ِمن أَحدٌ  يَوَمئذٍ  الرَّ

ُجلَ  هذا َسائِلٌ  إنِّي: ألْصَحابِهِ  قُلْ : لِتَْرُجَمانِهِ  قالَ  ثُمَّ  َكتِفِي، ِعْندَ  َظْهِري َخْلفَ  فَُجِعلُوا  الرَّ

، أنَّه يَْزُعمُ  الذي َعنِ  بُوهُ، َكَذبَ  فإنْ  نَبِيٌّ ِ : ُسْفيَانَ  أبو قالَ  فََكذِّ  ِمن يَوَمئٍذ، الَحيَاءُ  لَْواَل  وهللاَّ

 يَأْثُُروا أنْ  اْستَْحيَْيتُ  ولَِكنِّي عْنه، َسأَلَنِي ِحينَ  لََكَذْبتُهُ  الَكِذَب، َعنِّي أْصَحابِي يَأْثُرَ  أنْ 

ُجلِ  هذا نََسبُ  كيفَ  له قُلْ : لِتَْرُجَمانِهِ  قالَ  ثُمَّ  فََصَدْقتُهُ، َعنِّي، الَكِذبَ   هو: قُلتُ  فِيُكْم؟ الرَّ

 تَتَِّهُمونَهُ  ُكْنتُمْ : فَقالَ  اَل،: قُلتُ  قَْبلَهُ؟ ِمنُكم أَحدٌ  القَْولَ  هذا قالَ  فَهلْ : قالَ  نََسٍب، ُذو فِينَا

 اَل،: قُلتُ  َملٍِك؟ ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  فَهلْ : قالَ  اَل،: قُلتُ  قاَل؟ ما يَقُولَ  أنْ  قَْبلَ  الَكِذبِ  علَى

 أوْ  فَيَِزيُدونَ : قالَ  ُضَعفَاُؤهُْم، بَلْ : قُلتُ  ُضَعفَاُؤهُْم؟ أمْ  يَتَّبُِعونَهُ  النَّاسِ  فأْشَرافُ : قالَ 

: قُلتُ  فِيِه؟ يَْدُخلَ  أنْ  بَْعدَ  لِِدينِهِ  َسْخطَةً  أَحدٌ  يَْرتَدُّ  فَهلْ : قالَ  يَِزيُدوَن، بَلْ : قُلتُ  يَْنقُُصوَن؟

ٍة، في منه اآلنَ  ونَْحنُ  اَل،: قُلتُ  يَْغِدُر؟ فَهلْ : قالَ  اَل،  أبو قالَ  - يَْغِدَر، أنْ  نََخافُ  نَْحنُ  ُمدَّ

 ،- َغْيُرهَا َعنِّي تُْؤثَرَ  أنْ  أَخافُ  ال به، أْنتَقُِصهُ  شيئًا فِيهَا أُْدِخلُ  َكلَِمةٌ  يُْمِكنِّي ولَمْ : ُسْفيَانَ 

 َكانَتْ : قُلتُ  وَحْربُُكْم؟ َحْربُهُ  َكانَتْ  فَكيفَ : قالَ  نََعْم،: قُلتُ  قَاتَلَُكْم؟ أوْ  قَاتَْلتُُموهُ  فَهلْ : قالَ 

ةَ، َعلَْينَا يَُدالُ  وِسَجااًل، ُدَواًل  : قالَ  بِه؟ يَأُْمُرُكمْ  فََماَذا: قالَ  األُْخَرى، عليه ونَُدالُ  الَمرَّ

َ  نَْعبُدَ  أنْ  يَأُْمُرنَا ا ويَْنهَانَا شيئًا، به نُْشِركُ  ال وْحَدهُ  هللاَّ  ويَأُْمُرنَا آبَاُؤنَا، يَْعبُدُ  كانَ  َعمَّ

اَلِة، َدقَِة، بالصَّ  قُلتُ  ِحينَ  لِتَْرُجَمانِهِ  فَقالَ  األَمانَِة، وأََداءِ  بالَعْهِد، والَوفَاءِ  والَعفَاِف، والصَّ

ُسلُ  وَكذلكَ  نََسٍب، ُذو أنَّه فََزَعْمتَ  فِيُكْم، نََسبِهِ  عن َسأَْلتُكَ  إنِّي: له قُلْ : له ذلكَ   تُْبَعثُ  الرُّ

 لو: فَقُلتُ  اَل، أنْ  فََزَعْمتَ  قَْبلَهُ، القَْولَ  هذا ِمنُكم أَحدٌ  قالَ  هلْ : وَسأَْلتُكَ  ِمهَا،قَوْ  نََسبِ  في

 ُكْنتُمْ  هلْ : وَسأَْلتُكَ  قَْبلَهُ، قيلَ  قدْ  بقَْولٍ  يَأْتَمُّ  َرُجلٌ  قُلتُ  قَْبلَهُ، القَْولَ  هذا قالَ  ِمنُكم أَحدٌ  كانَ 
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 الَكِذبَ  لِيََدعَ  يَُكنْ  لَمْ  أنَّه فََعَرْفتُ  اَل، أنْ  فََزَعْمتَ  قاَل، ما يَقُولَ  أنْ  قَْبلَ  بالَكِذبِ  تَتَِّهُمونَهُ 

ِ، علَى ويَْكِذبَ  النَّاسِ  علَى  اَل، أنْ  فََزَعْمتَ  َملٍِك، ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  هلْ : وَسأَْلتُكَ  هللاَّ

 أمْ  يَتَّبُِعونَهُ  النَّاسِ  أْشَرافُ : وَسأَْلتُكَ  آبَائِِه، ُمْلكَ  يَْطلُبُ  قُلتُ  َملٌِك، آبَائِهِ  ِمن كانَ  لو فَقُلتُ 

ُسِل، أْتبَاعُ  وهُمْ  اتَّبَُعوهُ، ُضَعفَاَءهُمُ  أنَّ  فََزَعْمتَ  ُضَعفَاُؤهُْم،  أوْ  يَِزيُدونَ  هلْ : وَسأَْلتُكَ  الرُّ

، حتَّى اإليَمانُ  وَكذلكَ  يَِزيُدوَن، أنَّهُمْ  فََزَعْمتَ  يَْنقُُصوَن،  أَحدٌ  يَْرتَدُّ  هلْ  وَسأَْلتُكَ  يَتِمَّ

 بََشاَشتُهُ  تَْخلِطُ  ِحينَ  اإليَمانُ  فََكذلكَ  اَل، أنْ  فََزَعْمتَ  فِيِه، يَْدُخلَ  أنْ  بَْعدَ  لِِدينِهِ  َسْخطَةً 

ُسلُ  وَكذلكَ  اَل، أنْ  فََزَعْمتَ  يَْغِدُر، هلْ  وَسأَْلتُكَ  أَحٌد، يَْسَخطُهُ  ال القُلُوَب،  ال الرُّ

 وَحْربَهُ  َحْربَُكمْ  وأنَّ  فََعَل، قدْ  أنْ  فََزَعْمتَ  وقَاتَلَُكْم، قَاتَْلتُُموهُ  هلْ : وَسأَْلتُكَ  يَْغِدُروَن،

ةَ  َعلَْيُكمُ  ويَُدالُ  ُدَواًل، تَُكونُ  ُسلُ  وَكذلكَ  األُْخَرى، عليه وتَُدالُونَ  الَمرَّ  وتَُكونُ  تُْبتَلَى الرُّ

َ  تَْعبُُدوا أنْ  يَأُْمُرُكمْ  أنَّه فََزَعْمتَ  يَأُْمُرُكْم، بَماَذا: وَسأَْلتُكَ  الَعاقِبَةُ، لَهَا  به تُْشِرُكوا واَل  هللاَّ

ا ويَْنهَاُكمْ  شيئًا، اَلِة، ويَأُْمُرُكمْ  آبَاُؤُكْم، يَْعبُدُ  كانَ  َعمَّ َدقَِة، بالصَّ  والَوفَاءِ  والَعفَاِف، والصَّ

، ِصفَةُ  وهِذه: قالَ  األَمانَِة، وأََداءِ  بالَعْهِد،  أظُنَّ  لَمْ  ولَِكنْ  َخاِرٌج، أنَّه أْعلَمُ  ُكْنتُ  قدْ  النبيِّ

 أنْ  أْرُجو ولو هَاتَْينِ  قََدَميَّ  َمْوِضعَ  يَْملِكَ  أنْ  فيُوِشكُ  َحقًّا، قُْلتَ  ما يَكُ  وإنْ  ِمنُكْم، أنَّه

 َدَعا ثُمَّ : ُسْفيَانَ  أبو قالَ  قََدَمْيِه، لََغَسْلتُ  ِعْنَدهُ  ُكْنتُ  ولو لُقِيَّهُ، لَتََجشَّْمتُ  إلَْيِه، أْخلُصَ 

ِ  َرسولِ  بِكتَابِ  ِ  بْسمِ : فِيهِ  فَإَِذا فَقُِرَئ، وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ْحَمنِ  هللاَّ ِحيِم، الرَّ  ِمن الرَّ

دٍ  ِ  عبدِ  ُمَحمَّ وِم، َعِظيمِ  ِهَرْقلَ  إلى وَرسولِِه، هللاَّ : بَْعدُ  اأمَّ  الهَُدى، اتَّبَعَ  َمنِ  علَى َساَلمٌ  الرُّ

ُ  يُْؤتِكَ  وأَْسلِمْ  تَْسلَْم، أْسلِمْ  اإلْساَلِم، بِدَعايَةِ  أْدُعوكَ  فإنِّي تَْيِن، أْجَركَ  هللاَّ  تََولَّْيَت، فإنْ  َمرَّ

 إالَّ  نَْعبُدَ  أالَّ  وبْينَُكْم، بْينَنَا َسَواءٍ  َكلَِمةٍ  إلى تََعالَْوا الِكتَابِ  أْهلَ  يَا: }و األِريِسيِّينَ  إْثمُ  فََعلَْيكَ 

 َ ِ، ُدونِ  ِمن أْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ  واَل  شيئًا، به نُْشِركَ  واَل  هللاَّ  فَقُولوا تََولَّْوا، فإنْ  هللاَّ

ا: ُسْفيَانَ  أبو قالَ  ،[62: عمران آل{ ]ُمْسلُِمونَ  بأنَّا اْشهَُدوا  َعلَتْ  َمقالَتَهُ، قََضى أنْ  فَلَمَّ

وِم، ُعظََماءِ  ِمن َحْولَهُ  الَِّذينَ  أْصَواتُ   بنَا، وأُِمرَ  قالوا، َماَذا أْدِري فال لََغطُهُْم، وَكثُرَ  الرُّ

ا فَأُْخِرْجنَا،  أبِي اْبنِ  أْمرُ  أِمرَ  لقَدْ : لهمْ  قُلتُ  بِهمْ  وَخلَْوتُ  أْصَحابِي، مع َخَرْجتُ  أنْ  فَلَمَّ

ِ : ُسْفيَانَ  أبو قالَ  يََخافُهُ، األْصفَرِ  بَنِي َملِكُ  هذا َكْبَشةَ،  بأنَّ  ُمْستَْيقِنًا َذلِياًل  ِزْلتُ  ما وهللاَّ

ُ  أْدَخلَ  حتَّى َسيَْظهَُر، أْمَرهُ   .َكاِرهٌ  وأَنَا اإلْساَلمَ  قَْلبِي هللاَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0855: الرقم أو الصفحة

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حرب بن سفيان أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1: الرقم أو الصفحة

ئِقَ  التَّقديرَ  َوتَقديُره إِلَيه، الَمْكتوبِ  ُمالطَفةُ : الَحديث   في --5  ال الَّذي الُمناِسَب، الالَّ

 .اإِلْسالميَّةِ  الشَّريعةِ  ُحدودَ  يَتَجاَوزُ 

 .أْجرانِ  لَه أْسلَمَ  إِذا الِكتابيَّ  أنَّ : َوفيه --2
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 والشُّعوبِ  األَُممِ  َجميعِ  ِعندَ  الَكِذبِ  اْستِقباحُ : َوفيه --3

وهو اإلشارة إلى دين هللا وعبادته في قطع ما أمر هللا به أن يوصل:  -5ومنها: 

ما أمر هللا تعالى به أن األرض، وإقامة شرائعه وحفظ حدوده، فهي عامة في كل 

 يوصل، وهو قول الجمهور. والرحم: جزء من هذا.

أي عبادة غير هللا تعالى، والجور في األفعال، واتّباع  اإلفساد في األرض:  -2ومنها:

 الشهوات، وهذا غاية الفساد.

والفسق موجب حتما للخسارة، كما أن الطاعة توصل إلى الربح، وليس المراد 

ما هو معروف شرعا وهم العصاة بما دون الكفر من المعاصي، فإنه ال بالفاسقين هنا 

 يصح هنا.

وفي اآلية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهد جائز، ألزم المرء نفسه  --8

به، هو أمر واجب شرعا وعقال، فال يحّل له نقضه، سواء أكان بين مسلم أم بين 

وقد قال: يا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد  غيره، لذّم هللا تعالى من نقض عهده،

ا تَخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيانَةً، فَاْنبِْذ 1/ 5]المائدة  [ ، وقال لنبيه عليه الصالة والسالم: َوإِمَّ

َ ال يُِحبُّ اْلخائِنِيَن ]األنفال  ، وذلك [ ، فنهاه عن الغدر57/ 7إِلَْيِهْم َعلى َسواٍء، إِنَّ هللاَّ

 ال يكون إال بنقض العهد.

 َكانَتْ  وَمن َخالًِصا، ُمنَافِقًا كانَ  فيه ُكنَّ  َمن أَْربَعٌ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 َحدَّثَ  وإَذا َخاَن، اْؤتُِمنَ  إَذا: يََدَعهَا حتَّى النِّفَاقِ  ِمنَ  َخْصلَةٌ  فيه َكانَتْ  منهنَّ  َخْصلَةٌ  فيه

 .فََجرَ  َخاَصمَ  وإَذا َغَدَر، َعاهَدَ  وإَذا َكَذَب،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  05: الرقم أو الصفحة

 (19) ومسلم له، واللفظ( 0518) البخاري أخرجه:  التخريج

 أْخلََف، وَعدَ  وإَذا َكَذَب، َحدَّثَ  إَذا: ثاََلثٌ  الُمنَافِقِ  آيَةُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .َخانَ  اْؤتُِمنَ  وإَذا

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

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

 شرح الحديث 
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، النِّفاقَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  بَيَّن الحديثِ  هذا في  العالماتِ  فيه وذَكر العمليَّ

 أنَّ  على تدلُّ  الَّتي العَمليِّ  النِّفاقِ  عالماتِ  ِمن: أي ثالٌث، الُمنافِقِ  آيةُ : فقال له، المميِّزةَ 

 الثَّالثُ  الِخصالُ  هذه المرءِ  في توَجدَ  أن وأخالقِهم أعمالِهم في المنافقين يُشبِهُ  صاحبَها

 :بعُضها أو

 .الحديثِ  في بالكذبِ  اإلنسانُ  ذلك يشتِهرَ  أن: أي كَذَب، حدَّثَ  إذا: األولى فالعالمةُ 

 بشيءٍ  وَعد إذا بحيث الوعِد، بُخلفِ  يشتِهرَ  أن: أي أخلَف، وَعد إذا: الثَّانية العالمةُ 

د  .الُخْلفَ  تعمَّ

 .النَّاسِ  بين بالخيانةِ  يشتهَرَ  أن: أي خان، ائتُِمنَ  إذا: الثَّالثة العالمة

دُق، يُبايِنُه الَّذي النِّفاقُ  وهو واحٍد، أصلٍ  إلى ترجعُ  المذكورةُ  األشياءُ  وهذه  الصِّ

 .األمانةُ  وتُنافِيه الوفاُء، ويُزايِلُه

 في بالمنافقين شبيهٌ  وصاحبُها نِفاٍق، ِخصالُ  الِخصالَ  هذه أنَّ : الحديثِ  ِمن والمقصودُ 

 ولم الكفَر، يُبِطنُ  وهو اإلسالمَ  يُظِهرُ  ُمنافِقٌ  أنَّه ال بأخالقِهم، وُمتخلِّقٌ  الِخصاِل، هذه

 األسفلِ  الدَّركِ  في الُمخلَّدين الكفَّارِ  نِفاقَ  ُمنافِقٌ  أنَّه بهذا وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يُِردِ 

 إظهارُ  وهو اإليماِن، عن صاحبَه يُخِرجُ  اعتقاديٌّ  نفاقٌ : نوعانِ  فالنِّفاقُ  النَّاِر؛ ِمن

، ونِفاقٌ  الُكفِر، وإخفاءُ  اإلسالمِ   ال وهذا أخالقِهم، في بالمنافقين التَّشبُّهُ  وهو عَمليٌّ

 .الكبائرِ  ِمن كبيرةٌ  أنَّه إالَّ  اإليماِن، عن صاحبَه يُخِرجُ 

والمؤمنون المهتدون على قلتهم أجل فائدة وأكثر نفعا وأعظم آثارا من أولئك  --7

الكفار الفاسقين الضالين، على كثرتهم. فإذا أشعرت اآلية بأن المهتدين في الكثرة 

كالضالين، مع أن هؤالء أكثر، فليس الظاهر مرادا: ألن العبرة بالكيف ال بالكم، قال 

 [ 13/ 32الشَُّكوُر ]سبأ  تعالى: َوقَلِيٌل ِمْن ِعباِديَ 

 أنْ  أتَْرَضْونَ : فَقالَ  قُبٍَّة، في النبيِّ  مع ُكنَّا وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود.

 نََعْم،: قُْلنَا الَجنَّةِ  أْهلِ  ثُلُثَ  تَُكونُوا أنْ  أتَْرَضْونَ : قالَ  نََعْم،: قُْلنَا الَجنَّةِ  أْهلِ  ُربُعَ  تَُكونُوا

دٍ  نَْفسُ  والذي: قالَ  نََعْم،: قُْلنَا الَجنَّةِ  أْهلِ  َشْطرَ  تَُكونُوا أنْ  أتَْرَضْونَ : قالَ   إنِّي بيَِدِه، ُمَحمَّ

 وما ،ُمْسلَِمةٌ  نَْفسٌ  إالَّ  يَْدُخلُهَا ال الَجنَّةَ  أنَّ  وذلكَ  الَجنَِّة، أْهلِ  نِْصفَ  تَُكونُوا أنْ  أَلَْرُجو

ْرك   أْهل   في أنت مْ  ْعَرة   إال   الش  ْلد   في البَْيَضاء   َكالش  ، الث ْور   ج  ْعَرةِ  أوْ  األْسَود  ْوَداءِ  َكالشَّ  السَّ

 .األْحَمرِ  الثَّْورِ  ِجْلدِ  في

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3109: الرقم أو الصفحة
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ةِ  لهذه تعالى هللاِ  كرامةُ : الحديث   وفي --5  .األُممِ  سائرِ  على لها وتفضيلُه األمَّ

 .أصاًل  الجنَّةَ  يَدُخل ال الُكفرِ  على مات َمن أنَّ : وفيه --2

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

 أْلفٍ  ُكلِّ  ِمن: قالَ  النَّاِر؟ بَْعثُ  وما: قالَ  النَّاِر، بَْعثَ  أْخِرجْ : فيَقولُ  يََدْيَك، في والَخْيرُ 

ِغيُر، يَِشيبُ  فَِعْنَدهُ  وتِْسِعيَن، وتِْسَعةً  ِمئَةٍ  تِْسعَ   وتََرى َحْملَها، َحْملٍ  ذاتِ  ُكلُّ  وتََضعُ  الصَّ

ِ  َعذابَ  ولَِكنَّ  بُسكاَرى، هُمْ  وما ُسكاَرى النَّاسَ  ِ  َرسولَ  يا: قالوا َشِديدٌ  هللاَّ  ذلكَ  وأَيُّنا ،هللاَّ

 نَْفِسي والذي: قالَ  ثُمَّ . أْلفًا وَمأُْجوجَ  يَأُْجوجَ  وِمنْ  َرُجاًل  ِمنُكم فإنَّ  أْبِشُروا،:  قالَ  الواِحُد؟

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

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

َعَرةِ  إالَّ   .أْسَودَ  ثَْورٍ  ِجْلدِ  في بَْيضاءَ  َكَشَعَرةٍ  أوْ  أْبيََض، ثَْورٍ  ِجْلدِ  في السَّْوداءِ  كالشَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0059: الرقم أو الصفحة

 .القِيامة يومِ  هَْول ِعَظم: الحديث في --5

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

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

تعالى اإلضالل على الهداية في قوله: يُِضلُّ بِِه َكثِيراً َويَْهِدي بِِه َكثِيراً  وقدم هللا --9

ألن سببه ومنشأه من الكفر متقدم في الوجود، فكان ذلك مناسبا لحال الكفرة، ليكون 

أول ما يقرع سمعهم من الجواب أمرا يفّت في أعضادهم، ويهّز جنابهم، وعبّر عن 

)تفسير المنير  بال إيذانا بالتجدد واالستمرار. ة لالستقذلك بصيغة المضارع المفيد

 (553/5-550وهبة الزحيلي 

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو  فألقى ، ظُلمةٍ  في خلقَهُ  خلقَ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

:  أقولُ  فلذلِكَ  ، ضلَّ  أخطأَهُ  ومن ، اهتدى النُّورِ  ذلِكَ  من أصابَهُ  فَمن ، نوِرهِ  من علَيهم

ِ  ِعلمِ  على القلمُ  َجفَّ   . هللاَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0350: الرقم أو الصفحة

 الهَُدى إصابةَ  وأنَّ  األَزِل، في وتَقديِره هللاِ  بمشيئةِ  والضاللةَ  الهدايةَ  أنَّ : الحديث   وفي

 مستقاّلً  العبدُ  وليس الَعبِد، قلب في الهدايةِ  نورِ  وبإلقاءِ  وتوفيقِه، هللاِ  بمشيئةِ  هو إنَّما

 .الهَُدى بإصابةِ 
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مظاهر قدرة هللا بخلق اإلنسان وإماتته وخلق األرض والسماء ]  سورة  -55

 [08الى  09( : اآليات 0البقرة )

ْنت ْم أَْمواتاً  وَن ب اَّلل   َوك  ْم ث م  إ لَْيه  ت ْرَجع وَن )َكْيَف تَْكف ر  ْم ث م  ي ْحي يك  يت ك  ْم ث م  ي م  ( 09فَأَْحياك 

اه ن  َسْبَع  يعاً ث م  اْستَوى إ لَى الس ماء  فََسو  ْم ما ف ي اأْلَْرض  َجم  ه َو ال ذ ي َخلََق لَك 

ل  َشْيء  َعل يم  )  (08َسماوات  َوه َو ب ك 

 التفسير

لعجب! كيف تكفرون باهلل، وأنتم تشاهدون دالئل قدرته  -الكفار أيها-إن أمركم  - 27

في أنفسكم، فقد كنتم عدًما ال شيء، فأنشأكم وأحياكم، ثم هو يميتكم الموتة الثانية، ثم 

 يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم.

هار وأشجار وغير ذلك وهللا وحده الَّذي خلق لكم جميع ما في األرض من أن - 29

ره لكم، ثم ارتفع على  مما ال يُْحَصى عدده، وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخَّ

 السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات، وهو الَّذي أحاط علمه بكل شيء.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

يستنكر هللا سبحانه وتعالي علي عبادة الكفر نهم وهو خالقهم  ويستنكر   --1

 استبعادهم البعث بعد الموت رغم انهم مخلوقين من عدم 

وصف الكفر ينطبق على كل من لم يصّدق بنبّوة محمد صلّى هللا عليه وآله وسلم فيما 

من عند هللا، ومن  جاء به، وإن آمنوا بكتاب سماوي سابق، ألنهم لم يقّروا بأن القرآن

)تفسير الرازي ار ناقضا للعهد. زعم أن القرآن كالم البشر، فقد أشرك باهلل، وص

558/0) 

دٍ  نَْفسُ  والذي وفي الصحيح عن أبي هريرة ةِ  هِذه ِمن أَحدٌ  بي يَْسَمعُ  ال بيَِدِه، ُمَحمَّ  األُمَّ

، ، وال يَهُوِديٌّ  أْصحابِ  ِمن كانَ  إالَّ  به، أُْرِسْلتُ  بالَِّذي يُْؤِمنْ  ولَمْ  يَُموتُ  ثُمَّ  نَْصرانِيٌّ

 .النَّارِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  510: الرقم أو الصفحة

د نبيِّنا بِرسالةِ  اإليمانِ  وجوبُ : الحديث   وفي  النَّاسِ  َجميعِ  إلى وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

ِ  رسولِ  بَمجيءِ  َعلِم فَمن بِملَّتِه؛ الِمللِ  ونَْسخِ  دٍ  هللاَّ  يُؤِمنْ  ولم وسلَّم عليه هللا صلَّى محمَّ
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 باهللِ  يُؤِمن أنَّه ادَّعى لو حتَّى النَّاِر، أهلِ  ِمن وهو بُمؤِمنٍ  ليس به، أُْرِسلَ  بالذي وال به

ُسل وببعضِ   ..السالم عليهما وعيسى كموسى الرُّ

واألدلة على قدرة هللا ووجوده كثيرة منها ما ذكرته هذه اآلية: وهو خلق األرض  --1

وما فيها، والسماوات وما أبدع فيها، وخلق اإلنسان من العدم، ثم إماتته، ثم إحياؤه، 

َل َخْلٍق  ثم حسابه على ما قدم في مسيرة الحياة البشرية، كما قال تعالى: َكما بََدْأنا أَوَّ

[ ، فإعادتهم كابتدائهم، فهو رجوع، فيكافأ المؤمنون 102/ 21]األنبياء  نُِعيُدهُ 

 بالجنان، إليمانهم وعملهم الصالح، ويعذب الكفار لكفرهم.

 َربَّنَا: )  وجلَّ  عزَّ  هللاِ  قول في عنه تعالَى هللا رضي مسعود   ابن عنوفي الصحيح 

هِ  تَْكفُُرونَ  َكْيفَ  ( :  البقرةِ )  في التي هي[ :  قال( ]  اْثنَتَينِ  َوأَْحيَْيتَنَا اْثنَتَْينِ  أََمتَّنَا  بِاللَـّ

 ﴾ (27﴿ تُْرَجُعونَ  إِلَْيهِ  ثُمَّ  يُْحيِيُكمْ  ثُمَّ  يُِميتُُكمْ  ثُمَّ ۖ   فَأَْحيَاُكمْ  أَْمَواتًا َوُكنتُمْ 

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

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

 بََدْأنَا كما: }قََرأَ  ثُمَّ  ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُْحَشُرونَ   عباس بن وفي الصحيح عن عبدهللا

لَ  لُ [ 102: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إنَّا َعلَْينَا َوْعًدا نُِعيُدهُ  َخْلقٍ  أَوَّ  إِْبَراِهيُم، يُْكَسى َمن فأوَّ

َماِل، َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجالٍ  يُْؤَخذُ  ثُمَّ   إنَّهُمْ : فيُقَالُ  أَْصَحابِي،: فأقُولُ  الشِّ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ  فَاَرْقتَهُْم، ُمْنذُ  أَْعقَابِِهمْ  علَى ُمْرتَدِّ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ

ا فيهم، ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوفَّْيتَنِي فَلَمَّ  َوأَْنتَ  عليهم، الرَّ

ْبهُمْ  إنْ  َشِهيٌد، شيءٍ  ُكلِّ  علَى { الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإنَّكَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ِعبَاُدَك، فإنَّهُمْ  تَُعذِّ

دُ  :قالَ  ،[117: المائدة] ، يُوُسفَ  بنُ  ُمَحمَّ ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِريُّ  قَبِيَصةَ، عن هللاَّ

ونَ  هُمُ : قالَ  وا الَِّذينَ  الُمْرتَدُّ ُ  َرِضيَ  بَكرٍ  أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكرٍ  أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَدُّ  .عْنه هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0551: الرقم أو الصفحة

 .الَغيبِ  عنِ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إخباُره :الحديث   في --5

 .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --2

 .السَّالم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --3

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --2

يصةٍ  غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخصُّ  قَد هللاَ  أنَّ : وفيه --5  َعن بها يَتَميَّز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره،
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  أََخذَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  َخلَقَ : فَقالَ  بيَِدي َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ُ ْبِت، يَومَ  التُّْربَةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ  يَومَ  الشََّجرَ  َوَخلَقَ  األَحِد، يَومَ  الِجبَالَ  فِيهَا َوَخلَقَ  السَّ

 يَومَ  الدََّوابَّ  فِيهَا َوبَثَّ  األْربَِعاِء، يَومَ  النُّورَ  َوَخلَقَ  الثُّاَلثَاِء، يَومَ  الَمْكُروهَ  َوَخلَقَ  االْثنَْيِن،

 آِخرِ  في الَخْلِق، آِخرِ  في الُجُمَعِة، يَومِ  ِمن الَعْصرِ  بَْعدَ  السَّاَلمُ  عليه آَدمَ  َوَخلَقَ  الَخِميِس،

 .اللَّْيلِ  إلى الَعْصرِ  بْينَ  فِيما الُجُمَعِة، َساَعاتِ  ِمن َساَعةٍ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0198: الرقم أو الصفحة

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  في التَُّؤَدةِ  فَضلُ  :الحديث   وفي

فالمراد باآلية االعتبار واالتعاظ بدليل ما قبلها وما بعدها من اإلحياء واإلماتة   --2

 والخلق واالستواء إلى السماء وتسويتهن.

 ولكن وإن كان الهدف األصلي من إيراد اآلية هو ما ذكر،

األصل في األشياء اإلباحة حتى »فقد استدل بها علماء األصول أيضا على أن   --3

 (،39/5) تفسير ابن كثير: «  يأتي دليل الحظر

أي أن األصل إباحة االنتفاع بكل ما خلق هللا في األرض، حتى يأتي  دليل المنع،  --2

 فليس لمخلوق حّق في تحريم شيء أباحه هللا إال بإذنه، كما قال:

ُ أَِذَن لَُكْم، أَ قُلْ  ُ لَُكْم ِمْن ِرْزٍق، فََجَعْلتُْم ِمْنهُ َحراماً َوَحالاًل، قُْل: آهللَّ ْم : أََرأَْيتُْم ما أَْنَزَل هللاَّ

ِ تَْفتَُروَن ]يونس   [ .59/ 10َعلَى هللاَّ

وعلم هللا واسع شامل لكل ما خلق، وهو خالق كل شيء، فوجب أن يكون عالما  --5

كون هذا النظام المحكم في السموات واألرض إال من لدن حكيم عليم بكل شيء، وال ي

بما خلق، فال عجب أن يرسل رسوال مؤيدا بكتاب لهداية الناس، يضرب فيه األمثال 

 ما شاء من مخلوقاته، عظم أو صغر.ب

ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش اْستَوى ]طه --6 [ من مشكالت 5/ 20وآية ثُمَّ اْستَوى وآية الرَّ

 (   558/5) تفسير الطبري: ير، التفس

: نقرؤها ونؤمن بها وال نفسرها، روي عن مالك رحمه الرأي األول لكثير من األئمة

ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش اْستَوى فقال: االستواء غير  هللا أن رجال سأله عن قوله تعالى: الرَّ

وأراك رجل مجهول، والكيف غير معقول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، 

 سوء.
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ودل القرآن في هذه اآلية وغيرها على وجود سبع سموات وسبع أرضين، كما  --8

ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسماواٍت، َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثلَهُنَّ ]الطالق  [ يعني 12/ 65قال تعالى: هللاَّ

 بعض وأن األرضين بعضها تحت بعض. أن السموات بعضها فوق

( : اآليات 0ن في األرض وتعليمه اللغات ]   سورة البقرة )استخالف اإلنسا -50

 [00الى  00

د  ف يها  ل  ف ي اأْلَْرض  َخل يفَةً قال وا أَتَْجَعل  ف يها َمْن ي ْفس  َوإ ْذ قاَل َربَُّك ل ْلَمالئ َكة  إ ن ي جاع 

َك َون قَد س  لََك قاَل  ماَء َونَْحن  ن َسب ح  ب َحْمد  ( 00إ ن ي أَْعلَم  ما ال تَْعلَم وَن )َويَْسف ك  الد 

الء  إ ْن  ل ها ث م  َعَرَضه ْم َعلَى اْلَمالئ َكة  فَقاَل أَْنب ئ ون ي ب أَْسماء  هؤ  َوَعل َم آَدَم اأْلَْسماَء ك 

ق يَن ) ْنت ْم صاد  ْلَم لَنا إ ال  ما َعل ْمتَنا إ ن َك أَْنَت اْلَعل  05ك  يم  اْلَحك يم  ( قال وا س ْبحانََك ال ع 

ْم إ ن ي أَْعلَم  00) ا أَْنبَأَه ْم ب أَْسمائ ه ْم قاَل أَلَْم أَق ْل لَك  ( قاَل يا آَدم  أَْنب ْئه ْم ب أَْسمائ ه ْم فَلَم 

ْنت ْم تَْكت م وَن )  (00َغْيَب الس ماوات  َواأْلَْرض  َوأَْعلَم  ما ت ْبد وَن َوما ك 

 التفسير 

ى أنَّه سبحانه قال للمالئكة: إنه سيجعل في األرض بشًرا يخلُف يخبر هللا تعال - 30

سؤال استرشاد -بعضهم بعًضا، للقيام بعمارتها على طاعة هللا، فسأل المالئكةُ ربَّهم 

عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في األرض، وهم سيفسدون فيها،  -واستفهام

نَّزهُك حامدين لك، ومعظّمين ويريقون الدماء ظلًما، قائلين: ونحن أهل طاعتك، نُ 

جاللك وكمالك، ال نفتُُر عن ذلك، فأجابهم هللا عن سؤالهم: إني أعلم ما ال تعلمون من 

 الِحَكم الباهرة في خلقهم، والمقاصد العظيمة من اَستخالفهم.

ولبيان منزلة آدم عليه السالم علَّمه هللا تعالى أسماء األشياء كلها من الحيوان  - 31

يات على المالئكة قائاًل: أخبروني والجما د؛ ألفاظها ومعانيها، ثم عرض تلك المسمَّ

 بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون؛ أنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه.

: نُنَّزهُك ونعظِّمك يا ربَّنا عن -ُمْعتِرفين بنقصهم ُمْرِجعين الفضل إلى هللا-قالوا  - 32

وشرعك، فنحن ال نعلم شيئًا إال ما رزقتنا علمه، إنك  االعتراض عليك في ُحكمك

أنت العليم الَّذي ال يخفى عليك شيء، الحكيم الَّذي تضع األمور في مواضعها من 

 قدرك وشرعك.

يات، فلما أخبرهم كما  - 33 وعندئذ قال هللا تعالى آلدم: أخبرهم بأسماء تلك المسمَّ

لكم: إني أعلم ما خفي في السماوات وفي علَّمه ربه، قال هللا للمالئكة: ألم أقل 

ثُون به أنفسكم.  )المختصر في األرض، وأعلم ما تُْظهرون من أحوالكم وما تحدِّ

 (3/5تفسير القرآن 
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 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

 أوال

دلت هذه اآليات على تكريم اإلنسان الذي جعله هللا خليفة في هذه األرض في  --5

أوامره بين الناس، ويؤيده قوله تعالى: يا داُوُد إِنَّا َجَعْلناَك َخلِيفَةً فِي اأْلَْرِض تنفيذ 

 (26/ 37)ص 

والحكمة من جعل آدم خليفة هي الرحمة بالناس، إذ ال طاقة للعباد على تلقي   --0

األوامر والنواهي من هللا بال واسطة، فكان من رحمته تعالى إرسال الرسل من 

 (513/5سير ابن جرير )تفالبشر. 

نيا السَّماءِ  أهلُ  سِمعَ  بالوحيِ  هللاُ  تكلَّمَ  إذا وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  الدُّ

لسلةِ  كجرِّ  صلصلةً  فا على السِّ  جبريلُ  يأتيَهُم حتَّى كذلكَ  يزالونَ  فال ، فيُصَعقونَ  ، الصَّ

عَ  ، جبريلُ  جاَءهُم إذا حتَّى ،  فيقولُ  ؟ ربُّكَ  قالَ  ماذا جبريلُ  يا:  فيقولونَ  قلوبِِهم َعن فُزِّ

 الحقَّ  الحقَّ :  فيقولونَ  ، الحقَّ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  503: الرقم أو

في تأويل قوله: إِنِّي جاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخلِيفَةً أي خلفا  وقال الحسن البصري: --3

يخلف بعضهم بعضا، وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم، ويخلف كل قرن منهم 

القرن الذي سلف قبله، جيال بعد جيل، كما قال تعالى: َوهَُو الَِّذي َجَعلَُكْم َخالئَِف 

[ وقال: 62/ 21َعلُُكْم ُخلَفاَء اأْلَْرِض ]النمل [ وقال: َويَجْ 165/ 6اأْلَْرِض ]األنعام 

[ وقال: فََخلََف 60/ 23َولَْو نَشاُء لََجَعْلنا ِمْنُكْم َمالئَِكةً فِي اأْلَْرِض يَْخلُفُوَن ]الزخرف 

 [ .169/ 8ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف ]األعراف 

 أنه ولد آدم. -والثاني

، وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به ثم إن هذه اآلية أصل في نصب إمام حاكم --1

 الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. وال خالف بين العلماء في وجوب ذلك

وأدلة الجمهور: قول هللا تعالى: إِنِّي جاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخلِيفَةً وقوله تعالى: يا  --2

 وجل: [ وقوله عز26/ 37داُوُد إِنَّا َجَعْلناَك َخلِيفَةً فِي اأْلَْرِض ]ص 

الِحاِت، لَيَْستَْخلِفَنَّهُْم فِي اأْلَْرِض ]النور  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ / 22َوَعَد هللاَّ

 [ أي يجعل منهم خلفاء.55
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وأجمعت الصحابة على تقديم أبي بكر الصديق، بعد اختالف وقع بين المهاجرين  --3

 (035/5)تفسير القرطبي لخليفة واألنصار في سقيفة بني ساعدة في تعيين ا

 عبدُ  منهمْ  الُمهَاِجِريَن، ِمنَ  ِرَجااًل  أُْقِرئُ  ُكْنتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

ْحَمنِ   آِخرِ  في الَخطَّاِب، بنِ  ُعَمرَ  ِعْندَ  وهو بِمنًى، َمْنِزلِهِ  في أنَا فَبْينَما َعْوٍف، بنُ  الرَّ

ةٍ  هَا، َحجَّ ْحَمنِ  عبدُ  إلَيَّ  َرَجعَ  إذْ  َحجَّ  اليَوَم، الُمْؤِمنِينَ  أِميرَ  أتَى َرُجاًل  َرأَْيتَ  لو: فَقَالَ  الرَّ

 فاَُلنًا، بَايَْعتُ  لقَدْ  ُعَمرُ  َماتَ  قدْ  لو: يقولُ  فاَُلٍن؟ في لكَ  هلْ  الُمْؤِمنِيَن، أِميرَ  يا: فَقَالَ 

 ِ ْت، فَْلتَةً  إالَّ  بَْكرٍ  أبِي بَْيَعةُ  َكانَتْ  ما فََوهللاَّ ُ  َشاءَ  إنْ  إنِّي: قَالَ  ثُمَّ  ُعَمُر، فََغِضبَ  فَتَمَّ  هللاَّ

ُرهُمْ  النَّاِس، في الَعِشيَّةَ  لَقَائِمٌ   عبدُ  قَالَ . أُُموَرهُمْ  يَْغِصبُوهُمْ  أنْ  يُِريُدونَ  الَِّذينَ  هَُؤاَلءِ  فَُمَحذِّ

ْحَمنِ   النَّاسِ  َرَعاعَ  يَْجَمعُ  الَمْوِسمَ  فإنَّ  تَْفَعْل، ال الُمْؤِمنِينَ  أِميرَ  يا: فَقُلتُ : الرَّ

 أنْ  أْخَشى وأَنَا النَّاِس، في تَقُومُ  ِحينَ  قُْربِكَ  علَى يَْغلِبُونَ  الَِّذينَ  هُمُ  فإنَّهُمْ  وَغْوَغاَءهُْم،

 ىعلَ  يََضُعوهَا ال وأَنْ  يَُعوهَا، ال وأَنْ  ُمطَيٍِّر، ُكلُّ  َعْنكَ  يُطَيُِّرهَا َمقَالَةً  فَتَقُولَ  تَقُومَ 

نَِّة، الِهْجَرةِ  َدارُ  فإنَّهَا الَمِدينَةَ، تَْقَدمَ  حتَّى فأْمِهلْ  َمَواِضِعهَا،  الفِْقهِ  بأَْهلِ  فَتَْخلُصَ  والسُّ

نًا، قُْلتَ  ما فَتَقُولَ  النَّاِس، وأَْشَرافِ   علَى ويََضُعونَهَا َمقَالَتََك، الِعْلمِ  أْهلُ  فَيَِعي ُمتََمكِّ

ِ  أما: ُعَمرُ  فَقَالَ . َمَواِضِعهَا ُ  َشاءَ  إنْ  - وهللاَّ لَ  بذلكَ  أَلَقُوَمنَّ  - هللاَّ . بالَمِدينَةِ  أقُوُمهُ  َمقَامٍ  أوَّ

ِة، ِذي ُعْقبِ  في الَمِدينَةَ  فَقَِدْمنَا: َعبَّاسٍ  ابنُ  قَالَ  ا الَحجَّ ْلتُ  الُجُمَعةِ  يَْومُ  كانَ  فَلَمَّ  َعجَّ

َواحَ   إلى َجالًِسا نُفَْيلٍ  بنِ  َعْمِرو بنِ  َزْيدِ  بنَ  َسِعيدَ  أِجدَ  حتَّى الشَّْمُس، َزاَغتِ  ِحينَ  الرَّ

 الَخطَّاِب، بنُ  ُعَمرُ  َخَرجَ  أنْ  أْنَشبْ  فَلَمْ  ُرْكبَتَهُ، ُرْكبَتي تََمسُّ  َحْولَهُ  فََجلَْستُ  الِمْنبَِر، ُرْكنِ 

ا  يَقُْلهَا لَمْ  َمقَالَةً  الَعِشيَّةَ  لَيَقُولَنَّ : نُفَْيلٍ  بنِ  َعْمِرو بنِ  َزْيدِ  بنِ  لَِسِعيدِ  قُلتُ  ُمْقباًِل، َرأَْيتُهُ  فَلَمَّ

 علَى ُعَمرُ  فََجلَسَ  قَْبلَهُ، يَقُلْ  لَمْ  ما يَقُولَ  أنْ  َعَسْيتَ  ما: وقَالَ  َعلَيَّ  فأْنَكرَ  اْستُْخلَِف، ُمْنذُ 

ا الِمْنبَِر، نُونَ  َسَكتَ  فَلَمَّ ِ  علَى فأْثنَى قَاَم، الُمَؤذِّ ا: قَالَ  ثُمَّ  لُهُ،أهْ  هو بما هللاَّ  فإنِّي بَْعُد، أمَّ

رَ  قدْ  َمقَالَةً  لَُكمْ  قَائِلٌ   وَوَعاهَا َعقَلَهَا فَمن أَجلِي، يََديْ  بْينَ  لََعلَّهَا أْدِري ال أقُولَهَا، أنْ  لي قُدِّ

 يَْكِذبَ  أنْ  ألَحدٍ  أُِحلُّ  فال يَْعقِلَهَا ال أنْ  َخِشيَ  وَمن َراِحلَتُهُ، به اْنتَهَتْ  َحْيثُ  بهَا فَْليَُحدِّثْ 

َ  إنَّ : َعلَيَّ  ًدا بََعثَ  هللاَّ ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ ا فَكانَ  الِكتَاَب، عليه وأَْنَزلَ  بالَحقِّ  ممَّ

ُ  أْنَزلَ  ْجِم، آيَةُ  هللاَّ ِ  َرسولُ  َرَجمَ  وَوَعْينَاهَا، وَعقَْلنَاهَا فَقََرْأنَاهَا الرَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ : قَائِلٌ  يَقُولَ  أنْ  َزَمانٌ  بالنَّاسِ  طَالَ  إنْ  فأْخَشى بَْعَدهُ، وَرَجْمنَا ْجمِ  آيَةَ  نَِجدُ  ما وهللاَّ  في الرَّ

ِ، ِكتَابِ  ُ، أْنَزلَهَا فَِريَضةٍ  بتَْركِ  فَيَِضلُّوا هللاَّ ْجمُ  هللاَّ ِ  ِكتَابِ  في والرَّ  َزنَى َمن علَى َحقٌّ  هللاَّ

َجالِ  ِمنَ  أُْحِصنَ  إَذا  إنَّا ثُمَّ  ااِلْعتَِراُف، أوِ  الَحبَلُ  كانَ  أوْ  البَيِّنَةُ، قَاَمتِ  إَذا والنَِّساِء، الرِّ

ِ  ِكتَابِ  ِمن نَْقَرأُ  فِيما نَْقَرأُ  ُكنَّا  عن تَْرَغبُوا أنْ  بُكمْ  ُكْفرٌ  فإنَّه آبَائُِكْم، عن تَْرَغبُوا ال أنْ : هللاَّ

ِ  َرسولَ  إنَّ  ثُمَّ  أاَل . آبَائُِكمْ  عن تَْرَغبُوا أنْ  بُكمْ  ُكْفًرا إنَّ  أوْ  آبَائُِكْم،  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ : وقُولوا َمْريََم، ابنُ  ِعيَسى أُْطِريَ  كما تُْطُرونِي ال: قَالَ   بَلََغنِي إنَّه ثُمَّ  وَرسولُهُ  هللاَّ

ِ : يقولُ  ِمنُكم قَائاًِل  أنَّ  نَّ  فال فاَُلنًا، بَايَْعتُ  رُ ُعمَ  َماتَ  قدْ  لو وهللاَّ  إنَّما: يَقُولَ  أنْ  اْمُرؤٌ  يَْغتَرَّ

ْت، فَْلتَةً  بَْكرٍ  أبِي بَْيَعةُ  َكانَتْ  َ  ولَِكنَّ  َكذلَك، َكانَتْ  قدْ  وإنَّهَا أاَل  وتَمَّ هَا، وقَى هللاَّ  وليسَ  َشرَّ
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 ِمنَ  َمُشوَرةٍ  غيرِ  عن َرُجاًل  بَايَعَ  َمن بَْكٍر، أبِي ِمْثلُ  إلَْيهِ  األْعنَاقُ  تُْقطَعُ  َمن ِمنُكم

ةً  بَايََعهُ، الذي واَل  هو يُبَايَعُ  فال الُمْسلِِمينَ   ِحينَ  َخبَِرنَا ِمن كانَ  قدْ  وإنَّه يُْقتَاَل، أنْ  تَِغرَّ

ُ  تََوفَّى  َسقِيفَةِ  في بأَْسِرِهمْ  واْجتََمُعوا َخالَفُونَا، األْنَصارَ  أنَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى نَبِيَّهُ  هللاَّ

بَْيرُ  َعلِيٌّ  َعنَّا وَخالَفَ  َساِعَدةَ، بَنِي  بَْكٍر، أبِي إلى الُمهَاِجُرونَ  واْجتَمع معهَُما، وَمن والزُّ

 فَاْنطَلَْقنَا األْنَصاِر، ِمنَ  هَُؤاَلءِ  إْخَوانِنَا إلى بنَا اْنطَلِقْ  بَْكرٍ  أبَا يا: بَْكرٍ  ألبِي فَقُلتُ 

ا نُِريُدهُْم،  القَْوُم، عليه تََماأَلَ  ما فََذَكَرا َصالَِحاِن، َرُجاَلنِ  منهمْ  لَقِيَنَا منهْم، َدنَْونَا فَلَمَّ

: فَقَااَل  األْنَصاِر، ِمنَ  هَُؤاَلءِ  إْخَوانَنَا نُِريدُ : فَقُْلنَا الُمهَاِجِريَن؟ َمْعَشرَ  يا تُِريُدونَ  أْينَ : فَقَااَل 

ِ : فَقُلتُ  أْمَرُكْم، اْقُضوا ْم،تَْقَربُوهُ  ال أنْ  علَْيُكم ال  في أتَْينَاهُمْ  حتَّى فَاْنطَلَْقنَا لَنَأْتِيَنَّهُْم، وهللاَّ

لٌ  َرُجلٌ  فَإَِذا َساِعَدةَ، بَنِي َسقِيفَةِ   َسْعدُ  هذا: فَقالوا هذا؟ َمن: فَقُلتُ  َظْهَرانَْيِهْم، بْينَ  ُمَزمَّ

ا يُوَعُك،: قالوا له؟ ما: فَقُلتُ  ُعبَاَدةَ، بنُ  ِ  علَى فأْثنَى َخِطيبُهُْم، تََشهَّدَ  قَلِياًل  َجلَْسنَا فَلَمَّ  هللاَّ

ا: قَالَ  ثُمَّ  أْهلُهُ، هو بما ِ  أْنَصارُ  فَنَْحنُ  بَْعُد، أمَّ  َمْعَشرَ  وأَْنتُمْ  اإلْساَلِم، وَكتِيبَةُ  هللاَّ

 أْصلِنَا، ِمن يَْختَِزلُونَا أنْ  يُِريُدونَ  هُمْ  فَإَِذا قَْوِمُكْم، ِمن َدافَّةٌ  َدفَّتْ  وقدْ  َرْهطٌ، الُمهَاِجِرينَ 

ا. األْمرِ  ِمنَ  يَْحُضنُونَا وأَنْ  ْرتُ  قدْ  وُكْنتُ  أتََكلََّم، أنْ  أَرْدتُ  َسَكتَ  فَلَمَّ  أْعَجبَْتنِي َمقَالَةً  َزوَّ

َمهَا أنْ  أُِريدُ  ، بَْعضَ  منه أَُداِري وُكْنتُ  بَْكٍر، أبِي يََديْ  بْينَ  أُقَدِّ ا الَحدِّ  أتََكلََّم، أنْ  أَرْدتُ  فَلَمَّ

 ِمنِّي أْحلَمَ  هو فَكانَ  بَْكرٍ  أبو فَتََكلَّمَ  أُْغِضبَهُ، أنْ  فََكِرْهتُ  ِرْسلَِك، علَى: بَْكرٍ  أبو قَالَ 

ِ  وأَْوقََر،  أوْ  ِمْثلَهَا بَِديهَتِهِ  في قَالَ  إالَّ  تَْزِويِري، في أْعَجبَْتنِي َكلَِمةٍ  ِمن تََركَ  ما وهللاَّ

 هذا يُْعَرفَ  ولَنْ  أْهٌل، له فأنتُمْ  َخْيرٍ  ِمن فِيُكمْ  َذَكْرتُمْ  ما: فَقَالَ  َسَكَت، حتَّى منها َضلَ أفْ 

 أَحدَ  لَُكمْ  َرِضيتُ  وقدْ  وَداًرا، نََسبًا الَعَربِ  أْوَسطُ  هُمْ  قَُرْيٍش، ِمن الَحيِّ  لِهذا إالَّ  األْمرُ 

ُجلَْيِن، هََذْينِ  اِح، بنِ  ُعبَْيَدةَ  أبِي وبِيَدِ  بيَِدي فأَخذَ  ِشْئتُْم، أيَّهُما فَبَايُِعوا الرَّ  َجالِسٌ  وهو الَجرَّ

ا أْكَرهْ  فَلَمْ  بْينَنَا، ِ  كانَ  َغْيَرهَا، قَالَ  ممَّ مَ  أنْ  وهللاَّ بُنِي ال ُعنُقِي، فَتُْضَربَ  أُقَدَّ  ِمن ذلكَ  يُقَرِّ

رَ  أنْ  ِمن إلَيَّ  أَحبَّ  إْثٍم، لَ  أنْ  إالَّ  اللَّهُمَّ  بَْكٍر، أبو فيهم قَْومٍ  علَى أتَأَمَّ  ِعْندَ  نَْفِسي إلَيَّ  تَُسوِّ

ُك، ُجَذْيلُهَا أنَا: األْنَصارِ  ِمنَ  قَائِلٌ  فَقَالَ . اآلنَ  أِجُدهُ  ال شيئًا الَمْوتِ   وُعَذْيقُهَا الُمَحكَّ

ُب،  األْصَواُت، واْرتَفََعتِ  اللََّغطُ، فََكثُرَ . قَُرْيشٍ  َمْعَشرَ  يا أِميٌر، وِمنُكم أِميٌر، ِمنَّا الُمَرجَّ

 وبَايََعهُ  فَبَايَْعتُهُ، يََدهُ  فَبََسطَ  بَْكٍر، أبَا يا يََدكَ  اْبُسطْ : فَقُلتُ  ااِلْختِاَلِف، ِمنَ  فَِرْقتُ  حتَّى

 َسْعدَ  قَتَْلتُمْ : منهمْ  قَائِلٌ  فَقَالَ  ُعبَاَدةَ، بنِ  َسْعدِ  علَى ونََزْونَا. األْنَصارُ  بَايََعْتهُ  ثُمَّ  الُمهَاِجُرونَ 

ُ  قَتَلَ : فَقُلتُ  ُعبَاَدةَ، بنَ  ِ  وإنَّا: ُعَمرُ  قَالَ  ُعبَاَدةَ، بنَ  َسْعدَ  هللاَّ  َحَضْرنَا فِيما وَجْدنَا ما وهللاَّ

 ُعوايُبَايِ  أنْ : بَْيَعةٌ  تَُكنْ  ولَمْ  القَْومَ  فَاَرْقنَا إنْ  َخِشينَا بَْكٍر، أبِي ُمبَايََعةِ  ِمن أْقَوى أْمرٍ  ِمن

ا بَْعَدنَا، منهمْ  َرُجاًل  ا نَْرَضى، ال ما علَى بَايَْعنَاهُمْ  فَإِمَّ  فَمن فََساٌد، فَيَكونُ  نَُخالِفُهُمْ  وإمَّ

ةً  بَايََعهُ، الذي واَل  هو يُتَابَعُ  فال الُمْسلِِميَن، ِمنَ  َمُشوَرةٍ  غيرِ  علَى َرُجاًل  بَايَعَ   أنْ  تَِغرَّ

 .يُْقتَاَل 
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 يُرجى بما إالَّ  النَّاسُ  ِمنه يُحدَّث وال أَْهلِه، َغيرِ  عن يُصانُ  الِعْلمَ  أنَّ : الَحديث   في --5

 .له َضْبطُهم

 .واألَْولى األَصَوبُ  الحَ  إذا أَصحابِه بَعضُ  اإلمامِ  على يَُردَّ  أن: َوفيه --2

واِب، إلى اإلمامِ  ُرجوعُ : َوفيه --3  ِمن النَّاِصحِ  لِقَولِ  هو قَْولِه ِمن كانَ  ما وتَركُ  الصَّ

 .َمأموميه

ى أن يَْنبَغي األحكامِ  ِمن الدَّقيقَ  أنَّ : وفيه --2  وُوجوهُهم النَّاسِ  َخواصُّ  بِنَشِره يُتََوخَّ

 َموِضِعه على ِمنه َشيءٍ  ُكلَّ  فيََضع الدََّرجةُ، ِمنه تَقَدََّمت ِممَّن وأَشرافُهم،

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وأَبُو َماتَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ْنِح، بَْكرٍ  ِ : يقولُ  ُعَمرُ  فَقَامَ  - بالَعالِيَةِ  يَْعنِي إْسَماِعيلُ : قَالَ  - بالسُّ ِ  َرسولُ  َماتَ  ما وهللاَّ  هللاَّ

ِ : ُعَمرُ  وقَالَ : قَالَتْ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى  ولَيَْبَعثَنَّهُ  َذاَك، إالَّ  نَْفِسي في يَقَعُ  كانَ  ما وهللاَّ

،ُ ِ  َرسولِ  عن فََكَشفَ  بَْكرٍ  أبو فََجاءَ  وأَْرُجلَهُْم، ِرَجالٍ  أْيِديَ  فَلَيَْقطََعنَّ  هللاَّ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاَّ

ي، أْنتَ  بأَبِي: قَالَ  فَقَبَّلَهُ، وسلَّمَ  عليه  يُِذيقُكَ  ال بيَِدهِ  نَْفِسي والذي وَميِّتًا، َحيًّا ِطْبتَ  وأُمِّ

 ُ ا ِرْسلَِك، علَى الَحالِفُ  أيُّها: فَقَالَ  َخَرجَ  ثُمَّ  أبًَدا، الَمْوتَتَْينِ  هللاَّ  َجلَسَ  بَْكرٍ  أبو تََكلَّمَ  فَلَمَّ

َ  فََحِمدَ  ُعَمُر، ًدا يَْعبُدُ  كانَ  َمن أال: وقَالَ  عليه، وأَْثنَى بَْكرٍ  أبو هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

ًدا فإنَّ  وسلَّمَ  َ  يَْعبُدُ  كانَ  وَمن َماَت، قدْ  ُمَحمَّ َ  فإنَّ  هللاَّ  َميِّتٌ  إنَّكَ : }وقَالَ  يَُموُت، ال َحيٌّ  هللاَّ

دٌ  َوما: }وقَالَ  ،[30: الزمر{ ]َميِّتُونَ  وإنَّهُمْ  ُسلُ  قَْبلِهِ  ِمن َخلَتْ  قدْ  َرسولٌ  إالَّ  ُمَحمَّ  الرُّ

َ  يَُضرَّ  فَلَنْ  َعقِبَْيهِ  علَى يَْنقَلِبْ  وَمن أْعقَابُِكمْ  علَى اْنقَلَْبتُمْ  قُتِلَ  أوْ  َماتَ  أفَإنْ   شيئًا هللاَّ

ُ  وَسيَْجِزي اِكِرينَ  هللاَّ : قَالَ  يَْبُكوَن، النَّاسُ  فَنََشجَ : قَالَ  ،[122: عمران آل{ ]الشَّ

 وِمنُكم أِميرٌ  ِمنَّا: فَقالوا َساِعَدةَ، بَنِي َسقِيفَةِ  في ُعبَاَدةَ  بنِ  َسْعدِ  إلى األْنَصارُ  واْجتَمعتِ 

اِح، بنُ  ُعبَْيَدةَ  وأَبُو الَخطَّاِب، بنُ  وُعَمرُ  بَْكٍر، أبو إليِهم فََذهَبَ  أِميٌر،  ُعَمرُ  فََذهَبَ  الَجرَّ

ِ : يقولُ  ُعَمرُ  وكانَ  بَْكٍر، أبو فأْسَكتَهُ  يَتََكلَّمُ   قدْ  َكاَلًما هَيَّأْتُ  قدْ  أنِّي إالَّ  بذلكَ  أَرْدتُ  ما وهللاَّ

 في فَقَالَ  النَّاِس، أْبلَغَ  فَتََكلَّمَ  بَْكرٍ  أبو تََكلَّمَ  ثُمَّ  بَْكٍر، أبو يَْبلَُغهُ  ال أنْ  َخِشيتُ  أْعَجبَنِي،

ِ  ال: الُمْنِذرِ  بنُ  ُحبَابُ  فَقَالَ  الُوَزَراُء، وأَْنتُمُ  األَُمَراءُ  نَْحنُ : َكاَلِمهِ   أِميٌر، ِمنَّا نَْفَعُل، ال وهللاَّ

 َداًرا، الَعَربِ  أْوَسطُ  هُمْ  الُوَزَراُء، وأَْنتُمُ  األَُمَراُء، ولَِكنَّا اَل،: بَْكرٍ  أبو فَقَالَ  أِميٌر، وِمنُكم

اِح، بنَ  ُعبَْيَدةَ  أبَا أوْ  ُعَمَر، فَبَايُِعوا أْحَسابًا، وأَْعَربُهُمْ   أْنَت، نُبَايُِعكَ  بَلْ : ُعَمرُ  فَقَالَ  الَجرَّ

ِ  َرسولِ  إلى وأََحبُّنَا وَخْيُرنَا، َسيُِّدنَا، فأْنتَ   بيَِدهِ  ُعَمرُ  فأَخذَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ، قَتَلَهُ  ُعَمرُ  فَقَالَ  ُعبَاَدةَ، بنَ  َسْعدَ  قَتَْلتُمْ : قَائِلٌ  فَقَالَ  النَّاُس، وبَايََعهُ  فَبَايََعهُ،  عبدُ  وقَالَ  هللاَّ

 ِ ، َعنِ  َسالٍِم، بنُ  هللاَّ بَْيِديِّ ْحَمنِ  عبدُ : قَالَ  الزُّ  َعائَِشةَ  أنَّ  القَاِسُم، أْخبََرنِي القَاِسِم، بنُ  الرَّ

ُ  َرِضيَ  فِيقِ  في: قَالَ  ثُمَّ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  بََصرُ  َشَخصَ : قَالَتْ  َعْنهَا، هللاَّ  الرَّ

ُ  نَفَعَ  إالَّ  ُخْطبَةٍ  ِمن ُخْطبَتِِهما ِمن َكانَتْ  فَما: قَالَتْ  الَحِديَث، وقَصَّ  ثاََلثًا، األْعلَى  بهَا هللاَّ

فَ  لقَدْ  ُ  فََردَّهُمُ  لَنِفَاقًا فيهم وإنَّ  النَّاَس، ُعَمرُ  َخوَّ رَ  لقَدْ  ثُمَّ  بذلَك، هللاَّ  النَّاسَ  بَْكرٍ  أبو بَصَّ
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فَهُمُ  الهَُدى، دٌ  َوما} يَْتلُونَ  به، وَخَرُجوا عليهم الذي الَحقَّ  وَعرَّ  َخلَتْ  قدْ  َرسوٌل، إالَّ  ُمَحمَّ

ُسلُ  قَْبلِهِ  ِمن اِكِرينَ } إلى[ 122: عمران آل{ ]الرُّ  [.122: عمران آل{ ]الشَّ

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

 هللا عبد وقال: قوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0331: الرقم أو الصفحة

 [ |   معلق... سالم بن

 (039/5وطرق تعيين اإلمام ثالث  )تفسير القرطبي 

النص على الخليفة: كما نص النبّي صلّى هللا عليه وسلّم على أبي بكر باإلشارة،  -1

      وأبو بكر على عمر.

 يا عائَشةُ  فقالَت بالنَّاسِ  فليصلِّ  بَكرٍ  أبا ُمروا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

ِ  رسولَ   فليُصلِّ  عمرَ  فأُْمرْ  البُكاءِ  منَ  النَّاسَ  يُسِمعِ  لم مقاَمكَ  قامَ  إذا بَكرٍ  أبا إنَّ  هللاَّ

 إنَّ  لَهُ  قولي لحفصةَ  فقلتُ  عائشةُ  قالت بالنَّاسِ  فليصلِّ  بَكرٍ  أبا ُمروا فقالَ  قالَت بالنَّاسِ 

:  قالَت ، بالنَّاسِ  فليصلِّ  عمرَ  فأُْمر البُكاءِ  منَ  النَّاسَ  يُسِمعِ  لم مقاَمكَ  قامَ  إذا بَكرٍ  أبا

 أبا إنَّ :  لَهُ  قولي:  لحفصةَ  فقلتُ :  عائشةُ  قالت ، بالنَّاسِ  فليصلِّ  بَكرٍ  أبا ُمروا:  فقالَ 

 ففَعلَت ، بالنَّاسِ  فليصلِّ  عمرَ  فأُْمر ، البُكاءِ  منَ  النَّاسَ  يُسِمعِ  لم مقاَمكَ  قامَ  إذا بَكرٍ 

ِ  رسولُ  فقالَ  َحفصةُ  ُ  صلَّى هللاَّ  بَكرٍ  أبا ُمروا يوسفَ  صواحبُ  ألنتنَّ  إنَّكنَّ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 َخيًرا منكِ  ألُصيبَ  كنتُ  ما لعائشةَ  حفصةُ  فقالَتْ  بالنَّاسِ  فليصلِّ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0310: الرقم أو الصفحة

ا   وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين ِ  َرسولُ  ثَقُلَ  لَمَّ  َجاءَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اَلِة، يُوِذنُهُ  باَللٌ  ِ  َرسولَ  يا: فَقُلتُ  بالنَّاِس، يَُصلِّيَ  أنْ  بَْكرٍ  أبَا ُمُروا: فَقالَ  بالصَّ  أبَا إنَّ  هللاَّ

 ُمُروا: فَقالَ  ُعَمَر، أَمْرتَ  فلوْ  النَّاَس، يُْسِمعُ  ال َمقَاَمكَ  يَقُمْ  ما َمتَى وإنَّه أِسيفٌ  َرُجلٌ  بَْكرٍ 

 يَقُمْ  َمتَى وإنَّه أِسيٌف، َرُجلٌ  بَْكرٍ  أبَا إنَّ : له قُولِي: لَِحْفَصةَ  فَقُلتُ  بالنَّاسِ  يَُصلِّي بَْكرٍ  أبَا

 أبَا ُمُروا يُوُسَف، َصَواِحبُ  أَلَْنتُنَّ  إنَُّكنَّ : قالَ  ُعَمَر، أَمْرتَ  فلوْ  النَّاَس، يُْسِمعُ  ال َمقَاَمكَ 

ا بالنَّاسِ  يَُصلِّيَ  أنْ  بَْكرٍ  اَلةِ  في َدَخلَ  فَلَمَّ ِ  َرسولُ  وَجدَ  الصَّ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 الَمْسِجَد، َدَخلَ  حتَّى األْرِض، في يَُخطَّانِ  وِرْجاَلهُ  َرُجلَْيِن، بْينَ  يُهَاَدى فَقَامَ  ِخفَّةً، نَْفِسهِ 

ا هُ، بَْكرٍ  أبو َسِمعَ  فَلَمَّ ُر، بَْكرٍ  أبو َذهَبَ  ِحسَّ ِ  َرسولُ  إلَْيهِ  فأْوَمأَ  يَتَأَخَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  فََجاءَ  وسلََّم،  أبو فَكانَ  بَْكٍر، أبِي يََسارِ  عن َجلَسَ  حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  وكانَ  قَائًِما، يَُصلِّي بَْكرٍ   بَْكرٍ  أبو يَْقتَِدي قَاِعًدا، يَُصلِّي وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولِ  بَصاَلةِ  ُ  َرِضيَ  بَْكرٍ  أبِي بَصاَلةِ  ُمْقتَُدونَ  والنَّاسُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  150: الرقم أو الصفحة

 (559) ومسلم له، واللفظ( 150) البخاري أخرجه:  التخريج

ةِ  األَْخذُ : الحديث هذا وفي --5 دَّ ْخصةُ  له جازتْ  لَِمن بِالشِّ  .الرُّ

 عليه هللا صلَّى النبيِّ  بعدَ  النَّاسِ  أفضلُ  عنه هللاُ  رِضي بكر أبا أنَّ  علي داللةٌ : وفيه --2

       .بِخالفتِه وأَْوالهم وسلَّم،

االنتخاب بواسطة جماعة: كما فعل عمر، ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد  -2

        الصحابة رضي هللا عنهم في تعيين عثمان بن عفان رضي هللا عنه.منهم، كما فعل 

ُ  َرِضيَ  الَخطَّابِ  بنَ  ُعَمرَ  َرأَْيتُ  وفي الصحيح عن عمرو بن ميمون  أنْ  قَْبلَ  عْنه، هللاَّ

 كيفَ : قَالَ  ُحنَْيٍف، بنِ  وُعْثَمانَ  اليََماِن، بنِ  ُحَذْيفَةَ  علَى وقَفَ  بالَمِدينَِة، بأَيَّامٍ  يَُصابَ 

ْلتُما قدْ  تَُكونَا أنْ  أتََخافَانِ  فََعْلتَُما، ْلنَاهَا: قَااَل  تُِطيُق؟ ال ما األْرضَ  َحمَّ  له هي أْمًرا َحمَّ

ْلتُما تَُكونَا أنْ  اْنظَُرا: قَالَ  فَْضٍل، َكبِيرُ  فِيهَا ما ُمِطيقَةٌ، : قَالَ  تُِطيُق، ال ما األْرضَ  َحمَّ

ُ، َسلََّمنِي لَئِنْ : ُعَمرُ  فَقَالَ  اَل،: قَااَل   َرُجلٍ  إلى يَْحتَْجنَ  ال الِعَراقِ  أْهلِ  أَراِملَ  أَلََدَعنَّ  هللاَّ

 إالَّ  وبْينَهُ، بَْينِي ما لَقَائِمٌ  إنِّي: قَالَ  أُِصيَب، حتَّى َرابَِعةٌ  إالَّ  عليه أتَتْ  فَما: قَالَ  أبًَدا، بَْعِدي

ِ  عبدُ  فَّْيِن، بْينَ  َمرَّ  إَذا وكانَ  أُِصيَب، َغَداةَ  َعبَّاسٍ  بنُ  هللاَّ  لَمْ  إَذا حتَّى اْستَُووا،: قَالَ  الصَّ

مَ  َخلاًَل  فِيِهنَّ  يَرَ   في،  ذلكَ  نَْحوَ  أوْ  النَّْحَل، أوِ  يُوُسَف، ُسوَرةَ  قََرأَ  وُربَّما فََكبََّر، تَقَدَّ

ْكَعةِ   أَكلَنِي أوْ  - قَتَلَنِي: يقولُ  فََسِمْعتُهُ  َكبَّرَ  أنْ  إالَّ  هو فَما النَّاُس، يَْجتَِمعَ  حتَّى األُولَى الرَّ

ينٍ  الِعْلجُ  فَطَارَ  طََعنَهُ، ِحينَ  الَكْلُب، -  واَل  يَِمينًا أَحدٍ  علَى يَُمرُّ  ال طََرفَْيِن، َذاتِ  بِسكِّ

ا َسْبَعةٌ، منهمْ  َماتَ  َرُجاًل، َعَشرَ  ثَاَلثَةَ  َطَعنَ  حتَّى َطَعنَهُ، إالَّ  ِشَمااًل   َرُجلٌ  ذلكَ  َرأَى فَلَمَّ

ا بُْرنًُسا، عليه َطَرحَ  الُمْسلِِمينَ  ِمنَ   يَدَ  ُعَمرُ  وتَنَاَولَ  نَْفَسهُ، نََحرَ  َمأُْخوذٌ  أنَّه الِعْلجُ  ظَنَّ  فَلَمَّ

ْحَمنِ  عبدِ  ا أَرى، الذي َرأَى فقَدْ  ُعَمرَ  يَلِي فَمن فَقَدََّمهُ، َعْوفٍ  بنِ  الرَّ  الَمْسِجدِ  نََواِحي وأَمَّ

ِ  ُسْبَحانَ : يقولونَ  وهُمْ  ُعَمَر، َصْوتَ  فَقَُدوا قدْ  أنَّهُمْ  غيرَ  يَْدُروَن، ال فإنَّهُمْ  ِ، ُسْبَحانَ  هللاَّ  هللاَّ

ْحَمنِ  عبدُ  بِهمْ  فََصلَّى ا َخفِيفَةً، َصاَلةً  الرَّ  َمن اْنظُرْ  َعبَّاٍس، اْبنَ  يا: قَالَ  اْنَصَرفُوا فَلَمَّ

نَُع؟: قَالَ  الُمِغيَرِة، ُغاَلمُ : فَقَالَ  َجاءَ  ثُمَّ  َساَعةً  فََجالَ  قَتَلَنِي، ُ، قَاتَلَهُ : قَالَ  نََعْم،: قَالَ  الصَّ  هللاَّ

ِ  الَحْمدُ  َمْعُروفًا، به أَمْرتُ  لقَدْ   ُكْنتَ  قدْ  اإلْساَلَم، يَدَِّعي َرُجلٍ  بيَدِ  ِميتَتي يَْجَعلْ  لَمْ  الذي هلِلَّ

 إنْ : فَقَالَ  - َرقِيقًا أْكثََرهُمْ  الَعبَّاسُ  وكانَ  - بالَمِدينَِة، الُعلُوجُ  تَْكثُرَ  أنْ  تُِحبَّانِ  وأَبُوكَ  أْنتَ 

 قِْبلَتَُكْم، وَصلَّْوا بلَِسانُِكْم، تََكلَُّموا ما بَْعدَ  َكَذْبتَ : قَالَ  قَتَْلنَا؟ ِشْئتَ  إنْ : أيْ  فََعْلُت، ِشْئتَ 

وا ُكمْ  وَحجُّ  قَْبلَ  ُمِصيبَةٌ  تُِصْبهُمْ  لَمْ  النَّاسَ  َكأنَّ و معهُ، فَاْنطَلَْقنَا بَْيتِهِ  إلى فَاْحتُِملَ . َحجَّ

 ِمن فََخَرجَ  فََشِربَهُ، بنَبِيذٍ  فَأُتِيَ  عليه، أَخافُ : يقولُ  وقَائِلٌ  بَأَْس، ال: يقولُ  فَقَائِلٌ  يَوَمئٍذ،

 وَجاءَ  عليه، فََدَخْلنَا َميٌِّت، أنَّه فََعلُِموا ُجْرِحِه، ِمن فََخَرجَ  فََشِربَهُ  بلَبَنٍ  أُتِيَ  ثُمَّ  َجْوفِِه،
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، َرُجلٌ  وَجاءَ  عليه، يُْثنُونَ  فََجَعلُوا النَّاُس،  ببُْشَرى الُمْؤِمنِينَ  أِميرَ  يا أْبِشرْ : فَقَالَ  َشابٌّ

 ِ ِ  َرسولِ  ُصْحبَةِ  ِمن لََك، هللاَّ  ثُمَّ  َعلِْمَت، قدْ  ما اإلْساَلمِ  في وقََدمٍ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا لِي، واَل  َعلَيَّ  ال َكفَافٌ  ذلكَ  أنَّ  وِدْدتُ : قَالَ  َشهَاَدةٌ، ثُمَّ  فََعَدْلَت، ولِيتَ   إَزاُرهُ  إَذا أْدبَرَ  فَلَمَّ

وا: قَالَ  األْرَض، يََمسُّ   لِثَْوبَِك، أْبقَى فإنَّه ثَْوبََك، اْرفَعْ  أِخي اْبنَ  يا: قَالَ  الُغاَلَم، َعلَيَّ  ُردُّ

ِ  َعْبدَ  يا لَِربِّكَ  وأَْتقَى ْيِن، ِمنَ  َعلَيَّ  ما اْنظُرْ  ُعَمَر، بنَ  هللاَّ  ِستَّةً  فََوَجُدوهُ  فََحَسبُوهُ  الدَّ

هِ  ُعَمرَ  آلِ  َمالُ  له، وفَى إنْ : قَالَ  نَْحَوهُ، أوْ  أْلفًا وثََمانِينَ   في فََسلْ  وإالَّ  أْمَوالِِهْم، ِمن فأدِّ

 فأدِّ  غيِرِهْم، إلى تَْعُدهُمْ  واَل  قَُرْيٍش، في فََسلْ  هُمْ أْمَوالُ  تَفِ  لَمْ  فإنْ  َكْعٍب، بنِ  َعِديِّ  بَنِي

 تَقُلْ  واَل  السَّاَلَم، ُعَمرُ  َعلَْيكِ  يَْقَرأُ : فَقُلْ  الُمْؤِمنِيَن، أُمِّ  َعائَِشةَ  إلى اْنطَلِقْ  الَمالَ  هذا َعنِّي

 أنْ  الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  يَْستَأِْذنُ : وقُلْ  أِميًرا، لِْلُمْؤِمنِينَ  اليومَ  لَْستُ  فإنِّي الُمْؤِمنِيَن، أِميرُ 

 يَْقَرأُ :  فَقَالَ  تَْبِكي، قَاِعَدةً  فََوَجَدهَا َعلَْيهَا، َدَخلَ  ثُمَّ  واْستَأَْذَن، فََسلَّمَ  َصاِحبَْيِه، مع يُْدفَنَ 

 أُِريُدهُ  ُكْنتُ : فَقَالَتْ  َصاِحبَْيِه، مع يُْدفَنَ  أنْ  ويَْستَأِْذنُ  السَّاَلَم، الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  َعلَْيكِ 

ا نَْفِسي، علَى اليومَ  به وأَلُوثَِرنَّ  لِنَْفِسي، ِ  عبدُ  هذا: قيلَ  أْقبََل، فَلَمَّ  َجاَء، قدْ  ُعَمَر، بنُ  هللاَّ

 الُمْؤِمنِينَ  أِميرَ  يا تُِحبُّ  الذي: قَالَ  لََدْيَك؟ ما: فَقَالَ  إلَْيِه، َرُجلٌ  فأْسنََدهُ  اْرفَُعونِي،: قَالَ 

ِ، الَحْمدُ : قَالَ  أِذنَْت،  ثُمَّ  فَاْحِملُونِي، قََضْيتُ  أنَا فَإَِذا ذلَك، ِمن إلَيَّ  أهَمُّ  شيءٍ  ِمن كانَ  ما هلِلَّ

ْتنِي وإنْ  فأْدِخلُونِي، لي أِذنَتْ  فإنْ  الَخطَّاِب، بنُ  ُعَمرُ  يَْستَأِْذنُ : فَقُلْ  َسلِّْم، ونِي َردَّ  إلى ُردُّ

ا معهَا، تَِسيرُ  والنَِّساءُ  َحْفَصةُ  الُمْؤِمنِينَ  أُمُّ  وَجاَءتْ  الُمْسلِِميَن، َمقَابِرِ   قُْمنَا، َرأَْينَاهَا فَلَمَّ

َجاُل، واْستَأَْذنَ  َساَعةً، ِعْنَدهُ  فَبََكتْ  عليه، فََولََجتْ   بَُكاَءهَا فََسِمْعنَا لهْم، َداِخاًل  فََولََجتْ  الرِّ

اِخِل، ِمنَ   بهذا أَحقَّ  أَحًدا أِجدُ  ما: قَالَ  اْستَْخلِْف، الُمْؤِمنِينَ  أِميرَ  يا أْوصِ : فَقالوا الدَّ

ْهِط، أوِ  النَّفَِر، هَُؤاَلءِ  ِمن األْمرِ  ِ  َرسولُ  تُُوفِّيَ  الَِّذينَ  الرَّ  وهو وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

بَْيَر، وُعْثَماَن، َعلِيًّا، فََسمَّى َراٍض، عْنهمْ  ْحَمِن، وَعْبدَ  وَسْعًدا، وَطْلَحةَ، والزُّ : وقَالَ  الرَّ

ِ  عبدُ  يَْشهَُدُكمْ   أَصابَتِ  فإنْ  - له التَّْعِزيَةِ  َكهَْيئَةِ  - شيءٌ  األْمرِ  ِمنَ  له وليسَ  ُعَمَر، بنُ  هللاَّ

َر، ما أيُُّكمْ  به فَْليَْستَِعنْ  وإالَّ  َذاَك، فَهو َسْعًدا اإلْمَرةُ   واَل  َعْجٍز، عن أْعِزْلهُ  لَمْ  فإنِّي أُمِّ

لِيَن، بالُمهَاِجِرينَ  بَْعِدي، ِمن الَخلِيفَةَ  أُوِصي: وقَالَ  ِخيَانٍَة،  َحقَّهُْم، لهمْ  يَْعِرفَ  أنْ  األوَّ

ُؤوا الَِّذينَ } َخْيًرا، باألْنَصارِ  وأُوِصيهِ  ُحْرَمتَهُْم، لهمْ  ويَْحفَظَ  ارَ  تَبَوَّ  ِمن واإِليَمانَ  الدَّ

 َخْيًرا، األْمَصارِ  بأَْهلِ  وأُوِصيهِ  ُمِسيئِِهْم، عن يُْعفَى وأَنْ  ْم،ُمْحِسنِهِ  ِمن يُْقبَلَ  أنْ  ،{قَْبلِِهمْ 

، وَغْيظُ  الَماِل، وُجبَاةُ  اإلْساَلِم، ِرْدءُ  فإنَّهُمْ   عن فَْضلُهُمْ  إالَّ  منهمْ  يُْؤَخذَ  ال وأَنْ  الَعُدوِّ

ةُ  الَعَرِب، أْصلُ  فإنَّهُمْ  َخْيًرا، باألْعَرابِ  وأُوِصيهِ . ِرَضاهُمْ   ِمن يُْؤَخذَ  أنْ  اإلْساَلِم، وَمادَّ

ةِ  وأُوِصيهِ  فُقََرائِِهْم، علَى ويَُردَّ  أْمَوالِِهْم، َحَواِشي ِ، بِذمَّ ةِ  هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى َرسولِهِ  وِذمَّ

ا طَاقَتَهُْم، إالَّ  يَُكلَّفُوا واَل  وَرائِِهْم، ِمن يُقَاتَلَ  وأَنْ  بَعْهِدِهْم، لهمْ  يُوفَى أنْ  وسلَّمَ   قُبِضَ  فَلَمَّ

ِ  عبدُ  فََسلَّمَ  نَْمِشي، فَاْنطَلَْقنَا به، َخَرْجنَا  الَخطَّاِب، بنُ  ُعَمرُ  يَْستَأِْذنُ : قَالَ  ُعَمَر، بنُ  هللاَّ

ا َصاِحبَْيِه، مع هُنَالِكَ  فَُوِضعَ  فَأُْدِخَل، أْدِخلُوهُ،: قَالَتْ   ءِ هَُؤاَل  اْجتَمع َدْفنِهِ  ِمن فُِرغَ  فَلَمَّ

ْهطُ، ْحَمنِ  عبدُ  فَقَالَ  الرَّ بَْيرُ  فَقَالَ  ِمنُكْم، ثَاَلثَةٍ  إلى أْمَرُكمْ  اْجَعلُوا: الرَّ  َجَعْلتُ  قدْ : الزُّ

، إلى أْمِري  أْمِري َجَعْلتُ  قدْ : َسْعدٌ  وقَالَ  ُعْثَماَن، إلى أْمِري َجَعْلتُ  قدْ : طَْلَحةُ  فَقَالَ  َعلِي 
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ْحَمنِ  عبدِ  إلى ْحَمنِ  عبدُ  فَقَالَ  َعْوٍف، بنِ  الرَّ أَ  أيُُّكما: الرَّ  إلَْيهِ  فَنَْجَعلُهُ  األْمِر، هذا ِمن تَبَرَّ

 ُ ْيَخاِن، فَأُْسِكتَ  نَْفِسِه؟ في أْفَضلَهُمْ  لَيَْنظَُرنَّ  واإِلْساَلُم، عليه وهللاَّ ْحَمنِ  عبدُ  فَقَالَ  الشَّ : الرَّ

ُ  إلَيَّ  أفَتَْجَعلُونَهُ   لكَ : فَقَالَ  أَحِدِهما بيَدِ  فأَخذَ  نََعْم،: قَااَل  أْفَضلُِكمْ  عن آلُ  ال أنْ  َعلَيَّ  وهللاَّ

ِ  َرسولِ  ِمن قََرابَةٌ  ُ  َعلِْمَت، قدْ  ما اإلْساَلمِ  في والقََدمُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  َعلَْيكَ  فَاهللَّ

ْرتُكَ  لَئِنْ  ، أمَّ ، ُعْثَمانَ  أمَّْرتُ  ولَئِنْ  لَتَْعِدلَنَّ ، لَتَْسمعنَّ  ِمْثلَ  له فَقَالَ  باآلَخرِ  َخاَل  ثُمَّ  ولَتُِطيَعنَّ

ا ذلَك، ، له فَبَايَعَ  فَبَايََعهُ، ُعْثَمانُ  يا يََدكَ  اْرفَعْ : قَالَ  الِميثَاقَ  أَخذَ  فَلَمَّ ارِ  أْهلُ  وَولَجَ  َعلِيٌّ  الدَّ

 .فَبَايَُعوهُ 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0100: الرقم أو الصفحة

 على َشفقتِه وَعظيمُ  عنه، تعالَى هللاُ  رضيَ  ُعمرَ  فْضلُ : الحديث   هذا وفي --5

 ألنَّ  الطَّوائِف؛ جميعَ  َوِصيَّتهِ  في استَْوفى حيثُ  جميًعا، النَّاسِ  بين وَعدلُه الُمسلِمين،

ا الناسَ  ا مسلمٌ  إمَّ ا فالَكافرُ  كافٌر؛ وإمَّ ا بِِه، يُوصى وال َحْربِيٌّ  إمَّ يٌّ  وإمَّ  ذَكَره، وقدْ  ِذمِّ

ا والمسلِمُ  ا وكلُّهمْ  غيُرهما، أو أَنصاِريٌّ  أو ُمهاِجِريٌّ  إمَّ ا بََدِويٌّ  إمَّ ، وإمَّ  وقدْ  َحضِريٌّ

 .الجميعَ  بيَّن

ى يَسألَ  أنْ  وعليه رعيَّتِه، على ُمستأَمنٌ  والحاِكمَ  اإلمامَ  أنَّ : وفيه --2  عن ويتحرَّ

 .يَظلُمهم وال أحوالِهم

ات في والَعقدِ  الَحلِّ  أهل بين الشُّوَرى أنَّ : وفيه --3  ..منها للخروجِ  سبيلٌ  الُملمَّ

 إجماع أهل الحل والعقد. -3

  ثانيا

الجمهور األعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل المالئكة عن جميع  -1

 (533/0)تفسير الرازي  الذنوب

. وفي إخبار هللا المالئكة بخلق آدم واستخالفه في األرض تعليم لعباده المشاورة -2

في أمورهم. وقول المالئكة: أَتَْجَعُل فِيها َمْن يُْفِسُد فِيها ليس على وجه االعتراض أو 

 استعالم واستكشاف الحكمة في ذلك.الحسد لبني آدم، وإنما هو سؤال 

 ثالثا

استدل األشعري والجبائي والكعبي بآية َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسماَء ُكلَّها على أن اللغات كلها  -

توقيفية، بمعنى أن هللا تعالى خلق علما ضروريا بتلك األلفاظ وتلك المعاني، وبأن 

 (511/5)تفسير الرازي تلك األلفاظ موضوعة لتلك المعاني  
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 رابعا

آية تعليم آدم األجناس التي خلقها هللا، وألهمه معرفة ذواتها وخواصها وصفاتها  --1

 وأسمائها، إما في آن واحد أو آنات متعددة، 

هذه اآلية دالة على فضل العلم، فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في خلقه آدم  -2

عليه السالم، إال بأن أظهر علمه، فلو كان في اإلمكان وجود شيء أشرف من العلم، 

    (511/5)تفسير الرازي لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء، ال بالعلم  

 طريقًا به هللاُ  سلك ، علًما فيه يطلبُ  طريقًا سلك من وفي الصحيح عن أبي الدرداء

 العالِمَ  وإنَّ  ، الِعلمِ  لطالبِ  رًضا أجنحتَها لتضعُ  المالئكةَ  وإنَّ  ، الجنةِ  طرقِ  من

 وإنَّ  ، الماءِ  جوفِ  في والحيتانُ  ، األرضِ  في ومن السماواتِ  في من له ليستغفرُ 

 العلماءَ  وإنَّ  ، الكواكبِ  سائرِ  على البدرِ  ليلةَ  القمرِ  كفضلِ  العابدِ  على العالمِ  فضلَ 

ثُوا لم األنبياءَ  وإنَّ  ، األنبياءِ  ورثةُ  ثُوا ، درهًما وال ديناًرا يُورِّ  أخذ أخَذه فمن الِعلمَ  ورَّ

 وافرٍ  بحظ  

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0355: الرقم أو الصفحة

 ماجه وابن ،(0390) والترمذي له، واللفظ( 0355) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (05151) وأحمد ،(000)

 .الِعلمِ  طَلبِ  في السَّْعيِ  على الَحثُّ : الحديث وفي --5

 أنْ  إلى الَمسيرةُ  لِتكتَِملُ  األْنبياِء، لِعْلم حاِملينَ  الُعلماءَ  َجعلَ  سبَحانَه هللاَ  أنَّ : وفيه --2

 .الِعلمِ  رْفعَ  هللاُ  يشاءَ 

وكانت الحكمة في التعليم والعرض على المالئكة تشريف آدم واصطفاءه، كيال -3

يكون للمالئكة مفخرة عليه بعلومهم ومعارفهم، وإظهار األسرار والعلوم المكنونة في 

 (90/5)تفسير المراغي: غيب علمه تعالى على لسان من يشاء من عباده  

 خامسا

أرشدت آية إِْن ُكْنتُْم صاِدقِيَن إلى أن الدعاوي ال يؤبه بها إال بإثباتها بالدليل، وأن  -

 المّدعي لشيء يطالب بالحجة والبرهان تأييدا لما اّدعى.

 أنكرَ  َمن علَى واليَمينُ  المدَّعي على البيِّنةُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس
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 الغليل إرواء:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0391: الرقم أو الصفحة

 ( 05005(( )الكبرى السنن)) في البيهقي أخرجه:  التخريج

 سادسا

إشارة إلى أنه سمى األشياء التي وقع عليها الحس، كالطيور « هؤالء»في قوله:  -

 والبهائم وأنواع الحيوان التي أمامه.

 سابعا

دل قول المالئكة: قالُوا: ُسْبحانََك اآلية، على قصور علم المخلوقات أمام علم  -

الخالق، وأن فعل الخالق ال يخلو من الحكمة والفائدة، وأن علم المالئكة محدود ال 

يتناول جميع األشياء. والواجب على من سئل عن علم لم يعرفه أن يقول: هللا أعلم ال 

 واألنبياء وفضالء العلماء.أدري، اقتداء بالمالئكة 

 كفارة المجالس والمجامع البشرية 

 آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  جلَس ما وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 يا: فقُْلتُ : قالَتْ  بكلِماٍت، ذلكَ  ختَم إالَّ  صالةً، صلَّى وال قُْرآنًا، تال وال مجلًِسا، وسلَّم

 بهؤالءِ  ختَْمتَ  إالَّ  صالةً، تُصلِّي وال قُْرآنًا، تتلو وال مجلًِسا تجلِسُ  ما أراك هللاِ، رسولَ 

ا، قال وَمن الخيِر، ذلكَ  على طابَعٌ  له ُختِمَ  خيًرا قال َمن نَعم،: قال الكلِماِت،  له ُكنَّ  شّرً

 أنَّ : عائشةَ  عن إليَك، وأتوبُ  أستغفُِركَ  أنَت، إالَّ  إلهَ  ال وبحمِدَك، ُسبحانَكَ : كفَّارةً 

 بكلِماٍت، تكلَّم صلَّى أو مجلًِسا جلَس إذا كان وسلَّم آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ 

 القيامِة، يومِ  إلى عليهنَّ  طابًَعا كان بخيرٍ  تكلَّم إن: فقال الكلِماِت، عنِ  عائشةُ  فسأَلَْته

 وأتوبُ  أستغفُِركَ  أنَت، إالَّ  إلهَ  ال وبحمِدَك، ُسبحانَكَ : كفَّارةً  كان ذلكَ  بغيرِ  تكلَّم وإن

 .إليكَ 

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5358: الرقم أو الصفحة

 . واالستغفارِ  الذِّكرِ  فَْضلِ  بيانُ : الَحديث   وفي

 يقومَ  أن قبلَ  فقالَ  ، لغطُهُ  فيهِ  فََكثرَ  مجلِسٍ  في جلسَ  َمن وفي الصحيح عن أبي هريرة

 وأتوبُ  أستغفُركَ  أنتَ  إالَّ  إلَهَ  ال أن أشهدُ  ، وبحمِدكَ  اللَّهمَّ  ُسبحانَكَ :  ذلِكَ  مجلِسهِ  من

 ذلِكَ  مجلِِسهِ  في كانَ  ما لَهُ  ُغفِرَ  إالَّ  ، إليكَ 
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 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0500: الرقم أو الصفحة

(( الكبرى السنن)) في والنسائي له، واللفظ( 0500) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 50551) وأحمد ،(50000)

 .المجالِسِ  في يَكونُ  الذي للََّغطِ  َكفَّارةٌ  أنَّه وبيانُ  الذِّكرِ  هذا فَضلُ  :الحديث   وفي

 ثامنا

آيات إخبار آدم بأسماء المسميات داللة واضحة على شرف اإلنسان وتفضيله  في -

على غيره من المخلوقات، وعلى فضل العلم على العبادة، فإن المالئكة أكثر عبادة 

، وعلى من آدم، ولم يكونوا أهال الستحقاق الخالفة، وعلى أن شرط الخالفة العلم

 أفضلية آدم على المالئكة.

 تاسعا

خالف المالئكة الذين ال يحتاجون إلى شيء من األرض ال يحقق حكمة إن است -

استخالف البشر في التعرف على أسرار الكون، وعمارة األرض، واستخراج ما فيها 

من خيرات وزروع ومعادن، وال يؤدي إلى تقدم العلوم والفنون التي شهدنا تفوقها في 

 القرن العشرين.

َ  نَّ إ وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتَهُ  صانعٍ  كلَّ  خلقَ  هللاَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة

( :  آية 0التكريم اإللهي السامي آلدم بسجود المالئكة له ]   سورة البقرة ) -50

05] 

َن اْلكاف ر يَن َوإ ْذ ق ْلنا  َدَم فََسَجد وا إ ال  إ ْبل يَس أَبى َواْستَْكبََر َوكاَن م  د وا آل  ل ْلَمالئ َكة  اْسج 

(05) 

 التفسير

يبين هللا تعالى أنَّه أمر المالئكة بالسجود آلدم سجود تقدير واحترام، فسجدوا  - 32

ن الجن، فامتنع اعتراًضا مسارعين المتثال أمر هللا، إال ما كان من إبليس الَّذي كان م
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 على أمر هللا له بالسجود وتَكبًُّرا على آدم، فصار بذلك من الكافرين باهلل تعالى.

 (3/5)المختصر في تفسير القرآن  .

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

 تتجلى العبرة من هذه القصة بأن آدم وذريته ال يليق بهم عصيان أوامر هللا، وإنما -1

يجب عليهم عبادته وحده، دون تلكؤ وال تقصير، ألّن هللا سبحانه كرم ابن آدم في 

ْمنا بَنِي آَدَم ]اإلسراء  [ وجعل آدم خليفة في األرض، وعلمه ما 80/ 18قوله: َولَقَْد َكرَّ

 لم يكن يعلم: َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسماَء ُكلَّها

يس تقريع أشباهه من بني آدم، وهم وقال الطبري: إن هللا تعالى أراد بقصة إبل -2

الذين كفروا بمحمد عليه السالم مع علمهم بنبوته، ومع قدم نعم هللا  والنصاري  اليهود

   (590/5)تفسير الطبري  . ولم يؤمنوا به كبرا عليهم وعلى أسالفهم 

ةٍ  ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في كانَ  َمن الَجنَّةَ  يَْدُخلُ  ال وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  ِمن َذرَّ

ُجلَ  إنَّ : َرُجلٌ  قالَ  ِكْبرٍ  َ  إنَّ : قالَ  َحَسنَةً، ونَْعلُهُ  َحَسنًا ثَْوبُهُ  يَكونَ  أنْ  يُِحبُّ  الرَّ  َجِميلٌ  هللاَّ

، بَطَرُ  الِكْبرُ  الَجماَل، يُِحبُّ   .النَّاسِ  وَغْمطُ  الَحقِّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  85: الرقم أو الصفحة

 والبُعدِ  الحقِّ  رفَضِ  عن والنهيُ  الناِس، على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  النهيُ  :الحديث   وفي

 .عنه

 ".النَّاسِ  وَغْمطُ  الحقِّ  بََطرُ  الِكبرُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  3/511: الرقم أو المسند الصفحة

 رجاًل  وكان وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيَّ  أتى رجاًل  أنَّ وفي الصحيح عن أبي هريرة 

 حتى ترى ما منه وأُعطيتُ  ، الجمالُ  إليَّ  ُحبِّب رجلٌ  إني هللاِ  رسولَ  يا:  فقال ، جمياًل 

 الِكبرِ  أفمنَ  ، نَعلي بِشْسع:  قال وإما ، نْعلي بِشراك:  قال إما ، أحدٌ  يفوقني أن أُحبُّ  ما

 الناسَ  وغمطَ  ، الحقَّ  بطَر من الكبرَ  ولكنَّ  ، ال:  قال ؟ ذلك

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/539: الرقم أو الصفحة
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 الناسِ  على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  النهيُ : الحديث   وفي

والمالئكة والشياطين أرواح لها اتصال بالناس ال نعرف حقيقته، بل نؤمن بما  -3

 ورد فيه، دون بحث عن الكيفية والحال والمآل.

 ِمن الجانُّ  وُخلِقَ  نُوٍر، ِمن الَمالئَِكةُ  ُخلِقَتِ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

ا آَدمُ  وُخلِقَ  ناٍر، ِمن ماِرجٍ   .لَُكمْ  ُوِصفَ  ممَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0883: الرقم أو الصفحة

 جميعِ  ِمن قَبََضها قبضةٍ  ِمن آدمَ  خلَقَ  هللاَ  إن وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

 ، واألسودُ  ، واألبيضُ  ، األحمرُ  منهم جاء:  األرضِ  قَْدرِ  على آدمَ  بنو فجاءَ  ، األرضِ 

 وبين – يحيى حديث في زاد – والطيِّبُ  ، والخبيثُ  ، والَحْزنُ  ، والسَّْهلُ  ، ذلك وبينَ 

 .يزيدَ  حديثِ  في واإلخبارُ  ذلك

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5380: الرقم أو الصفحة

إما وضع : مظهران: سجود عبادة وتأليه وهو هلل وحده، وله نوعانوالسجود  --2

والخضوع لمقتضى  وإما االنقيادعلى األرض وهو المعتاد في الصالة،  الجبهة

ِ يَْسُجُد َمْن فِي 6/ 55إرادته، كما قال: َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْسُجداِن ]الرحمن  [ وقال: َوهلِلَّ

[ . وهذا بمظهريه ال يكون لغير 15/ 13السَّماواِت َواأْلَْرِض َطْوعاً َوَكْرهاً ]الرعد 

 هللا إطالقا.

ليه، كسجود المالئكة آلدم، وسجود سجود تحية وتكريم من غير تأ والنوع الثاني:

رسول هللا  يعقوب وأوالده ليوسف. وهذا في رأي أكثر العلماء كان مباحا إلى عصر

 (080/5)تفسير القرطبي  صلّى هللا عليه وسلّم

اتفقت األمة على أن السجود آلدم لم يكن سجود عبادة وال تعظيم،  والخالصة: --1

وإما اتخاذه قبلة كاالتجاه للكعبة  حناء والتحيةاالن على أحد وجهين: إماوإنما كان 

فَقَُعوا لَهُ ساِجِديَن  في رأي ابن العربي، لقوله تعالى:وبيت المقدس وهو األقوى 

 (53/5)أحكام القرآن البن عربي  

 وأما حقيقة إبليس --1
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والجن سبط من المالئكة، خلقوا من نار، وإبليس منهم.  القول الرجح : أنه من الجن، 

ودليله واضح من قوله تعالى: َوإِْذ قُْلنا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم، فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس كاَن 

، فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِِّه ]الكهف   [ .50/ 17ِمَن اْلِجنِّ

ِمَن اْلِجنِّ وألن إبليس قد عصى أمر ربه،  والراجح لدي هذا القول لصريح آية كانَ 

 والمالئكة ال يعصون هللا ما أمرهم.

ويستدل من قصة اإلباء عن السجود أن االمتناع عن تنفيذ أوامر هللا واالستكبار  --2

والغرور مسبب للكفر، ألنه لما كره إبليس السجود في حقه، واستعظمه في حق آدم، 

)تفسير  هللا وحكمته، فصار من الكافرين. ألمرفكان ترك السجود آلدم تسفيها 

 (089/5القرطبي 

 إنما األعمال بالخواتيم فإبليس ختم له بخاتمة السؤ لعصيانه هللا مباشرة  --3

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي  التَقَى وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا فَاْقتَتَلُوا، والُمْشِرُكوَن، هو ِ  َرسولُ  َمالَ  فَلَمَّ  وَمالَ  َعْسَكِرِه، إلى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولِ  أَْصَحابِ  وفي َعْسَكِرِهْم، إلى اآلَخُرونَ   يََدعُ  ال َرُجٌل، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ةً  لهمْ  ةً  واَل  َشاذَّ  أَْجَزأَ  كما أََحدٌ  اليومَ  ِمنَّا أَْجَزأَ  ما: فَقالَ  بَسْيفِِه، يَْضِربُهَا اتَّبََعهَا إالَّ  فَاذَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  فاَُلٌن،  ِمنَ  َرُجلٌ  فَقالَ  النَّاِر، أَْهلِ  ِمن إنَّه أَما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

: قالَ  معهُ، أَْسَرعَ  أَْسَرعَ  وإَذا معهُ، وقَفَ  وقَفَ  ُكلَّما معهُ  فََخَرجَ : قالَ  َصاِحبُهُ، أَنَا: القَْومِ 

ُجلُ  فَُجِرحَ   وُذبَابَهُ  باألْرِض، َسْيفِهِ  نَْصلَ  فََوَضعَ  الَمْوَت، فَاْستَْعَجلَ  َشِديًدا، ُجْرًحا الرَّ

ُجلُ  فََخَرجَ  نَْفَسهُ، فَقَتَلَ  َسْيفِِه، علَى تََحاَملَ  ثُمَّ  ثَْديَْيِه، بْينَ  ِ  َرسولِ  إلى الرَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولُ  أنَّكَ  أَْشهَدُ : لَ فَقا وسلََّم، عليه ُجلُ : قالَ  َذاَك؟ وما: قالَ  هللاَّ  آنِفًا َذَكْرتَ  الذي الرَّ

 ُجِرحَ  ثُمَّ  طَلَبِِه، في فََخَرْجتُ  به، لَُكمْ  أَنَا: فَقُلتُ  ذلَك، النَّاسُ  فأْعَظمَ  النَّاِر، أَْهلِ  ِمن أنَّهُ 

 ثُمَّ  ثَْديَْيهِ  بْينَ  وُذبَابَهُ  األْرضِ  في َسْيفِهِ  نَْصلَ  فََوَضعَ  الَمْوَت، فَاْستَْعَجلَ  َشِديًدا، ُجْرًحا

ِ  َرسولُ  فَقالَ  نَْفَسهُ، فَقَتَلَ  عليه تََحاَملَ  ُجلَ  إنَّ : ذلكَ  ِعْندَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  الرَّ

ُجلَ  وإنَّ  النَّاِر، أَْهلِ  ِمن وهو لِلنَّاِس، يَْبُدو فِيما الَجنَِّة، أَْهلِ  َعَملَ  لَيَْعَملُ   َعَملَ  لَيَْعَملُ  الرَّ

 .الَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمن وهو لِلنَّاِس، يَْبُدو فِيما النَّاِر، أَْهلِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0989: الرقم أو الصفحة

 وال عليها يَتَِّكلَ  أالَّ  لِلَعبدِ  يَنبَغي وأنَّه باألَعماِل، ااِلْغتِرارِ  ِمن التَّحذيرُ : الَحديثِ  في

 .الحالِ  اْنقِالبِ  ِمن َمخافةً  إليها يَْرَكنَ 

 ما معنى سجود المالئكة آلدم وسجود إخوة يوسف له



71 
 

 : وجهين على يكون السجود

 يكون وال عبادة ُسجود وهذا ، لهُ  ُسِجدَ  من إلى وتقرباً  تعظيماً  :يكون النوع األول

 . الشرائع جميع في وحده إاِلَّهلل

 هللا أََمر الذي السُّجود هو وهذا وتكريم تحيَّة ُسجود ، السجود من الثاني النوع

 أمرهم إذْ  له بطاعتهم سبحانه هلل عبادة منهم وهو ، تكريماً  له فسجدوا آلدم به المالئكة

 . بالسجود

 في األرض ؟كيف عرفت المالئكة أن البشر سيفسدون 

هل خلق هللا البشر أوال أم المالئكة ؟ وإذا كان المالئكة ، فكيف عرفوا أن البشر 

 ؟ 00سيفسدون في األرض كما في سورة البقره آيه 

 : أوال

 تعالى هللا أخبرنا فقد ، السالم عليه آدم خلق على سابقا كان المالئكة خلق أن شك ال

 ، طين من بشرا سيخلق بأنه المالئكة أعلم أنه العزيز كتابه من موضع من أكثر في

 كانوا المالئكة أن على ظاهر دليل وذلك ، خلقه يتم حين له بالسجود أمرهم ثم

 . البشر خلق قبل موجودين

ْيتُهُ  فَإَِذا ، ِطينٍ  ِمن بََشراً  َخالِقٌ  إِنِّي لِْلَماَلئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  إِذْ : )  تعالى هللا يقول  َونَفَْختُ  َسوَّ

وِحي ِمن فِيهِ   82-81/ص(  َساِجِدينَ  لَهُ  فَقَُعوا رُّ

 : ثانيا

 ، آدم خلق قبل المالئكة مع حواره عن البقرة سورة في وتعالى سبحانه أخبر وقد

 . السالم عليه آدم قبل وجودهم على أيضا ظاهر دليل وذلك

 فِيهَا أَتَْجَعلُ  قَالُواْ  ، َخلِيفَةً  األَْرضِ  فِي َجاِعلٌ  إِنِّي لِْلَمالَئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوإِذْ : )  تعالى قال

َماء َويَْسفِكُ  فِيهَا يُْفِسدُ  َمن  الَ  َما أَْعلَمُ  إِنِّي قَالَ  ، لَكَ  َونُقَدِّسُ  بَِحْمِدكَ  نَُسبِّحُ  َونَْحنُ  الدِّ

 30/البقرة(  تَْعلَُمونَ 

 ؟ الدماء ويسفك فيها سيفسد األرض في الجديد الخليفة أن المالئكة عرفت كيف ولكن

 : أقوال على العلم أهل ذلك في اختلف

 في يذكر لم ذلك كان وإن ، لهم تعالى هللا بإعالم ذلك علموا أنهم:  األول القول

 . السياق



72 
 

 . قتيبة وابن زيد وابن وقتادة ومجاهد والحسن عباس وابن مسعود ابن قاله

 (30/5 ) الجوزي البن" المسير زاد" في كما

 (090/1 " )الفتاوى مجموع" في تيمية ابن قاله كما المفسرين أكثر قول وهو

 آدم بني أن أعلمهم كان قد هللا أن على داللة هذا وفي: "  هللا رحمه القيم ابن يقول

 يقول تعالى وهللا ، يعلمون ال ما يقولون كانوا فكيف وإال ، األرض في سيفسدون

 إال تعمل وال تقول ال والمالئكة ،(  يَْعَملُونَ  بِأَْمِرهِ  َوهُمْ  بِاْلقَْولِ  يَْسبِقُونَهُ  اَل ) الحق وقوله

 دار مفتاح".  انتهى( "  يؤمرون ما ويفعلون)  تعالى هللا قال ، غير ال به تؤمر بما

 . (50/5 " )السعادة

 ، الجن وهم ، األرض على آدم قبل سلف من أحوال على قاسوه أنهم:  الثاني القول

 المالئكة فعلمت ، الدماء ويسفكون فيها يفسدون وكانوا األرض في اإلنسان سبقوا فقد

 . سبقهم من حال على سيكونون البشر أن

 (35/5 " )المسير زاد" انظر.  ومقاتل العالية وأبي عباس ابن عن هذا نحو روي

 فيها يفسد من فيها أتجعل: )  المالئكة قول: "  هللا رحمه عثيمين ابن الشيخ يقول

حُ (  الدماء ويسفك  قبل مخلوقات األرض على كان وأنه ، سبقهم لمن خليفة أنهم يرجِّ

 من فيها أتجعل: )  وجلّ  عزّ  ربها المالئكة فسألت ، فيها وتفسد الدماء تسفك ذلك

" الكريم القرآن تفسير".  انتهى"  قبلهم من فعل كما(  الدماء ويسفك فيها يفسد

 ( .00 آية/5)

 . البشرية الطبيعة من ذلك فهموا أنهم:  الثالث القول

 " )السنة منهاج" في هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار من يبدو الذي وهو

558/3) 

 ما جهة من المخلوق بهذا الظن هذا ظنوا وإنما: "  عاشور ابن الطاهر العالمة يقول

 تكوينه لهيئة النوراني بإدراكهم ، المستخلف المخلوق هذا صفات من استشعروه

 صورة برؤيتهم أو ، الخليفة هذا لهم هللا بوصف إما ، والنطقية والعقلية الجسدية

 أنه فعلموا ، فيه الروح نفخ بعد رأوه أنهم واألظهر ، وبعده فيه الروح نفخ قبل تركيبه

 الى االمتثال وعن ، االكتساب إلى الجبلة عن يخرج أن صاحبه يستطيع تركيب

 في خليفة جعله المراد العجيب المخلوق لهذا المالئكة مشاهدة ومجرد ،...  العصيان

 .. " الصفات عجائب من عليه يشتمل بما إحاطتهم في كاف األرض
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 المالئكة اطالع وجه من المفسرين بعض له تكلف عما يغنيك ما هذا وفي: "  قال

 "والتنوير التحرير" من مختصرا انتهى.. "  منه بدوها قبل اإلنسان صفات على

(000/5. ) 

 يقع ما الناس بين يفصل الذي أنه(  خليفة)  تعالى قوله من فهموا أنهم:  الرابع القول

 ألحكام الجامع" القرطبي قاله ، والمآثم المحارم عن ويردعهم ، المظالم من بينهم

 ( .000/5 " )القرآن

 أن ذلك من يلزم فإنه ، المظالم في الناس بين يحكم خليفة هناك كان إذا أنه:  والمعنى

 . المظالم منهم تقع الناس هؤالء

 من صريحة نصوص منها أي على ليس مختلفة أقوال أنها السائل أخي ترى وأنت

 أراد وإنما ، تخطئ وقد تصيب قد ، العلم ألهل استنباطات هي إنما ، والسنة الكتاب

 به تعالى هللا كرم وما ، والعظة العبرة من القصة هذه في ما نتعلم أن تعالى هللا

 ال ، القصة تفاصيل من ذلك سوى وما ، المالئكة له فأسجد آدم خلق حين اإلنسان

 . بالصواب أعلم تعالى وهللا ، ببيانها الكتاب يأت لم لذلك ، بها الجهل يضر

 آدم خلق عن ، سبحانه العزة لرب المكرمين المالئكة من السؤال هذا في ليس:  تنبيه

.  ذلك عن منزهون فإنهم ، سبحانه هلل معارضة أو ، الحكمة على اعتراض وذريته

 وال ، هللا على االعتراض وجه على ليس هذا المالئكة وقول:  هللا رحمه كثير ابن قال

 تعالى هللا وصفهم وقد،  المفسرين بعض يتوهمه قد كما ، آدم لبني الحسد وجه على

 سؤال هو وإنما، ..  فيه لهم يأذن لم شيئاً  يسألونه ال:  أي ، بالقول يسبقونه ال بأنهم

 هؤالء خلق في الحكمة ما ربنا يا: يقولون ؛ ذلك في الحكمة عن واستكشاف استعالم

 فنحن عبادتك المراد كان فإن!! ؟ الدماء ويسفك األرض في يفسد من منهم أن مع ،

 وقع وهال، ذلك من شيء منا يصدر وال...  لك نصلي أي ، لك ونقدس بحمدك نسبح

 ؟ علينا االقتصار

 من أعلم إني:  أي تعلمون ماال أعلم إني:  السؤال هذا عن لهم مجيباً  تعالى هللا قال

 تعلمون ماال ، ذكرتموها التي المفاسد على ، الصنف هذا خلق في الراجحة المصلحة

 الصديقون منهم ويوجد ، الرسل فيهم وأرسل ، األنبياء فيهم جاعل فإني ؛ أنتم

 والعلماء والمقربون واألبرار واألولياء والزهاد والعباد والصالحون والشهداء

 هللا صلوات رسله المتبعون وتعالى تبارك له والمحبون والخاشعون والعاملون

  ابن تفسير.. (  عليهم وسالمه
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 . أعلم وهللا ( .38/5 ) كثير

( :  0سورة البقرة )01آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان منهما ] -55

 [08اآليات  الى 

ه   ْئت ما َوال تَْقَربا هذ  ْنها َرَغداً َحْيث  ش  َك اْلَجن ةَ َوك ال م  ْن أَْنَت َوَزْوج  َوق ْلنا يا آَدم  اْسك 

يَن ) َن الظ ال م  َجَرةَ فَتَك ونا م  ا كانا ف يه  01الش  م  ْيطان  َعْنها فَأَْخَرَجه ما م  ( فَأََزل ه َما الش 

ين  )َوق ْلنَا اْهب   ْستَقَرٌّ َوَمتاع  إ لى ح  ْم ف ي اأْلَْرض  م  ْم ل بَْعض  َعد وٌّ َولَك  ك  ( 03ط وا بَْعض 

يم  ) ح  اب  الر  ْن َرب ه  َكل مات  فَتاَب َعلَْيه  إ ن ه  ه َو الت و  ْنها 01فَتَلَق ى آَدم  م  ( ق ْلنَا اْهب ط وا م 

ن ي  ْم م  ا يَأْت يَن ك  يعاً فَإ م  ( 09ه دًى فََمْن تَب َع ه داَي فاَل َخْوف  َعلَْيه ْم َوال ه ْم يَْحَزن وَن )َجم 

ب وا ب آيات نا أ ولئ َك أَْصحاب  الن ار  ه ْم ف يها خال د وَن ) وا َوَكذ  يَن َكفَر   (08َوال ذ 

 التفسير

واسًعا ال الجنّة، وُكال منها أكاًل هنيئًا  -حواء-وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك  - 35

ُمنَغِّص فيه، في أي مكان من الجنّة، وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن 

 األكل منها، فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به.

فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين؛ حتَّى أوقعهما في الزلل والخطيئة  - 36

فكان جزاؤهما أن أخرجهما هللا من  باألكل من تلك الشجرة التي نهاهما هللا عنها،

الجنّة التي كانا فيها، ، وقال هللا لهما وللشيطان: انزلوا إلى األرض، بعضكم أعداء 

بعض، ولكم في تلك األرض استقرار وبقاء وتََمتٌُّع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي 

 آجالكم، وتقوم الساعة.

وألهمه الدعاء بهن، وهي المذكورة في فأخذ آدم ما ألقى هللا اليه من كلمات،  - 38

قوله تعالى: }قَااَل َربَّنَا ظَلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن{ 

[ فقبل هللا توبته، وغفر له، فهو سبحانه كثير التوبة على عباده، رحيٌم 23]األعراف: 

 بهم.

هم: انزلوا جميًعا من الجنّة إلى األرض، فإن جاءتكم هداية على أيدي قلنا ل - 37

رسلي، فمن اتبعها وآمن برسلي فال خوف عليهم في اآلخرة، وال هم يحزنون على ما 

 فاتهم من الدنيا.

وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا؛ فأولئك هم أصحاب النار المقيمون فيها.   - 39

 (5/  1ن)المختصر في تفسير القرآ.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  
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 تثير هذه اآليات مشكالت عديدة هي ما يأتي:

زوجة آدم في قوله تعالى: اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ: أثار المفسرون كيفية خلق  -أوال

حواء، فقالوا: إنها خلقت من ضلع آدم، أخذا بظاهر قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا 

[ وقوله: هَُو الَِّذي 1/ 2ساء َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة، َوَخلََق ِمْنها َزْوَجها ]الن

 [ ، 179/ 8َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة، َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها، لِيَْسُكَن إِلَْيها ]األعراف 

 وإنَّ  ِضلٍَع، ِمن ُخلِقَتْ  الَمْرأَةَ  فإنَّ  بالنِّساِء، اْستَْوُصوا وفي الصحيح عن أبي هريرة

لَعِ  في شيءٍ  أْعَوجَ   أْعَوَج، يََزلْ  لَمْ  تََرْكتَهُ  وإنْ  َكَسْرتَهُ، تُقِيُمهُ  َذهَْبتَ  فإنْ  أْعالهُ، الضِّ

 .بالنِّساءِ  فاْستَْوُصوا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0005: الرقم أو الصفحة

 (5539) ومسلم له، واللفظ( 0005) البخاري أخرجه:  التخريج

 علَى لكَ  تَْستَقِيمَ  لَنْ  ِضلَعٍ  ِمن ُخلِقَتْ  الَمْرأَةَ  إنَّ  عن أبي هريرة  وفي رواية لمسلم

 َكَسْرتَهَا تُقِيُمهَا، َذهَْبتَ  وإنْ  ِعَوٌج، َوبِهَا بهَا اْستَْمتَْعتَ  بهَا اْستَْمتَْعتَ  فَإِنِ  طَِريقٍَة،

 .طَاَلقُهَا َوَكْسُرهَا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5539: الرقم أو الصفحة

)تفسير قال العلماء: ولهذا كانت المرأة عوجاء، ألنها خلقت من أعوج، وهو الضلع 

 (005/5القرطبي 

« منها»وأجيب عن اآليتين  : بأن كثيرا من المفسرين كالرازي قالوا: إن المراد بقوله 

 (80/5)تفسير المراغي  [ :21/ 30أي من جنسها، ليوافق قوله في سورة ]الروم 

ةً َوَرْحَمةً   َوِمْن آياتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزواجاً لِتَْسُكنُوا إِلَْيها، َوَجَعَل بَْينَُكْم َمَودَّ

 من بدن زوجها.والمراد أنه خلق أزواجا من جنسكم، ال أنه خلق كل زوجة 

 وأما الحديث فجاء على طريق تمثيل حال المرأة واعوجاج 

ْنساُن ِمْن َعَجٍل  أخالقها، باعوجاج الضلوع، فهو على حّد قوله تعالى: ُخلَِق اإْلِ

 [ .38/ 21]األنبياء 

 هذا وسياق اآلية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. 
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: وهي في اللغة البستان. اختلف العلماء في الجنة التي أسكنها آدم، هي الجنة -ثانيا

 (000/5)تفسير القرطبي في السماء أم في األرض   ؟ 

التي أعدها هللا  األكثرون: إنها التي في السماء، وهي دار الخلد والثوابقال  

 للمؤمنين يوم القيامة، لسبق ذكرها في السورة.

[ 38: البقرة{ ]َعلَْيهِ  فَتَابَ  َكلَِماتٍ  َربِّهِ  ِمنْ  آَدمُ  فَتَلَقَّى} عباس   ابن   عن  وفي الصحيح 

: له قيل ُروِحك؟ من فيَّ  ونَفَختَ  بلى،: له قيل بيَِدك؟ تَخلُْقني ألَمْ  ربِّ  يا: آَدمُ  قال: قال

 عليَّ  وَكتبتَ  بلى،: قيل غضبَك؟ رحمتُك وَسبَقتْ  هللاُ، يَرَحُمك: فقُلتَ  وَعطَستُ  بلى،

 .نََعمْ : قال الَجنَِّة؟ إلى راِجعي هل تُبُت، إنْ  أفََرأْيتَ : قال بلى،: له قيل هذا؟ أعَملَ  أنْ 

 العواصم تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  جبير بن سعيد:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  010/ 3: الرقم أو الصفحة والقواصم

 الذي آَدمُ  أَْنتَ : ُموَسى له فَقالَ  َوُموَسى، آَدمُ  اْحتَجَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  اْصطَفَاكَ  الذي ُموَسى أَْنتَ : آَدمُ  له فَقالَ  الَجنَِّة، ِمنَ  َخِطيئَتُكَ  أَْخَرَجْتكَ   بِرَسااَلتِهِ  هللاَّ

رَ  أَْمرٍ  علَى تَلُوُمنِي ثُمَّ  َوبَِكاَلِمِه، ِ  َرُسولُ  فَقالَ  أُْخلَقَ  أَنْ  قَْبلَ  َعلَيَّ  قُدِّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

تَْينِ  ُموَسى آَدمُ  فََحجَّ : َوَسلَّمَ   .َمرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0508: الرقم أو الصفحة

 (0310) ومسلم له، واللفظ( 0508) البخاري أخرجه:  التخريج

 .المعايب عندَ  ال المصائِب، عند به يُحتَجُّ  القََدرَ  أنَّ  :الحديث في --5

 بكمالِه يَليقُ  ما على تعالى هللِ  الكالمِ  ِصفةِ  إثباتُ : وفيه --2

وأجمع أهل السنة على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم عليه السالم. )تفسير 

 001/5القرطبي

عقله، أن يطلب شجرة الخلد، وهو في دار وكيف يجوز على آدم، وهو في كمال 

الفناء؟! األمر جائز تطلّعا إلى األفضل واألكمل، كما نتطلع اآلن في الدنيا إلى الخلود 

 في الجنة.

  ثالثا خطيئة آدم
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وقعت نسيانا وسهوا، كما قال جّل وعّز: فَنَِسَي َولَْم  والراجح لدي أن هذه المخالفة 

 [ .115/ 20نَِجْد لَهُ َعْزماً ]طه 

 ؟ ذلكَ  ِممَّ  تَدُرونَ  وهَلْ  ، القِياَمةِ  يَومَ  الناسِ  َسيِّدُ  أنَا وفي الصحيح عن أبي هريرة

لِينَ  هللاُ  يَجمعُ  اِعي يُسِمُعهم واِحدٍ  َصعيدٍ  في واآلِخرينَ  األوَّ  ، البََصرُ  ويَنفُُذهُمُ  ، الدَّ

 ، يَْحتَِملُونَ  وال ، يُِطيقونَ  ال ما والَكْربِ  الغمِّ  من الناسُ  فيَْبلُغُ  ، ِمنهُمْ  الشمسُ  وتَدنُو

 إلى لَكمْ  يَشفعُ  َمن تَنظُُرونَ  أال ؟ بلَغُكم قَدْ  ما تَرونَ  أال:  لبَعضٍ  الناسِ  بعضُ  فيَقولُ 

 ، أبُونا أنتَ  آَدمُ  يا:  فيَقولُونَ  آَدمَ  فيَأْتُونَ  ، آَدمَ  اْئتُوا:  لِبعضٍ  الناسِ  بَعضُ  فيَقولُ  ؟ َربُِّكمْ 

 ، لَكَ  فَسَجُدوا المالئِكةَ  وأَمرَ  ، ُروِحه من فِيكَ  ونَفَخَ  ، بِيِدهِ  هللاُ  َخلقكَ  ، البََشرِ  أبُو أنتَ 

 إنَّ :  آَدمُ  لَهمْ  فيَقولُ  ؟ بَلََغنا قَدْ  ما تَرى أال ؟ فيه نحن ما تَرى أال ، َربِّكَ  إلى لنا اْشفَعْ 

 نهاني وإنَّهُ  ، ِمثلَهُ  بعَدهُ  يَغضبَ  ولَنْ  ، ِمْثلَهُ  قَبلهُ  يَغَضبْ  لَمْ  َغضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  َربِّي

 ، نُوحٍ  إلى اْذهَبُوا ، غيري إلى اذهَبوا ، نَْفِسي نَْفِسي نَْفِسي ، فعَصْيتُهُ  ، الشَّجرةِ  عنِ 

لُ  أنتَ :  فيَقولون ، نُوًحا فيَأتُونَ  ُسلِ  أوَّ اكَ  ، األرضِ  أهلِ  إلى الرُّ  َشكوًرا َعبًدا هللاُ  وَسمَّ

 إنَّ :  نُوحٌ  لَهمْ  فيَقولُ  ؟ بَلََغنا قَدْ  ما تَرى أال ؟ فيه نحن ما تَرى أال ، َربِّكَ  إلى لنا اْشفَعْ 

 قَدْ  وإنَّهُ  ، ِمثلَهُ  بَعَدهُ  يَغضبَ  ولَنْ  ، ِمْثلَهُ  قَبلَهُ  يَغَضبْ  لَمْ  َغضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  َربِّي

 ، غيِري إلى اْذهَبوا ، نَْفِسي نَْفِسي نَْفِسي ، قَوِمي على بِها َدعوتُ  َدعوةٌ  لي كانَتْ 

 من وَخليلُهُ  هللاِ  نَبيُّ  أنت ؟ إبراِهيمُ  يا:  فيقولُونَ  إبراِهيمَ  فيَأتُونَ  ، إبراِهيمَ  إلى اذهَبُوا

 فيقولُ  ؟ بلَغنا قَدْ  ما تَرى أال ؟ فيه نحن ما تَرى أال ، َربِّكَ  إلى لنا اْشفَعْ  ، األرضِ  أهلِ 

 بعَدهُ  يَغضبَ  ولَنْ  ، ِمْثلَهُ  قَبلَهُ  يَغَضبْ  لَمْ  َغضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  ربِّي إنَّ :  إبراهيمُ  لهم

 ، غيري إلى اذهبوا ، نفسي نفسي نفسي ، كذباتٍ  ثالثَ  كذبتُ  كنتُ  قد وإني ، ِمثلَهُ 

لَكَ  ، هللاِ  رسولُ  أنت!  موسى يا:  فيقولونَ  ، موسى فيأْتُونَ .  ُموسى إلى اْذهبُوا  هللاُ  فَضَّ

 ما تَرى أال ؟ فيه نحن ما تَرى أال ، َربِّكَ  إلى لنا اْشفَعْ  ، الناسِ  على وبكالِمه برساالتِه

 يَغضبَ  ولنْ  ، ِمْثلَهُ  قبلَهُ  يَغَضبْ  لمْ  َغضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  َربِّي إنَّ :  فيقول ؟ ؟ بَلََغنا قَدْ 

 ، َغيِري إلى اْذهَبوا ، نفسي نفسي نفسي ، بِقتلِها أُوَمرَ  لَمْ  نَفًسا قَتْلتُ  وإِنِّي ِمثلَه، بعَده

 أْلقاها وَكلَِمتُهُ  هللاِ  رسولُ  أنتَ !  ِعيَسى يا:  فيَقولُونَ  ِعيَسى فيَأْتُونَ  ، ِعيَسى إلى اْذهَبُوا

 نحن ما تَرى أال ، َربِّكَ  إلى لنا اْشفَعْ  ، المهدِ  في الناسَ  وَكلَّْمتَ  ، ِمنهُ  وُروحٌ  َمْريَمَ  إلى

 لَمْ  َغضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  َربِّي إنَّ :  عيسى لَهمْ  فيَقولُ  ؟ بَلََغنا قَدْ  ما تَرى أال ؟ فيه

 ، َغيِري إلى اْذهَبوا ، نفسي نفسي نفسي ، ِمثلَهُ  بَعَدهُ  يَغضبَ  ولَنْ  ، ِمْثلَهُ  قَبلَهُ  يَغَضبْ 

 ، األنبياءِ  وخاتَمُ  ، هللاِ  رسولُ  أنتَ !  ُمحمدُ  يا:  فيَقولُونَ  فيَأتونَ  ، ُمحمدٍ  إلى اْذهَبوا

مَ  ما لكَ  هللاُ  وَغفَرَ  رَ  وَما ، َذنبِكَ  من تَقَدَّ  فيه نحن ما تَرى أال ، َربِّكَ  إلى لنا اْشفَعْ  ، تأَخَّ

 هللاُ  يَفتَحُ  ثُم ، لِربِّي ساِجًدا فأقَعُ  ، العرشِ  تَحتَ  فآتِي ، فأَْنطَلِقُ  ؟ بَلََغنا قَدْ  ما تَرى أال ؟

 يا:  يُقالُ  ثُمَّ  ، قَْبلِي ألَحدٍ  يَفتَْحهُ  لم َشيئًا عليه الثَّناءِ  وُحسنِ  َمحاِمِده من ويُْلِهُمنِي ، عليَّ 

تِي!  َربِّ  يا:  فأقولُ  ، رأِسي فأَْرفَعُ  ، تَُشفَّعْ  واْشفعْ  ، تُعطَ  َسلْ  ، رأَسكَ  اْرفَعْ !  ُمحمدُ   أُمَّ
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تِي تِكَ  من الجنةَ  أْدِخلِ  ُمحمدُ  يا:  فيُقالُ  ، أُمَّ  من األيمنِ  البابِ  من عليه ِحسابَ  ال َمن أُمَّ

 إنَّ  ، بِيِدهِ  نفِسي والَِّذي ، األبوابِ  من ذلِكَ  ِسوى فِيما الناسِ  ُشركاءُ  وهُمْ  ، الجنةِ  أبوابِ 

ةَ  بين لََكَما الجنةِ  َمصاِريعِ  من ِمْصراَعْينِ  بين ما ةَ  بين َكَما أو ، وهجر َمكَّ  وبُْصَرى َمكَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5533: الرقم أو الصفحة

 إلَْيهِ  فَُرفِعَ  َدْعَوٍة، في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  مع ُكنَّا وفي الصحيح عن أبي هريرة

َراُع،  تَْدُرونَ  هلْ  القِيَاَمِة، يَومَ  القَْومِ  َسيِّدُ  أَنَا: َوقالَ . نَْهَسةً  منها فَنَهَسَ  تُْعِجبُهُ  وَكانَتْ  الذِّ

ُ  يَْجَمعُ  بَم؟ لِينَ  هللاَّ  الدَّاِعي، ويُْسِمُعهُمُ  النَّاِظرُ  فيُْبِصُرهُمُ  واِحٍد، َصِعيدٍ  في واآلِخِرينَ  األوَّ

 أاََل  بَلََغُكْم؟ ما إلى فِيِه، أَْنتُمْ  ما إلى تََرْونَ  أاََل : النَّاسِ  بَْعضُ  فيَقولُ  الشَّْمُس، منهمُ  وتَْدنُو

: فيَقولونَ  فَيَأْتُونَهُ  آَدمُ  أَبُوُكمْ : النَّاسِ  بَْعضُ  فيَقولُ  َربُِّكْم، إلى لَُكمْ  يَْشفَعُ  َمن إلى تَْنظُُرونَ 

ُ  َخلَقَكَ  البََشِر، أَبُو أَْنتَ  آَدمُ  يا  فََسَجُدوا الَماَلئَِكةَ  وأََمرَ  ُروِحِه، ِمن فِيكَ  ونَفَخَ  بيَِدِه، هللاَّ

: فيَقولُ  بَلََغنَا؟ وما فيه نَْحنُ  ما تََرى أاََل  َربَِّك، إلى لَنَا تَْشفَعُ  أاََل  الَجنَّةَ، وأَْسَكنَكَ  لََك،

 الشََّجَرةِ  َعنِ  ونَهَانِي ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبُ  واَل  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا َغِضبَ  َربِّي

 يا: فيَقولونَ  نُوًحا، فَيَأْتُونَ  نُوٍح، إلى اْذهَبُوا غيِري، إلى اْذهَبُوا نَْفِسي، نَْفِسي فََعَصْيتُهُ،

لُ  أَْنتَ  نُوُح، ُسلِ  أَوَّ اكَ  األْرِض، أَْهلِ  إلى الرُّ ُ  وَسمَّ  ما إلى تََرى أَما َشُكوًرا، َعْبًدا هللاَّ

 اليومَ  َغِضبَ  َربِّي: فيَقولُ  َربَِّك؟ إلى لَنَا تَْشفَعُ  أاََل  بَلََغنَا، ما إلى تََرى أاََل  فِيِه، نَْحنُ 

 هللاُ  َصلَّى النبيَّ  اْئتُوا نَْفِسي، نَْفِسي ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبُ  واَل  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا

دُ  يا فيُقَالُ  الَعْرِش، تَْحتَ  فأْسُجدُ  فَيَأْتُونِي وسلََّم، عليه  تَُشفَّْع، واْشفَعْ  َرْأَسَك، اْرفَعْ  ُمَحمَّ

دُ  قالَ  تُْعطَهْ  وَسلْ   .َسائَِرهُ  أَْحفَظُ  ال: ُعبَْيدٍ  بنُ  ُمَحمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو الصفحة

ة :الحديث وفي --5  .الموقِف هذا هولِ  ِشدَّ

 .سبحانه به يَليقُ  ما على وجلَّ  عزَّ  هلل الغضبِ  إثباتُ : وفيه --2

وتوبة آدم كانت بقوله تعالى: َربَّنا ظَلَْمنا أَْنفَُسنا َوإِْن لَْم تَْغفِْر لَنا َوتَْرَحْمنا لَنَُكونَنَّ ِمَن 

 (095/5)تفسير المنار [.  23/ 8اْلخاِسِريَن ]األعراف 

**واكتفى القرآن بذكر توبة آدم دون توبة حواء، ألنها كانت تبعا له، كما طوي ذكر 

القرآن والّسنة لذلك. وقد ذكرها في آية أخرى: قاال َربَّنا َظلَْمنا أَْنفَُسنا  النساء في أكثر

 (055/5)تفسير الكشاف اآلية السابقة 
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، يا:  قال موسى إنَّ  وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب  أخرَجنا الذي آدمَ  أِرنا ربِّ

 أنت:  قال نعْم،:  آدمُ  له فقال ؟ آدمُ  أبونا أنت:  فقال آدَم، هللاُ  فأراهُ  الجنِة، منَ  ونفَسه

:  قال ؟ لكَ  فسجدوا المالئكةَ  وأمر كلَّها األسماءَ  وعلَّمك ُروحهِ  من فيك هللاُ  نفخَ  الذي

 ؟ أنتَ  ومن:  آدمُ  له فقال ؟ الجنةِ  من ونفَسك أْخرجتَنا أن على حملك فما:  قال نعم،

 لم الحجابِ  وراء من هللاُ  كلَّمك الذي إسرائيلَ  بني نبيُّ  أنت:  قال موسى، أنا:  قال

 في كان ذلك أنَّ  وجدتَ  أفما:  قال نعْم،:  قال ؟ َخْلقه ِمن رسواًل  وبينه بينك يجعلْ 

 فيه تعالى هللاِ  منَ  سبق شيءٍ  في تلوُمني فبم:  قال نعم،:  قال ؟ أُخلَقَ  أن قبل هللاِ  كتابِ 

 فحجَّ  موسى، آدمُ  فحجَّ :  ذلك عن وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قال ؟ قبلي القضاءُ 

 موسى آدمُ 

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

 | حسن:  المحدث حكم خالصة|  5100: الرقم أو الصفحة

المسند  الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  881: الرقم أو الصفحة

وال تكون التوبة مقبولة من اإلنسان إال بأربعة أمور: الندم على ما  رابعا توبة آدم

كان، وترك الذنب اآلن، والعزم على أال يعود إليه في مستأنف الزمان، ورّد مظالم 

)تفسير الرازي العباد وإرضاء الخصم بإيصال حقه إليه واالعتذار إليه باللسان  

00/0) 

تساءل العلماء: كيف تمّكن إبليس من وسوسة آدم بعد  دخول إبليس الجنة: -خامسا

[ ، فكان خارج 88/ 37أن طرده هللا من الجنة بقوله: فَاْخُرْج ِمْنها فَإِنََّك َرِجيٌم ]ص 

الجنة، وآدم في الجنة؟ وأجيب بأجوبة، منها: أنه يجوز أن يمنع إبليس دخول الجنة 

ئكة، وال يمنع أن يدخل على جهة الوسوسة، ابتالء على جهة التكريم، كدخول المال

آلدم وحواء. وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل الجنة ولم يصل إلى آدم بعد ما أخرج 

 منها، وإنما بوسواسه الذي أعطاه هللا تعالى، كما

ِ  َرسولَ  َجاَءتْ  أنَّهَا وفي الصحيح عن صفية أم المؤمنين  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 تَْنقَلُِب، قَاَمتْ  ثُمَّ  َرَمَضاَن، ِمن األَواِخرِ  الَعْشرِ  في الَمْسِجِد، في ُمْعتَِكفٌ  وهو تَُزوُرهُ،

ِ  َرسولُ  معهَا فَقَامَ   ِعْندَ  الَمْسِجِد، بَابِ  ِمن قَِريبًا بَلَغَ  إَذا حتَّى وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 فََسلَّما األْنَصاِر، ِمنَ  َرُجاَلنِ  بِهما َمرَّ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َزْوجِ  َسلََمةَ  أُمِّ  بَابِ 

ِ  َرسولِ  علَى ِ  َرسولُ  لهما فَقالَ  نَفََذا، ثُمَّ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  ُسْبَحانَ : قااَل  ِرْسلُِكَما، علَى: وسلَّمَ  ِ  َرسوَل، يا هللاَّ ِ  َرسولُ  فَقالَ  ذلَك، عليهما وَكبُرَ  هللاَّ  هللاَّ
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ِم، َمْبلَغَ  اإلْنَسانِ  ِمنَ  يَْبلُغُ  الشَّْيطَانَ  إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى  يَْقِذفَ  أَنْ  َخِشيتُ  وإنِّي الدَّ

 .شيئًا قُلُوبُِكما في

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0505: الرقم أو الصفحة

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عياض بن حمار  يَومٍ  َذاتَ  قالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ا َجِهْلتُْم، ما أَُعلَِّمُكمْ  أَنْ  أََمَرنِي َربِّي إنَّ  أاََل : ُخْطبَتِهِ  في  َمالٍ  ُكلُّ  هذا، يَوِمي َعلََّمنِي ممَّ

يَاِطينُ  أَتَْتهُمُ  وإنَّهُمْ  ُكلَّهُْم، ُحنَفَاءَ  ِعبَاِدي َخلَْقتُ  وإنِّي َحاَلٌل، َعْبًدا نََحْلتُهُ   عن فَاْجتَالَْتهُمْ  الشَّ

َمتْ  ِدينِِهْم،  ُسْلطَانًا، به أُْنِزلْ  لَمْ  ما بي يُْشِرُكوا أَنْ  َوأََمَرْتهُمْ  لهْم، أَْحلَْلتُ  ما عليهم َوَحرَّ

َ  وإنَّ   الِكتَاِب، أَْهلِ  ِمن بَقَايَا إالَّ  َوَعَجَمهُْم، َعَربَهُمْ  فََمقَتَهُمْ  األْرِض، أَْهلِ  إلى نَظَرَ  هللاَّ

 نَائًِما تَْقَرُؤهُ  الَماُء، يَْغِسلُهُ  ال ِكتَابًا َعلَْيكَ  َوأَْنَزْلتُ  بَك، َوأَْبتَلِيَ  ألَْبتَلِيَكَ  بََعْثتُكَ  إنَّما: َوقالَ 

َ  وإنَّ  َويَْقظَاَن، قَ  أَنْ  أََمَرنِي هللاَّ  ُخْبَزةً، فَيََدُعوهُ  َرْأِسي يَْثلَُغوا إًذا َربِّ : فَقُلتُ  قَُرْيًشا، أَُحرِّ

 َجْيًشا َواْبَعثْ  َعلَْيَك، فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ  نُْغِزَك، َواْغُزهُمْ  اْستَْخَرُجوَك، كما اْستَْخِرْجهُمْ : قالَ 

 ُسْلطَانٍ  ُذو ثاََلثَةٌ  الَجنَّةِ  َوأَْهلُ : قالَ  َعَصاَك، َمن أَطَاَعكَ  بَمن َوقَاتِلْ  ِمْثلَهُ، َخْمَسةً  نَْبَعثْ 

قٌ  ُمْقِسطٌ   َوَعفِيفٌ  َوُمْسلٍِم، قُْربَى ِذي لُِكلِّ  القَْلبِ  َرقِيقُ  َرِحيمٌ  َوَرُجلٌ  ُمَوفٌَّق، ُمتََصدِّ

ِعيفُ ال: َخْمَسةٌ  النَّارِ  َوأَْهلُ : قالَ  ِعيَاٍل، ُذو ُمتََعفِّفٌ   فِيُكمْ  هُمْ  الَِّذينَ  له، َزْبرَ  ال الذي ضَّ

 َخانَهُ، إالَّ  َدقَّ  وإنْ  طََمٌع، له يَْخفَى ال الذي َواْلَخائِنُ  َمااًل، َواَل  أَْهاًل  يَْبتَُغونَ  ال تَبًَعا

 الَكِذبَ  أَوِ  البُْخلَ  َوَذَكرَ  َوَمالِكَ  أَْهلِكَ  عن يَُخاِدُعكَ  َوهو إالَّ  يُْمِسي َواَل  يُْصبِحُ  ال َوَرُجلٌ 

ْنِظيرُ  اشُ  َوالشِّ  . الفَحَّ

 اإلْسنَاِد، بهذا : رواية وفي. َعلَْيكَ  فََسن ْنف قَ  َوأَْنف قْ : َحديث ه   في َغس انَ  أَب و يَْذك رْ  َولَمْ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ :  رواية وفي. َحاَللٌ  َعْبًدا، نََحْلتُهُ  َمالٍ  ُكلُّ : َحديثِهِ  في يَْذُكرْ  َولَمْ   هللاَّ

 عن: ُشْعبَةُ  قالَ : يَْحيَى قالَ : آِخِرهِ  في َوقالَ . الَحِديثَ  َوَساقَ  يَوٍم، َذاتَ  َخطَبَ  وسلَّمَ  عليه

فًا َسِمْعتُ : قالَ  قَتَاَدةَ، ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فِينَا قَامَ :  رواية وفي. الَحديثِ  هذا في ُمطَرِّ  هللاَّ

َ  إنَّ : فَقالَ  َخِطيبًا، يَومٍ  َذاتَ  وسلَّمَ  عليه  عن ِهَشاٍم، َحديثِ  بِمْثلِ  الَحِديثَ  َوَساقَ  أََمَرنِي هللاَّ

َ  وإنَّ  فيه َوَزادَ . قَتَاَدةَ   يَْبِغي َواَل  أََحٍد، علَى أََحدٌ  يَْفَخرَ  ال حتَّى تََواَضُعوا أَنْ  إلَيَّ  أَْوَحى هللاَّ

 فَيَكونُ : فَقُلتُ . َمااًل  َواَل  أَْهاًل  يَْبُغونَ  ال تَبًَعا فِيُكمْ  َوهُمْ  َحديثِهِ  في َوقالَ  أََحدٍ  علَى أََحدٌ 

ِ  نََعْم،: قالَ  هللاِ  عبدِ  أَبَا يا ذلَك؟ ُجلَ  وإنَّ  الَجاِهلِيَِّة، في أَْدَرْكتُهُمْ  لقَدْ  َوهللاَّ  علَى لَيَْرَعى الرَّ

،  .يَطَُؤهَا َولِيَدتُهُمْ  إالَّ  به ما الَحيِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  حمار بن عياض:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0931: الرقم أو الصفحة

 .النَّارِ  وأهلِ  الجنَّةِ  أهلِ  صفةِ  بيانُ : الحديث   في --5
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 .َمخلوقتانِ  والنَّارَ  الجنَّةَ  أنَّ : وفيه --2

 .وتعالى سبحانه هللاِ  بِطاعةِ  القائمِ  العادلِ  الوالي فْضلُ : وفيه --3

حيمِ  الواِصلِ  ثوابُ : وفيه --2  .بِالمسلِمينَ  والرَّ

 .المتعفِّفِ  المحتاجِ  فْضلُ : وفيه --5

 القولِ  وفُحشِ  والبُخلِ  الخيانةِ  َعنِ  النَّهيُ : وفيه --6

 إشكال في وسوسة إبليس آلدم عليه السالم بالخلود إن أكل من الشجرة

 يغريهم فكيف ، موت فيها وليس خلود فيها وحواء آدم فيها كان التي الجنة أن نعلم

 حتى خالدين سيكونا أنهم معلوم وهو الخالدين من سيكونا الشجرة من أكال إن إبليس

 ؟ الشجرة من يأكال لم إن

 :الجواب ملخص

 قاموا هم إذا:  موت بال الجنة في بالخلود عباده وعد إنما وجل عز هللا أن:  فالحاصل

 نصوص من شيء في وليس.  الدنيا هذه في االختبار بتجربة مروا ما بعد ، إليه

 يشير ما فيها بل ، له ضمنه أنه وال ، األمر أول من ، بذلك آدم وعد هللا أن الشرع

 ولذلك الشجرة، من األكل بعدم له هللا عهد خالف إذا ، فعال منها يخرج قد أنه إلى

 كما ، الدنيا هذه في واالختبار االبتالء تجربة ذريته وعلى ، عليه تتم أن:  هللا خلقه

 فِيهَا أَتَْجَعلُ  قَالُوا َخلِيفَةً  اأْلَْرضِ  فِي َجاِعلٌ  إِنِّي لِْلَماَلئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوإِذْ : )  تعالى هللا قال

َماءَ  َويَْسفِكُ  فِيهَا يُْفِسدُ  َمن  اَل  َما أَْعلَمُ  إِنِّي قَالَ  لَكَ  َونُقَدِّسُ  بَِحْمِدكَ  نَُسبِّحُ  َونَْحنُ  الدِّ

 ثبت:  العالمين لرب الناس وقام ، الدار هذه انقضت إذا حتى.  30/ البقرة(  تَْعلَُمونَ 

 وال ، موت بال خلود ، ذريته من آمن ومن ، السالم عليه آلدم ، النعيم جنة في الخلود

 . أعلم وهللا.  المرة هذه ، خروج

ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي هُدًى ]البقرة  في قوله تعالى: -سادسا [ : إشارة إلى أن أفعال 35/ 2فَإِمَّ

 (055/5)تفسير الكشاف العباد مخلوقة من هللا تعالى، خالفا للقدرية 

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

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو المسندالصفحة
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المالئكة خلق من خلق هللا تعالى، ال نعلم حقيقتهم، واعتقاد وجودهم  المالئكة: -سابعا

واجب شرعا، إلخبار القرآن والنّبي صلّى هللا عليه وسلّم بذلك. وهم مجبولون على 

 ، الطاعة، منزهون عن المعصية

 ِمن الجانُّ  وُخلِقَ  نُوٍر، ِمن الَمالئَِكةُ  ُخلِقَتِ ي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين وف

ا آَدمُ  وُخلِقَ  ناٍر، ِمن ماِرجٍ   .لَُكمْ  ُوِصفَ  ممَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0883: الرقم أو الصفحة

 عليه السالم قصة آدم

تكرر اسم آدم عليه السالم في القرآن الكريم خمسا وعشرين مرة، فتحدثت عنه سورة 

( ، والمائدة في اآلية 59، 33( ، وآل عمران في اآليتين )38 -31البقرة في اآليات )

( ، 80، 61( ، واإلسراء في اآليتين )182 -11( ، واألعراف في اآليات )28)

( ، 121 -115( ، وطه في اآليات )57، ومريم في اآلية )( 50والكهف في اآلية )

( . وتنّوع التعبير عن القصة، مرة باسمه وصفته، كما في الّسور: 60ويس في اآلية )

البقرة واألعراف واإلسراء والكهف، ومرة بصفته فقط، كما في سورتي الحجر 

 وص، مما يدل على إعجاز القرآن الكريم.

)قصص األنبياء لألستاذ عبد الوهاب النجار: ص تة   وفي هذه القصة موضوعات س

0) 

خلق آدم من طين: أبان القرآن الكريم أن أصل خلق آدم عليه السالم كان من  -األول

حتى إذا أصبح صلصاال كالفخار، نفخ هللا فيه من  -متغير -طين، من حمأ مسنون

أخالقية، وكان آدم  -روحه، فإذا هو إنسان متحّرك، ذو قدرات مادية وعقلية ومعنوية

 رآن، وحواء أصل النوع اإلنساني كما أخبر الق

 التي تجعل القرد أصال وأبا لإلنسان. «دارون»وقد أثبت العلماء زيف نظرية 

:  اآليةِ  هذهِ  عن سأل الخطَّاب بن عمرَ  أنَّ   الجهني يسار بن مسلموفي الصحيح عن  

يَّتَهُمْ  ظُهُوِرِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  بَنِي ِمنْ  َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ  }   بَِربُِّكمْ  أَلَْستُ  أَْنفُِسِهمْ  َعلَى َوأَْشهََدهُمْ  ُذرِّ

 رسولَ  سمعتُ :  عمرُ  فقال اآليةَ، القعنبيُّ  قرأ:  قال{   [182: األعراف{ ]بَلَى قَالُوا

 عز هللاَ  إنَّ :  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال عنها ُسئل وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ 

 للجنةِ  هؤالءِ  خلقتُ :  فقال ذريةً، منه فاستخرج بيمينِه، ظهَره مسح ثم آدَم، خلق وجل

 هؤالءِ  خلقتُ :  فقال ذريةً، منه فاستخرج ظهَره مسح ثم يعملون، الجنةِ  أهلِ  وبعمل
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 رسولُ  فقال ؟ العملُ  ففيمَ  هللاِ، رسولَ  يا:  رجلٌ  فقال.  يعملون النارِ ِۖ  أهل وبعمل للنارِ 

 الجنةِ  أهلِ  بعملِ  استعمله للجنةِ  العبدَ  خلق إذا وجل عز هللاَ  إنَّ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ 

 للنارِ  العبدُ  ُخلق وإذا الجنةَ، به فيدخله الجنةِ  أهلِ  أعمالِ  من عملٍ  على يموت حتى

 النارَ  به فيدخلُه النارِ  أهلِ  أعمالِ  من عملٍ  على يموتُ  حتى النارِ  أهلِ  بعملِ  استعمله

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الجهني يسار بن مسلم:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5100: الرقم أو الصفحة

 تَْقصيَره يُعلِّقُ  من على والردُّ  الَعمَل، يُنافِي ال بالقَدرِ  اإليمانَ  أنَّ : الحديث   وفي --5

 .والشَّرِّ  الخيرِ  َمعرفةِ  إلى وهَداه اإلنسانَ  َخلَق هللاَ  ألنَّ  عليه؛

 شيءٌ  كِمثلِه ليس ُسبحانَه؛ وكمالِه بذاتِه تَليقُ  وهي يَمينًا، تعالى هللِ  أنَّ  إثباتُ : وفيه --2

 البَصيُر. السَّميعُ  وهو

: أمر هللا تعالى إبليس والمالئكة بالسجود آلدم سجود تكريم ال السجود آلدم -الثاني

ّن، ففسق عن أمر سجود عبادة، فسجد المالئكة كلهم أجمعون إال إبليس كان من الج

 ربه، وأبى واستكبر.

: احتّج إبليس بأنه أفضل من آدم، وقال: أنا خير سبب مخالفة إبليس وعقابه -الثالث

منه، خلقتني من نار، وخلقته من طين، والنار باعتبار ما فيها من االرتفاع والعلو 

الكبر أشرف من الطين الذي هو عنصر ركود وخمود، فطرده هللا من الجنة بسبب 

ونسبته الظلم إلى هللا، لكنه طلب اإلنظار إلى يوم الّدين، فأنظره هللا، وتوعد آدم 

بإغواء ذريته، فرّد هللا عليه بأن عباد هللا المخلصين ال سلطان له عليهم، وتوعده ومن 

 تبعه بالنار.

ه أخبر هللا تعالى مالئكته أنه سيجعل آدم خليفة عن استخالف آدم في األرض: -الرابع

في األرض يكون له سلطان في التصرف في موادها، فتساءلوا على سبيل العلم 

أهل  -أي المالئكة -والحكمة، كيف تجعل في األرض المفسدين وسفاكي الدماء، وهم

الطاعة واجتناب المعصية؟ فأجابهم الحّق سبحانه أنه يعلم في هذا المخلوق من 

 علمون.األسرار ما ال يعلمون، واختصه بعلم ما ال ي

ميّز هللا آدم عن المالئكة بتعليمه  تعليم آدم أسماء األشياء المحسوسة: -الخامس

أسماء جميع األشياء المادية التي يراها حوله من زروع، وأشجار، وثمار، وأوعية، 

وحيوان، وجماد، لحاجته إلى االستفادة منها في طعامه وشرابه، بخالف المالئكة 

ثم طالب هللا المالئكة بأسماء المسميات المرئية  الذين ال يحتاجون إلى شيء،

الحاضرة، بعد أن عرض عليهم المسميات، فلم يعلموها. وحاجة ذرية آدم إلى األشياء 
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تدفعهم إلى العمل والتفكير، والتنقيب عن تلك األشياء، وعمارة الكون وتقدم وسائل 

 الحياة في كل المجاالت من زراعة وصناعة وتجارة.

أسكن هللا آدم الجنة، وخلق له  نى آدم وزوجته الجنة وخروجهما منها:سك -السادس

حواء، وأباح لهما االستمتاع بثمار الجنة إال شجرة عينها لهما، فوسوس لهما إبليس 

باألكل منها وأغراهما، وقال لهما: ما نهاكما ربكما عن األكل من هذه الشجرة إال ألن 

تكونا خالدين دون موت وال فناء، فرفض آدم في األكل منها يجعلكما من المالئكة، أو 

مبدأ األمر، وقاوم إغراءات الشيطان، ولكن إبليس استمر في إلقاء وساوسه: 

يَن ]األعراف  ح  َن الن اص  حتى نسي آدم أنه عدوه  [ ،05/ 1َوقاَسَمه ما إ ن ي لَك ما لَم 

هُما َسْوآتُهُما، َوطَفِقا الذي أبى السجود له، فأكل آدم وحواء من الشجرة: فَبََدْت لَ 

[ ليسترا عوراتهما، فعاتب هللا آدم 121/ 20يَْخِصفاِن َعلَْيِهما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة ]طه 

على مخالفة أمره واألكل من الشجرة، فندم واستغفر هللا وتاب، فقبل توبته، ولكنه 

 أمره وحواء بالخروج من الجنة، واالستقرار في األرض.

ُ  يَُكلُِّمهُمُ  ال ثاََلثَةٌ  أبي هريرة وفي الصحيح عن  َرُجلٌ : إِلَْيِهمْ  يَْنظُرُ  َواَل  القِيَاَمِة، يَومَ  هللاَّ

ا أَْكثَرَ  بهَا أَْعطَى لقَدْ  ِسْلَعةٍ  علَى َحلَفَ   يَِمينٍ  علَى َحلَفَ  َوَرُجلٌ  َكاِذٌب، َوهو أَْعطَى ممَّ

ُ  فيَقولُ  َماءٍ  فَْضلَ  َمنَعَ  َوَرُجلٌ  ُمْسلٍِم، َرُجلٍ  َمالَ  بهَا لِيَْقتَِطعَ  الَعْصِر، بَْعدَ  َكاِذبَةٍ   اليومَ : هللاَّ

 .يََداكَ  تَْعَملْ  لَمْ  ما فَْضلَ  َمنَْعتَ  كما فَْضلِي أَْمنَُعكَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0038: الرقم أو الصفحة

 (509) ومسلم له، واللفظ( 0038) البخاري أخرجه:  التخريج

 َمااًل  بهَا يَْستَِحقُّ  يَِمينٍ  علَى َحلَفَ  َمن:   قالَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

َ  لَقِيَ  فَاِجٌر، فِيهَا وهو ُ  فأْنَزلَ  َغْضبَاُن، عليه وهو هللاَّ  الَِّذينَ  إِنَّ  : }ذلكَ  تَْصِديقَ  هللاَّ

ِ  بَِعْهدِ  يَْشتَُرونَ  ئِكَ  قَلِياًل  ثََمنًا َوأَْيَمانِِهمْ  هللاَّ
ُ  يَُكلُِّمهُمُ  َواَل  اآْلِخَرةِ  فِي لَهُمْ  َخاَلقَ  اَل  أُولَ   َواَل  هللاَّ

يِهمْ  َواَل  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  إِلَْيِهمْ  يَنظُرُ   إنَّ  ثُمَّ  ،[ 88: عمران آل{ ] (88) أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَهُمْ  يَُزكِّ

ثُُكمْ  ما فَقالَ  إلَْينَا، َخَرجَ  قَْيسٍ  بنَ  األْشَعثَ  ْحَمِن؟ عبدِ  أبو يَُحدِّ ْثنَاهُ،: قالَ  الرَّ : قالَ  فََحدَّ

ِ  لَفِيَّ  َصَدَق،: فَقالَ   إلى فَاْختََصْمنَا بْئٍر، في ُخُصوَمةٌ  َرُجلٍ  وبْينَ  بَْينِي َكانَتْ  أُْنِزلَْت، وهللاَّ

ِ  َرسولِ  ِ  َرسولُ  فَقالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  إًذا إنَّه: قُلتُ  يَِمينُهُ، أوْ  َشاِهَداكَ : هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  يُبَالِي، واَل  يَْحلِفُ   يَْستَِحقُّ  يَِمينٍ  علَى َحلَفَ  َمن: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َ  لَقِيَ  فَاِجٌر، فِيهَا وهو َمااًل، بهَا ُ  فأْنَزلَ  َغْضبَانُ  عليه وهو هللاَّ  اْقتََرأَ  ثُمَّ  ذلَك، تَْصِديقَ  هللاَّ

ِ  بَعْهدِ  يَْشتَُرونَ  الَِّذينَ  إنَّ : }اآليَةَ  هِذه  إلى[ 88: عمران آل{ ]قَلِياًل  ثََمنًا وأَْيَمانِِهمْ  هللاَّ

 [.88: عمران آل{ ]ألِيمٌ  َعَذابٌ  َولَهُمْ }
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0151: الرقم أو الصفحة

 .بَعضٍ  في بِعِضهم الُخصومِ  َكالمُ : الحديث   في --5

 .أنَكرَ  إذا عليه الُمدَّعى على واليَمينَ  الُمدِّعي، على البيِّنةَ  أنَّ : وفيه --2

 .بالباِطلِ  النَّاسِ  أموالِ  استِحاللِ  عن النَّهيُ : وفيه --3

 .ِعْمرانَ  آلِ  سورة في األَْيمانِ  آياتِ  نُزولِ  َسبَبُ : وفيه --2

 العظة من قصة آدم:

تفرد هللا تعالى بأسرار وعلوم وحكم، ولم يطلع عليها أحدا من الخلق، حتى  --1

المالئكة، فإنهم جهلوا الحكمة من استخالف آدم، وتساءلوا عن السبب في هذا 

 االختيار.

هللا تعالى إلى شيء جعلته جليال عظيما، كما توجهت عنايته إلى إذا توجهت عناية  -2

التراب فخلق منه بشرا سويا، وأفاض عليه من العلم والمعرفة وغيرهما مما عجز 

 المالئكة عن إدراكه.

اإلنسان وإن كّرمه هللا، لكنه ضعيف، عرضة للنسيان، كما نسي آدم أوامر هللا  -3

 ل من الشجرة التي نهاه هللا عن األكل منها.ونواهيه، فأطاع إبليس عدوه، وأك

ا وفي الصحيح عن أبي هريرة ُ  خلقَ  لمَّ  نسمةٍ  كلُّ  ظَهِره من فسقطَ  ظَهَره مسحَ  آدمَ  هللاَّ

يَّتِه من خالقُها هوَ   نورٍ  من وبيًصا منهم إنسانٍ  كلِّ  عيني بينَ  وجعلَ  القيامةِ  يومِ  إلى ذرِّ

يَّتُك هؤالءِ  قالَ  هؤالءِ  من ربِّ  أي فقالَ  آدمَ  علَى عرَضهم ثمَّ   منهم رجاًل  فرأى ذرِّ

 من األممِ  آخرِ  من رجلٌ  هذا فقالَ  هذا من ربِّ  أي فقالَ  عينيهِ  بينَ  ما وبيصُ  فأعجبَه

يَّتِك  من زدهُ  ربِّ  أي قالَ  سنةً  ستِّينَ  قالَ  عمَره جعلتَ  كم ربِّ  فقالَ  داودُ  لَه يقالُ  ذرِّ

ا سنةً  أربعينَ  عمري  عمري من يبقَ  أولم فقالَ  الموتِ  ملَك جاَءه آدمَ  عمرُ  قضيَ  فلمَّ

ي ت ه فجحدت آدم   فجحدَ  قالَ  داودَ  ابنَك تعِطها أولم قالَ  سنةً  أربعونَ  يَ    ذر   آدم   ونس 

ي ت ه فنس يت ي ت ه فخطئت آدم   وخطئَ     ذر   ذر 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0013: الرقم أو الصفحة

 يعلى وأبو ،(9980) والبزار له، واللفظ( 0013) الترمذي أخرجه:  التخريج

(3315) 
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إن التوبة واإلنابة إلى هللا سبيل الظفر برحمة هللا الواسعة، فإن آدم الذي عصى  -2

ة إلى التوبة واالستغفار ربه تاب وقبل هللا توبته، فعلى العاصي أو المقصر المبادر

  دون قنوط وال يأس من رحمة هللا ورضوانه ومغفرته.

 وتِْسِعينَ  تِْسَعةً  قَتَلَ  َرُجلٌ  إْسرائِيلَ  بَنِي في كانَ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 فََجَعلَ  فَقَتَلَهُ، ال،: قالَ  تَْوبٍَة؟ ِمن هلْ : له فقالَ  فََسأَلَهُ  راِهبًا فأتَى يَْسأَُل، َخَرجَ  ثُمَّ  إْنسانًا،

 نَْحَوها، بَصْدِرهِ  فَناءَ  الَمْوُت، فأْدَرَكهُ  وَكذا، َكذا قَْريَةَ  اْئتِ : َرُجلٌ  له فقالَ  يَْسأَُل،

ْحَمةِ  َمالئَِكةُ  فيه فاْختََصَمتْ  ُ  فأْوَحى الَعذاِب، وَمالئَِكةُ  الرَّ بِي، أنْ  هِذه إلى هللاَّ  تَقَرَّ

ُ  وأَْوَحى  بِشْبٍر، أْقَربَ  هِذه إلى فَُوِجدَ  بْينَهُما، ما قِيُسوا: وقالَ  تَباَعِدي، أنْ  هِذه إلى هللاَّ

 .له فَُغفِرَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0510: الرقم أو الصفحة

 .تعالى هللاِ  رحمةِ  ِمن اليأسِ  ِمن وَمْنُعهم التَّوبِة، على الُمْذنبينَ  حثُّ  :الحديث   وفي --5

 .العابِدِ  على العالِمِ  فضلِ  بيانُ : وفيه --2

حبةَ  المعصيةِ  أسبابِ  أعظمِ  ِمن أنَّ : وفيه --3 وِء، أهلِ  وُخلطةَ  السيِّئةَ  الصُّ  ِمن وأنَّ  السُّ

 .وُخلطتَهم الُمِطيعينَ  ُصحبةَ  الطاعِة، أسبابِ  أعظمِ 

 .بالتائِب رحمتِه وَعظيمُ  تعالى هللاِ  فَضلِ  َسعةُ : وفيه --2

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي بن كعب  الَِّذينَ  يَُكنِ  لَمْ :  عليهِ  فقرأَ  عليكَ  أقرأَ  أن أمَرني هللاَّ

ينِ  ذاتَ  إنَّ :  فيها فقرأَ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكفَُروا ِ  عندَ  الدِّ  ، اليَهوديَّةُ  ال الُمْسلَِمةُ  الَحنيفيَّةُ  هللاَّ

 ِمن واديًا آدمَ  البنِ  أنَّ  ولَو:  عليهِ  وقرأَ  ، يُْكفَرهُ  فَلن خيًرا يعَملْ  َمن ، النَّصرانيَّةُ  وال

 إالَّ  آدمَ  ابنِ  َجوفَ  يملُ  وال ، ثالثًا إليهِ  البتَغى ثانيًا لَهُ  ولو ، ثانيًا إليهِ  البتَغى مالٍ 

ُ  ويتوبُ  ، التُّرابُ   تابَ  من على هللاَّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0180: الرقم أو الصفحة

بُُع، أَكلَْتنا: فقال ُعَمَر، إلى َرُجلٌ  جاءَ : قال ،عب اس   ابن   عن  وفي الصحيح   قال الضَّ

 هو فإذا عَرفَه، حتى يَنِسبُه زالَ  فما أنَت؟ ممَّن: ُعَمرُ  فسأَلَه: قال السَّنةَ، يَْعني: ِمسَعرٌ 

 ابنُ  فقال ثالثًا، إليهما الْبتَغى واديَْيِن، أو واديًا المرئٍ  أنَّ  لو: ُعَمرُ  فقال موِسٌر،

 البنِ  ُعَمرُ  فقال تاَب، َمن على هللاُ  يَتوبُ  ثُم التراُب، إالَّ  آَدمَ  ابنِ  َجوفَ  يَملُ  وال: عبَّاسٍ 

، من: قال هذا؟ سِمْعتَ  ممَّن: عبَّاسٍ  ، فاْغدُ  بالَغداِة، كان فإذا: قال أُبَي   فرَجعَ : قال عليَّ
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 أنْ  عبَّاسٍ  ابنُ  وَخشيَ  ُعَمَر، عندَ  وللكالمِ  لكَ  وما: فقالت لها، ذلك فذَكرَ  الفَضِل، أُمِّ  إلى

ه فقالت نَسَي، أُبَيٌّ  يكونَ  ةُ، ومعه ُعَمرَ  إلى فَغدا نَسَي، يكونَ  أالَّ  عسى أُبَيًّا إنَّ : أُمُّ رَّ  الدِّ

، إلى فانطَلَقا أَ، وقد عليهما أُبَيٌّ  فخَرجَ  أُبَي   فغَسْلتُ  َمْذٌي، أصابَني إنَّه: فقال توضَّ

 من سِمْعتَه: قال نََعْم،: قال ذلك؟ أَويُجِزئُ : ُعَمرُ  فقال -َشكَّ  ِمسَعرٌ - فَْرجي أو َذَكري،

ا وسأَلَه: قال نََعْم،: قال وسلََّم؟ عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  قَه عبَّاٍس، ابنُ  قال عمَّ  .فصدَّ

 المسند تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  05550: الرقم أو الصفحة

ضا القَناعةِ  على الحثُّ  :الَحديث   وفي --5  يَطلُبُ  وال لإلنساِن، تَيسَّرَ  بما والرِّ

 .حق   َوجهِ  بَغيرِ  االستِْكثارَ 

 .الَمْذيِ  ماءِ  من الُوضوءُ : وفيه --2

  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  أحاديثِ  ِصحةِ  من التثَبُّتِ  على الَحضُّ : وفيه --3

اءِ  إلى األْشَعِريُّ  ُموَسى أَبُو بََعثَ  وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  أَْهلِ  قُرَّ

 البَْصَرةِ  أَْهلِ  ِخيَارُ  أَْنتُمْ : فَقالَ  القُْرآَن، قََرُؤوا قدْ  َرُجلٍ  ِمئَةِ  ثَاَلثُ  عليه فََدَخلَ  البَْصَرِة،

اُؤهُْم،  كانَ  َمن قُلُوبُ  قََستْ  كما قُلُوبُُكْم، فَتَْقُسوَ  األَمدُ  َعلَْيُكمُ  يَطُولَنَّ  َواَل  فَاْتلُوهُ، َوقُرَّ

ةِ  الطُّولِ  في نَُشبِّهُهَا ُكنَّا ُسوَرةً، نَْقَرأُ  ُكنَّا وإنَّا قَْبلَُكْم، دَّ  أَنِّي غيرَ  فَأُْنِسيتُهَا، ببََراَءةَ، َوالشِّ

 َجْوفَ  يَْملُ  َواَل  ثَالِثًا، َواِديًا اَلْبتََغى َماٍل، ِمن َواِديَانِ  آَدمَ  اِلْبنِ  كانَ  لو: منها َحفِْظتُ  قدْ 

 غيرَ  فَأُْنِسيتُهَا، الُمَسبَِّحاِت، بإْحَدى نَُشبِّهُهَا ُكنَّا ُسوَرةً، نَْقَرأُ  َوُكنَّا التَُّراُب، إالَّ  آَدمَ  اْبنِ 

 في َشهَاَدةً  فَتُْكتَبُ  تَْفَعلُوَن، ال ما تَقُولونَ  لِمَ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يا: منها َحفِْظتُ  أَنِّي

 .القِيَاَمةِ  يَومَ  َعْنهَا فَتُْسأَلُونَ  أَْعنَاقُِكْم،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5010: الرقم أو الصفحة

اءِ  النَِّصيَحةِ  على الِحرصُ : الحديث   وفي --5  .المسلمين لِقُرَّ

ْنيا على الِحرصِ  ذمُّ : وفيه --2  .فيها األَملِ  وطُولِ  الدُّ

 .يَفَعْله لم بما اإلنسانِ  وتَفاُخرِ  الَكِذبِ  ذمُّ : وفيه --3

 . القِياَمةِ  يومَ  عنه وسؤالُه اإلنسانُ  به يَتكلَّمُ  ما ِكتابةُ : وفيه --2

قَامِ  المالَ  أْنَزْلنا إنَّا:  قال جلَّ  و عزَّ  هللاَ  إنَّ   وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي  إِلِ

الةِ   كان لَوْ  و ، ثَانٍ  إليهِ  يَُكونَ  أنْ  أَلحبَّ  ، وادٍ  آدمَ  اِلبنِ  كان ولَوْ  الزكاِة، إِيتَاءِ  و ، الصَّ
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 يَتُوبُ  ثُمَّ  ، التَُّرابُ  إاِلَّ  آدمَ  ابنِ  َجْوفَ  يَْمَلُ  ال و ، ثالثٌ  إليِهما يَُكونَ  أنْ  أَلحبَّ  واِديانِ  لهُ 

 تابَ  َمنْ  على هللاُ 

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الليثي واقد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5308: الرقم أو الصفحة

 .صحيحٌ  معناهُ  ولكنَّ  القُرآِن، ِمن لَْفظًا الَمنسوَخةٍ  المعاني ِمن الحديثُ  وهذا --1

 إالَّ  بَطنَه يَمَلُ  ال وأنَّهُ  الماِل، َكثَرةُ  يُشبُِعه ال اآلَدميَّ  أنَّ  على يَُدلُّ  ما: الحديثِ  في --2

 .التُّرابُ 

، ِحرصِ  ِمن يُقَلِّلُ  ال المالِ  ِمن اإلكثارَ  أنَّ : وفيه --3  .َشَرِهه ِمن يَهِضمُ  َوال اآلَدميِّ

 .بِالمالِ  والفِتنةِ  بِالمالِ  االنِشغالِ  ِمن الَحَذرُ : وفيه --2

هِ  أْكبَرَ  يَكونَ  أنْ  يَنبَغي الُمؤِمنَ  أنَّ : وفيه --5 ه وأالَّ  لَِلِخرِة، الَعَملُ  هَمِّ نيا تَُغرَّ  الدُّ

 .وَشهَواتُها

والعناد واإلصرار على اإلفساد أسباب الستحقاق السخط اإللهي، واللعنة  الكبر -5

والغضب والطرد من رحمة هللا، فإن إبليس الذي أبى السجود، وأصّر على موقفه، 

وعاند هللا، وتحدى سلطانه بإغراء اإلنسان وصرفه عن إطاعة هللا، غضب هللا عليه 

 .وطرده من الجنة إلى األبد، وأوعده بنار جهنم

 رجاًل  وكان وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيَّ  أتى رجاًل  أنَّ   وفي الصحيح عن أبي هريرة

 حتى ترى ما منه وأُعطيتُ  ، الجمالُ  إليَّ  ُحبِّب رجلٌ  إني هللاِ  رسولَ  يا:  فقال ، جمياًل 

 الِكبرِ  أفمنَ  ، نَعلي بِشْسع:  قال وإما ، نْعلي بِشراك:  قال إما ، أحدٌ  يفوقني أن أُحبُّ  ما

 الناسَ  وغمطَ  ، الحقَّ  بطَر من الكبرَ  ولكنَّ  ، ال:  قال ؟ ذلك

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/539: الرقم أو الصفحة

 الناسِ  على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  النهيُ : الحديث   وفي

 آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  عند كنَّا وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو 

يباِج، َمْزُرورةٌ  ِسيجاٍن، ُجبَّةُ  عليه الباديَِة، أهلِ  ِمن رُجلٌ  فجاءه وسلَّم  إنَّ  أاَل : فقال بالدِّ

 ابنِ  فارسٍ  كلَّ  يَضعَ  أن يُريدُ : قال فارٍس، ابنِ  فارسٍ  كلَّ  وَضع قد هذا صاحبَكم

 وسلَّم آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فأَخذ: قال راٍع، ابنِ  راعٍ  كلَّ  ويرفَعَ  فارٍس،

 نوًحا هللاِ  نبيَّ  إنَّ : )قال ثمَّ  ،(يعقُِل؟ ال َمن لباسَ  عليكَ  أرى أاَل : )وقال ُجبَّتِه بمجامعِ 
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ا وسلَّم آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى : الوصيَّةَ  عليكَ  قاصٌّ  إنِّي: البنِه قال الوفاةُ  حَضَرْته لَمَّ

 واألَرضينَ  السَّبعَ  السَّمواتِ  فإنَّ  هللاُ؛ إالَّ  إلهَ  بال آُمُركَ  اثنتيِن؛ عن وأنهاكَ  باثنتينِ  آُمُركَ 

 هللاُ، إالَّ  إلهَ  ال بهنَّ  رَجَحتْ  ِكفٍَّة، في هللاُ  إالَّ  إلهَ  ال وُوِضَعتْ  ِكفَّةٍ  في ُوِضَعتْ  لو السَّبَع،

 هللاُ  إالَّ  إلهُ  ال قََصَمْتهُنَّ  ُمْبهَمةً، َحلقةً  ُكنَّ  السَّبعَ  واألَرضينَ  السَّبعَ  السَّمواتِ  أنَّ  ولو

 الشِّركِ  عنِ  وأنهاكَ  الَخْلُق، يُرَزقُ  وبها شيٍء، كلِّ  صالةُ  فإنَّها وبحمِده؛ هللاِ  وُسبحانَ 

 أن: قال ؟ الِكْبرُ  فما عَرْفنا، قد الشِّركُ  هذا هللاِ، رسولَ  يا: - قيل أو - قُْلتُ : قال والِكْبِر،

 ألحِدنا يكونَ  أن: قال ال،: قال ؟ حَسنانِ  ِشراكانِ  لهما حسنتاِن، نعالنِ  ألحِدنا يكونَ 

: قال ال،: قال ؟ يرَكبُها دابَّةٌ  ألحِدنا يكونَ  أن هو: الِكْبرُ : قال ال،: قال ؟ يلبَُسها ُحلَّةٌ 

 ؟ الِكْبرُ  فما هللاِ، رسولَ  يا: قيل ال،: قال ؟ إليه يجلِسون أصحابٌ  ألحِدنا يكونَ  أن أفهو

، َسفَهُ : )قال  (.النَّاسِ  وَغْمصُ  الحقِّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  908: الرقم أو الصفحة

 .فيها هللِ  التَّواُضعِ  مع الطَّاعاتِ  عَملِ  إلى إرشادٌ  :الحديث   وفي --5

 . وَمظهَِره بَمالبِسه وليس وطاعتِه بَعملِه إنسانٍ  كلِّ  قِيمةَ  أنَّ : وفيه --2

 في الذَّرِّ  أمثالَ  القيامةِ  يومَ  المتََكبِّرونَ  يُحَشرُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

جالِ  ُصَورِ  لُّ  يغشاهمُ  الرِّ  بولُسَ  يسمَّى َجهَنَّمَ  في سجنٍ  إلى يُساقونَ  ، َمكانٍ  كلِّ  من الذُّ

 الخبالِ  طينةَ  النَّارِ  أَْهلِ  ُعصارةِ  من يَسقونَ  األَْنيارِ  نارُ  تعلوهُم

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0580: الرقم أو الصفحة

 (3311) وأحمد له، واللفظ( 0580) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .عاقِبَتِهم ُسوءِ  وبيانُ  والمتكبِّرين، الِكْبرِ  َذمُّ  :الحديث   وفي --5

دُ : وفيه --2  .منها هللاُ  أعاَذنا النَّاِر، في الَعذابِ  أنواعِ  تَعدُّ

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  ، إزاري والعظمةُ  ، ردائي الكبرياءُ :  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 النَّارِ  في قذفتُهُ  ، منهُما واحًدا نازَعني فَمن

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5080: الرقم أو الصفحة
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 ماجه وابن لهما، واللفظ( 8018) وأحمد ،(5080) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 5515)

 المخلوقينَ  حقِّ  وفي كماٌل، هللاِ  حقِّ  في والَعظمةِ  الِكبرياءِ  ِصفاتَ  أنَّ : الحديث   هذا وفي

 .نَقصٌ 

 َخْرَدلٍ  َحبَّةِ  ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في أَحدٌ  النَّارَ  يَْدُخلُ  ال وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

 .ِكْبِرياءَ  ِمن َخْرَدلٍ  َحبَّةِ  ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في أَحدٌ  الَجنَّةَ  يَْدُخلُ  وال إيماٍن، ِمن

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  85: الرقم أو الصفحة

 .ويَنقُصُ  القلبِ  في يزيدُ  اإليمانَ  أنَّ  إثباتُ : الحديثِ  وفي --1

 . الناسِ  على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عن النهيُ : وفيهِ  --2

 [50( :  اآليات الى 0سورة البقرة )50ما طلب من بني إسرائيل ] -51

ْم َوإ ي اَي  ك  ْم َوأَْوف وا ب َعْهد ي أ وف  ب َعْهد  وا ن ْعَمت َي ال ت ي أَْنَعْمت  َعلَْيك  يا بَن ي إ ْسرائ يَل اْذك ر 

ن وا ب ما أَْنَزْلت  م  50فَاْرَهب ون  ) َل كاف ر  ب ه  َوال ( َوآم  ْم َوال تَك ون وا أَو  قاً ل ما َمَعك  َصد 

وا ب آيات ي ثََمناً قَل يالً َوإ ي اَي فَات ق ون  ) ل  َوتَْكت م وا 55تَْشتَر  ( َوال تَْلب س وا اْلَحق  ب اْلباط 

كاةَ وَ 50اْلَحق  َوأَْنت ْم تَْعلَم وَن ) الةَ َوآت وا الز  وا الص  يَن )( َوأَق يم  اك ع   (50اْرَكع وا َمَع الر 

 التفسير 

يا أبناء نبي هللا يعقوب تذكروا نعم هللا المتتالية عليكم واشكروها والتزموا  - 20

بالوفاء بعهدي إليكم؛ من اإليمان بي وبرسلي، والعمل بشرائعي، فإن وفيتم به أوفيت 

والجزاء الحسن يوم القيامة، بعهدي لكم فيما وعدتكم به؛ من الحياة الطيبة في الدنيا، 

 وإياي وحدي فخافوني وال تنقضوا عهدي.

مواففًا لما جاء  -صلى هللا عليه وسلم  -وآِمنوا بالقرآن الذى أنزلته على محمد  - 21

، -صلى هللا عليه وسلم  -في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد هللا، ونبوة محمد 

به، وال تستبدلوا بآياتي التي أنزلتها ثمنًا قلياًل واحذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر 

 من جاه ورئاسة، واتقوا غضبي وعذابي.

بما تفترون من أكاذيب، وال تكتموا  -الَّذي أنزلته على رسلي-وال تخلطوا الحق  - 22

، مع علمكم به -صلى هللا عليه وسلم  -الحق الَّذي جاء في كتبكم من صفة محمد 

 ويقينكم منه.
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أّدوا الصالة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم التي و - 23

صلى هللا عليه  -جعلها هللا في أيديكم، واخضعوا هلل مع الخاضعين له من أمة محمد 

 (5/ 1)المختصر في تفسير القرآن . .-وسلم 

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

كثيرة في العقيدة واألخالق والعبادة والحياة الخاصة أرشدت اآليات إلى أحكام  -1

والعامة، فأوجبت على اليهود أال يغفلوا عن نعم هللا التي أنعم بها عليهم وأال 

 يتناسوها، والنعمة هنا: اسم جنس، مفردة بمعنى الجمع، قال هللا تعالى:

ِ ال تُْحُصوها ]إبراهيم  وا نِْعَمةَ هللاَّ ، ومن نعمه عليهم: أن  أنجاهم [ 32/ 12َوإِْن تَُعدُّ

من آل فرعون، وجعل منهم أنبياء، وأنزل عليهم المن والسلوى، وفّجر لهم من 

الحجر الماء، واستودعهم التوراة التي فيها صفة محمد صلّى هللا عليه وسلّم ونعته 

 (00/0)تفسير الرازي ورسالته  

 َعنِ  يَُحدِّثُ  فََسِمْعتُهُ  ِسنِيَن، َخْمسَ  هَُرْيَرةَ  أبا قاَعْدتُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 نَبِيٌّ  هَلَكَ  ُكلَّما األْنبِياُء، تَُسوُسهُمُ  إْسرائِيلَ  بَنُو كانَتْ : قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ 

، َخلَفَهُ   فُوا: قالَ  تَأُْمُرنا؟ فَما: قالوا فَيَْكثُُرونَ  ُخلَفاءُ  وَسيَكونُ  بَْعِدي، نَبِيَّ  ال وإنَّه نَبِيٌّ

لِ  ببَْيَعةِ  ِل، األوَّ َ  فإنَّ  َحقَّهُْم، أْعطُوهُمْ  فاألوَّ ا سائِلُهُمْ  هللاَّ  .اْستَْرعاهُمْ  َعمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0511: الرقم أو الصفحة

ُركم مولي بن عباسوفي الصحيح عن عكرمة  اكم الذي باهللِ  أُذكِّ  ، فرعونَ  آلِ  من نجَّ

 عليكم وأنزل ، والسلوى المنَّ  عليكم وأنزل ، الغمامَ  عليكم وظلَّلَ  ، البحرَ  وأقطَعكم

 يََسُعني وال ، بعظيمٍ  ذكَّرتني:  قال ؟ الرجمَ  كتابِكم في أتجدون ، موسى على التوراةَ 

 - الحديثَ  وساق – أَْكِذبَك أن

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0303: الرقم أو الصفحة

ِة؛ أْهلِ  على والقََسمِ  اليَمينِ  تْغليظُ : الَحديث   وفي مَّ  وأنَّهم والنَّصارى، اليَهودِ  من الذِّ

 .باهللِ  يُحلَّفون

ُ  أْنَزلَ  الذي الَمنِّ  ِمنَ  اْلَكْمأَةُ  بن زيدوفي الصحيح عن سعيد   وماُؤها ُموَسى، علَى هللاَّ

 .لِْلَعْينِ  ِشفاءٌ 
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  زيد بن سعيد:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0058: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 0058) ومسلم مختصراً،( 5519) البخاري أخرجه:  التخريج

، ِمنَ  الَكْمأَةُ  وفي الصحيح عن سعيد بن زيد  .لِْلَعْينِ  ِشفاءٌ  وماُؤها الَمنِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن سعيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5519: الرقم أو الصفحة

 (.0058) ومسلم ،(5519) البخاري أخرجه:  التخريج

مِّ  ِمنَ  شفاءٌ  وفيها ، الجنةِ  ِمنَ  العجوةُ  الصحيح عن جابر بن عبد هللاوفي   والَكْمأَةُ  ، السُّ

 لِْلَعْينِ  ِشفَاءٌ  وماُؤها ، المنِّ  ِمنَ 

|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد وأبو هريرة وأبو عبدهللا بن جابر:  الراوي

 الجامع صحيح:  المصدر

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5503: الرقم أو الصفحة

والنعم على اآلباء نعم على األبناء، ألنهم يشرفون بشرف آبائهم وكانت النعم   -2

سببا في بقائهم. والتذكير بكثرة النعم يوجب الحياء عن إظهار المخالفة، ويوجب عظم 

 المعصية، ويستدعي اإليمان بمحمد صلّى هللا عليه وسلّم وبالقرآن.

ا وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  بن عباس وفي الصحيح عن عبد هللا  الَمِدينَةَ، قَِدمَ  لَمَّ

ى يَْومٌ  وهو َعِظيٌم، يَْومٌ  هذا: فَقالوا َعاُشوَراَء، يَْعنِي يَْوًما، يَُصوُمونَ  وَجَدهُمْ  ُ  نَجَّ  فيه هللاَّ

ِ، ُشْكًرا ُموَسى فََصامَ  فِْرَعْوَن، آلَ  وأَْغَرقَ  ُموَسى،  منهمْ  بُموَسى أَْولَى أَنَا فَقالَ  هلِلَّ

 .بِصيَاِمهِ  وأََمرَ  فََصاَمهُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0081: الرقم أو الصفحة

 المنزلةَ  هللاِ  شرائعَ  غيَّر َمن وأنَّ  ببعٍض، أَْولَى بَعُضهم األنبياءَ  أنَّ : الحديث وفي --5

ُسِل، على  .ذلك يَنفَُعه وال َشرائِعهم، إلى وال إليهم انتسابُه يَصحُّ  ال الرُّ

 ..عاُشوراء يَومِ  ِصيامِ  على الحثُّ : وفيه --2

وألزمهم الوفاء بالعهد: وهو عام في جميع أوامره تعالى ونواهيه ووصاياه،  -3

ه وسلّم الذي ذكر في التوراة وغيرها، ويدخل في ذلك اإليمان بمحمد صلّى هللا علي
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فإذا وفّوا بعهودهم، وفي هللا لهم عهده: وهو أن يدخلهم الجنة، على سبيل التفضل 

 واإلنعام.

ا إنَّ   قتادة بن عمر بن عاصم قوم في رجال  عن وفي صحيح دالئل النبوة  دعانَا ِممَّ

 أهلَ  وُكنّا يهودَ  رجالِ  ِمنْ  نسمعُ  ُكنَّا لَما – لنا وهداهُ  تعالى هللاِ  رحمةِ  معَ  – اإلسالمِ  إلى

 بينَنا تزالُ  ال وكانتْ  ، لنا ليسَ  علمٌ  عندهُمْ  كتابٍ  أهلَ  وكانوا ، أوثانٍ  أصحابَ  شركٍ 

 نبي   زمانُ  تقاربَ  قدْ  إنهُ :  لنا قالوا يكرهونَ  ما بعضَ  ِمنهمْ  نِْلنَا فإذا ، شرورٌ  وبينَهُمْ 

ا.  منهمْ  ذلكَ  نسمعُ  ما كثيًرا فُكنَّا ، وإَرمَ  عادٍ  قتلَ  معهُ  نقتلُُكمْ  اآلنَ  يُبَعثُ   هللاُ  بعث فلمَّ

 ما َوَعرفنَا تعالى هللاِ  إلى دعانا حينَ  أَجْبناهُ  وسلم آلهِ  وعلى عليه هللا صلى هللاِ  رسولَ 

 اآلياتُ  هؤالءِ  نزل وفيِهمْ  ففينَا ، بهِ  وكفروا بهِ  فآَمنّا إليهِ  فبادرناهُمْ  بهِ  يَتََوّعدونَا كانُوا

 قَْبلُ  ِمنْ  َوَكانُوا َمَعهُمْ  لَِّما ُمَصدِّقٌ  هللاِ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكتَابٌ  َجاَءهُمْ  َولَّما: }  البقرةِ  ِمنَ 

ا َكفُروا الَِّذينَ  َعلَى يَْستَفتُِحونَ   الَكافِرينَ  َعلَى هللاِ  فَلَْعنَةُ  بِهِ  َكفَُروا َعَرفُوا َما َجاَءهُمْ  فَلَمَّ

 سورة البقرة {(79)

:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  قتادة بن عمر بن عاصم قوم في رجال:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  80: الرقم أو الصفحة النبوة دالئل صحيح

 صحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عمر بن عاصم قوم من رجال:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  03: الرقم أو الصفحة النزول أسباب

 وما طلب من اليهود من الوفاء بالعهد هو مطلوب منا، قال هللا تعالى: --5

ِ إِذا عاهَْدتُْم ]النحل 1/ 5أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد ]المائدة   [ .91/ 16[ َوأَْوفُوا بَِعْهِد هللاَّ

 هللاَ  لَقيَ  َحق   بغيرِ  ُمسلِمٍ  امِرئٍ  مالَ  اقتطَعَ  َمن وفي الصحيح عن األشعث بن قيس

ثُكم ما: فقال قَيٍس، بنُ  األشَعثُ  فجاء: قال َغضباُن، عليه وهو حمِن؟ عبدِ  أبو يُحدِّ  الرَّ

ْثناه،: قال  َصلَّى هللاِ  رسولِ  إلى لي َعم   ابنَ  خاَصمتُ  الَحديُث؛ هذا كان فيَّ : قال فَحدَّ

 عليه هللاُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  فقال فَجَحَدني، يِده، في لي كانتْ  بِئرٍ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ 

 تَجَعْلها وإنْ  بَيِّنةٌ، لي ما هللاِ، رسولَ  يا: قُلتُ : قال فيَمينُه، وإالَّ  بِئُرَك، أنَّها بَيِّنتُكَ : وسلَّمَ 

 عليه هللاُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  فقال: قال فاجٌر، امُرؤٌ  َخصمي إنَّ  بِئري؛ تَذهَبْ  بيَمينِه

، بغيرِ  ُمسلِمٍ  امِرئٍ  مالَ  اقتطَعَ  َمن: وسلَّمَ   وقََرأَ : قال َغضباُن، عليه وهو هللاَ  لَقيَ  َحق 

ِ  بَِعْهدِ  يَْشتَُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ : }اآليةَ  هذه وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ   آل] اآليةَ ...{  هللاَّ

 [.88: عمران

 المسند تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  قيس بن األشعث:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  05959: الرقم أو الصفحة
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 .َحق   َوْجهِ  بَغيرِ  النَّاسِ  ُحقوقِ  استِحاللِ  في والتَّحذيرُ  التَّغليظُ  :الَحديث   وفي --5

؛ َوجهِ  بَغيرِ  الُمسلِمِ  ِمنَ  الُمقتَطَعَ  المالَ  أنَّ : وفيه --2  . فيه هللاُ  يُباِركُ  ال َحق 

 فِيهَا وهو َمااًل  بهَا يَْستَِحقُّ  يَِمينٍ  علَى َحلَفَ  َمن: عن عبدهللا بن مسعود وفي الصحيح

َ  لَقِيَ  فَاِجٌر، ُ  فأْنَزلَ  َغْضبَاُن، عليه وهو هللاَّ  بَعْهدِ  يَْشتَُرونَ  الَِّذينَ  إنَّ : }ذلكَ  تَْصِديقَ  هللاَّ

 ِ  ،[88: عمران آل{ ]ألِيمٌ  َعَذابٌ } إلى فَقََرأَ [ 88: عمران آل{ ]قَلِياًل  ثََمنًا وأَْيَمانِِهمْ  هللاَّ

ثُُكمْ  ما فَقالَ  إلَْينَا، َخَرجَ  قَْيسٍ  بنَ  األْشَعثَ  إنَّ  ثُمَّ  ْحَمِن؟ عبدِ  أبو يَُحدِّ ْثنَاهُ،: قالَ  الرَّ  فََحدَّ

ِ  لَفِيَّ  َصَدَق،: فَقالَ : قالَ   بْئٍر، في ُخُصوَمةٌ  َرُجلٍ  وبْينَ  بَْينِي َكانَتْ  أُْنِزلَْت، وهللاَّ

ِ  َرسولِ  إلى فَاْختََصْمنَا ِ  َرسولُ  فَقالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  يَِمينُهُ، أوْ  َشاِهَداكَ : هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  يُبَالِي، واَل  يَْحلِفُ  إًذا إنَّه: قُلتُ   علَى َحلَفَ  َمن: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َ  لَقِيَ  فَاِجٌر، فِيهَا وهو ،َمااًل  بهَا يَْستَِحقُّ  يَِمينٍ  ُ  فأْنَزلَ  َغْضبَانُ  عليه وهو هللاَّ  تَْصِديقَ  هللاَّ

ِ  بَِعْهدِ  يَْشتَُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  : }اآليَةَ  هِذه اْقتََرأَ  ثُمَّ  ذلَك، ئِكَ  قَلِياًل  ثََمنًا َوأَْيَمانِِهمْ  هللاَّ
 اَل  أُولَ 

ُ  يَُكلُِّمهُمُ  َواَل  اآْلِخَرةِ  فِي لَهُمْ  َخاَلقَ  يِهمْ  َواَل  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  إِلَْيِهمْ  يَنظُرُ  َواَل  هللاَّ  َولَهُمْ  يَُزكِّ

 [.88: عمران آل{ ]  (88) أَلِيمٌ  َعَذابٌ 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0151: الرقم أو الصفحة

 .بَعضٍ  في بِعِضهم الُخصومِ  َكالمُ : الحديث   في --5

 .أنَكرَ  إذا عليه الُمدَّعى على واليَمينَ  الُمدِّعي، على البيِّنةَ  أنَّ : وفيه --2

 .بالباِطلِ  النَّاسِ  أموالِ  استِحاللِ  عن النَّهيُ : وفيه --3

 .ِعْمرانَ  آلِ  سورة في األَْيمانِ  آياتِ  نُزولِ  َسبَبُ : وفيه --2

وأمرهم بخشية هللا وحده واإليمان )التصديق( بما أنزل هللا وهو القرآن، ونهاهم  --2

عن أن يكونوا أول من كفر، وأال يأخذوا على آيات هللا ثمنا، أي على تغيير صفة 

 محمد صلّى هللا عليه وسلّم رشى، وكان األحبار يفعلون ذلك، فنهوا عنه.

ِ  َعْبدَ  تُ لَقِي وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو ُ  َرِضيَ  الَعاصِ  بنِ  َعْمِرو بنَ  هللاَّ  هللاَّ

ِ  َرسولِ  ِصفَةِ  عن أْخبِْرنِي: قُلتُ  عْنهَما، : قالَ  التَّْوَراِة؟ في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  أَجْل،  إنَّا النبيُّ  أيُّها يَا: }القُْرآنِ  في ِصفَتِهِ  ببَْعضِ  التَّْوَراةِ  في لََمْوُصوفٌ  إنَّه وهللاَّ

ًرا َشاِهًدا أْرَسْلنَاكَ  يِّيَن، وِحْرًزا ،[25: األحزاب{ ]ونَِذيًرا وُمبَشِّ  َعْبِدي أْنتَ  لِْلُمِّ

ْيتُكَ  وَرسولِي، لَ  َسمَّ ابٍ  واَل  َغلِيٍظ، واَل  بفَظ   ليسَ  المتََوكِّ  يَْدفَعُ  واَل  األْسَواِق، في َسخَّ
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يِّئَةِ  يِّئَةَ، بالسَّ ُ  يَْقبَِضهُ  ولَنْ  ويَْغفُِر، يَْعفُو ولَِكنْ  السَّ  بأَنْ  الَعْوَجاَء، الِملَّةَ  به يُقِيمَ  حتَّى هللاَّ

ُ، إالَّ  إلَهَ  ال: يقولوا ا، وآَذانًا ُعْميًا، أْعيُنًا بهَا ويَْفتَحُ  هللاَّ  .ُغْلفًا وقُلُوبًا ُصّمً

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

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

ونحوها مسألة أخذ األجرة على تعليم القرآن ،  (55وقد أثار العلماء في هذه اآلية )

فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي، وقالوا: ال يجوز أخذ األجرة على تعليم القرآن، 

إلى نية التقرب  واإلخالص، فال  ألن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها

 يؤخذ عليها أجرة كالصالة والصيام، وقد قال تعالى: َوال تَْشتَُروا بِآياتِي ثََمناً قَلِياًل.

 (001/5 القرطبي تفسير)

 وأجاز جمهور العلماء غير الحنفية أخذ األجرة على تعليم القرآن،

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  أَْصَحابِ  ِمن نَفَرٌ  اْنطَلَقَ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 فأبَْوا فَاْستََضافُوهُمْ  الَعَرِب، أَْحيَاءِ  ِمن َحي   علَى نََزلُوا حتَّى َسافَُروهَا، َسْفَرةٍ  في وسلَّمَ 

، ذلكَ  َسيِّدُ  فَلُِدغَ  يَُضيِّفُوهُْم، أَنْ  : بَْعُضهُمْ  فَقالَ  شيٌء، يَْنفَُعهُ  ال شيءٍ  بُكلِّ  له فََسَعْوا الَحيِّ

ْهطَ  هَُؤاَلءِ  أَتَْيتُمْ  لو  يا: فَقالوا فأتَْوهُْم، شيٌء، بَْعِضِهمْ  ِعْندَ  يَكونَ  أَنْ  لََعلَّهُ  نََزلُوا، الَِّذينَ  الرَّ

ْهطُ  أَيُّهَا  ِمن ِمنُكم أََحدٍ  ِعْندَ  فَهلْ  يَْنفَُعهُ، ال شيءٍ  بُكلِّ  له َوَسَعْينَا لُِدَغ، َسيَِّدنَا إنَّ  الرَّ

ِ  نََعْم،: بَْعُضهُمْ  فَقالَ  شيٍء؟ ِ  َولَِكنْ  أَلَْرقِي، إنِّي َوهللاَّ  تَُضيِّفُونَا، فَلَمْ  اْستََضْفنَاُكمْ  لَقَدِ  َوهللاَّ

 يَْتفِلُ  فَاْنطَلَقَ  الَغنَِم، ِمنَ  قَِطيعٍ  علَى فََصالَُحوهُمْ  ُجْعاًل، لَنَا تَْجَعلُوا حتَّى لَُكمْ  بَراقٍ  أَنَا فَما

ِ  الَحْمدُ : َويَْقَرأُ  عليه،  قَلَبَةٌ، به َوما يَْمِشي فَاْنطَلَقَ  ِعقَاٍل، ِمن نُِشطَ  فََكأنَّما الَعالَِمينَ  َربِّ  هلِلَّ

 ال: َرقَى الذي فَقالَ  اْقِسُموا،: بَْعُضهُمْ  فَقالَ  عليه، َصالَُحوهُمْ  الذي ُجْعلَهُمُ  فأْوفَْوهُمْ : قالَ 

 يَأُْمُرنَا، ما فَنَْنظُرَ  َكاَن، الذي له فَنَْذُكرَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  نَأْتِيَ  حتَّى تَْفَعلُوا

ِ  َرسولِ  علَى فَقَِدُموا  ثُمَّ  ُرْقيَةٌ، أنَّهَا يُْدِريكَ  َوما: فَقالَ  له، فََذَكُروا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  فََضِحكَ  َسْهًما معُكمْ  لي َواْضِربُوا اْقِسُموا، أََصْبتُْم، قدْ : قالَ   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .وسلَّمَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0013: الرقم أو الصفحة

 .مختصراً ( 0005) ومسلم له، واللفظ( 0013) البخاري أخرجه:  التخريج

قيةُ  :الحديث   وفي --5  ِشفَاٌء؛ فيها الفاتَِحةِ  ُسورةَ  وأنَّ  تعالى، هللا كتابِ  ِمن بَِشْيءٍ  الرُّ

افية) أسمائِها ِمن ولِهَذا  (.الشَّ

قيةِ  على األُجَرةِ  أْخذُ : وفيه --2  .الرُّ
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والقياس على الصالة والصيام فاسد، ألنه في مقابلة النص، وألن تعليم القرآن  --3

 فيختلف عن العبادات المختصة بالفاعل. يتعدى أثره لغير المعلّم،

 وهذا الخالف جار أيضا في أداء الصالة وغيرها من الشعائر الدينية بأجر.

عن أن يخلطوا ما عندهم من الحق في الكتاب  -ومثلهم غيرهم -ونهى هللا اليهود --2

السالم بالباطل، وهو التغيير والتبديل، وعن كتمان ما علموا، ومنه أن محمدا عليه 

 حق، فكفرهم كان كفر عناد، ولم يشهد تعالى لهم بعلم في ذلك.

بإقام الصالة وإيتاء الزكاة  -واألمر للوجوب -وفي نهاية اآليات أمرهم هللا تعالى --5

وفي الصالة تطهير النفوس، وفي الزكاة تطهير المال، وكالهما مظهر شكر هللا على 

التكافل االجتماعي بين الناس، فالغني بحاجة إلى نعمه، والزكاة تنفرد بأنها تحقق مبدأ 

 الفقير، والفقير بحاجة إلى الغني.

ِ  َرسولَ  بَايَْعتُ  وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا  إقَامِ  علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اَلِة، َكاِة، وإيتَاءِ  الصَّ  .ُمْسلِمٍ  لُِكلِّ  والنُّْصحِ  الزَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  11: الرقم أو الصفحة

ي للُمسلِمين، النُّصحِ  وجوبُ  الحديث   وفي  على والحرصُ  لهم، الخيرِ  وتحرِّ

 .منافِعهم في والسَّعيُ  مصالِحهم،

 َسِريِرهِ  علَى يُْجلُِسنِي عبَّاسٍ  اْبنِ  مع أْقُعدُ  ُكْنتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 وْفدَ  إنَّ : قالَ  ثُمَّ  َشْهَرْيِن، معهُ  فأقَْمتُ  مالِي ِمن َسْهًما لكَ  أْجَعلَ  حتَّى ِعنِدي أقِمْ : فقالَ 

ا القَْيسِ  عبدِ  : قالوا - الَوْفُد؟ َمنِ  أوْ  - القَْوُم؟ َمنِ : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أتَُوا لَمَّ

ِ  َرسولَ  يا: فقالوا نَداَمى، وال َخزايا غيرَ  بالَوْفِد، أوْ  بالقَْوِم، َمْرَحبًا: قالَ . َربِيَعةُ   إنَّا هللاَّ

 ُمَضَر، ُكفّارِ  ِمن الَحيُّ  هذا وبْينَكَ  وبْينَنا الَحراِم، الشَّْهرِ  في إالَّ  نَأْتِيكَ  أنْ  نَْستَِطيعُ  ال

: األْشِربَةِ  َعنِ  وَسأَلُوهُ  الَجنَّةَ، به ونَْدُخلْ  وراَءنا، َمن به نُْخبِرْ  فَْصٍل، بأَْمرٍ  فَُمْرنا

ِ  باإِليمانِ : أَمَرهُمْ  أْربٍَع، عن ونَهاهُمْ  بأَْربٍَع، فأَمَرهُمْ   اإليمانُ  ما أتَْدُرونَ : قالَ  وْحَدهُ، باهللَّ

 ِ ُ : قالوا وْحَدهُ  باهللَّ ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  َشهاَدةُ : قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ ًدا وأنَّ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ  هللاَّ

الِة، وإقامُ  كاِة، وإيتاءُ  الصَّ  ونَهاهُمْ  الُخُمسَ  الَمْغنَمِ  ِمنَ  تُْعطُوا وأَنْ  َرَمضاَن، وِصيامُ  الزَّ

بَّاءِ  الَحْنتَمِ  َعنِ : أْربَعٍ  عن  اْحفَظُوهُنَّ : وقالَ  الُمقَيَّرِ : قالَ  وُربَّما والُمَزفَِّت، والنَّقِيرِ  والدُّ

 .وراَءُكمْ  َمن بِهنَّ  وأَْخبُِروا

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

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



97 
 

 [59الى  55( :  اآليات 0نماذج من سوء أخالق اليهود]سورة البقرة ) -53

ْم َوأَْنت ْم تَْتل وَن اْلك تاَب أَفاَل تَْعق ل وَن ) وَن الن اَس ب اْلب ر  َوتَْنَسْوَن أَْنف َسك  ر  ( 55أَتَأْم 

يَن ) ع  الة  َوإ ن ها لََكب يَرة  إ ال  َعلَى اْلخاش  ْبر  َوالص  ين وا ب الص  يَن يَظ نُّوَن 51َواْستَع  ( ال ذ 

ع وَن ) أَن ه ْم م الق وا َرب ه مْ  وا ن ْعَمت َي ال ت ي 53َوأَن ه ْم إ لَْيه  راج  ( يا بَن ي إ ْسرائ يَل اْذك ر 

يَن ) ْم َعلَى اْلعالَم  ْلت ك  ْم َوأَن ي فَض  ( َوات ق وا يَْوماً ال تَْجز ي نَْفس  َعْن 51أَْنَعْمت  َعلَْيك 

ْنها َشفاَعة  َوال ي ْؤَخذ   وَن ) نَْفس  َشْيئاً َوال ي ْقبَل  م  ْنها َعْدل  َوال ه ْم ي ْنَصر   (59م 

 التفسير

ما أقبح أن تأمروا غيركم باإليمان وفعل الخير، وتُعرضوا أنتم عنه ناسين  - 22

أنفسكم، وأنتم تقرؤون التوراة، عالِمين بما فيها من األمر باتباع دين هللا، وتصديق 

 رسله، أفال تنتفعون بعقولكم؟!

كل أحوالكم الدينية والدنيوية؛ بالصبر وبالصالة التي واطلبوا العون على  - 25

تقربكم إلى هللا وتصلكم به، فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من ضر، وإن الصالة 

 لشاقة وعظيمة إال على الخاضعين لربهم.

وذلك ألنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم ومالقوه يوم القيامة،  - 26

 جازيهم على أعمالهم.وأنهم إليه راجعون لي

يا أبناء نبي هللا يعقوب، اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم،  - 28

لتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك.  واذكروا أني فضَّ

واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية بفعل األوامر وترك النواهي، ذلك  - 27

ذي ال تغني فيه نفس عن نفس شيئًا، وال تُْقبَُل فيه شفاعة أحد بدفع ضر أو اليوم الَّ 

جلب نفع إال بإذن من هللا، وال يؤخذ فداء ولو كان ملء األرض ذهبًا، وال ناصر لهم 

)المختصر في . في ذلك اليوم، فإذا لم ينفع شافع وال فداء وال ناصر، فأين المفر؟!

 (1/5تفسير القرآن  

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

 اآليات: 

يستحق كل مقصر في واجبه العقاب واللوم، فقد كان التوبيخ في اآلية بسبب ترك  -1

فعل البر، ال بسبب األمر بالبر، وكان ذم اليهود ألنهم كانوا يأمرون بأعمال البر 

يعمل بما علم، فليس من يعلم والطاعة وال يعملون بها، ويزداد التقريع للعالم الذي ال 

   كمن ال يعلم، وال يتقبل العقل السليم هذه الحال من أحد.
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 أُسريَ  ليلةَ  َمَررتُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قال وفي الصحيح أنس بن مالك

 ُخطباءُ  هؤالء: قال هؤالء؟ ما: قلتُ  ناٍر، ِمن بَمقاريضَ  ِشفاهُهم تُقَرضُ  قومٍ  على بي

نيا، أهلِ  ِمن ، النَّاسَ  يَأُمرونَ  كانوا الدُّ  أفال الِكتاَب، يَتلونَ  وهُم أنفَُسهم ويَنَسْونَ  بالبِرِّ

 يَعقِلون؟

 المسند تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  50913: الرقم أو الصفحة

نْ  وغيِرهم للُخطَباءِ  شديدٌ  وْزجرٌ  وتَرهيبٌ  تَحذيرٌ  :الحديث وفي  الذي البِرِّ  يَتُركونَ  ممَّ

 عنه لغيرهم نَهيِهم مع الُمنَكرَ  يَأتونَ  أو َغيَرهم، به يَأُمرون

 ويَْنَسى الخيرَ  الناسَ  يُعلِّمُ  الذي العالِمِ  مثلُ  وفي الصحيح عن جندب بن عبد هللا البجلي

 وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  وقال نفَسهُ  ويَحرقُ  للناسِ  يُضيءُ  السِّراجِ  كمثلِ  نفَسهُ 

 ظُلًما أهراقَهُ  مسلمٍ  دمِ  َكفِّ  ِملءُ  أبوابِها إلى ينظرُ  وهو الجنةِ  وبينَ  أحِدكم بينَ  يَُحولَنَّ  ال

 منهم يستمعُ  ساكتٌ  وهو المنكرِ  عن والنهيَ  بالمعروفِ  األمرَ  فذكروا القومُ  فتكلَّمَ  قال

 صادقينَ  كانوا إن بالنجاةِ  أحقُّ  قوًما قطُّ  كاليومِ  أَرَ  لم قال ثم

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1/5500: الرقم أو الصفحة

وإطاعة األوامر اإللهية وعدم مخالفتها تتطلب الصبر، ومن صبر عن المعاصي  --2

 فقد صبر على الطاعة،

: الصالة، فالصالة فيها سجن النفوس، وجوارح ومن أخص حاالت الصبر  --3

اإلنسان فيها مقيدة بها عن جميع الشهوات، فكانت الصالة أصعب على النفس، 

وكانت مكابدتها أشق. وتهون المصاعب كلها أمام الخاشعين المتواضعين المخبتين 

هللا، المصدقين بالبعث والجزاء والعرض على الملك األعلى إلى هللا، الموقنين بلقاء 

 الذي ال تخفى عليه خافية في األرض وال في السماء.

 كورونا ( –الحجر الصحي في اإلسالم ومن األمراض واألوبئة )الطاعون 

ةٌ  الطاعونُ  وفي الصحيح  عن عائشة أم المؤمنين ةِ  ُغدَّ  بها المقيمُ  ، البعيرِ  كُغدَّ

ْحفِ  منَ  كالفارِّ  منها والفارُّ  ، كالشهيدِ   الزَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0859: الرقم أو الصفحة
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 يسير باختالف( 5509) يعلى وأبو له، واللفظ( 01535) أحمد أخرجه:  التخريج

 .األْوبِئةِ  من الُمجتََمعاتِ  بِحمايةِ  الشَّرعِ  اهتِمامِ  بَيانُ  :الَحديث   وفي --5

؛ الَحْجرِ  نِظامِ  َوْضعِ  في اإلْسالمِ  َسْبقُ : وفيه --2 حيِّ  . الَوباءِ  لتَْحجيمِ  الصِّ

 في أجر الصبر والصابر والصابرين 

 أجرُ  فيه لِْلُمتََمسِّكِ  ، صبرٍ  زمانُ  ورائُِكم ِمنْ  إِنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

 منكم شهيًدا خمسينَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0005: الرقم أو

اَمُكم: أَيْ " َورائُِكم من إنَّ : "وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يقولُ  الحديثِ  هذا وفي  ِمنَ  قُدَّ

 لكم طَريقَ  ال أياًما: أَيْ " َصْبرٍ  َزمانَ " الهاويَةِ  األُمورِ  من َخْلفَكم أو اآلتيَِة، األَْزمانِ 

ْبُر، إالَّ  فيها ْبرُ  فيها يُحَمدُ  أيَّاًما أو الصَّ مانِ  والُمرادُ  الصَّ  الفِتَُن، فيه يَغلِبُ  الذي هو: بالزَّ

 بِدينِه التَّمسُّكِ  على َصبَرَ  لَِمنْ : أي ،"فيه لِلُمتََمسِّكِ " الُمسلِميَن، َشْوَكةُ  وتَضُعفُ 

 ُشهَداءِ  من َخْمسينَ  بأَْجرِ  أْجُره له يَتَضاَعفُ " منكم َشهيًدا َخْمسينَ  أَْجرُ " به، واْعتََصمَ 

حابَِة، مانِ  هذا باَلءِ  ِعظَمِ  ِمنْ  وهذا الصَّ  كالقابِضِ  بِدينِه الُمْستَْمِسكُ  الُمسلِمُ  يَِجدُ  الذي الزَّ

 . .نارٍ  من َجْمرةٍ  على

 نََعْم،: قالَتْ  فاَُلنَةَ؟ تَْعِرفِينَ : أْهلِهِ  ِمن اِلْمَرأَةٍ  يقولُ    وفي الصحيح عن أنس بن مالك

َ، اتَّقِي: فَقالَ  قَْبٍر، ِعْندَ  تَْبِكي وهي بهَا َمرَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  فإنَّ : قالَ   هللاَّ

 بهَا فََمرَّ  وَمَضى، فََجاَوَزهَا: قالَ  ُمِصيبَتِي، ِمن ِخْلوٌ  فإنَّكَ  َعنِّي، إلَْيكَ : فَقالَتْ  واْصبِِري،

ِ  َرسولُ  لَكِ  قالَ  ما: فَقالَ  َرُجلٌ   إنَّه: قالَ  َعَرْفتُهُ؟ ما: قالَتْ  وسلََّم؟ عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  لََرسولُ  ابًا، عليه تَِجدْ  فَلَمْ  بَابِهِ  إلى فََجاَءتْ : قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  يا: فَقالَتْ  بَوَّ

ِ، َرسولَ  ِ  هللاَّ ْبرَ  إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  َعَرْفتَُك، ما وهللاَّ لِ  ِعْندَ  الصَّ  أوَّ

 .َصْدَمةٍ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1515: الرقم أو الصفحة

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  تَواُضع: الحديث وفي --5

 .الميِّت على البُكاءِ  ِعندَ  المرأةِ  موعظةُ : وفيه --2



111 
 

 ردَّتْ  لَّما المرأةَ  يَنتِهرْ  لم حيثُ  ُخلقِه؛ وكريمُ  وسلَّم عليه هللا صلَّى ِرفقُه: وفيه --3

 .بُمصيبتِها عَذَرها بل قولَه، عليه

ْبرِ  َشْهرَ  ُصمْ  وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي ْبرِ  َشْهرَ  ُصمْ  ، َرَمَضانَ  الصَّ  و الصَّ

 . . . . . . . .  شهرٍ  كلِّ  من أيامٍ  ثالثَةَ 

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

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0185: الرقم أو الصفحة

 الدهرِ  صومُ  ، شهرٍ  كلِّ  من أيامٍ  وثالثةُ  ، الصبرِ  شهرُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0501: الرقم أو الصفحة

 (1111) وأحمد ،(0509) النسائي أخرجه:  التخريج

يامِ  فْضلِ  بَيانُ : الحديث   وفي --5  .الصِّ

ةِ  على تعالى هللاِ  تَيسيرِ  بَيانُ : وفيه --2  الَعملِ  على العظيمَ  األْجرَ  وإعطائِه اإلسالِم، أُمَّ

 .اليَسيرِ 

كما كان يتوهم اليهود وغيرهم  وليست أمور اآلخرة مقيسة على أمور الدنيا، --5

خليص المجرمين من من األمم الوثنية، فليس في ميزان اإلسالم وعدله طريق لت

العذاب بفداء أو بدل يدفع، أو بشفاعة تشفع، وال ينفع في اليوم اآلخر إال مرضاة هللا 

تعالى بالعمل الصالح، واإليمان المستقر في النفوس، المتجلي في أعمال اإلنسان، 

والحكم إلى هللا العدل الذي ال ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها 

سنة أضعافها، كما قال تعالى: َوقِفُوهُْم إِنَّهُْم َمْسُؤلُوَن، ما لَُكْم ال تَناَصُروَن، بَْل وبالح

 [ .26 -22/ 38هُُم اْليَْوَم ُمْستَْسلُِموَن ]الصافات 

 له ِدْرهَمَ  ال َمن فِينا الُمْفلِسُ : قالوا الُمْفلُِس؟ ما أَتَْدُرونَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

تي ِمن الُمْفلِسَ  إنَّ : فقالَ  َمتاَع، وال  ويَأْتي وَزكاٍة، وِصياٍم، بَصالٍة، القِياَمةِ  يَومَ  يَأْتي أُمَّ

 ِمن هذا فيُْعطَى هذا، وَضَربَ  هذا، َدمَ  وَسفَكَ  هذا، مالَ  وأََكلَ  هذا، وقََذفَ  هذا، َشتَمَ  قدْ 

 َخطاياهُمْ  ِمن أُِخذَ  عليه ما يُْقَضى أنْ  قَْبلَ  َحَسناتُهُ  فَنِيَتْ  فإنْ  َحَسناتِِه، ِمن وهذا َحَسناتِِه،

 .النَّارِ  في طُِرحَ  ثُمَّ  عليه، فَطُِرَحتْ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0195: الرقم أو الصفحة

، اْلُمفلِسِ  َمعنى بيانُ  :الَحديث   في --5 الحةَ  أعمالَه ُغرماُؤه أَخذَ  َمنْ  وهو الحقيقيِّ  .الصَّ

 .شيءٌ  منها يُبقي ال حتَّى الحسناِت، جميعِ  على يأتي القِصاصَ  أنَّ : وفيه --2

، فقد أجمع المفسرون على أن المراد والشفاعة المرفوضة هي شفاعة الكافرين --1

ْقبَُل ِمْنها َشفاَعةٌ: النفس بقوله تعالى: َواتَّقُوا يَْوماً ال تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئاً، َوال يُ 

 الكافرة، ال كل نفس.

ِ  حدودِ  من حد   دونَ  شفاعتُهُ  حالَت َمن وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  ضادَّ  فقَد هللاَّ

 َ ِ  َسخطِ  في يَزلْ  لم ، يعلُمهُ  َوهوَ  باطلٍ  في خاصمَ  وَمن ، هللاَّ  وَمن ، عنهُ  ينِزعَ  حتَّى هللاَّ

ُ  أسكنَهُ  فيهِ  ليسَ  ما مؤمنٍ  في قالَ  ا يخرجَ  حتَّى الخبالِ  َردغةَ  هللاَّ  قالَ  ِممَّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0181: الرقم أو الصفحة

 (1091) وأحمد ،(0181) داود أبو أخرجه:  التخريج

، لقوله تعالى: َوال يَْشفَُعوَن إاِلَّ لَِمِن بإذن هللا أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة  --6

[ والفاسق غير مرتضى، وقوله: َوال تَْنفَُع الشَّفاَعةُ ِعْنَدهُ إاِلَّ 27/ 21اْرتَضى ]األنبياء 

[ وليس في الشفاعة رجوع المولى عن إرادته ألجل 23/ 32لَِمْن أَِذَن لَهُ ]سبأ 

شافع بتنفيذ ما أراده هللا أزال عقب دعاء الشافع، الشافع، وإنما هي إظهار كرامة لل

 والشفاعة دعاء. 

 .أمتي ِمن الكبائرِ  ألهلِ  شفاعتي وفي الصحيح عن أنس بن مالك

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5108: الرقم أو الصفحة

 (50000) وأحمد ،(0501) والترمذي ،(5108) داود أبو أخرجه:  التخريج

وليس في إثبات شفاعة مسوغ لمغتر يتهاون بأوامر الدين ونواهيه اعتمادا على  --8

 الشفاعة، فال ينفع أحدا في اآلخرة إال طاعة هللا ورضاه.

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  إلَْيهِ  فَُرفِعَ  بلَْحمٍ  أُتِيَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َراُع،  وهلْ  القِيَاَمِة، يَومَ  النَّاسِ  َسيِّدُ  أنَا: قالَ  ثُمَّ  نَْهَشةً، منها فَنَهَشَ  تُْعِجبُهُ  وَكانَتْ  الذِّ

ُ  يَْجَمعُ  ذلَك؟ ِممَّ  تَْدُرونَ  لِينَ  النَّاسَ  هللاَّ اِعي يُْسِمُعهُمُ  واِحٍد، َصِعيدٍ  في واآلِخِرينَ  األوَّ  الدَّ
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 واَل  يُِطيقُونَ  ال ما والَكْربِ  الَغمِّ  ِمنَ  النَّاسَ  فَيَْبلُغُ  الشَّْمُس، وتَْدنُو البََصُر، ْنفُُذهُمُ ويَ 

 َربُِّكْم؟ إلى لَُكمْ  يَْشفَعُ  َمن تَْنظُُرونَ  أاَل  بَلََغُكْم، قدْ  ما تََرْونَ  أاَل : النَّاسُ  فيَقولُ  يَْحتَِملُوَن،

 أبو أْنتَ : له فيَقولونَ  السَّاَلمُ  عليه آَدمَ  فَيَأْتُونَ  بآَدَم، علَْيُكم: لِبَْعضٍ  النَّاسِ  بَْعضُ  فيَقولُ 

ُ  َخلَقَكَ  البََشِر،  إلى لَنَا اْشفَعْ  لََك، فََسَجُدوا الَماَلئَِكةَ  وأََمرَ  ُروِحِه، ِمن فِيكَ  ونَفَخَ  بيَِدِه، هللاَّ

 قدْ  َربِّي إنَّ : آَدمُ  فيَقولُ  بَلََغنَا؟ قدْ  ما إلى تََرى أاَل  فِيِه، نَْحنُ  ما إلى تََرى أاَل  َربَِّك،

 َعنِ  نَهَانِي قدْ  وإنَّه ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبَ  ولَنْ  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا اليومَ  َغِضبَ 

 فَيَأْتُونَ  نُوٍح، إلى اْذهَبُوا غيِري، إلى اْذهَبُوا نَْفِسي، نَْفِسي نَْفِسي فََعَصْيتُهُ، الشََّجَرةِ 

لُ  أْنتَ  إنَّكَ  نُوُح، يا: فيَقولونَ  نُوًحا ُسلِ  أوَّ اكَ  وقدْ  األْرِض، أْهلِ  إلى الرُّ ُ  َسمَّ  َعْبًدا هللاَّ

 قدْ  وجلَّ  عزَّ  َربِّي إنَّ : فيَقولُ  فِيِه؟ نَْحنُ  ما إلى تََرى أاَل  َربَِّك، إلى لَنَا اْشفَعْ  َشُكوًرا،

 لي َكانَتْ  قدْ  وإنَّه ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبَ  ولَنْ  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا اليومَ  َغِضبَ 

 إْبَراِهيَم، إلى اْذهَبُوا غيِري، إلى اْذهَبُوا نَْفِسي، نَْفِسي نَْفِسي قَْوِمي، علَى َدَعْوتُهَا َدْعَوةٌ 

ِ  نَبِيُّ  أْنتَ  إْبَراِهيمُ  يا: فيَقولونَ  إْبَراِهيمَ  فَيَأْتُونَ   إلى لَنَا اْشفَعْ  األْرِض، أْهلِ  ِمن وَخلِيلُهُ  هللاَّ

 يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا اليومَ  َغِضبَ  قدْ  َربِّي إنَّ :  لهمْ  فيَقولُ  فِيِه، نَْحنُ  ما إلى تََرى أاَل  َربِّكَ 

 أبو فََذَكَرهُنَّ  - َكِذبَاتٍ  ثاََلثَ  َكَذْبتُ  ُكْنتُ  قدْ  وإنِّي ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبَ  ولَنْ  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ 

 فَيَأْتُوَن، ُموَسى إلى اْذهَبُوا غيِري، إلى اْذهَبُوا نَْفِسي، نَْفِسي نَْفِسي - الَحديثِ  في َحيَّانَ 

ِ، َرسولُ  أْنتَ  ُموَسى يا: فيَقولونَ  ُموَسى لَكَ  هللاَّ ُ  فَضَّ  النَّاِس، علَى وبَِكاَلِمهِ  بِرَسالَتِهِ  هللاَّ

 لَمْ  َغَضبًا اليومَ  َغِضبَ  قدْ  َربِّي إنَّ : فيَقولُ  فِيِه؟ نَْحنُ  ما إلى تََرى أاَل  َربَِّك، إلى لَنَا اْشفَعْ 

 نَْفِسي بقَْتلِهَا، أُوَمرْ  لَمْ  نَْفًسا قَتَْلتُ  قدْ  وإنِّي ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبَ  ولَنْ  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ 

 ِعيَسى، فَيَأْتُونَ  َمْريََم، اْبنِ  ِعيَسى إلى اْذهَبُوا غيِري، إلى اْذهَبُوا نَْفِسي، نَْفِسي

ِ، َرسولُ  أْنتَ  ِعيَسى يا: فيَقولونَ   النَّاسَ  وَكلَّْمتَ  منه، وُروحٌ  َمْريَمَ  إلى أْلقَاهَا وَكلَِمتُهُ  هللاَّ

 قدْ  َربِّي إنَّ : ِعيَسى فيَقولُ  فِيِه؟ نَْحنُ  ما إلى تََرى أاَل  َربِّكَ  إلى لَنَا اْشفَعْ  َصبِيًّا، الَمْهدِ  في

 َذْنبًا، يَْذُكرْ  ولَمْ  ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبَ  ولَنْ  قَطُّ، ِمْثلَهُ  قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا اليومَ  َغِضبَ 

ٍد، إلى اْذهَبُوا غيِري إلى اْذهَبُوا نَْفِسي نَْفِسي نَْفِسي ًدا فَيَأْتُونَ  ُمَحمَّ  يا: فيَقولونَ  ُمَحمَّ

دُ  ِ  َرسولُ  أْنتَ  ُمَحمَّ ُ  َغفَرَ  وقدْ  األْنبِيَاِء، وَخاتِمُ  هللاَّ َر، وما َذْنبِكَ  ِمن تَقَدَّمَ  ما لكَ  هللاَّ  تَأَخَّ

 َساِجًدا فأقَعُ  الَعْرِش، تَْحتَ  فَآتي فأْنطَلِقُ  فِيِه، نَْحنُ  ما إلى تََرى أاَل  َربِّكَ  إلى لَنَا اْشفَعْ 

، عزَّ  لَِربِّي ُ  يَْفتَحُ  ثُمَّ  وجلَّ  علَى يَْفتَْحهُ  لَمْ  شيئًا، عليه الثَّنَاءِ  وُحْسنِ  َمَحاِمِدهِ  ِمن َعلَيَّ  هللاَّ

دُ  يا: يُقَالُ  ثُمَّ  قَْبلِي، أَحدٍ  : فأقُولُ  َرْأِسي، فأْرفَعُ  تَُشفَّعْ  واْشفَعْ  تُْعطَْه، َسلْ  َرْأَسكَ  اْرفَعْ  ُمَحمَّ

، يا أُمَّتي تي َربِّ ، يا أُمَّ تي َربِّ ، يا أُمَّ دُ  يا: فيُقَالُ  َربِّ تِكَ  ِمن أْدِخلْ  ُمَحمَّ  ِحَسابَ  ال َمن أُمَّ

 ِمنَ  ذلكَ  ِسَوى فِيما النَّاسِ  ُشَرَكاءُ  وهُمْ  الَجنَِّة، أْبَوابِ  ِمن األْيَمنِ  البَابِ  ِمنَ  عليهم

 كما الَجنَِّة، َمَصاِريعِ  ِمن الِمْصَراَعْينِ  بْينَ  ما إنَّ  بيَِدِه، نَْفِسي والذي: قالَ  ثُمَّ  األْبَواِب،

ةَ  بْينَ  ةَ  بْينَ  كما أوْ  - وِحْميَرَ  َمكَّ  - وبُْصَرى َمكَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5150: الرقم أو الصفحة

 (585) ومسلم ،(5150) البخاري أخرجه:  التخريج

 إلَْيهِ  فَُرفِعَ  َدْعَوٍة، في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  مع ُكنَّاوفي الصحيح عن أبي هريرة 

َراُع،  تَْدُرونَ  هلْ  القِيَاَمِة، يَومَ  القَْومِ  َسيِّدُ  أَنَا: َوقالَ . نَْهَسةً  منها فَنَهَسَ  تُْعِجبُهُ  وَكانَتْ  الذِّ

ُ  يَْجَمعُ  بَم؟ لِينَ  هللاَّ  الدَّاِعي، ويُْسِمُعهُمُ  النَّاِظرُ  فيُْبِصُرهُمُ  واِحٍد، َصِعيدٍ  في واآلِخِرينَ  األوَّ

 أاََل  بَلََغُكْم؟ ما إلى فِيِه، أَْنتُمْ  ما إلى تََرْونَ  أاََل : النَّاسِ  بَْعضُ  فيَقولُ  الشَّْمُس، منهمُ  وتَْدنُو

: فيَقولونَ  فَيَأْتُونَهُ  آَدمُ  أَبُوُكمْ : النَّاسِ  بَْعضُ  فيَقولُ  َربُِّكْم، إلى لَُكمْ  يَْشفَعُ  َمن إلى تَْنظُُرونَ 

ُ  َخلَقَكَ  البََشِر، أَبُو أَْنتَ  آَدمُ  يا  فََسَجُدوا الَماَلئَِكةَ  وأََمرَ  ُروِحِه، ِمن فِيكَ  ونَفَخَ  بيَِدِه، هللاَّ

: فيَقولُ  بَلََغنَا؟ وما فيه نَْحنُ  ما تََرى أاََل  َربَِّك، إلى لَنَا تَْشفَعُ  أاََل  الَجنَّةَ، وأَْسَكنَكَ  لََك،

 الشََّجَرةِ  َعنِ  ونَهَانِي ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبُ  واَل  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا َغِضبَ  َربِّي

 يا: فيَقولونَ  نُوًحا، فَيَأْتُونَ  نُوٍح، إلى اْذهَبُوا غيِري، إلى اْذهَبُوا نَْفِسي، نَْفِسي فََعَصْيتُهُ،

لُ  أَْنتَ  نُوُح، ُسلِ  أَوَّ اكَ  األْرِض، أَْهلِ  إلى الرُّ ُ  وَسمَّ  ما إلى تََرى أَما َشُكوًرا، َعْبًدا هللاَّ

 اليومَ  َغِضبَ  َربِّي: فيَقولُ  َربَِّك؟ إلى لَنَا تَْشفَعُ  أاََل  بَلََغنَا، ما إلى تََرى أاََل  فِيِه، نَْحنُ 

 هللاُ  َصلَّى النبيَّ  اْئتُوا نَْفِسي، نَْفِسي ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبُ  واَل  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا

دُ  يا فيُقَالُ  الَعْرِش، تَْحتَ  فأْسُجدُ  فَيَأْتُونِي وسلََّم، عليه  تَُشفَّْع، واْشفَعْ  َرْأَسَك، اْرفَعْ  ُمَحمَّ

دُ  قالَ  تُْعطَهْ  وَسلْ   .َسائَِرهُ  أَْحفَظُ  ال: ُعبَْيدٍ  بنُ  ُمَحمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو الصفحة

ة :الحديث وفي --5  .الموقِف هذا هولِ  ِشدَّ

 .سبحانه به يَليقُ  ما على وجلَّ  عزَّ  هلل الغضبِ  إثباتُ : وفيه --2

 [15الى  58( : اآليات 0اليهود ]سورة البقرة ) نعم هللا تعالى العشر على -51

ْم َويَْستَْحي وَن  وَن أَْبناَءك  ْم س وَء اْلَعذاب  ي َذب ح  ونَك  ْن آل  ف ْرَعْوَن يَس وم  ْم م  ْيناك  َوإ ْذ نَج 

يم  ) ْم َعظ  ْن َرب ك  ْم باَلء  م  ْم َوف ي ذل ك  م  اْلبَْحَر فَأَ 58ن ساَءك  ْم َوأَْغَرْقنا ( َوإ ْذ فََرْقنا ب ك  ْنَجْيناك 

وَن ) ْن 10آَل ف ْرَعْوَن َوأَْنت ْم تَْنظ ر  ْجَل م  يَن لَْيلَةً ث م  ات َخْذت م  اْلع  ( َوإ ْذ واَعْدنا م وسى أَْربَع 

وَن ) ه  َوأَْنت ْم ظال م  وَن )15بَْعد  ْم تَْشك ر  ْن بَْعد  ذل َك لََعل ك  ْم م  ْذ آتَْينا ( َوإ  10( ث م  َعفَْونا َعْنك 

ْم تَْهتَد وَن )  (10م وَسى اْلك تاَب َواْلف ْرقاَن لََعل ك 

ْم  ْجَل فَت وب وا إ لى بار ئ ك  م  اْلع  ك  ْم ب ات خاذ  ْم ظَلَْمت ْم أَْنف َسك  ه  يا قَْوم  إ ن ك  َوإ ْذ قاَل م وسى ل قَْوم 

ْنَد بار ئ ك   ْم ع  ْم َخْير  لَك  ْم ذل ك  اب  فَاْقت ل وا أَْنف َسك  ْم إ ن ه  ه َو الت و  يم  ) ْم فَتاَب َعلَْيك  ح   (15الر 
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 التفسير 

واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم  - 29

أصناف العذاب؛ حيث يقتلون أبناءكم ذبًحا، حتَّى ال يكون لكم بقاء، ويتركون بناتكم 

ليخدمنهم؛ إمعانًا في إذاللكم وإهانتكم، وفي إنجائكم من بطش أحياًء حتَّى يكن نساء 

 فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم؛ لعلكم تشكرون.

واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم البحر فجعلناه طريقًا يابًسا تسيرون فيه،  - 50

 م.فأنجيناكم، وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليه

واذكروا من هذه النعم مواعَدتَنا موسى أربعين ليلةً لِيَتِمَّ فيها إنزال التوراة نوًرا  - 51

 وهدى، ثم كان منكم إال أن عبدتم العجل في تلك المدة، وأنتم ظالمون بفعلكم هذا.

ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم، فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون هللا بحسن عبادته  - 52

 وطاعته.

واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السالم التوراة فرقانًا بين الحق  - 53

 والباطل وتمييًزا بين الهدى والضالل لعلكم تهتدون بها إلى الحق.

واذكروا من هذه النعم أن وفقكم هللا للتوبة من عبادة العجل، حيث قال موسى  - 52

لعجل إلهًا تعبدونه، فتوبوا وارجعوا إلى عليه السالم لكم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم ا

خالقكم وُموجدكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعًضا؛ والتوبة على هذا النحو خير لكم من 

التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق من هللا وإعانة، 

 (5/ 9القرآن )المختصر في تفسير . فتاب عليكم؛ ألنه كثير التوبة رحيم بعباده.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

لكل ظالم عات باغ نهاية حتمية، كنهاية فرعون باإلغراق في البحر، وللمظلوم  -1

فرج قريب ونصر محقق، كإنجاء بني إسرائيل المظلومين على يد فرعون وآله. 

اليوم العاشر من وكان اإلنجاء عيدا، مستوجبا شكر اإلله، وصار يوم عاشوراء وهو 

 شهر المحّرم يوم صيام الشكر،

ُركم وفي الصحيح عن عكرمة مولي بن عباس اكم الذي باهللِ  أُذكِّ  ، فرعونَ  آلِ  من نجَّ

 عليكم وأنزل ، والسلوى المنَّ  عليكم وأنزل ، الغمامَ  عليكم وظلَّلَ  ، البحرَ  وأقطَعكم

 يََسُعني وال ، بعظيمٍ  ذكَّرتني:  قال ؟ الرجمَ  كتابِكم في أتجدون ، موسى على التوراةَ 

 - الحديثَ  وساق – أَْكِذبَك أن
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 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0303: الرقم أو الصفحة

ِة؛ أْهلِ  على والقََسمِ  اليَمينِ  تْغليظُ  :الَحديث   وفي مَّ  وأنَّهم والنَّصارى، اليَهودِ  من الذِّ

 .باهللِ  يُحلَّفون

 فََرأَى الَمِدينَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قَِدمَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

ى يَْومٌ  هذا َصالِحٌ  يَْومٌ  هذا: قالوا هذا؟، ما: فَقالَ  َعاُشوَراَء، يَومَ  تَُصومُ  اليَهُودَ  ُ  نَجَّ  هللاَّ

ِهْم، ِمن إْسَرائِيلَ  بَنِي  وأََمرَ  فََصاَمهُ، ِمنُكْم، بُموَسى أَحقُّ  فأنَا: قالَ  ُموَسى، فََصاَمهُ  َعُدوِّ

 .بِصيَاِمهِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0005: الرقم أو الصفحة

 وخالِفوا والعاشرَ  التاسعَ  اليومَ  صوموا :عباس أنه قالوروي عن ابن وفي الصحيح 

 .اليَهودَ 

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

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0/33: الرقم أو الصفحة

 أبو قال التاِسَع، اليومَ  ألَصوَمنَّ  قابٍِل، إلى بَقِيتُ  لئِنْ  وفي الصحيح عبد هللا بن عباس

 عاشوراءُ  يفوتَه أنْ  مخافةَ : فيه زادَ  ِذئٍب، أبي ابنِ  عن يونس بنُ  أحمدُ  رواه: علي  

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0/90: الرقم أو الصفحة

 النبيُّ  قال حيثُ  عاشورَء، يومِ  ِصيامِ  فَضلَ  يُبيِّنُ  ما م سلم   َصحيح في في جاء وقد

 يُكفِّرَ : أي ،"قَْبلَه الَّتي السَّنةَ  يُكفِّرَ  أن هللاِ  على أحتَِسبُ  إنِّي: "وسلَّم عليه هللا صلَّى

ابقةِ  السَّنةِ  ُذنوبَ   .عليه السَّ

 التَّاِسعِ  يومِ  بصومِ  لَِصوِمه واالحتِرازِ  عاشوراَء، يومِ  ِصيامِ  فَضيلةِ  بيانُ  :الحديث   وفي

 .مَعه

 السنَةَ  يَُكفِّرَ  أنْ  هللاِ  على أْحتَِسبُ  إِنِّي ، َعَرفَةَ  يومِ  ِصيامُ  وفي الصحيح عن أبي قتادة

 يَُكفِّرَ  أنْ  هللاِ  على أْحتَِسبُ  إِنِّي ، عاُشوراءَ  يومِ  ِصيامُ  و ، بَعَدهُ  التي السنَةَ  و ، قَبلَهُ  التي

 قَْبلَهُ  التِي السنَةَ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  قتادة أبو:  الراوي
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 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0910: الرقم أو الصفحة

 مطوالً،( 00310) وأحمد ،(0501) داود وأبو ،(5530) مسلم أخرجه:  التخريج

 حبان وابن مفرقاً،( 5109 ،5100) ماجه وابن مفرقاً،( 110 ،158) والترمذي

 له واللفظ( 0300)

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي قتادة الحارث بن ربعي  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فََغِضبَ : قالَ  َصْوِمِه؟ عن ُسئِلَ  ُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  فَقالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ  هللاَّ

ِ  َرِضينَا: عْنه دٍ  ِدينًا، َوباإلْساَلمِ  َربًّا، باهللَّ  عن فَُسئِلَ : قالَ . بَْيَعةً  َوبِبَْيَعتِنَا َرسواًل، َوبُِمَحمَّ

ْهِر؟ ِصيَامِ   َصْومِ  عن فَُسئِلَ : قالَ  أَْفطََر، َوما َصامَ  ما أَوْ  أَْفطََر، َواَل  َصامَ  ال: فَقالَ  الدَّ

 يَوَمْيِن؟ وإْفطَارِ  يَوٍم، َصْومِ  عن َوُسئِلَ : قالَ  ذلَك؟ يُِطيقُ  َوَمن: قالَ  يَوٍم؟ وإْفطَارِ  يَوَمْينِ 

َ  أنَّ  لَْيتَ : قالَ  انَا هللاَّ  َصْومُ  َذاكَ : قالَ  يَوٍم؟ وإْفطَارِ  يَوٍم، َصْومِ  عن َوُسئِلَ : قالَ  لِذلكَ  قَوَّ

 فِيِه، ُولِْدتُ  يَْومٌ  َذاكَ : قالَ  االْثنَْيِن؟ يَومِ  َصْومِ  عن َوُسئِلَ : قالَ  السَّاَلم، عليه َداُوَد، أَِخي

 إلى َوَرَمَضانَ  َشْهٍر، ُكلِّ  ِمن ثاََلثَةٍ  َصْومُ : فَقالَ : قالَ  فِيِه، َعلَيَّ  أُْنِزلَ  أَوْ  بُِعْثُت، َويَْومٌ 

نَةَ  يَُكفِّرُ : فَقالَ  َعَرفَةَ؟ يَومِ  َصْومِ  عن َوُسئِلَ : قالَ  الدَّْهرِ  َصْومُ  َرَمَضاَن،  الَماِضيَةَ  السَّ

نَةَ  يَُكفِّرُ : فَقالَ  َعاُشوَراَء؟ يَومِ  َصْومِ  عن َوُسئِلَ : قالَ  َواْلبَاقِيَةَ   هذا وفي. الَماِضيَةَ  السَّ

 ِذْكرِ  عن فََسَكْتنَا َواْلَخِميِس؟ االْثنَْينِ  يَومِ  َصْومِ  عن َوُسئِلَ : قالَ  ُشْعبَةَ  ِرَوايَةِ  ِمن الَحديثِ 

ا الَخِميسِ   َولَمْ  االْثنَْيِن، فيه َذَكرَ  أنَّهُ  غيرَ  ُشْعبَةَ  َحديثِ  بِمْثلِ [: رواية وفي. ]َوْهًما نَُراهُ  لَمَّ

 .الَخِميسَ  يَْذُكرِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  ربعي بن الحارث قتادة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5530: الرقم أو الصفحة

 .االثنينِ  يومِ  صومِ  فضلُ : الحديث   في --5

 .عاشوراءَ  يومِ  صومِ  فضلُ : وفيه --2

 .عَرفةَ  يومِ  صومِ  فضلُ : وفيه --3

 .رمضانَ  شهرِ  صومِ  فضلُ : وفيه --2

 .عنهم والحَرجِ  المشقَّةِ  ورفعُ  عليهم، والتَّيسيرُ  بعباِده، وجلَّ  عزَّ  هللاِ  لُطفُ : وفيه --5

والصبر مفتاح الفرج، قال القشيري: من صبر في هللا على قضاء هللا، عّوضه  --3

هللا صحبة أوليائه، هؤالء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة الضّر من فرعون وقومه، 

)البحر فجعل منهم أنبياء، وجعل منهم ملوكا، وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين 

 (585/5المحيط 
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  وبة عن عبادههللا يقبل الت --2

 يتوبَ  أن الليلِ  لُِمِسيءِ  بُْسطَانِ  هللاِ  يََداوفي الصحيح عن أبي موسي األشعري 

 َمغربِها من الشمسُ  تَْطلُعَ  حتى بالليلِ  يتوبَ  أن النهارِ  ولُِمِسيءِ  بالنهاِر،

 السنة كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  351: الرقم أو الصفحة

 في عاصم أبي وابن ،(01051(( )المصنف)) في شيبة أبي ابن أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 000(( )التوحيد)) في منده وابن لهما، واللفظ( 351(( )السنة))

 له َعَرَضتْ  ثُمَّ  نْفًسا، وتسعين تسعةً  قَتَل َعْبًدا إنَّ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 فأَتاهُ، ،-راِهبٍ : روايةٍ  وفي -َرُجلٍ  على فُدلَّ  األرِض، أْهلِ  أَْعلَمِ  عن فَسأل التَّْوبةُ،

 وتسعين تسعةٍ  قْتلِ  بَْعدَ : قال توبٍة؟ ِمن لي فهل نْفًسا، وتسعين تسعةً  قَتَْلتُ  إنِّي: فقال

 عن فَسأل التَّْوبةُ، له َعَرَضتْ  ثُمَّ ! ِمئةً  به فأَكَملَ  بِه، فقَتَلَهُ  َسْيفَهُ  فانتََضى: قال! نْفًسا؟

 لي فهل نْفٍس، ِمئةَ  قَتَْلتُ  إنِّي: فقال فأَتاهُ، ،[عالِمٍ ] َرُجلٍ  على فُدلَّ  األرِض، أْهلِ  أَْعلَمِ 

 فيها أنتَ  الَّتي الخبيثةِ  القريةِ  ِمنَ  اخُرجْ  التَّْوبِة؟ وبْين بْينكَ  يَُحولُ  وَمن: فقال توبٍة؟ ِمن

الحةِ  القريةِ  إلى [ معهُم] ربَّكَ  فاعبُدْ  ،[هللاَ  يَْعبُدون أُناًسا بها فإنَّ ] وكذا، كذا قريةِ  الصَّ

الحِة، القريةِ  إلى فَخَرج: قال[. سوءٍ  أرضُ  فإنَّها أرِضَك؛ إلى تَرِجعْ  وال] فيها،  الصَّ

 فيهِ  فاختََصَمتْ : قال[. نَْحَوها بَصْدِرهِ  فناءَ ] الطَّريِق،[ بعضِ ] في أََجلُهُ  له فَعَرض

حمةِ  َمالئكةُ   ساعةً  يَعِصنِي لم أنَّه بِه؛ أَْولَى أنا: إبليسُ  فقال: قال العذاِب، وَمالئكةُ  الرَّ

حمةِ  َمالئكةُ  فقالتْ : قال. قَطُّ   َمالئكةُ  وقالتْ  هللاِ، إلى بقلبِهِ  ُمْقبِاًل  تائِبًا َخَرج أنَّه: الرَّ

 ،[آَدمي   صورةِ  في] ملًَكا وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فبََعث[. قَطُّ  خيًرا يَْعَملْ  لم أنَّه: الَعذابِ 

 فأَْلِحقوهُ  إليهِ  أَقَربَ  كانتْ  القَْريَتَْينِ  أيَّ  انظُروا: فقال: قال. إليهِ  فاختََصموا

بي، أنْ  هذهِ  إلى هللاُ  فأَوَحى.]بأْهلِها  فَوَجدوهُ  فقاُسوهُ،] ،[تَباَعدي أنْ  هذهِ  إلى وأَوَحى تَقَرَّ

حمةِ  َمالئكةُ  فقَبََضْتهُ  ،[بِشْبرٍ ] أَرادَ  الَّتي األرضِ  إلى أَدنَى : الَحَسنُ  قال 0[له فُغفِر[ ]الرَّ

ا بَ  بَصْدِرِه، ناءَ : روايةٍ  وفي. بنْفِسه احتَفَزَ  الموتَ  َعَرف لَمَّ  ِمنهُ  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فقَرَّ

الحةَ، القريةَ  الحةِ  القريةِ  بأْهلِ  فأَلَحقوهُ  الخبيثةَ، القريةَ  ِمنهُ  وباَعدَ  الصَّ  .الصَّ

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 شرط على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0350: الرقم أو الصفحة

 الشيخين

 وتِْسِعينَ  تِْسَعةً  قَتَلَ  َرُجلٌ  إْسرائِيلَ  بَنِي في كانَ وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري 

 فََجَعلَ  فَقَتَلَهُ، ال،: قالَ  تَْوبٍَة؟ ِمن هلْ : له فقالَ  فََسأَلَهُ  راِهبًا فأتَى يَْسأَُل، َخَرجَ  ثُمَّ  إْنسانًا،

 نَْحَوها، بَصْدِرهِ  فَناءَ  الَمْوُت، فأْدَرَكهُ  وَكذا، َكذا قَْريَةَ  اْئتِ : َرُجلٌ  له فقالَ  يَْسأَُل،
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ْحَمةِ  َمالئَِكةُ  فيه فاْختََصَمتْ  ُ  فأْوَحى الَعذاِب، وَمالئَِكةُ  الرَّ بِي، أنْ  هِذه إلى هللاَّ  تَقَرَّ

ُ  وأَْوَحى  بِشْبٍر، أْقَربَ  هِذه إلى فَُوِجدَ  بْينَهُما، ما قِيُسوا: وقالَ  تَباَعِدي، أنْ  هِذه إلى هللاَّ

 .له فَُغفِرَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0510: الرقم أو الصفحة

 .تعالى هللاِ  رحمةِ  ِمن اليأسِ  ِمن وَمْنُعهم التَّوبِة، على الُمْذنبينَ  حثُّ : الحديث   وفي --5

 .العابِدِ  على العالِمِ  فضلِ  بيانُ : وفيه --2

حبةَ  المعصيةِ  أسبابِ  أعظمِ  ِمن أنَّ : وفيه --3 وِء، أهلِ  وُخلطةَ  السيِّئةَ  الصُّ  ِمن وأنَّ  السُّ

 .وُخلطتَهم الُمِطيعينَ  ُصحبةَ  الطاعِة، أسبابِ  أعظمِ 

 .بالتائِب رحمتِه وَعظيمُ  تعالى هللاِ  فَضلِ  َسعةُ : وفيه --2

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  قَفَلَ  إَذا كانَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ، إالَّ  إلَهَ  ال: يقولُ  ثُمَّ  ِمَراٍر، ثاََلثَ  فيَُكبِّرُ  يَْبَدأُ  الُعْمَرةِ  أوِ  الَحجِّ  أوِ  الَغْزوِ  ِمنَ   ال وْحَدهُ  هللاَّ

 َعابُِدونَ  تَائِبُوَن، آيِبُونَ . قَِديرٌ  شيءٍ  ُكلِّ  علَى وهو الَحْمُد، وله الُمْلُك، له له، َشِريكَ 

ُ  َدقَ صَ  َحاِمُدونَ  لَِربِّنَا َساِجُدوَن،  .وْحَدهُ  األْحَزابَ  وهََزمَ  َعْبَدهُ، ونََصرَ  وْعَدهُ، هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5553: الرقم أو

الى  11( : اآليات 0تتمة النّعم العشر على بني إسرائيل ]سورة البقرة ) --59

30] 

وَن  قَة  َوأَْنت ْم تَْنظ ر  اع  م  الص  َ َجْهَرةً فَأََخَذْتك  َن لََك َحت ى نََرى هللا  َوإ ْذ ق ْلت ْم يا م وسى لَْن ن ْؤم 

وَن )11) ْم تَْشك ر  ْم لََعل ك  ْن بَْعد  َمْوت ك  ْم م  م  اْلَغماَم َوأَْنَزْلنا 13( ث م  بََعْثناك  ( َوظَل ْلنا َعلَْيك 

ونا َولك ْن كان وا أَْنف َسه ْم عَ  ْم َوما ظَلَم  ْن طَي بات  ما َرَزْقناك  ل وا م  م  اْلَمن  َوالس ْلوى ك  لَْيك 

ل وا 11يَْظل م وَن ) ْئت ْم َرَغداً َواْدخ  ْنها َحْيث  ش  ل وا م  ه  اْلقَْريَةَ فَك  ل وا هذ  ( َوإ ْذ ق ْلنَا اْدخ 

ط   داً َوق ول وا ح  ن يَن )اْلباَب س ج  ْحس  ْم َوَسنَز يد  اْلم  ْم َخطاياك  يَن 19ة  نَْغف ْر لَك  َل ال ذ  ( فَبَد 

َن الس ماء  ب ما كان وا  وا ر ْجزاً م  يَن ظَلَم  وا قَْوالً َغْيَر ال ذ ي ق يَل لَه ْم فَأَْنَزْلنا َعلَى ال ذ  ظَلَم 

ه  فَق لْ  (18يَْفس ق وَن ) ْنه  َوإ ذ  اْستَْسقى م وسى ل قَْوم  نَا اْضر ْب ب َعصاَك اْلَحَجَر فَاْنفََجَرْت م 

ْن ر ْزق  هللا   َوال تَْعثَْوا ف ي  ل وا َواْشَرب وا م  اْثنَتا َعْشَرةَ َعْيناً قَْد َعل َم ك لُّ أ ناس  َمْشَربَه ْم ك 

يَن ) د  ْفس   (30اأْلَْرض  م 

 التفسير 
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السالم بجرأة: لن نؤمن لك واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه  - 55

حتَّى نرى هللا ِعيَانًا ال يُْحجب عنّا، فأخذتكم النار المحرقة، فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى 

 بعض.

 ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون هللا على إنعامه عليكم بذلك. - 56

 ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لّما تُْهتُم في - 58

األرض، وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابًا حلًوا مثل العسل، وطائًرا صغيًرا طيب اللحم 

َمانى، وقلنا لكم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما نقصونا شيئًا بجحدهم هذه  يشبه السُّ

 النعم وكفرانها، ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب.

 عليكم حين قلنا لكم: ادخلوا بيت المقدس، وكلوا مما فيه من واذكروا من نعم هللا - 57

الطيبات من أي مكان شئتم أكاًل هنيئًا واسًعا، وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين 

هلل، واسألوا هللا قائلين: ربنا ُحطَّ عنا ذنوبنا؛ نستجب لكم، وسنزيد الذين أحسنوا في 

 أعمالهم ثوابًا على إحسانهم.

ن من الذين ظلموا منهم إال أن بدلوا العمل، وحّرفوا القول، فدخلوا فما كا - 59

يزحفون على أدبارهم، وقالوا: َحبَّة في شعرة، مستهزئين بأمر هللا تعالى؛ فكان 

الجزاء أن أنزل هللا على الظالمين منهم عذابًا من السماء بسبب خروجهم عن حد 

 الشرع ومخالفة األمر.

 عليكم لّما كنتم في التِّيه، ونالكم العطش الشديد، فتضّرع واذكروا من نعم هللا - 60

موسى عليه السالم إلى ربه وسأله أن يسقيكم؛ فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر؛ فلما 

ضربه تفجرت منه اثنتا عشرة عينًا بعدد قبائلكم، وانبعث منها الماء، وبيّنا لكل قبيلة 

بينهم، وقلنا لكم: كلوا واشربوا من رزق مكان شربها الخاص بها، حتَّى ال يقع نزاع 

 هللا الَّذي ساقه إليكم بغير جهد منكم وال عمل، وال تسعوا في األرض مفسدين فيها.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

إن مخاطبة بني إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن وتذكيرهم بالنّعم التي أنعم هللا  -1

بها على أصولهم، دليل واضح على وحدة األمة، وتكافل أفرادها، وأن السعادة 

والشقاوة تعم الجميع من أصول وفروع، وإن لم يسأل الفرع عما فعل أصله، لكنه 

صله، كما قال تعالى في تعميم العذاب: َواتَّقُوا يتضرر بسوء أصله، وينتفع باستقامة أ

ةً ]األنفال  [ ، وقال سبحانه في كنز 25/ 7فِْتنَةً ال تُِصيبَنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

[ ، فكان 72/ 17الغالمين اليتيمين تحت الجدار: َوكاَن أَبُوهُما صالِحاً ]الكهف 
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بن أو الحفيد نفسه، وفي حفظ المال لذريته، صالح األب أو الجّد سببا في صالح اال

   أي أن الصالح يفيد في النفس والمال.

 ُموَسى أنَّ  يَْزُعمُ  البََكالِيَّ  نَْوفًا إنَّ : َعبَّاسٍ  اِلْبنِ  قُلتُ  وفي الصحيح عن أبي بن كعب

ِ  َعُدوُّ  َكَذبَ : فَقَالَ  آَخُر؟ ُموَسى هو إنَّما إْسَرائِيَل، بَنِي بُموَسى ليسَ  ثَنَا هللاَّ  بنُ  أُبَيُّ  َحدَّ

 فَُسئِلَ  إْسَرائِيلَ  بَنِي في َخِطيبًا النبيُّ  ُموَسى قَامَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  َكْعبٍ 

ُ  فََعتَبَ  أْعلَُم، أنَا: فَقَالَ  أْعلَُم؟ النَّاسِ  أيُّ  ُ  فأْوَحى إلَْيِه، الِعْلمَ  يَُردَّ  لَمْ  إذْ  عليه، هللاَّ : إلَْيهِ  هللاَّ

، يا: قَالَ . ِمْنكَ  أْعلَمُ  هو البَْحَرْيِن، بَمْجَمعِ  ِعبَاِدي ِمن َعْبًدا أنَّ  : له فقِيلَ  بِه؟ وكيفَ  َربِّ

، فَهو فقَْدتَهُ  فَإَِذا ِمْكتٍَل، في ُحوتًا اْحِملْ   وَحَماَل  نُوٍن، بنِ  يُوَشعَ  بفَتَاهُ  واْنطَلَقَ  فَاْنطَلَقَ  ثَمَّ

ْخَرةِ  ِعْندَ  َكانَا حتَّى تٍَل،ِمكْ  في ُحوتًا  ِمنَ  الُحوتُ  فَاْنَسلَّ  ونَاَما، ُرُؤوَسهُما وَضَعا الصَّ

 لَْيلَتِِهما بَقِيَّةَ  فَاْنطَلَقَا َعَجبًا، وفَتَاهُ  لُِموَسى وكانَ  َسَربًا، البَْحرِ  في َسبِيلَهُ  فَاتََّخذَ  الِمْكتَلِ 

ا ويَوَمهَُما،  ولَمْ  نََصبًا، هذا َسفَِرنَا ِمن لَقِينَا لقَدْ  َغَداَءنَا، آتِنَا: لِفَتَاهُ  ُموَسى قَالَ  أْصبَحَ  فَلَمَّ

ا ُموَسى يَِجدْ   إذْ  أََرأَْيتَ : )فَتَاهُ  له فَقَالَ  به، أُِمرَ  الذي الَمكانَ  َجاَوزَ  حتَّى النََّصبِ  ِمنَ  َمّسً

ْخَرةِ  إلى أَوْينَا  ما ذلكَ : )ُموَسى قَالَ ( الشَّْيطَانُ  إالَّ  أْنَسانِيهِ  وما الُحوتَ  نَِسيتُ  فإنِّي الصَّ

ا نَْبِغي ُكنَّا ا( قََصًصا آثَاِرِهما علَى فَاْرتَدَّ ْخَرِة، إلى اْنتَهَيَا فَلَمَّ ى َرُجلٌ  إَذا الصَّ  ُمَسّجً

ى قَالَ  أوْ  بثَْوٍب، : فَقَالَ  السَّاَلُم؟ بأَْرِضكَ  وأنَّى: الَخِضرُ  فَقَالَ  ُموَسى، فََسلَّمَ  بثَْوبِِه، تََسجَّ

ا تَُعلَِّمنِي أنْ  علَى أتَّبُِعكَ  هلْ : قَالَ  نََعْم،: قَالَ  إْسَرائِيَل؟ بَنِي ُموَسى: فَقَالَ  ُموَسى، أنَا  ممَّ

ِ  ِعْلمِ  ِمن ِعْلمٍ  علَى إنِّي ُموَسى يا َصْبًرا، َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَنْ  إنَّكَ : قَالَ  َرَشًدا ُعلِّْمتَ   هللاَّ

ُ  َشاءَ  إنْ  َستَِجُدنِي: قَالَ  أْعلَُمهُ، ال َعلََّمَكهُ  ِعْلمٍ  علَى وأَْنتَ  أْنَت، ُمهُ تَْعلَ  ال َعلََّمنِيهِ   هللاَّ

 َسفِينَةٌ، لهما ليسَ  البَْحِر، َساِحلِ  علَى يَْمِشيَانِ  فَاْنطَلَقَا أْمًرا، لكَ  أْعِصي واَل  َصابًِرا،

تْ   فََجاءَ  نَْوٍل، بغيرِ  فََحَملُوهُما الَخِضرُ  فَُعِرفَ  يَْحِملُوهَُما، أنْ  فََكلَُّموهُمْ  َسفِينَةٌ، بِهما فََمرَّ

فِينَِة، َحْرفِ  علَى فََوقَعَ  ُعْصفُوٌر،  يا: الَخِضرُ  فَقَالَ  البَْحِر، في نَْقَرتَْينِ  أوْ  نَْقَرةً  فَنَقَرَ  السَّ

ِ  ِعْلمِ  ِمن وِعْلُمكَ  ِعْلِمي نَقَصَ  ما ُموَسى  فََعَمدَ  البَْحِر، في الُعْصفُورِ  هذا َكنَْقَرةِ  إالَّ  هللاَّ

فِينَِة، أْلَواحِ  ِمن لَْوحٍ  إلى الَخِضرُ   نَْولٍ  بغيرِ  َحَملُونَا قَْومٌ : ُموَسى فَقَالَ  فَنََزَعهُ، السَّ

 َصْبًرا؟ َمِعيَ  تَْستَِطيعَ  لَنْ  إنَّكَ  أقُلْ  ألَمْ : قَالَ  أْهلَهَا؟ لِتُْغِرقَ  فََخَرْقتَهَا َسفِينَتِِهمْ  إلى َعَمْدتَ 

 ُموَسى ِمن األُولَى فََكانَتِ  - ُعْسًرا أْمِري ِمن تُْرِهْقنِي واَل  نَِسيتُ  بما تَُؤاِخْذنِي ال: قَالَ 

 فَاْقتَلَعَ  أْعاَلهُ  ِمن بَرْأِسهِ  الَخِضرُ  فأَخذَ  الِغْلَماِن، مع يَْلَعبُ  ُغاَلمٌ  فَإَِذا فَاْنطَلَقَا، ،- نِْسيَانًا

 تَْستَِطيعَ  لَنْ  إنَّكَ  لكَ  أقُلْ  ألَمْ : قَالَ  نَْفٍس؟ بغيرِ  َزِكيَّةً  نَْفًسا أقَتَْلتَ : ُموَسى فَقَالَ  بيَِدِه، َرْأَسهُ 

 اْستَْطَعما قَْريَةٍ  أْهلَ  أتَيَا إَذا حتَّى فَاْنَطلَقَا، - أْوَكدُ  وهذا: ُعيَْينَةَ  ابنُ  قَالَ  - َصْبًرا؟ َمِعيَ 

 بيَِدهِ : الَخِضرُ  قَالَ  فأقَاَمهُ، يَْنقَضَّ  أنْ  يُِريدُ  ِجَداًرا فِيهَا فََوَجَدا يَُضيِّفُوهَُما، أنْ  فأبَْوا أْهلَهَا،

 قَالَ  وبَْينِكَ  بَْينِي فَِراقُ  هذا: قَالَ  أْجًرا، عليه اَلتََّخْذتَ  ِشْئتَ  لو: ُموَسى له فَقَالَ  فأقَاَمهُ،

ُ  يَْرَحمُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ   ِمن َعلَْينَا يُقَصَّ  حتَّى َصبَرَ  لو لََوِدْدنَا ُموَسى، هللاَّ

 .أْمِرِهَما
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  500: الرقم أو الصفحة

 .العلمِ  طلبِ  في المشقَّةِ  احتمالُ  :الحديث   في --5

 --3 علٍم؛ زيادةُ  عنده َمن حقِّ  ومعرفةُ  طلبِه، وقْصدُ  العلِم، في االزديادُ : وفيه --2

 .العالِمِ  مع واألدبِ  العلِم، طلَبِ  فضيلةُ : ففيه

جوعُ : وفيه --2  .التَّناُزعِ  عند العلمِ  أهلِ  إلى الرُّ

 .العلمِ  في التَّواُضعِ  لزومُ : وفيه --5

اد حملُ : وفيه --6  .منَعه لَِمن خالفًا السَّفِر، في وإعداُده الزَّ

 ال ما على بالعقلِ  اعتراضَ  ال أنَّه وهو الشَّرعيَِّة، األصولِ  ِمن عظيمٌ  أصلٌ : وفيه --8

 .بالشَّرعِ  إالَّ  تقبيحَ  وال تحسينَ  ال وأنْ  الشَّرِع، ِمن يُفهَمُ 

احبِ  استخدامُ : وفيه --7  .منه أصغرَ  كان إذا وُمتعلِِّمه لصاحبِه الصَّ

 .شيءٌ  له يُوهَبَ  أو حاجةٌ، له تُقَضى بأن يُكَرمُ  قد العالِمَ  أنَّ : وفيه --9

 .الُمخالَفةِ  عند االعتذارُ : وفيه --10

)والولي بمعني النبي بمعني اثبات كرامات .األولياءِ  كراماتِ  إثباتُ : وفيه --11

 االنبياء (

 .ِخالفُه يتبيَّنَ  حتَّى بالظَّاهرِ  الُحكمُ : وفيه --12

 .سهًوا أو عمًدا الواقِع، خالفِ  على اإلخبارُ  هو الكِذبَ  أنَّ : وفيه --13

 .أَخفِّهما بارتكابِ  أعظِمهما دفعُ  يجوزُ  مفسدتانِ  تعارَضتْ  إذا: وفيه --12

[ ، إيماء إلى أن كل 58/ 2وفي قوله تعالى: َولِكْن كانُوا أَْنفَُسهُْم يَْظلُِموَن ]البقرة  -2

فإنما ذلك لدفع ضّر يقع بهم،  ما يأمر به هللا من عبادة فإنما نفعه لهم، وما ينهاهم عنه،

[ ، 23/ 10وهو بمعنى قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاُس، إِنَّما بَْغيُُكْم َعلى أَْنفُِسُكْم ]يونس 

 [ .276/ 2وقوله: لَها ما َكَسبَْت َوَعلَْيها َما اْكتََسبَْت ]البقرة 

ا: قالَ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود   ولَمْ  آَمنُوا الَِّذينَ : }اآليَةُ  هِذه نََزلَتْ  لَمَّ

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  أْصحابِ  علَى[72: األنعام{ ] ذلكَ  َشقَّ  بظُْلمٍ  إيمانَهُمْ   يَْلبُِسوا

ِ  َرسولُ  فقالَ  نَْفَسهُ؟ يَْظلِمْ  لَمْ  أيُّنا: وقالوا وسلََّم،  كما ليسَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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ِ   تُْشِركْ  ال بُنَيَّ  يا: }اِلْبنِهِ  لُْقمانُ  قالَ  كما هو إنَّما تَظُنُّوَن، ْركَ  إنَّ  باهللَّ { َعِظيمٌ  لَظُْلمٌ  الشِّ

 [.13: لقمان]

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3801: الرقم أو الصفحة

 .الشِّركِ  إلى اآليةِ  في الَمذكورِ  الظُّلمِ  بانِصرافِ  تَصريحٌ  :الَحديث   في --5

 فَقَد َغيَره َمَعه َعبَُده أْشَركَ  فَإذا؛ الُمنِعمُ  هو هللاَ  إنَّ  َحيثُ  ظُلًما؛ الشِّركِ  َكونُ : َوفيه --2

 .َعظيمٍ  بِظُلمٍ  جاءَ 

 وهو األَمنُ  فَلَه َشْيئًا باهللِ  يُشِركْ  لَم َمن وأَنَّ  ِشرًكا، تَُسمَّى ال الَمعاصيَ  أنَّ : َوفيه --3

 .ُمهتَدٍ 

 .تَتَفاَوتُ  الظُّلمِ  َدَرجاتِ  أنَّ : أيًضا َوفيه --2

أما تفجير الماء من الحجر فكان معجزة لموسى عليه الّسالم، والمعجزات كلها  --3

من صنع هللا، وهي سنة جديدة غير ما نشاهد من العادات كل يوم، أما المخترعات 

العلمية فهي مبنية على الّسنن العلمية باستخدام طاقات الكون من األثير والهواء 

قادرا على تفجير الماء وفلق البحر بال ضرب  والنفط والكهرباء وغير ذلك. وكان هللا

عصا، ولكنه جلّت قدرته أراد أن يعلم عباده ربط المسببات بأسبابها، ليسعوا في 

 الحصول على تلك األسباب بقدر الطاقة. 

ُركم وفي الصحيح عن عكرمة مولي ابن عباس اكم الذي باهللِ  أُذكِّ  ، فرعونَ  آلِ  من نجَّ

 عليكم وأنزل ، والسلوى المنَّ  عليكم وأنزل ، الغمامَ  عليكم لَ وظلَّ  ، البحرَ  وأقطَعكم

 يََسُعني وال ، بعظيمٍ  ذكَّرتني:  قال ؟ الرجمَ  كتابِكم في أتجدون ، موسى على التوراةَ 

 - الحديثَ  وساق – أَْكِذبَك أن

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

 |  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0303: الرقم أو الصفحة

ِة؛ أْهلِ  على والقََسمِ  اليَمينِ  تْغليظُ  :الَحديث   وفي مَّ  وأنَّهم والنَّصارى، اليَهودِ  من الذِّ

 .باهللِ  يُحلَّفون

ومثل ذلك أيضا معجزات عيسى عليه الّسالم، كان هللا قديرا على أن يخلق الطير  --2

من الطين ومن غير الطين، ولم يكن هناك داع لنفخ الملك في مريم، ألن طريق 

[ ، ولكن شاء هللا أن تظهر قدرته بطريق 28/ 3القدرة ُكْن فَيَُكوُن ]آل عمران 

 بالحياة،  التدّرج، ليتبين الفرق بين الطين والطير
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وكان خلق عيسى عليه الّسالم من نطفة األم فقط، ونفخ الروح كان بإذن هللا  --5

 [ وكل ذلك تقريب لفهم المعجزة.28/ 3وقدرته: ُكْن فَيَُكوُن ]آل عمران 

وكان إمداد اليهود بالنّعم من أجل شدهم إلى منهج االستقامة، وتخليصهم بالتوبة  --6

 تكبونها، وذلك كله على سبيل العظة والعبرة.من الخطايا التي كانوا ير

وكان إبقاء اليهود في التّيه أربعين سنة من أجل خروج جيل جديد يتربى على  --8

العقائد الحقة وفضائل األخالق، وانقراض ذلك الجيل الذي تأصلت فيه جذور الوثنية 

 وعبادة العجل.

ّجدا قائلين: حطّة، بدلوا ودخلوا وحينما أمر هللا اليهود بالدخول في باب القرية س --7

الباب، يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبّة في شعرة، وكان قصدهم خالف ما أمرهم 

 هللا به، فعصوا وتمردوا واستهزءوا، فعاقبهم هللا بالرجز وهو العذاب.

ًدا البابَ  اْدُخلُوا: }إْسرائِيلَ  لِبَنِي قيلَ "  وفي الصحيح عن أبي هريرة  وقُولوا ُسجَّ

لُوا، أْستاِهِهْم، علَى يَْزَحفُونَ  فََدَخلُوا[. 57: البقرة{ ]ِحطَّةٌ   في َحبَّةٌ  ِحطَّةٌ،: وقالوا فَبَدَّ

 " َشَعَرةٍ 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5518: الرقم أو الصفحة

 (0051) ومسلم له، واللفظ( 5518) البخاري أخرجه:  التخريج

وفي هذا دليل على أن تبديل األقوال المنصوص عليها في الشريعة ال يجوز إن   --9

كان التّعبد بلفظها، لذّم هللا تعالى من بّدل ما أمر به بقوله. أما إن كان التّعبد بمعناها 

 ما يخرج عنه.فيجوز تبديلها بما يؤّدي ذلك المعنى، وال يجوز تبديلها ب

وبناء عليه أجاز جمهور العلماء للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته   --10

 رواية الحديث النّبوي بالمعنى، لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله. 

واتّفق العلماء على جواز نقل الشرع للعاجم غير العرب بلسانهم وترجمته  --11

 لهم، وذلك هو النقل بالمعنى. 

وقد فعل هللا ذلك في كتابه فيما قّص من أنباء ما قد سلف، فقّص قصصا ذكر  --12

بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان 

العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير، والحذف واإللغاء، والزيادة والنقصان. 

نّضر هللا »، فلن يجوز بالعربية أولى. وأماحديث وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية
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)صححه األلباني في صحيح ابن ماجه «وجه امرئ سمع مقالتي، فبلّغها كما سمعها

 (599رقم 

 (550/5-555)تفسير القرطبي فالمراد حكمها، ال لفظها، ألن اللفظ غير معتّد به 

ِ  رسولُ  قامَ  وفي الصحيح عن جبير بن مطعم ُ  صلَّى هللاَّ  من بالخيفِ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

رَ :  فقالَ  ، منًى ُ  نضَّ  وربَّ  ، فَقيهٍ  غيرُ  ، فِقهٍ  حاملِ  فُربَّ  ، فبلََّغها ، مقالتي سِمعَ  امرأً  هللاَّ

ِ  العملِ  إخالصُ :  مؤمنٍ  قلبُ  علَيِهنَّ  يُغلُّ  ال ثالثٌ  ، منهُ  أفقَهُ  هوَ  من إلى فِقهٍ  حاملِ   ، هللَّ

 ورائِِهم ِمن تُحيطُ  ، َدعوتَهُم فإنَّ  ، جماعتِِهم ولزومُ  ، المسلمينَ  لُوالةِ  والنَّصيحةُ 

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مطعم بن جبير:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0589: الرقم أو الصفحة

نَّةِ  حفظِ  على الحثُّ : الحديث   وفي --5  .للنَّاسِ  وتَبليِغها النَّبويَِّة، السُّ

 .الُعلماءِ  فْضلِ  بيانُ : وفيه --2

امِ  على الخروجِ  وعَدمِ  الَجماعِة، ولُزومِ  المسلِمين بينَ  بالتَّناُصحِ  األمرُ : وفيه --3  .الُحكَّ

 حكم مس الكافر لترجمة القرآن

 يمسها أن يجوز فهل ، اإلنجليزية باللغة الكريم القرآن لمعاني ترجمة لدي يوجد

 ؟ الكافر

 من غيرها أو اإلنجليزية باللغة الكريم القرآن معاني ترجمة الكافر يمس أن حرج ال"

 على ليس من أو الكافر مسها فإذا ، القرآن لمعاني تفسير الترجمة ألن ؛ اللغات

 التفسير حكم لها وإنما ، القرآن حكم لها ليس الترجمة ألن ؛ ذلك في حرج فال طهارة

 كتب وهكذا ، طهارة على ليس ومن ، الكافر يمسها أن حرج ال التفسير وكتب ،

 العزيز عبد الشيخ فضيلة. انتهى" التوفيق ولي وهللا ، العربية واللغة والفقه الحديث

 . 115ص 25 عدد" اإلسالمية البحوث مجلة" . هللا رحمه باز بن

وأما تعذيب بني إسرائيل بإنزال الرجز )أي العذاب( من السماء، فكان  بسبب  --13

فسقهم كما قال تعالى: بِما كانُوا يَْفُسقُوَن، وفي سورة األعراف: بِما كانُوا يَْظلُِموَن 

( ، والفسق في الشرع: عبارة عن الخروج من طاعة هللا إلى معصيته. وهذا 162)

وله تعالى: َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا وفائدة التكرار: التأكيد، الفسق هو الظلم المذكور في ق

والحق كما قال الرازي  : أنه غير مكرر لوجهين: األول: أن الظلم قد يكون من 

 (80/0-85)تفسير الرازي الصغائر، وقد يكون من الكبائر.  
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عليهم من الثاني: يحتمل أنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك التبديل، فنزل الرجز 

السماء، بسبب ذلك التبديل، بل للفسق الذي كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل، وعلى هذا 

 الوجه يزول التكرار.

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِمن َسِمْعتَ  َماَذا وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص  عليه هللاَّ

 الط اع ون  : وسل مَ  عليه هللا    َصل ى هللا   َرسول   قالَ : أَُساَمةُ  فَقالَ  الطَّاُعوِن؟ في وسلَّمَ 

، لَ  َعَذاب   أَوْ  ر ْجز   به َسِمْعتُمْ  فَإَِذا قَْبلَُكْم، كانَ  َمن علَى أَوْ  ،إْسَرائ يلَ  بَن ي علَى أ ْرس 

 أَبُو وقالَ . منه فَِراًرا تَْخُرُجوا فال بهَا، َوأَْنتُمْ  بأَْرضٍ  َوقَعَ  وإَذا عليه، تَْقَدُموا فال بأَْرٍض،

 .منه فَِرارٌ  إالَّ  يُْخِرُجُكمْ  ال: النَّْضرِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0059: الرقم أو الصفحة

ر   َعنْ وفي الصحيح عن   يَْسأَلُ  َسِمَعهُ  أنَّه أب يه ، عن وق اص ، أب ي بن   َسْعد   بن   َعام 

ِ  َرسولِ  ِمن َسِمْعتَ  َماَذا َزْيٍد، بنَ  أَُساَمةَ   فَقالَ  الطَّاُعوِن؟ في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  قالَ : أَُساَمةُ  لَ  ر ْجس   الط اع ون  : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ن طَائ فَة   علَى أ ْرس   م 

 وإَذا عليه، تَْقَدُموا فال بأَْرٍض، به َسِمْعتُمْ  فَإَِذا قَْبلَُكْم، كانَ  َمن علَى أوْ  إْسَرائ يَل، بَن ي

 فَِراًرا إالَّ  يُْخِرْجُكمْ  ال: النَّْضرِ  أبو قالَ  منه فَِراًرا تَْخُرُجوا، فال بهَا وأَْنتُمْ  بأَْرٍض، وقَعَ 

 .منه

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0510: الرقم أو الصفحة

 (0059) ومسلم له، واللفظ( 0510) البخاري أخرجه:  التخريج

وأفادت آية َوإِِذ اْستَْسقى ُموسى لِقَْوِمِه تقرير سنة االستسقاء، بإظهار العبودية  --12

اء والفقر والمسكنة والّذلة مع التوبة النصوح. وقد أقرت شريعتنا سنة االستسق

بالخروج إلى المصلى والخطبة والصالة في رأي جمهور العلماء، ألن نبينا محمدا 

 صلّى هللا عليه وسلّم استسقى، فخرج إلى المصلّى متواضعا متذلاّل مترسال متضرعا. 

 َخَرجَ  يَومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َرأَْيتُ   وفي الصحيح عن عبد هللا بن زيد

لَ : قالَ  يَْستَْسقِي، لَ  ثُمَّ  يَْدُعو، القِْبلَةَ  واْستَْقبَلَ  ظَْهَرهُ، النَّاسِ  إلى فََحوَّ  َصلَّى ثُمَّ  ِرَداَءهُ، َحوَّ

 .بالقَِراَءةِ  فِيِهما َجهَرَ  َرْكَعتَْينِ  لَنَا

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن عبدهللا:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5001: الرقم أو الصفحة

ِ  رسولِ  إلى النَّاسُ  َشكا:  قالت عنها هللا    رضيَ  عائشةَ  عنوفي الصحيح     صلَّى هللاَّ

 ُ  يوًما النَّاسَ  ووعدَ  المصلَّى في لَه فُوِضعَ  بمنبرٍ  فأمرَ  المطرِ  قُحوطَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ِ  رسولُ  فخرجَ  عائشةُ  قالت فيهِ  يخُرجونَ  ُ  صلَّى هللاَّ  حاجبُ  بدا حينَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  صلَّى فََكبَّرَ  المنبرِ  علَى فقعدَ  الشَّمسِ  َ  وحمدَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  إنَّكم قالَ  ثمَّ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ُ  أمَرُكمُ  وقد عنُكم زمانِهِ  إبَّانِ  عن المطرِ  واستئخارَ  دياِرُكم جدبَ  َشَكوتُمْ   وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ِ  اْلَحْمدُ ) قالَ  ثمَّ  لَُكم يستجيبَ  أن ووعَدُكم تدعوهُ  أن ْحَمنِ  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  هلِلَّ ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

ينِ  يَْومِ  َملِكِ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال( الدِّ ُ  أنتَ  اللَّهمَّ  يريدُ  ما يفعلُ  هللاَّ  ونحنُ  الَغنيُّ  أنتَ  إالَّ  إلَهَ  ال هللاَّ

ةً  لَنا أنزلتَ  ما واجعل الغيثَ  علينا أنِزلْ  الفقراءُ   فلم يَديهِ  رفعَ  ثمَّ  حينٍ  إلى وبالًغا قُوَّ

فعِ  في يَزل لَ  ثمَّ  إبطيهِ  بياضُ  بدا حتَّى الرَّ لَ  أو وقلبَ  َظْهَرهُ  النَّاسِ  إلى حوَّ  رداَءهُ  حوَّ

ُ  فأنشأ َركعتَينِ  فصلَّى ونزلَ  النَّاسِ  علَى أقبلَ  ثمَّ  يَديهِ  رافعٌ  َوهوَ   فرَعَدت سحابةً  هللاَّ

ِ  بإذنِ  أمطَرتْ  ثمَّ  وبِرقَتْ  يولُ  سالتِ  حتَّى مسجَدهُ  يأتِ  فلم هللاَّ ا السُّ  إلى سرعتَهُم رأى فلمَّ

ُ  صلَّى ضِحكَ  الِكنِّ  َ  أنَّ  أشهدُ  فقالَ  نواجُذهُ  بَدت حتَّى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  شيءٍ  كلِّ  علَى هللاَّ

ِ  عبدُ  وأنِّي قديرٌ   ورسولُهُ  هللاَّ

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5510: الرقم أو الصفحة

(( اآلثار معاني شرح)) في والطحاوي ،(5510) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (0930) حبان وابن ،(5803)

عاءِ  في والتَّرِغيبُ  الحثُّ : الحديث   وفي  .الَحاَجةِ  عندَ  الدُّ

 ِوَجاهَ  كانَ  بَابٍ  ِمن الُجُمَعةِ  يَومَ  َدَخلَ  َرُجاًل  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ِ  وَرسولُ  الِمْنبَِر، ِ  َرسولَ  فَاْستَْقبَلَ  يَْخطُُب، قَائِمٌ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا: فَقالَ  قَائًِما، وسلَّمَ  عليه بُُل، واْنقَطََعتِ  الَمَواِشي، هَلََكتِ : هللاَّ  هللاََّ  فَاْدعُ  السُّ

ِ  َرسولُ  فََرفَعَ : قالَ  يُِغيثُنَا،  اْسقِنَا، اللَّهُمَّ  اْسقِنَا، اللَّهُمَّ : فَقالَ  يََدْيِه، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  واَل : أنَسُ  قالَ  اْسقِنَا اللَّهُمَّ   وما شيئًا واَل  قََزَعةً  واَل  َسَحاٍب، ِمن السََّماءِ  في نََرى ما وهللاَّ

ا التُّْرِس، ِمْثلُ  َسَحابَةٌ  وَرائِهِ  ِمن فَطَلََعتْ : قالَ  َدارٍ  واَل  بَْيٍت، ِمن َسْلعٍ  وبْينَ  بْينَنَا  فَلَمَّ

َماَء، تََوسََّطتِ  ِ : قالَ  أْمطََرْت، ثُمَّ  اْنتََشَرتْ  السَّ  َرُجلٌ  َدَخلَ  ثُمَّ  ِستًّا، الشَّْمسَ  َرأَْينَا ما وهللاَّ

ِ  وَرسولُ  الُمْقبِلَِة، الُجُمَعةِ  في البَابِ  ذلكَ  ِمن  يَْخطُُب، قَائِمٌ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا: فَقالَ  قَائًِما، فَاْستَْقبَلَهُ  بُُل، واْنقَطََعتِ  األْمَوالُ  هَلََكتِ : هللاَّ َ  فَاْدعُ  السُّ  ا،يُْمِسْكهَ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فََرفَعَ : قالَ   اللَّهُمَّ  َعلَْينَا، واَل  َحَوالَْينَا، اللَّهُمَّ : قالَ  ثُمَّ  يََدْيِه، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 فَاْنقََطَعْت،: قالَ  الشََّجرِ  وَمنَابِتِ  واألْوِديَةِ  والظَِّرابِ  واآلَجامِ  والِجبَالِ  اآلَكامِ  علَى
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ُجلُ  أهو: َمالِكٍ  بنَ  أنَسَ  فََسأَْلتُ : َشِريكٌ  قالَ  الشَّْمسِ  في نَْمِشي وَخَرْجنَا ُل؟ الرَّ : قالَ  األوَّ

 .أْدِري ال

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5050: الرقم أو الصفحة

عاِء؛ في األدبُ : الحديث في --5  الحتمالِ  مطلقًا؛ المطر برْفعِ  يَْدعُ  لم حيثُ  الدُّ

 .استمراِره إلى االحتياجِ 

ررِ  بدْفع الدُّعاء أنَّ : وفيه --2 لَ  يُنافي ال الضَّ  .التََّوكُّ

ودّل قوله تعالى: ُكلُوا َواْشَربُوا، وَو ال تَْعثَْوا، على إباحة النّعم وتعدادها،  --15

 (.559/5)تفسير القرطبي والنهي عن المعاصي واإلنذار بعقوبتها وأضرارها. 

 يخالِْطهُ  لم ما واْلبَسوا وتَصدَّقوا واشَربوا ُكلوا وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

 َمخيَلةٌ  أو إسرافٌ 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0800: الرقم أو الصفحة

 وأحمد له، واللفظ( 0301) ماجه وابن ،(0118) النسائي أخرجه:  التخريج

(3381.) 

 [35( : آية 0مطامع اليهود وبعض جرائمهم وعقوباتهم ]سورة البقرة ) -58

ا ت ْنب ت   م  د  فَاْدع  لَنا َرب َك ي ْخر ْج لَنا م  َوإ ْذ ق ْلت ْم يا م وسى لَْن نَْصب َر َعلى طَعام  واح 

ل وَن ال ذ ي ه َو أَْدنى  ها َوبََصل ها قاَل أَتَْستَْبد  ها َوَعَدس  ْن بَْقل ها َوق ث ائ ها َوف وم  اأْلَْرض  م 

ل ة  َواْلَمْسَكنَة  َوباؤ   ب ال ذ ي ه َو َخْير  اْهب ط وا ر بَْت َعلَْيه م  الذ  ْم ما َسأَْلت ْم َوض  ْصراً فَإ ن  لَك  م 

وَن ب آيات  هللا   َويَْقت ل وَن الن ب ي يَن ب َغْير  اْلَحق  ذل كَ  َن هللا   ذل َك ب أَن ه ْم كان وا يَْكف ر   ب َغَضب  م 

 (35ب ما َعَصْوا َوكان وا يَْعتَد وَن )

 التفسير

واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فَملِْلتُم من أكل ما أنزل هللا عليكم من الَمنِّ  - 61

والسَّْلوى، وقلتم: لن نصبر على طعام واحد ال يتغير، فطلبتم من موسى عليه السالم 

أن يدعو هللا أن يخرج لكم من نبات األرض من بقولها وُخَضرها وقِثَّائها )يشبه 

 -ه أكبر( وحبوبها وعدسها وبصلها؛ طعاًما؛ فقال موسى عليه السالمالخيار لكن

مستنكًرا طلبكم أن تستبدلوا الَّذي طلبتم وهو أقل وأدنى، بالَمنِّ والسَّْلوى وهو خير 



118 
 

: انزلوا من هذه األرض إلى أي قرية، -وأكرم، وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب

تباعهم ألهوائهم وإعراضهم المتكرر عما فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها. وبا

اختاره هللا لهم؛ الزمهم الهوان والفقر والبؤس، ورجعوا بغضب من هللا؛ إلعراضهم 

عن دينه، وكفرهم بآياته، وقتلهم أنبياءه ظلًما وعدوانًا؛ كل ذلك بسبب أنهم عصوا هللا 

 وكانوا يتجاوزون حدوده.

 ند قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والس 

إن ترك األفضل من المطعومات وهو المّن والسلوى، وطلب األدنى مرتبة منه  --1

من بصل وثوم وعدس وخيار ونحوها، دليل على أن النفس البشرية قد تبدل الطيب 

 بالخبيث، واألرقى باألدنى. 

، ِمنَ  الَكْمأَةُ   الصحيح عن سعيد بن زيدوفي   .لِْلَعْينِ  ِشفاءٌ  وماُؤها الَمنِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن سعيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5519: الرقم أو الصفحة

 (.0058) ومسلم ،(5519) البخاري أخرجه:  التخريج

ُركم وفي الصحيح عن عكرمة مولي ابن عباس اكم الذي باهللِ  أُذكِّ  ، فرعونَ  آلِ  من نجَّ

 عليكم وأنزل ، والسلوى المنَّ  عليكم وأنزل ، الغمامَ  عليكم وظلَّلَ  ، البحرَ  وأقطَعكم

 يََسُعني وال ، بعظيمٍ  ذكَّرتني:  قال ؟ الرجمَ  كتابِكم في أتجدون ، موسى على التوراةَ 

 - الحديثَ  وساق – أَْكِذبَك أن

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0303: الرقم أو الصفحة

ِة؛ أْهلِ  على والقََسمِ  اليَمينِ  تْغليظُ : الَحديثِ  وفي مَّ  وأنَّهم والنَّصارى، اليَهودِ  من الذِّ

 .باهللِ  يُحلَّفون

 َرسولِ  أْصَحابَ  فََوقَْعنَا َخْيبَرُ  فُتَِحتْ  أنْ  نَْعدُ  لَمْ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري 

ُ  َصلَّى هللاِ   ثُمَّ  َشِديًدا، أْكاًل  منها فأَكْلنَا ِجيَاٌع، والنَّاسُ  الثُّومِ  البَْقلَةِ  تِلكَ  في وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فََوَجدَ  الَمْسِجِد، إلى ُرْحنَا يحَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  هِذه ِمن أَكلَ  َمن: فَقالَ  الرِّ

َمْت،: النَّاسُ  فَقالَ  الَمْسِجدِ  في يَْقَربَنَّا فال شيئًا، الَخبِيثَةِ  الشََّجَرةِ  َمْت، ُحرِّ  َذاكَ  فَبَلَغَ  ُحرِّ

ُ  َصلَّى النبيَّ  ُ  أَحلَّ  ما تَْحِريمُ  بي ليسَ  إنَّه النَّاسُ  أيُّها: فَقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  ولَِكنَّهَا لِي، هللاَّ

 .ِريَحهَا أْكَرهُ  َشَجَرةٌ 
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  131: الرقم أو الصفحة

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  مع َغَزْوتُ  وفي الصحيح عن أبي ثعلبة الخشني

 النَّبيُّ  فأُخبِرَ : قال فَذبَْحناها، اإلنِس، ُحُمرِ  من ُحُمًرا بها فأَصْبنا جياٌع، والنَّاسُ  َخْيبََر،

حمنِ  عبدَ  فأَمرَ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى  الُحُمرِ  لُحومَ  إنَّ : النَّاسِ  في فنادى َعوٍف، بنَ  الرَّ

 وثُوًما، بَصاًل  ِجنانِها في ووَجْدنا: قال هللاِ، رسولُ  أنِّي َشِهدَ  لَمن تَِحلُّ  ال اإلنسيَّةِ 

 صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال وثُوٌم، بَصلٌ  المسِجدِ  ريحُ  فإذا فراحوا، فَجهَدوا جياٌع، والنَّاسُ 

 وال النُّْهبى، تَِحلُّ  ال: وقال يَقَربَنَّا، فال الَخبيثِة، البَْقلةِ  هذه من أَكلَ  َمن: وسلَّمَ  عليه هللاُ 

باِع، منَ  نابٍ  ذي كلُّ  يَِحلُّ   .الُمَجثَّمةُ  تَِحلُّ  وال السِّ

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخشني ثعلبة أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  51155: الرقم أو الصفحة المسند

 له واللفظ( 51155) وأحمد مفرقاً،( 5055 ،5003) النسائي أخرجه:  التخريج

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري   علَى َمرَّ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

اَعةِ   إلَْيهِ  فَُرْحنَا آَخُروَن، يَأُْكلْ  ولَمْ  منه فأَكلُوا منهمْ  نَاسٌ  فَنََزلَ  وأَْصَحابُهُ، هو بََصلٍ  َزرَّ

رَ  البََصلَ  يَأُْكلُوا لَمْ  الَِّذينَ  فََدَعا  .ِريُحهَا َذهَبَ  حتَّى اآلَخِريَن، وأَخَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  133: الرقم أو الصفحة

يحُ  هي النَّهيِ  فعلَّةُ  وَعَدًما؛ وجوًدا ِعلَّتِه مع يَدورُ  الُحكمَ  أنَّ : الحديث وفي  المؤِذيِة؛ الرِّ

يحُ  ذهبَتِ  فإذا  . النهيُ  انتفَى الرِّ

 أرَسل وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ وفي الصحيح عن أبي أيوب األنصاري  

اثٌ  أو بصلٌ  فيه ُخَضرٍ  مع بطعامٍ  إليه  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  أثرَ  فيه يرَ  فلم كرَّ

 ؟(  تأُكلَ  أنْ  منَعك ما: ) وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  له فقال يأُكلَه أنْ  فأبى وسلَّم

 ِمن أستحيي: ) وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  فقال هللاِ  رسولَ  يا فيه أثَرك أرَ  لم: قال

مٍ  وليس هللاِ  مالئكةِ   ( بمحرَّ

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  األنصاري أيوب أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0080: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح
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.  الناسِ  بين يُْقَضى حتى َصَدقَتِه ِظلِّ  في امرئٍ  كلُّ  وفي الصحيح عن عقبة بن عامر

 بََصلَةً  أوْ  َكْعَكةً  لَوْ  و ، بِشيءٍ  فيهِ  تََصدَّقَ  إالَّ  يَْومٌ  يُْخِطئُهُ  ال مرثدٍ  أبُو فَكانَ .  يزيد قال

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عامر بن عقبة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  910: الرقم أو الصفحة

 ،(0050) حبان وابن ،(0505) خزيمة وابن ،(51000) أحمد أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 951) للهيثمي(( الظمآن موارد)) في وكما

ا وفي الصحيح عن أبي أيوب األنصاري  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قَِدمَ  لمَّ

 أبو فقََرَعهم وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  يُْؤوي أيُّهم األنصارُ  اقتََرَعتِ  المدينةَ،

 هللاُ  صلَّى هللاِ  لرسولِ  أُهِديَ  إذا فكان وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  فآَوى أيُّوَب،

 بََصٌل، فيها قَْصعةٌ  فإذا يَوًما، أيُّوبَ  أبو فَدَخلَ : قال أيُّوَب، ألبي أَهَدى َطعامٌ  وسلَّمَ  عليه

 هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى أيُّوبَ  أبو فاطَّلَعَ : قال هللاِ، رسولُ  به أرَسلَ : فقالوا هذا؟ ما: فقال

: قال بََصاًل، فيها َرأيتُ : قال القَْصعِة؟ هذه ِمن َمنََعك ما هللاِ، رسولَ  يا: فقال وسلَّمَ  عليه

 إنَّه: َحْيوةُ  وقال. يَْغشاكم ال ما يَْغشاني ولِكنْ  فُكلوه، بَلى،: قال البََصُل؟ لنا يَِحلُّ  وال

 .يَْغشاكم ال ما يَْغشاني

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  األنصاري أيوب أبو:  الراوي

 المسند

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  00101: الرقم أو الصفحة

( 00101) وأحمد ،(3308(( )الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج

 له واللفظ

حابةِ  ُحبُّ  :الَحديث   وفي --5  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى لِلنَّبيِّ  عنهم هللاُ  رِضيَ  الصَّ

 .له وتَوقيُرهُم وتعظيُمهم

 ) (.عنه هللاُ  رِضيَ  األنصاريِّ  أيُّوبَ  أبي فْضلُ : وفيه --2

ةً  وقالَ  الثُّوِم، البَْقلَِة، هِذه ِمن أَكلَ  َمن وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا   َمن: َمرَّ

اثَ  والثُّومَ  البََصلَ  أَكلَ  ا تَتَأَذَّى الَمالئَِكةَ  فإنَّ  َمْسِجَدنا، يَْقَربَنَّ  فال واْلُكرَّ  بَنُو منه يَتَأَذَّى ممَّ

 .آَدمَ 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  135: الرقم أو الصفحة
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 له واللفظ( 135) ومسلم مختصراً،( 915) البخاري أخرجه:  التخريج

الةِ  َمواِطنِ  ُحضورِ  في األَدبِ  بِتَحسينِ  األمرُ : الحديث   في  نفَسه اإلنسانِ  تَعاهُد ِمن الصَّ

 .ريَحه يُؤذي ما بتَركِ 

قال الحسن البصري: كان اليهود نتانى أهل كّراث وأبصال وأعداس، فنزعوا  --2

واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليهم عادتهم،     بمعني العادة( )العكرإلى عكرهم   

حاشية محيي الدين )و (500/5)تفسير القرطبي فقالوا: لَْن نَْصبَِر َعلى َطعاٍم واِحٍد  

 (0ج 9-5شيخ زاده على تفسير البيضاوي 

وقولهم: لَْن نَْصبَِر يدّل على كراهتهم ذلك الطعام. وعدم الشكر على النعمة دليل  --3

 الزوال، فكأنهم طلبوا زوالها ومجيء غيرها.

أما أكل البصل والثوم وماله رائحة كريهة من سائر البقول، فهو مباح في رأي  --2

يتجنب حضور جمهور العلماء، للحاديث الثابتة فيه، لكن ينبغي على اآلكل أن 

 أماكن التجمع في المساجد ونحوها، لئال يتأذى الناس بالروائح الكريهة.

 فال ، شيئًا الخبيثةِ  الشجرةِ  هذهِ  من أكلَ  َمنْ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 أكَره شجرةٌ  ولِكنَّها ، هللاُ  أحلَّ  ما تحريمُ  لِي ليس إنَّهُ  الناسُ  أيُّها يا:  المسجدِ  في يقرْبنا

  ِريَحهَا

 الصفحة الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  3080: الرقم أو

ودلّت اآلية على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلذات، وكان النّبي صلّى هللا  --5

 العذب.عليه وسلّم يحب الحلوى والعسل، ويشرب الماء البارد 

 فيها يلقاهُ  وال فيها يخرجُ  ال ساَعةٍ  في هللاِ  رسولُ  خرجَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 وأنظرُ  هللاِ  رسولَ  ألقى خرْجتُ :  قال ؟ بكرٍ  أبا يا بِكَ  جاء ما: فقال بكرٍ  أبو فأتاهُ  أحٌد،

:  قال ؟ عمرُ  يا بِكَ  جاء ما:  فقال ، عمرُ  جاء أنْ  يلبثْ  فلمْ .  عليهِ  والتسليمَ  وجِههِ  في

 الهيثمِ  أبي منزلِ  إلى فانطلقوا.  ذلكَ  بعضَ  وَجْدتُ  قد وأنا:  قال!  هللاِ  رسولَ  يا الجوعُ 

اءِ  النخلِ  كثيرَ  رجاًل  وكان ، األنصاريِّ  التَّْيهانِ  بنِ   يجدوهُ، فلمْ  َخَدمٌ  لهُ  يكنْ  ولمْ  والشَّ

 أبو جاء أنْ  يَلبَثوا فلمْ .  الماءَ  لَنا ِذبُ يَْستَعْ  انطلقَ : فقالتْ  ؟ صاحبُكِ  أين: المرأتِهِ  فَقَالوا

يهِ  النبيَّ  يلتزمُ  جاء ثُمَّ  ، فوضَعها يَْزَعبُها بِقِْربَةٍ  الهيثمِ  ِه، بأبيهِ  ويُفَدِّ  بِهمْ  انطلقَ  ثُمَّ  وأُمِّ

 فال:  النبيُّ  فقال فوضَعهُ، بِقِْنوٍ  فَجاء نخلٍة، إلى انطلقَ  ثُمَّ  ، بِساطًا لهُمْ  فبسطَ  حديقتِهِ  إلى

 ُرطَبِهِ  من تََخيَُّروا أوْ  تَختاروا أنْ  أرْدتُ  إنِّي هللاِ  رسولَ  يا:  فقال ؟ ُرطَبِهِ  من لَنا تَنَقَّْيتَ 

 الذي النعيمِ  ِمنَ  بيِدهِ  نَفسي والذي هذا: فقال الماِء، ذلكَ  من وَشِربُوا فأكلوا وبُْسِرهِ 

https://books.google.com.eg/books?id=DQFNDwAAQBAJ&pg=PT67&lpg=PT67&dq=%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%86%D8%B2%D8%B9%D9%88%D8%A7+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%87%D9%85&source=bl&ots=788wy3H4l8&sig=ACfU3U3p6PwSGrxDH7UF5HWLQ3yQU7BSsw&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwi5zeH-uKjiAhWtA2MBHafiCMUQ6AEwAXoECAgQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=DQFNDwAAQBAJ&pg=PT67&lpg=PT67&dq=%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%86%D8%B2%D8%B9%D9%88%D8%A7+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%87%D9%85&source=bl&ots=788wy3H4l8&sig=ACfU3U3p6PwSGrxDH7UF5HWLQ3yQU7BSsw&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwi5zeH-uKjiAhWtA2MBHafiCMUQ6AEwAXoECAgQAQ


122 
 

 الهيثمِ  أبو فانطلقَ .  باِردٌ  وماءٌ  َطيٌِّب، وُرَطبٌ  باِرٌد، ِظلٌّ  القيامِة، يومَ  عنهُ  تسألونَ 

 فأتاهُمْ  ، َجْديًا أوْ  َعناقًا لهُمْ  فذبحَ .  َدر   ذاتَ  تَْذبََحنَّ  ال:  النبيُّ  فقال طعاًما، لهُمْ  ليصنعَ 

 بَِرْأَسْينِ  فَأُتِيَ .  فَأْتِنا َسْبيٌ  أَتَانا فإذا:  قال.  ال:  قال ؟ خادمٌ  لكَ  هل:  فقال فأكلوا، بِها،

!  هللاِ  رسولَ  يا:  فقال.  ِمْنهُما اخترْ :  النبيُّ  فقال الهيثِم، أبو فأتاهُ .  ثالثٌ  َمعهُما ليس

 واستوصِ  ، يصلِّي رأْيتُهُ  فإني ، هذا ُخذْ  ، مؤتمنٌ  المستشارَ  إِنَّ :  النبيُّ  فقال.  لي اخترْ 

 َمما: امرأتُهُ  فقالتِ  ، رسولِ  بقولِ  فأخبَرها ، امرأتِهِ  إلى الهيثمِ  أبو فانطلقَ .  معروفًا بهِ 

 يَْبَعثْ  لمْ  هللاَ  إِنَّ :  فقال َعتِيٌق، فهوَ : قال تَْعتِقَهُ، بِأنْ  إالَّ  النبيُّ  فيهِ  قال ما، حقَّ  بِبالِغٍ  أنتَ 

 ال وبِطَانَةٌ  المنكِر، َعنِ  وتَْنهاهُ  بالمعروفِ  تَأُْمُرهُ  بِطَانَةٌ : بَِطانَتَانِ  ولهُ  إالَّ  َخلِيفَةً  وال نبيًّا

وءِ  بِطَانَةَ  يُوقَ  وَمنْ  ، َخباال تَأْلوهُ   ُوقِيَ  فقد السُّ

 الشمائل مختصر:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  550: الرقم أو الصفحة

( 1915) وأحمد ،(0151) ماجه وابن ،(1509) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0038) والترمذي مختصراً،

رورةُ  اْشتَدَّتِ  إذا السَّعيَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هْديِهِ  ِمن أنَّ  :الحديث   وفي --5  .الضَّ

 ُجوعٍ  أو أَلَمٍ  ِمن نالَه ما اإلْنسانِ  ِذْكرَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هْديِهِ  ِمن أنَّ : وفيه --2

َضا وَعَدمِ  التَّشكِّي على ال ونحِوِه،  .الرِّ

يفِ  إْكرامَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هْديِهِ  ِمن أنَّ : وفيه --3  الضَّ

وإن الجزاء الذي أنزله هللا باليهود من الذلة والمسكنة وإحالل الغضب بهم، حق  --6

وعدل ومطابق لجرائهم، وهي االستكبار عن اتباع الحق، وكفرهم بآيات هللا، 

وأتباعهم، حتى إنهم قتلوهم ظلما وعدوانا بغير وإهانتهم حملة الشرع وهم األنبياء 

حق، ألن األنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يقتلون به، فلم يأت نبي  قط 

 بشيء يوجب قتله، فصّرح تعالى بقوله: بَِغْيِر اْلَحقِّ على شناعة الذنب ووضوحه.

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  وفي الصحيح عن عكرمة مولي ابن عباس : قَالَ  عْنهَما، هللاَّ

ِ  َغَضبُ  اْشتَدَّ  ِ، َسبيلِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قَتَلَهُ  َمن علَى هللاَّ  َغَضبُ  اْشتَدَّ  هللاَّ

 ِ ْوا قَْومٍ  علَى هللاَّ ِ  نَبِيِّ  وْجهَ  َدمَّ  .وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5015: الرقم أو الصفحة البخاري
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 عن يُْسأَلُ  وهو َسْعٍد، بنَ  َسْهلَ  َسِمعَ  أنَّه وفي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي

ِ  َرسولِ  ُجْرحِ  ِ  أما: فَقَالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  يَْغِسلُ  كانَ  َمن أَلَْعِرفُ  إنِّي وهللاَّ

ِ  َرسولِ  ُجْرحَ   َكانَتْ : قَالَ  ُدوِوَي، وبِما الَماَء، يَْسُكبُ  كانَ  وَمن وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولِ  بْنتُ  السَّاَلمُ  َعلَْيهَا فَاِطَمةُ   طَالِبٍ  أبِي بنُ  وَعلِيُّ  تَْغِسلُهُ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، الَماءَ  يَْسُكبُ  ا بالِمَجنِّ  ِمن قِْطَعةً  أَخَذتْ  َكْثَرةً، إالَّ  الدَّمَ  يَِزيدُ  ال الَماءَ  أنَّ  فَاِطَمةُ  َرأَتْ  فَلَمَّ

ُم، فَاْستَْمَسكَ  وأَْلَصقَْتهَا، فأْحَرقَْتهَا َحِصيٍر،  وْجهُهُ، وُجِرحَ  يَوَمئٍذ، َربَاِعيَتُهُ  وُكِسَرتْ  الدَّ

 َرْأِسهِ  علَى البَْيَضةُ  وُكِسَرتِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5011: الرقم أو الصفحة

 ، نَبِيٌّ  قَتَلهُ  رجلٌ :  القيامةِ  يومَ  َعَذابًا الناسِ  أََشدُّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

 الُمَمثِّلِينَ  ِمنَ  وُمَمثِّلٌ  ، َضاللَةٍ  وإِمامُ  ، نبيًّا قتلَ  أوْ 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  901: الرقم أو الصفحة

أجيب ذلك كرامة لهم،  فإن قيل: كيف جاز أن يخلى بين الكافرين وقتل األنبياء؟ --9

وزيادة في منازلهم، كمثل من يقتل في سبيل هللا من المؤمنين، وليس ذلك بخذالن 

 لهم.

قال ابن عباس والحسن البصري: لم يقتل نبي قط من األنبياء إال من لم يؤمر  --9

 بقتال، وكّل من أمر بقتال نصر.

 [30( : آية 0عاقبة المؤمنين بنحو عام ]سورة البقرة ) -00

ر   اب ئ يَن َمْن آَمَن ب اَّلل   َواْليَْوم  اآْلخ  يَن هاد وا َوالن صارى َوالص  يَن آَمن وا َوال ذ  إ ن  ال ذ 

ْنَد َرب ه ْم َوال َخْوف  َعلَْيه ْم َوال ه ْم يَْحَزن وَن ) ه ْم ع  َل صال حاً فَلَه ْم أَْجر   (30َوَعم 

 التفسير 

 -مة، وكذلك من آمن من األمم الماضية قبل بعثة محمد إن َمن آمن ِمن هذه األ - 62

وهم طائفة من أتباع بعض -من يهود ونصارى وصابئة  -صلى هللا عليه وسلم 

فلهم ثوابهم عند ربهم، وال خوف  -األنبياء من تحقق فيهم اإليمان باهلل وباليوم اآلخر

 الدنيا. عليهم مما يستقبلونه في اآلخرة، وال يحزنون على ما فاتهم من

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  
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إن مدار الفوز والنجاة هو اإليمان الصحيح المقترن بالعمل الصالح.وليست هذه  --1

 اآلية منسوخة، وإنما هي فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين بالنبي عليه السالم.

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عياض بن حمار  يَومٍ  َذاتَ  قالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ا َجِهْلتُْم، ما أَُعلَِّمُكمْ  أَنْ  أََمَرنِي َربِّي إنَّ  أاََل : ُخْطبَتِهِ  في  َمالٍ  ُكلُّ  هذا، يَوِمي َعلََّمنِي ممَّ

يَاِطينُ  أَتَْتهُمُ  وإنَّهُمْ  ُكلَّهُْم، ُحنَفَاءَ  ِعبَاِدي َخلَْقتُ  وإنِّي َحاَلٌل، َعْبًدا نََحْلتُهُ   عن فَاْجتَالَْتهُمْ  الشَّ

َمتْ  ِدينِِهْم،  ُسْلطَانًا، به أُْنِزلْ  لَمْ  ما بي يُْشِرُكوا أَنْ  َوأََمَرْتهُمْ  لهْم، أَْحلَْلتُ  ما عليهم َوَحرَّ

َ  وإن   ن بَقَايَا إال   َوَعَجَمه ْم، َعَربَه مْ  فََمقَتَه مْ  األْرض ، أَْهل   إلى نَظَرَ  هللا   الك تَاب ، أَْهل   م 

 نَائًِما تَْقَرُؤهُ  الَماُء، يَْغِسلُهُ  ال ِكتَابًا َعلَْيكَ  َوأَْنَزْلتُ  بَك، َوأَْبتَلِيَ  ألَْبتَلِيَكَ  بََعْثتُكَ  إنَّما: َوقالَ 

َ  وإنَّ  َويَْقظَاَن، قَ  أَنْ  أََمَرنِي هللاَّ  ُخْبَزةً، فَيََدُعوهُ  َرْأِسي يَْثلَُغوا إًذا َربِّ : فَقُلتُ  قَُرْيًشا، أَُحرِّ

 َجْيًشا َواْبَعثْ  َعلَْيَك، فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ  نُْغِزَك، َواْغُزهُمْ  اْستَْخَرُجوَك، كما اْستَْخِرْجهُمْ : قالَ 

 ُسْلطَانٍ  ُذو ثاََلثَةٌ  الَجنَّةِ  َوأَْهلُ : قالَ  َعَصاَك، َمن أَطَاَعكَ  بَمن َوقَاتِلْ  ِمْثلَهُ، َخْمَسةً  نَْبَعثْ 

 َوَعفِيفٌ  َوُمْسلٍِم، قُْربَى ِذي لُِكلِّ  القَْلبِ  َرقِيقُ  َرِحيمٌ  َوَرُجلٌ  ُمَوفٌَّق، دِّقٌ ُمتَصَ  ُمْقِسطٌ 

ِعيفُ : َخْمَسةٌ  النَّارِ  َوأَْهلُ : قالَ  ِعيَاٍل، ُذو ُمتََعفِّفٌ   فِيُكمْ  هُمْ  الَِّذينَ  له، َزْبرَ  ال الذي الضَّ

 َخانَهُ، إالَّ  َدقَّ  وإنْ  طََمٌع، له يَْخفَى ال الذي َواْلَخائِنُ  َمااًل، َواَل  أَْهاًل  يَْبتَُغونَ  ال تَبًَعا

 الَكِذبَ  أَوِ  البُْخلَ  َوَذَكرَ  َوَمالِكَ  أَْهلِكَ  عن يَُخاِدُعكَ  َوهو إالَّ  يُْمِسي َواَل  يُْصبِحُ  ال َوَرُجلٌ 

ْنِظيرُ  اشُ  َوالشِّ :  رواية وفي. َعلَْيكَ  فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ : َحديثِهِ  في َغسَّانَ  أَبُو يَْذُكرْ  َولَمْ . الفَحَّ

 َرسولَ  أنَّ :  رواية وفي. َحاَللٌ  َعْبًدا، نََحْلتُهُ  َمالٍ  ُكلُّ : َحديثِهِ  في يَْذُكرْ  َولَمْ  اإلْسنَاِد، بهذا

ُ  َصلَّى هللاِ  : يَْحيَى قالَ : آِخِرهِ  في َوقالَ . الَحِديثَ  َوَساقَ  يَوٍم، َذاتَ  َخطَبَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

فًا َسِمْعتُ : قالَ  قَتَاَدةَ، عن: ُشْعبَةُ  قالَ   فِينَا قَامَ :  رواية وفي. الَحديثِ  هذا في ُمطَرِّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َ  إنَّ : فَقالَ  َخِطيبًا، يَومٍ  َذاتَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  الَحِديثَ  َوَساقَ  أََمَرنِي هللاَّ

َ  وإنَّ  فيه َوَزادَ . قَتَاَدةَ  عن ِهَشاٍم، َحديثِ  بِمْثلِ   يَْفَخرَ  ال حتَّى تََواَضُعوا أَنْ  إلَيَّ  أَْوَحى هللاَّ

 أَْهاًل  يَْبُغونَ  ال تَبًَعا فِيُكمْ  َوهُمْ  َحديثِهِ  في َوقالَ  أََحدٍ  علَى أََحدٌ  يَْبِغي َواَل  أََحٍد، علَى أََحدٌ 

ِ  نََعْم،: قالَ  هللاِ  عبدِ  أَبَا يا ذلَك؟ فَيَكونُ : فَقُلتُ . َمااًل  َواَل   الَجاِهلِيَِّة، في أَْدَرْكتُهُمْ  لقَدْ  َوهللاَّ

ُجلَ  وإنَّ  ، علَى لَيَْرَعى الرَّ  .يَطَُؤهَا َولِيَدتُهُمْ  إالَّ  به ما الَحيِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  حمار بن عياض:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0931: الرقم أو الصفحة

 .النَّارِ  وأهلِ  الجنَّةِ  أهلِ  صفةِ  بيانُ : الحديث   في --5

 .َمخلوقتانِ  والنَّارَ  الجنَّةَ  أنَّ : وفيه --2

 .وتعالى سبحانه هللاِ  بِطاعةِ  القائمِ  العادلِ  الوالي فْضلُ : وفيه --3
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حيمِ  الواِصلِ  ثوابُ : وفيه --2  .بِالمسلِمينَ  والرَّ

 .المتعفِّفِ  المحتاجِ  فْضلُ : وفيه --5

 القولِ  وفُحشِ  والبُخلِ  الخيانةِ  َعنِ  النَّهيُ : وفيه --6

َ  وإن  المقصود  |) ن بَقَايَا إال   َوَعَجَمه ْم، َعَربَه مْ  فََمقَتَه مْ  األْرض ، أَْهل   إلى نََظرَ  هللا   م 

( من مات علي االسالم وامن بنبيه والنبي محمد مثل نجاشي الحبشة  الك تَاب   أَْهل  

وزيد بن عمرو نفيل  و ورقة بن نوفل كل هؤالء علي االسالم وان لم يرواالنبي 

 محمد  آمنوا به دون رؤيته 

وال خالف في أن اليهود والنصارى أهل الكتاب، وألجل كتابهم جاز نكاح  --2

( وفرض الجزية عليهم، 5ر في سورة المائدة )اآلية: نسائهم وأكل طعامهم، كما تقر

 ( واختلف في الصابئين:29كما أوضحت سورة براءة )اآلية 

فقال جماعة )السدي وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة( : ال بأس بذبائحهم ومناكحة 

 نسائهم.

وقال آخرون )مجاهد والحسن البصري وابن أبي نجيح( : ال تؤكل ذبائحهم 

وأنها فّعالة   وال تنكح ن الصابئة قوم موحدون معتقدون تأثير النجوم، والحاصل: أ

 (501/5-505)تفسير القرطبي   نساؤهم.

وكل ما ذكر في اآلية يفسره الحديث السابق فمن آمنوا بنبيهم والنبي محمد فهم علي 

َ  وإن  االسالم سواء راوا النبي محمد او لم يروه  |)  فََمقَتَه مْ  األْرض ، أَْهل   إلى نَظَرَ  هللا 

ن بَقَايَا إال   َوَعَجَمه ْم، َعَربَه مْ   (  الك تَاب   أَْهل   م 

 [33الى  30( : اآليات 0بعض جرائم اليهود وعقابهم ]سورة البقرة ) -05

وا  ة  َواْذك ر  ْم ب ق و  ذ وا ما آتَْيناك  م  الطُّوَر خ  ْم َوَرفَْعنا فَْوقَك  يثاقَك  ْم َوإ ْذ أََخْذنا م  ما ف يه  لََعل ك 

َن 30تَت ق وَن ) ْنت ْم م  ْم َوَرْحَمت ه  لَك  ْن بَْعد  ذل َك فَلَْوال فَْضل  هللا   َعلَْيك  ( ث م  تََول ْيت ْم م 

ر يَن ) ْم ف ي الس ْبت  فَق ْلنا لَه ْم ك ون وا ق َرَدةً 35اْلخاس  ْنك  يَن اْعتََدْوا م  ( َولَقَْد َعل ْمت م  ال ذ 

ئ يَن )خا ت ق يَن )31س  ظَةً ل ْلم   (33( فََجَعْلناها نَكاالً ل ما بَْيَن يََدْيها َوما َخْلفَها َوَمْوع 

 التفسير 

واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد، من اإليمان باهلل ورسله، ورفعنا  - 63

ما أنزلنا الجبل فوقكم تخويفًا لكم وتحذيًرا من ترك العمل بالعهد، آمرين لكم بأخذ 
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عليكم من التوراة بجد واجتهاد، دون تهاون وكسل، واحفظوا ما فيه وتدبروه؛ لعلكم 

 بفعل ذلك تتقون عذاب هللا تعالى.

فما كان منكم إال أن أعرضتم وعصبتم بعد أخذ العهد المؤكد عليكم، ولوال  - 62

رين بسبب فضل هللا عليكم بالتجاوز عنكم، ورحمته بقبول توبتكم؛ لكنتم من الخاس

 ذلك اإلعراض والعصيان.

ولقد علمتم خبر أسالفكم علًما ال لبس فيه؛ حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الَّذي  - 65

م عليهم الصيد فيه، فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت،  ُحرِّ

واستخراجها يوم األحد؛ فجعل هللا هؤالء المتحايلين قردة منبوذين عقوبة لهم على 

 تحايلهم.

فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى، وعبرة لمن يأتي  - 66

بعدها؛ حتَّى ال يعمل بعملها فيستحق عقوبتها، وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون 

ن يتعدى حدوده.  عقاب هللا وانتقامه ِممَّ

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

المخالفين  يات على أمور ثالثة: رفع الطور، والمسخ، وعظة العصاة.دلت هذه اآل -1

 أوامر هللا ونواهيه.

أما رفع جبل الطور فوق اليهود كالمظلة: فكان إنذارا وإرهابا وتخويفا، وهذه  --2

[ 181/ 8اآلية تفسر معنى قوله تعالى: َوإِْذ نَتَْقنَا اْلَجبََل فَْوقَهُْم َكأَنَّهُ ظُلَّةٌ ]األعراف 

 قال أبو عبيدة: المعنى زعزعناه فاستخرجناه من مكانه.

واختلف في الطور: فقيل عن ابن عباس: الطور: اسم للجبل الذي كلّم هللا عليه موسى 

 عليه الّسالم، وأنزل عليه فيه التوراة دون غيره. وقال مجاهد وقتادة: أي جبل كان.

 أََما:  فقال ، عمرَ  ابنَ  فسألتُ  ورِ الطُّ  إلى الخروجَ  أََرْدتُ  وفي الصحيح عن قزعة

حالُ  تَُشدُّ  ال:  قال وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيَّ  أنَّ  َعلِْمتَ  :  مساجدَ  ثالثةِ  إلى إال الرِّ

 عنك وَدعْ  ، األقصى والمسجدِ  ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  ومسجدِ  ، الحرامِ  المسجدِ 

 . تَأْتِهِ  فال الطُّورَ 

 الجنائز أحكام:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 رجال رجاله صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  091: الرقم أو الصفحة

 | الصحيح
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 يوًما َوهوَ  أَنا فَمَكثتُ  كعبًا، ثمَّ  فوَجدتُ  الطُّورَ  أتيتُ وفي الصحيح عن أبي هريرة 

ثُهُ  ِ  رسولِ  عن أحدِّ ُ  صلَّى هللاَّ ثُني وسلََّم، علَيهِ  هللاَّ  رسولُ  قالَ : لَهُ  فقلت التَّوراِة، عنِ  ويحدِّ

 ِ ُ  صلَّى هللاَّ  وفيهِ  آدُم، ُخلِقَ  فيهِ  الجمعِة، يومُ  الشَّمسُ  فيهِ  طلعت يومٍ  خيرُ : وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 إالَّ  دابَّةٍ  من األرضِ  علَى ما السَّاعةُ، تقومُ  وفيهِ  قُبَِض، وفيهِ  علَيِه، تيبَ  وفيهِ  أُْهبِطَ،

 آدَم، ابنَ  إالَّ  السَّاعةِ  منَ  شفقًا الشَّمسُ  تطلعَ  حتَّى ُمصيخةً، الجمعةِ  يومَ  تصبحُ  َوهيَ 

الةِ  في َوهوَ  مؤمنٌ  يصادفُها ال ساعةٌ  وفيهِ  َ  يسألُ  الصَّ  فقالَ  إيَّاه أعطاهُ  إالَّ  شيئًا فيها هللاَّ

: قالَ  ثمَّ  التَّوراةَ، كعبٌ  فقرأَ  ُجُمعٍة، كلِّ  في هيَ  بل: فقلتُ  َسنٍة، كلِّ  في يومٌ  ذلِكَ : كعبٌ 

ِ  رسولُ  صدقَ  ، بَصرةَ  أبي بنَ  بَصرةَ  فلقيتُ  فخَرجتُ . جمعةٍ  كلِّ  في هوَ  هللاَّ  الغفاريَّ

: لَهُ  قلتُ  تأتِِه، لم تأتيَهُ  أن قبلِ  ِمن لقيتُكَ  لو: قالَ  الطُّوِر، منَ : قلتُ  جئَت؟ أينَ  من: فقالَ 

ِ  رسولَ  َسِمْعتُ  إنِّي: قالَ  ولَِم؟  المسجدِ : مساِجدَ  ثالثةِ  إلى إالَّ  الِمطى تَعملُ  ال: يقولُ  هللاَّ

ِ  عبدَ  فلَقيتُ  المقدسِ  بيتِ  ومسجدِ  ومسجدي الحرامِ   رأيتَني لو: فقلتُ  سالٍم، بنَ  هللاَّ

ثُهُ  يوًما َوهوَ  أَنا فَمَكثتُ  كعبًا فلقيتُ  الطُّورِ  إلى َخرجتُ  ِ  رسولِ  عن أحدِّ ثُني هللاَّ  ويحدِّ

ِ  رسولُ  قالَ : لَهُ  فقلتُ  التَّوراِة، عنِ   خلقَ  فيهِ  الجمعةِ  يومُ  الشَّمسُ  فيهِ  طلعت يومٍ  خيرُ  هللاَّ

 من األرضِ  علَى ما السَّاعةُ، تقومُ  وفيهِ  قُبَِض، وفيهِ  علَيِه، تيبَ  وفيهِ  أُْهبَِط، وفيهِ  آدُم،

 ابنَ  إالَّ  السَّاعةِ  منَ  شفقًا الشَّمسُ  تطلعَ  حتَّى ُمصيخةً  الجمعةِ  يومَ  تصبحُ  َوهيَ  إالَّ  دابَّةٍ 

الةِ  في َوهوَ  مؤمنٌ  عبدٌ  يصادفُها ال ساعةٌ  وفيهِ  آدَم، َ  يسألُ  الصَّ  أعطاهُ  إالَّ  شيئًا، فيها هللاَّ

ِ  عبدُ  فقالَ  سنٍة، كلِّ  في يومٌ  ذلِكَ : كعبٌ  قالَ  إيَّاه  قرأَ  ثمَّ : قلتُ  كعٌب، كَذبَ : سالمٍ  بنُ  هللاَّ

ِ  رسولُ  صدقَ : فقالَ  كعٌب، ِ  عبدُ  فقالَ  جمعٍة، كلِّ  في هوَ  هللاَّ  ألعلَمُ  إنِّي كعبٌ  صدقَ : هللاَّ

ثني أخي، يا: فقلتُ  السَّاعةَ، تلكَ   أن قبلَ  الجمعةِ  يومِ  من ساعةٍ  آخرُ  هيَ : قالَ  بِها، حدِّ

ِ  رسولَ  َسمعتَ  قد أليسَ : فقُلتُ  الشَّمس تغيبَ   في َوهوَ  مؤمنٌ  يصادفُها ال: يقولُ  هللاَّ

الِة، ِ  رسولَ  سمعتَ  قد أليسَ : قالَ  صالةٌ، السَّاعةَ  تلكَ  وليَست الصَّ  صلَّى، َمن: يقولُ  هللاَّ

الةَ  ينتظرُ  وجلسَ  الةُ  تأتيَهُ  حتَّى صالتِهِ  في يَزل لم الصَّ  بلَى،: قلتُ  تاُلقيها الَّتي الصَّ

 كذلِكَ  فَهوَ : قالَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5508: الرقم أو الصفحة

 .اإلجابةِ  بساعةِ  الختصاِصه الُجُمعِة؛ يومِ  فضلُ : الحديث   وفي --5

عاءِ  فضلِ  بيانُ : وفيه --2  .منه واإلكثارِ  الدُّ

 وتَلقِّيه الِعلمِ  أْخذِ  على ِحرصٍ  ِمن َعنه هللاُ  َرِضي هُريرةَ  أبي ِعندَ  ما بيانُ : وفيه --3

 .غيِره ِمن

 .ِعلِمه وَكثرةُ  َساَلمٍ  ابنِ  فَضيلةُ : وفيه --2
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حالِ  شدِّ  ِمن التحذيرُ : وفيه --5  .الحديثِ  في إليها المشارِ  الثَّالثةِ  المساِجدِ  لغيرِ  الرِّ

 بَْصَرةَ  فِعل في كما يُنَكر، ما رأَوا إذا البعضِ  بعِضهم يَدِ  على الصحابةِ  أْخذُ : وفيه --6

 .عنهم هللاُ  رِضي هَُريرةَ  أبي مع بَْصرةَ  أبي بنِ 

 فلَقِيتُ : هُريرةَ  أبو قال فيه، فصلَّيتُ  الطُّورَ  أتَيتُ  :قال ه َرْيرةَ  أبي عنوفي الصحيح 

، بَْصرةَ  أبي بنَ  بَْصرةَ   لو: فقال الطُّوِر، ِمنَ : فقلتُ  أقبَلَت؟ أين ِمن: فقال الِغفَاريَّ

: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  َسِمعتُ  خَرجَت؛ ما إليه تخُرجَ  أن قبلَ  أدَركتُكَ 

 وإلى هذا، مسِجدي وإلى الحراِم، المسجدِ  إلى: مساجدَ  ثالثةِ  إلى إالَّ  الَمِطيُّ  تُعَملُ  ال

 .الَمقِدسِ  بيتِ  أو إيلِياَء، مسجدِ 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الغفاري بصرة أبي بن بصرة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  010/ 58: الرقم أو الصفحة النبالء أعالم سير تخريج

 صحيح إسناده

فرأى الجمهور أن هللا تعالى مسخ المعتدين من اليهود بصيد  وأما المسخ: --0

السمك يوم السبت، وكان العمل فيه محرما من قبل موسى عليه الّسالم، قال قتادة: 

وهي الفرقة التي نهت  -صار الشبان قردة، والشيوخ خنازير، فما نجا إال الذين نهوا

 ائرهم.وهلك س -اليهود عن المخالفة وجاهرت بالنهي واعتزلت

 إذِ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  عندَ  أنا بَْينا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  فقال عليَك، السامُ : فقال له، فأَِذنَ  اليَهوِد، منَ  َرجلٌ  استَأَذنَ 

 النَّبيُّ  فقال ذلك، مثلَ  فقال الثانيةَ، دَخلَ  ثُم: قالت أتَكلََّم، أنْ  فهَمْمتُ : قالت وعليَك،

: فقُْلتُ : قالت عليَك، السامُ : فقال الثالثةَ، دَخلَ  ثُم: قالت وعليَك،: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أتَُحيُّونَ  والَخنازير ، الق َردة   إخوانَ  هللا ، وَغضب   عليكم، السام   بل  

، فنظَرَ : قالت هللا ؟ به ي َحي ه   لم بما وسلَّمَ  عليه  وال الفُحشَ  يُِحبُّ  ال هللاَ  إنَّ  َمْه،: فقال إليَّ

َش، نا فلم عليهم، فرَدْدناهُ  قَواًل، قالوا التفَحُّ  ال إنَّهم القيامِة، يومِ  إلى ولِزَمهم شيٌء، يَُضرَّ

 عنها، وَضلُّوا لها، هللاُ  هَدانا التي الجُمعةِ  يومِ  على يَحُسدونا كما شيءٍ  على يَحُسدونا

 .آمينَ : اإلمامِ  خلفَ  قولِنا وعلى عنها، وَضلُّوا لها، هللاُ  هَدانا التي القِبلةِ  وعلى

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  01008: الرقم أو الصفحة المسند

 ،(0105) والترمذي ،(0531) ومسلم ،(3081) البخاري أخرجه:  التخريج

 ماجه وابن يسير، باختالف مختصراً ( 50050(( )الكبرى السنن)) في والنسائي

 له واللفظ( 01008) وأحمد مختصراً، مفرقاً ( 0389 ،913)
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 هللاِ  َرُسولِ  بَزْوِجي َمتِّْعنِي اللَّهُمَّ : َحبِيبَةَ  أُمُّ  قالَتْ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  لَهَا فَقالَ  ُمَعاِويَةَ، َوبِأَِخي ُسْفيَاَن، أَبِي َوبِأَبِي َوَسلََّم، عليه هللاَّ  هللاَّ

َ  َسأَْلتِ  إنَّكِ : َوَسلَّمَ  عليه  ال َمْقُسوَمٍة، َوأَْرَزاقٍ  َمْوطُوَءٍة، َوآثَارٍ  َمْضُروبٍَة، آِلَجالٍ  هللاَّ

لُ  رُ  َواَل  ِحلِِّه، قَْبلَ  منها شيئًا يَُعجِّ َ  َسأَْلتِ  ولو ِحلِِّه، بَْعدَ  شيئًا منها يَُؤخِّ  ِمن يَُعافِيَكِ  أَنْ  هللاَّ

 القَِرَدةُ  هللاِ، َرُسولَ  يا: َرُجلٌ  فَقالَ  قالَ . لَكِ  َخْيًرا لَكانَ  القَْبرِ  في َوَعَذابٍ  النَّاِر، في َعَذابٍ 

ا هي َواْلَخنَاِزيُر، ُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  ُمِسَخ؟ ممَّ َ  إنَّ : َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  يُْهلِكْ  لَمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

 .ذلكَ  قَْبلَ  َكانُوا َواْلَخنَاِزيرَ  القَِرَدةَ  وإنَّ  نَْساًل، لهمْ  فَيَْجَعلَ  قَْوًما، يَُعذِّبْ  أَوْ  قَْوًما،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0330: الرقم أو الصفحة

ا تَنقُصُ  وال تَزيدُ  ال وَغيَرها واألَرزاقَ  اآلجالَ  أنَّ  بَيانُ  :الحديث   في --5  بِه َسبقَ  َعمَّ

 .القََدرُ 

عاءِ  بَيانُ : وفيهِ  --2  .الَمشروعِ  الدُّ

 َمسَخهمُ  الَّذين نَْسلِ  ِمن ُمنحِدرةً  لَيستْ  اليومَ  نَراها الَّتي والَخنازيرَ  القِرَدةَ  أنَّ : وفيهِ  --3

 .إِسرائيلَ  بَني ُعصاةِ  ِمن هللاُ 

: فإن هللا تعالى جعل عقوبة المسخ للعصاة الذين اعتدوا في وأما عظة المخالفين --5

/ 8السبت وصادوا السمك فيه بحيلة، وقد ذكرها هللا تعالى في سورة ]األعراف 

َوْسئَْلهُْم َعِن اْلقَْريَِة الَّتِي كانَْت حاِضَرةَ اْلبَْحِر، إِْذ يَْعُدوَن فِي [ وهي قوله سبحانه: 163

عاً، َويَْوَم ال يَْسبِتُوَن ال تَأْتِيِهْم، َكذلَِك نَْبلُوهُ  ْبِت، إِْذ تَأْتِيِهْم ِحيتانُهُْم يَْوَم َسْبتِِهْم ُشرَّ ْم السَّ

أو أحواضا أمام مّد مياه البحر، فإذا رجعت  بِما كانُوا يَْفُسقُوَن أي إنهم اتخذوا حواجز

المياه بالجزر، بقيت األسماك محجوزة في األحواض، فيأتون في صبيحة يوم األحد 

 ويأخذونها.

كذلك كانت عقوبة اليهود الذين امتنعوا من العمل بالتوراة، فنسوها وضيعوها،  --5

رفع جبل الطور فوقهم ولم يتدبروها ولم يحفظوا أوامرها ووعيدها، كانت عقوبتهم 

 كالمظلة.

 يهوديَّينِ  رَجم وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 هذينِ  إنَّ : فقالوا وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى اليهودُ  بهما فأتتْ  زنَيا وامرأةً  رجاًل 

: قالوا(  ؟ التَّوراةِ  في تِجدونَ  ما: ) وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال زنَيا

 آيةَ  فيها إنَّ  وهللاِ  كَذْبتُم: ) وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال ونجلُِدهما نفَضُحهما

جمِ   إنَّ  وهللاِ  كَذْبتُم: ساَلمٍ  بنُ  هللاِ  عبدُ  وقال(  صادقينَ  ُكْنتُم إنْ  فاْتلُوها بالتَّوراةِ  فأْتُوا الرَّ
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جمِ  آيةَ  فيها  ابنُ : له يُقالُ  اليهودِ  ِمن رجلٌ  وجاء فنَشروها بالتَّوراةِ  فأتَْوا: قال الرَّ

جمِ  آيةِ  على يَده فوَضع أعورُ  ُصوِريَا  هللاِ  عبدُ  فقال بعَدها وما قْبلَها ما يقَرأُ  وجَعل الرَّ

جمِ  آيةَ  فوَجد يَده فرفَع يَدك ارفَعْ : ساَلمٍ  بنُ  دُ  يا نَعم: اليهودُ  فقالتِ  الرَّ جمُ  فيها محمَّ  الرَّ

 رَجمهما فيَمن وأنا: عمرَ  ابنُ  قال فُرِجما وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  بهما فأَمر

 يوَمئذٍ 

 صحيح تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5501: الرقم أو الصفحة حبان ابن

 شرطهما

ُ  صلَّى النَّبيَّ  أتيتُ  وفي الصحيح عن عدي بن حاتم الطائي  عنقي وفي وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

 براءةٌ  سورةِ  في يقرأُ  وسمعتُهُ  الوثَنَ  هذا عْنكَ  اطرح عديُّ  يا فقالَ . َذهبٍ  من صليبٌ 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا َوُرْهبَانَهُمْ  أَْحبَاَرهُمْ  اتََّخُذوا  ولَكنَّهم يعبدونَهم يَكونوا لم إنَّهم أما قالَ  هللاَّ

موا وإذا استحلُّوهُ  شيئًا لَهم أحلُّوا إذا كانوا موه شيئًا علْيهم حرَّ  حرَّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0081: الرقم أو الصفحة

 (0081) الترمذي أخرجه:  التخريج

 في أحًدا اتَّبعَ  َمن وأنَّ  وعال، جلَّ  هللاِ  َخصائصِ  ِمن والتَّحريمَ  التَّحليلَ  أنَّ  :الحديث   وفي

 .ُدونِه ِمن إلهًا اتَّخَذه فقد ذلك

وهذا يدل على أن المقصود بالكتب السماوية العمل بمقتضاها، ال تالوتها باللسان  --6

وهذا يعني أن مجرد التغني بألفاظ القرآن، دون االعتبار  ذلك نبذ لها.وترتيلها، فإن 

 بعظاته، والعمل بأحكامه، ال يفيد شيئا.

 [10الى  31( : اآليات 0قصة ذبح البقرة ]سورة البقرة ) -00

وذ   واً قاَل أَع  ذ نا ه ز  وا بَقََرةً قال وا أَتَت خ  ْم أَْن تَْذبَح  ك  ر  َ يَأْم  ه  إ ن  هللا  َوإ ْذ قاَل م وسى ل قَْوم 

ل يَن ) َن اْلجاه  ( قال وا اْدع  لَنا َرب َك ي بَي ْن لَنا ما ه َي قاَل إ ن ه  يَق ول  31ب اَّلل   أَْن أَك وَن م 

وَن )إ ن ها بَقََرة   ( قال وا اْدع  لَنا 39ال فار ض  َوال ب ْكر  َعوان  بَْيَن ذل َك فَاْفَعل وا ما ت ْؤَمر 

ر يَن  رُّ الن اظ  َرب َك ي بَي ْن لَنا ما لَْون ها قاَل إ ن ه  يَق ول  إ ن ها بَقََرة  َصْفراء  فاق ع  لَْون ها تَس 

ا ما ه َي إ ن  اْلبَقََر تَشابَهَ َعلَْينا َوإ ن ا إ ْن شاَء هللا   ( قال وا اْدع  لَنا َرب َك ي بَي ْن لَن38)

ْهتَد وَن ) ( قاَل إ ن ه  يَق ول  إ ن ها بَقََرة  ال َذل ول  ت ث ير  اأْلَْرَض َوال تَْسق ي اْلَحْرَث 10لَم 

وها َوما ْئَت ب اْلَحق  فََذبَح  يَةَ ف يها قال وا اآْلَن ج  َسل َمة  ال ش  ( َوإ ْذ 15كاد وا يَْفَعل وَن ) م 
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ْنت ْم تَْكت م وَن ) ْخر ج  ما ك  اَرْأت ْم ف يها َوهللا   م  ها 10قَتَْلت ْم نَْفساً فَاد  ( فَق ْلنا اْضر ب وه  ب بَْعض 

ْم تَْعق ل وَن ) ْم آيات ه  لََعل ك   (10َكذل َك ي ْحي  هللا   اْلَمْوتى َوي ر يك 

 التفسير

ن خبر أسالفكم ما جرى بينهم وبين موسى عليه السالم، حيث واذكروا م - 68

أخبرهم بأمر هللا لهم أن يذبحوا بقرة من البقر، فبداًل من المسارعة قالوا ُمتَعنِّتِين: 

أتجعلنا موضًعا لالستهزاء! فقال موسى: أعوذ باهلل أن أكون من الذين يَْكِذبُون على 

 هللا، ويستهزئون بالناس.

وسى: ادُع لنا ربك حتَّى يبين لنا صفة البقرة التي أََمَرنا بذبحها، فقال قالوا لم - 67

لهم: إن هللا يقول: إنها بقرة ليست كبيرة السن وال صغيرة، ولكن وسط بين ذلك، 

 فباِدروا بامتثال أمر ربكم.

فاستمروا في جدالهم وتعنُّتهم قائلين لموسى عليه السالم: ادُع ربك حتى يبين لنا  - 69

ْفرة، تُعجب كل  ما لونها، فقال لهم موسى: إن هللا يقول: إنها بقرة صفراء شديدة الصُّ

 من ينظر إليها.

ثم تمادوا في تعنُّتهم قائلين: ادُع لنا ربك حتَّى يبين لنا مزيًدا من صفاتها؛ ألن  - 80

ن إ-البقر المتصف بالصفات المذكورة كثير ال نستطيع تعيينها من بينها. مؤكدين أنهم 

 مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها. -شاء هللا

فقال لهم موسى: إن هللا يقول: إن صفة هذه البقرة أنها غير مذلّلة بالعمل في  - 81

الحراثة، وال في سقاية األرض، وهي سالمة من العيوب، ليس فيها عالمة من لون 

ذي يعيِّن البقرة آخر غير لونها األصفر، وعندئذ قالوا: اآلن جئت بالوصف الدقيق الَّ 

 تماًما، وذبحوها بعد أن أوشكوا أال يذبحوها بسبب الجدال والتعنت.

واذكروا حين قتلتم واحًدا منكم فتدافعتم، كلٌّ يدفع عن نفسه تهمة القتل، ويرمي  - 82

 بها غيره، حتَّى تنازعتم، وهللا ُمخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريء.

القتيل بجزء من البقرة التي أُِمْرتم بذبحها؛ فإن هللا سيُحييه  فقلنا لكم: اضربوا - 83

ليخبر َمن القاتل! ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله. ومثل إحياء هذا الميت يحيي هللا الموتى 

 يوم القيامة، ويريكم الدالئل البينة على قدرته، لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقًّا باهلل تعالى.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

* هذه القصة فيها العبرة والعظة ببيان بعض مساوئ اليهود ومواقفهم المتشددة 1

 وأهم العظات ما يلي:والمعاندة، 
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ليس التشدد في الدين محمودا، وليس اإللحاف في كثرة السؤال مرغوبا فيه، لذا  -1

القرآن، بقوله: يا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا، ال تَْسئَلُوا َعْن نهانا هللا تعالى عن ذلك وقت نزول 

   [101/ 5أَْشياَء إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم ]المائدة 

 َزاَغتِ  ِحينَ  َخَرجَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ا الظُّْهَر، فََصلَّى الشَّْمسُ  اَعةَ، فََذَكرَ  الِمْنبَِر، علَى قَامَ  َسلَّمَ  فَلَمَّ  يََدْيهَا بْينَ  أنَّ  وَذَكرَ  السَّ

ِ  عْنه، فَْليَْسأَلْ  شيءٍ  عن يَْسأَلَ  أنْ  أَحبَّ  َمن: قالَ  ثُمَّ  ِعظَاًما، أُُموًرا  عن تَْسأَلُونِي ال فََوهللاَّ

 وأَْكثَرَ  البَُكاَء، النَّاسُ  فأْكثَرَ : أنَسٌ  قالَ  هذا، َمقَاِمي في ُدْمتُ  ما به أْخبَْرتُُكمْ  إالَّ  شيءٍ 

ِ  َرسولُ   أْينَ : فَقالَ  َرُجلٌ  إلَْيهِ  فَقَامَ : أنَسٌ  فَقالَ  َسلُونِي،: يَقُولَ  أنْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ؟ َرسولَ  يا َمْدَخلِي ِ  عبدُ  فَقَامَ  النَّاُر،: قالَ  هللاَّ ِ؟ َرسولَ  يا أبِي َمن: فَقالَ  ُحَذافَةَ  بنُ  هللاَّ  هللاَّ

 ُرْكبَتَْيهِ  علَى ُعَمرُ  فَبََركَ  َسلُونِي، َسلُونِي: يَقُولَ  أنْ  أْكثَرَ  ثُمَّ : قالَ  ُحَذافَةُ، أبُوكَ : قالَ 

ِ  َرِضينَا: فَقالَ  دٍ  ِدينًا، وباإلْساَلمِ  َربًّا، باهللَّ : قالَ  َرسواًل، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى وبُِمَحمَّ

ِ  َرسولُ  فََسَكتَ  ِ  َرسولُ  قالَ  ثُمَّ  ذلَك، ُعَمرُ  قالَ  ِحينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 هذا ُعْرضِ  في آنِفًا، والنَّارُ  الَجنَّةُ  َعلَيَّ  ُعِرَضتْ  لقَدْ  بيَِدهِ  نَْفِسي والذي: وسلَّمَ  عليه

 .والشَّرِّ  الَخْيرِ  في َكاليَومِ  أرَ  فَلَمْ  أَُصلِّي، وأَنَا الَحائِِط،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1085: الرقم أو الصفحة

 أيُّها يا)  فقال خطَب وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

: قال ؟ هللاِ  رسولَ  يا عامٍ  أُكلَّ  فقال رجلٌ  فقام(  الحجَّ  عليكم افتَرض قد هللاَ  إنَّ  النَّاسُ 

اتٍ  ثالثَ  أعادها حتَّى عنه فسَكت  قُْمتُم ما وَجبَت ولو لوَجبَت، نَعم،: قُْلتُ  لو: ) قال مرَّ

 فإذا أنبيائِهم على واختالفِهم سؤالِهم بكثرةِ  قْبلكم الَّذينَ  هلَك فإنَّما تُِرْكتُم ما َذُروني بها

 هذه أنَّ  وذَكر(  استَطْعتُم ما منه فأتوا بشيءٍ  أَمْرتُكم وإذا فاجتنِبوه شيءٍ  عن نهَْيتُكم

 تُْبدَ  إِنْ  أَْشيَاءَ  َعنْ  تَْسأَلُوا اَل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا: }ذلك في نَزلت المائدةِ  في الَّتي اآليةَ 

 [101: المائدة{ ]تَُسْؤُكمْ  لَُكمْ 

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

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0105: الرقم أو الصفحة حبان

ِ  رسولُ  خطبَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ُ  صلَّى هللاَّ  إنَّ  فقالَ  النَّاسَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 َ  حتَّى عنهُ  فَسَكتَ  ؟ عامٍ  كلِّ  في:  رجلٌ  فقالَ  الَحجَّ  عليكمُ  فَرضَ  قد ، وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 ، تَرْكتُُكم ما َذروني بِها قمتُمْ  ما َوَجبَتْ  ولَو ، لَوَجبَتْ  نَعم قُلتُ  لَو:  فقالَ  ثالثًا أعاَدهُ 

 بالشَّيءِ  أمرتُُكم فإذا ، أنبيائِِهم علَى واختالفِِهم سؤالِِهم بَِكثرةِ  قبلَُكم كانَ  من هلَكَ  فإنَّما

 فاجتَنبوهُ  شيءٍ  عن نَهَيتُُكم وإذا ، استَطعتُمْ  ما بهِ  فُخذوا
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 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0359: الرقم أو الصفحة

 ومسلم مختصراً،( 0318) والترمذي ،(1099) البخاري أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 0358) والنسائي يسير، باختالف( 50351) وأحمد ،(5001)

 شيءٍ  عن َسأَلَ  َمن ُجْرًما، الُمْسلِِمينَ  أَْعظَمَ  إنَّ  وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص

ْم، لَمْ  مَ  يَُحرَّ  .َمْسأَلَتِهِ  أَْجلِ  ِمن فَُحرِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1098: الرقم أو الصفحة

 ذلك بخالفِ  الشَّرعُ  يَِردَ  حتَّى اإلباحةُ، األشياءِ  في األصلَ  أنَّ : الحديث   هذا وفي

: ثالثًا لكم وَكِرهَ  ثالثًا، لكم َرِضيَ  وَجلَّ  عزَّ  هللا إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ه لَِمن تَنَصحوا وأنْ  شيئًا، به تُشِركوا وال تَعبُدوه أنْ  لكم َرِضيَ   وأنْ  أَمَركم، هللاُ  والَّ

قوا، وال جميًعا، هللاِ  بَحْبلِ  تَعتَِصموا  وإضاعةَ  السؤاِل، وكثرةَ  وقال، قيلَ : لكم وَكِرهَ  تَفَرَّ

 .المالِ 

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

 مسلم شرط على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  9159: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 9159) وأحمد ،(5151) مسلم أخرجه:  التخريج

َ  إنَّ وفي الصحيح عن المغيرة بن شعبة  مَ  هللاَّ هَاِت، ُعقُوقَ : علَْيُكم َحرَّ  وَوْأدَ  األُمَّ

َؤاِل، وَكْثَرةَ  وقاَل، قيلَ  لَُكمْ  وَكِرهَ  وهَاِت، وَمنَعَ  البَنَاِت،  .الَمالِ  وإَضاَعةَ  السُّ

البخاري  صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  شعبة بن المغيرة:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0509: الرقم أو الصفحة

ِ  نَبِيَّ  إنَّ  وفي الصحيح عن المغيرة بن شعبة   في يقولُ  كانَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال: َصاَلةٍ  ُكلِّ  ُدبُرِ   ُكلِّ  علَى وهو الَحْمُد، وله الُمْلُك، له له، َشِريكَ  ال وْحَدهُ  هللاَّ

 ِمْنكَ  الَجدِّ  َذا يَْنفَعُ  واَل  َمنَْعَت، لِما ُمْعِطيَ  واَل  أْعطَْيَت، لِما َمانِعَ  ال اللَّهُمَّ  قَِديٌر، شيءٍ 

َؤاِل، وَكْثَرةِ  وقاَل، قيلَ  عن يَْنهَى كانَ  إنَّه إلَْيهِ  وَكتَبَ  الَجدُّ   وكانَ  الَماِل، وإَضاَعةِ  السُّ

هَاِت، ُعقُوقِ  عن يَْنهَى  .وهَاتِ  وَمْنعٍ  البَنَاِت، وَوْأدِ  األُمَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  شعبة بن المغيرة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1080: الرقم أو الصفحة
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 والسؤال المنهي عنه: -0

مثل السؤال عما أخفاه هللا تعالى عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن قيام   --1

 الساعة، وعن حقيقة الروح، وعن سر القضاء والقدر، 

 في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  مع أْمِشي أنَا بْينَا وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

أُ  وهو الَمِدينَِة، َخِربِ   بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  اليَهُوِد، ِمنَ  بنَفَرٍ  فََمرَّ  معهُ، َعِسيبٍ  علَى يَتََوكَّ

وِح؟ َعنِ  َسلُوهُ : لِبَْعضٍ   تَْكَرهُونَهُ، بشيءٍ  فيه يَِجيءُ  ال تَْسأَلُوهُ، ال: بَْعُضهُمْ  وقَالَ  الرُّ

وُح؟ ما القَاِسمِ  أبَا يا فَقَالَ  منهْم، َرُجلٌ  فَقَامَ  لَنَْسأَلَنَّهُ،: بَْعُضهُمْ  فَقَالَ   إنَّه: فَقُلتُ  فََسَكَت، الرُّ

ا فَقُْمُت، إلَْيِه، يُوَحى وحِ  َعنِ  َويَْسأَلُونَكَ : )قَالَ  عْنه، اْنَجلَى فَلَمَّ وحُ  قُلِ  الرُّ  أْمرِ  ِمن الرُّ

 .قَِراَءتِنَا في هََكَذا: األْعَمشُ  قَالَ (. قَلِياًل  إالَّ  الِعْلمِ  ِمنَ  أُوتُوا وما َربِّي

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  501: الرقم أو الصفحة

 (0185) ومسلم له، واللفظ( 501) البخاري أخرجه:  التخريج

وحَ  أنَّ  :الحديث   في --5  بعلِمه، هللاُ  استأثَر القدسيَِّة، هللاِ  أسرارِ  ِمن وسرٌّ  غيٌب، الرُّ

 .حقيقتَه ونجهَلُ  آثاَره، نعِرفُ  مخلوقاتِه، بعضَ  وأوَدعه

 .شيءٍ  بكلِّ  يُحيطُ  ال البشريَّ  العقلَ  وأنَّ  وضآلتُه، اإلنسانِ  علمِ  قلَّةُ : وفيه --2

 والسؤال على سبيل التعنت والعبث واالستهزاء،  --2

 وسؤال المعجزات، وطلب خوارق العادات عنادا وتعنتا،  --3

 والسؤال عن األغاليط، --2

 والسؤال عما ال يحتاج إليه، وليس في الجواب عنه فائدة عملية،  --5

 والسؤال عما سكت عنه الشرع من الحالل والحرام.  --6

وقد سجل هللا على اليهود ذنب الوقوف في السؤال موقف المستهزئ المعاند  -3

 المجادل المتشدد المنكر الحق الصريح.

بح بقرة دون غيرها من الحيوان، ألنها من جنس ما عبدوه وهو كان األمر بذ -2

 العجل، ليهون عندهم أمر تعظيمه.

 استهزاؤهم بأوامر األنبياء عّرضهم للوم والتوبيخ والعقاب. -5
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إحياء القتيل بقتل حي أظهر لقدرته تعالى في اختراع األشياء من أضدادها. وقد  --6

رة البقرة في خمسة مواضع: في قوله تعالى: ثُمَّ ذكر هللا تعالى إحياء الموتى في سو

 بََعْثناُكْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم، وفي هذه القصة: فَقُْلنا: اْضِربُوهُ بِبَْعِضها

ُ: ُموتُوا ثُمَّ أَْحياهُْم  --8 وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهو ألوف: فَقاَل لَهُُم هللاَّ

ُ ِمائَةَ عاٍم، ثُمَّ بََعثَهُ ]البقرة [ . وفي قصة عزير: فَ 223/ 2]البقرة  [ 259/ 2أَماتَهُ هللاَّ

 [ .260/ 2وفي قصة إبراهيم: َربِّ أَِرنِي َكْيَف تُْحِي اْلَمْوتى ]البقرة 

 بََدْأنَا كما: }قََرأَ  ثُمَّ  ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُْحَشُرونَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

لَ  لُ [ 102: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إنَّا َعلَْينَا َوْعًدا نُِعيُدهُ  َخْلقٍ  أَوَّ  إِْبَراِهيُم، يُْكَسى َمن فأوَّ

َماِل، َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجالٍ  يُْؤَخذُ  ثُمَّ   إنَّهُمْ : فيُقَالُ  أَْصَحابِي،: فأقُولُ  الشِّ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ  فَاَرْقتَهُْم، ُمْنذُ  ابِِهمْ أَْعقَ  علَى ُمْرتَدِّ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ

ا فيهم، ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوفَّْيتَنِي فَلَمَّ  َوأَْنتَ  عليهم، الرَّ

ْبهُمْ  إنْ  َشِهيٌد، شيءٍ  ُكلِّ  علَى { الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإنَّكَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ِعبَاُدَك، فإنَّهُمْ  تَُعذِّ

دُ : قالَ  ،[117: المائدة] ، يُوُسفَ  بنُ  ُمَحمَّ ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِريُّ  قَبِيَصةَ، عن هللاَّ

ونَ  هُمُ : قالَ  وا الَِّذينَ  الُمْرتَدُّ ُ  َرِضيَ  بَكرٍ  أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكرٍ  أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَدُّ  .عْنه هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0551: الرقم أو الصفحة

 .الَغيبِ  عنِ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إخباُره :الحديث   في --5

 .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --2

 .السَّالم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --3

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --2

يصةٍ  غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخصُّ  قَد هللاَ  أنَّ : وفيه --5  َعن بها يَتَميَّز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره،

البريئة، وإنما أخره بالذكر عن ذكر موقفهم اإلنكار الشديد على قتل النفس  - --7

االستهزائي العنادي، اهتماما واستهجانا وتقريعا لموقف العناد، وتشويقا إلى معرفة 

سبب ذبح البقرة، وهذا الموقف ديدن اليهود وطبيعتهم التي ال تفارقهم. والكتاب 

ذكر الكالم بما الكريم ال يراعي ترتيب المؤرخين في سرد األحداث والوقائع، وإنما ي

 يتفق مع هدفه: وهي العظة والعبرة، واجتذاب األنظار وإثارة االنتباه.
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ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  يَْشهَدُ  ُمْسلٍِم، اْمِرئٍ  َدمُ  يَِحلُّ  ال وفي الصحيح عن عبدهللا بن مسعود  هللاَّ

ِ، َرسولُ  وأَنِّي انِي، والثَّيِّبُ  بالنَّْفِس، النَّْفسُ : ثَالثٍ  بإْحَدى إالَّ  هللاَّ ينِ  ِمنَ  والماِرقُ  الزَّ  الدِّ

 .لِْلَجماَعةِ  التَّاِركُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3919: الرقم أو الصفحة

اليهود، ليس هناك أشد استهجانا وغرابة من جعل الحجارة أنفع من قلوب  --9

لخروج الماء منها، قال مجاهد: ما ترّدى حجر من رأس جبل، وال تفجر نهر من 

 حجر، وال خرج منه ماء إال من خشية هللا، نزل بذلك القرآن الكريم.

وهذا يعني أن خشية الحجارة هنا حقيقية، كقوله تعالى: َوإِْن ِمْن َشْيٍء إاِلَّ يَُسبُِّح بَِحْمِدِه 

 .[ 22/ 18]اإلسراء 

 في واإِليمانُ  الَمْشِرِق، في واْلَجفاءُ  القُلُوبِ  ِغلَظُ  عبدهللا بن جابروفي الصحيح عن  

 .الِحجازِ  أْهلِ 

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

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

 .وَمعادنِهم الناسِ  بأحوالِ  النَّبيِّ  َمعِرفةِ  بَيانُ : الحديث   وفي --5

 .الناسِ  ِمن َغيِرهم على الِحجازِ  أهلِ  فَضلِ  بيانُ : وفيه --2

ِ  َرسولُ  أََشارَ  وفي الصحيح عن أبي السعود عقبة بن عمرو  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اِديَن، في القُلُوبِ  وِغلَظَ  القَْسَوةَ  إنَّ  أاَل  هُنَا، هَا يََمانٍ  اإليَمانُ  فَقالَ  اليََمنِ  نَْحوَ  بيَِدهِ   الفَدَّ

 .وُمَضرَ  َربِيَعةَ، في الشَّْيطَانِ  قَْرنَا يَْطلُعُ  َحْيثُ  اإلبِِل، أْذنَابِ  أُُصولِ  ِعْندَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عقبة مسعود أبو:  الراوي

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

 (15) ومسلم له، واللفظ( 0000) البخاري أخرجه:  التخريج

وحكى الطبري عن بعض المفسرين: أن خشية الحجارة من باب المجاز   --10

يُِريُد أَْن يَْنقَضَّ ]الكهف  واالستعارة، كما استعيرت اإلرادة للجدار، في قوله تعالى:

 (.265/1[ )تفسير القرطبي 88/ 17
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البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وبه قال جمهور في قصة  -11

 األصوليين غير اإلمام الشافعي.

استدل اإلمام مالك على صحة القول بالقسامة * بقول المقتول: دمي عند فالن، أو  -7

 فالن قتلني. ومنعه الشافعي وجمهور العلماء، ألن قول المقتول:

 خبر يحتمل الصدق والكذب.دمي عند فالن، أو فالن قتلني، 

هي خمسون يمينا من خمسين رجال، يقسمها في رأي الحنفية أهل المحلة  * القسامة:

التي وجد فيها القتيل ويتخيرهم ولي الدم، لنفي تهمة القتل عن المتهم. وعند الجمهور: 

 يحلفها أولياء القتيل إلثبات تهمة القتل على الجاني.

 ثُمَّ  لِلنَّاِس، يَْوًما َسِريَرهُ  أْبَرزَ  الَعِزيزِ  عبدِ  بنَ  ُعَمرَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

، بهَا القََودُ  القََساَمةُ : نَقُولُ : قالَ  القََساَمِة؟ في تَقُولونَ  ما: فَقالَ  فََدَخلُوا، لهمْ  أِذنَ   وقدْ  َحقٌّ

 أِميرَ  يا: فَقُلتُ  لِلنَّاِس، ونََصبَنِي قِاَلبَةَ؟ أبَا يا تَقُولُ  ما: لِي قالَ . الُخلَفَاءُ  بهَا أقَاَدتْ 

 َشِهُدوا منهمْ  َخْمِسينَ  أنَّ  لو أَرأَْيتَ  الَعَرِب، وأَْشَرافُ  األْجنَادِ  ُرُؤوسُ  ِعْنَدكَ  الُمْؤِمنِيَن،

 أَرأَْيتَ : قُلتُ . اَل : قالَ  تَْرُجُمهُ؟ أُكْنتَ  يََرْوهُ، لَمْ  َزنَى، قدْ  أنَّه بِدَمْشقَ  ُمْحَصنٍ  َرُجلٍ  علَى

: قالَ  يََرْوهُ؟ ولَمْ  تَْقَطُعهُ  أُكْنتَ  َسَرَق، أنَّه بِحْمصَ  َرُجلٍ  علَى َشِهُدوا منهمْ  َخْمِسينَ  أنَّ  لو

ِ : قُلتُ  اَل، ِ  َرسولُ  قَتَلَ  ما فََوهللاَّ  ثاََلثِ  إْحَدى في إالَّ  قَطُّ  أَحًدا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 هللاََّ  َحاَربَ  َرُجلٌ  أوْ  إْحَصاٍن، بَْعدَ  َزنَى َرُجلٌ  أوْ  فَقُتَِل، نَْفِسهِ  بَجِريَرةِ  قَتَلَ  َرُجلٌ : ِخَصالٍ 

ِ  َرسولَ  أنَّ : َمالِكٍ  بنُ  أنَسُ  َحدَّثَ  قدْ  أَوليسَ : القَْومُ  فَقالَ . اإلْساَلمِ  َعنِ  واْرتَدَّ  وَرسولَهُ،  هللاَّ

 أنَا: فَقُلتُ  الشَّْمِس؟ في نَبََذهُمْ  ثُمَّ  األْعيَُن، وَسَمرَ  السََّرِق، في قََطعَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

ثُُكمْ  ثَني: أنَسٍ  َحِديثَ  أَُحدِّ ِ  َرسولِ  علَى قَِدُموا ثََمانِيَةً، ُعْكلٍ  ِمن نَفًَرا أنَّ : أنَسٌ  حدَّ  هللاَّ

 أْجَساُمهُْم، َسقَِمتْ فَ  األْرضَ  فَاْستَْوَخُموا اإلْساَلِم، علَى فَبَايَُعوهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

ِ  َرسولِ  إلى ذلكَ  فََشَكْوا  في َراِعينَا مع تَْخُرُجونَ  أفال: قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 وأَْبَوالِهَا، أْلبَانِهَا ِمن فََشِربُوا فََخَرُجوا بَلَى،: قالوا وأَْبَوالِهَا أْلبَانِهَا ِمن فَتُِصيبُونَ  إبِلِِه،

وا، ِ  َرسولِ  َراِعيَ  فَقَتَلُوا فََصحُّ  ذلكَ  فَبَلَغَ  النََّعَم، وأَْطَرُدوا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ   بِهمْ  فأَمرَ  بِهْم، فَِجيءَ  فَأُْدِرُكوا آثَاِرِهْم، في فأْرَسلَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 وأَيُّ : قُلتُ  َماتُوا، حتَّى الشَّْمسِ  في نَبََذهُمْ  ثُمَّ  أْعيُنَهُْم، وَسَمرَ  وأَْرُجلُهُْم، أْيِديِهمْ  فَقُطَِّعتْ 

ا أَشدُّ  شيءٍ  وا هَُؤاَلِء، َصنَعَ  ممَّ  بنُ  َعْنبََسةُ  فَقالَ . وَسَرقُوا وقَتَلُوا اإلْساَلِم، َعنِ  اْرتَدُّ

ِ : َسِعيدٍ   ولَِكنْ  اَل،: قالَ  َعْنبََسةُ؟ يا َحديثِي َعلَيَّ  أتَُردُّ : فَقُلتُ  قَطُّ، َكاليَومِ  َسِمْعتُ  إنْ  وهللاَّ

ِ  وْجِهِه، علَى بالَحديثِ  ِجْئتَ   بْينَ  الشَّْيخُ  هذا َعاشَ  ما بَخْيرٍ  الُجْندُ  هذا يََزالُ  ال وهللاَّ

ِ  َرسولِ  ِمن ُسنَّةٌ  هذا في كانَ  وقدْ : قُلتُ  أْظهُِرِهْم،  عليه َدَخلَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ثُوا األْنَصاِر، ِمنَ  نَفَرٌ   بَْعَدهُ، فََخَرُجوا فَقُتَِل، أْيِديِهمْ  بْينَ  منهمْ  َرُجلٌ  فََخَرجَ  ِعْنَدهُ، فَتََحدَّ

طُ  بَصاِحبِِهمْ  هُمْ  فَإَِذا ِم، في يَتََشحَّ ِ  َرسولِ  إلى فََرَجُعوا الدَّ : فَقالوا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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ِ، َرسولَ  يا طُ  به نَْحنُ  فَإَِذا أْيِدينَا، بْينَ  فََخَرجَ  معنَا، تََحدَّثَ  كانَ  َصاِحبُنَا هللاَّ  في يَتََشحَّ

ِم، ِ  َرسولُ  فََخَرجَ  الدَّ  قَتَلَهُ  تََرْوَن، َمن أوْ  تَظُنُّوَن، بَمن: فَقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 اَل،: قالوا هذا؟ قَتَْلتُمْ  آْنتُمْ : فَقالَ  فََدَعاهُْم، اليَهُودِ  إلى فأْرَسلَ  قَتَلَْتهُ، اليَهُودَ  أنَّ  نََرى: قالوا

 ثُمَّ  أْجَمِعيَن، يَْقتُلُونَا أنْ  يُبَالُونَ  ما: فَقالوا قَتَلُوهُ  ما اليَهُودِ  ِمنَ  َخْمِسينَ  نَْفلَ  أتَْرَضْونَ : قالَ 

يَةَ  أفَتَْستَِحقُّونَ : قالَ  يَْنتَفِلُوَن،  ِمن فََوَداهُ  لِنَْحلَِف، ُكنَّا ما: قالوا ِمنُكم َخْمِسينَ  بأَْيَمانِ  الدِّ

 اليََمنِ  ِمنَ  بَْيتٍ  أْهلَ  فَطََرقَ  الَجاِهلِيَِّة، في لهمْ  َخلِيًعا َخلَُعوا هَُذْيلٌ  َكانَتْ  وقدْ : قُلتُ  ِعنِدِه،

 اليََمانِيَّ  فأَخُذوا هَُذْيٌل، فََجاَءتْ  فَقَتَلَهُ، بالسَّْيفِ  فََحَذفَهُ  منهْم، َرُجلٌ  له فَاْنتَبَهَ  بالبَْطَحاِء،

 يُْقِسمُ : فَقالَ  َخلَُعوهُ، قدْ  إنَّهُمْ : فَقالَ  َصاِحبَنَا، قَتَلَ : وقالوا بالَمْوِسِم، ُعَمرَ  إلى فََرفَُعوهُ 

 منهمْ  َرُجلٌ  وقَِدمَ  َرُجاًل، وأَْربَُعونَ  تِْسَعةٌ  منهمْ  فأْقَسمَ : قالَ  َخلَُعوهُ، ما هَُذْيلٍ  ِمن َخْمُسونَ 

أْ  ِمنَ   آَخَر، َرُجاًل  َمَكانَهُ  فأْدَخلُوا ِدْرهٍَم، بأَْلفِ  منهمْ  يَِمينَهُ  فَاْفتََدى يُْقِسَم، أنْ  فََسأَلُوهُ  ِم،الشَّ

 حتَّى أْقَسُموا، الَِّذينَ  والَخْمُسونَ  فَاْنطَلَقَا: قالوا بيَِدِه، يَُدهُ  فَقُِرنَتْ  الَمْقتُوِل، أِخي إلى فََدفََعهُ 

َماُء، أَخَذْتهُمُ  بنَْخلَةَ، َكانُوا إَذا  علَى الَغارُ  فَاْنهََجمَ  الَجبَِل، في َغارٍ  في فََدَخلُوا السَّ

 ِرْجلَ  فََكَسرَ  َحَجرٌ  واتَّبََعهُما القَِرينَاِن، وأَْفلَتَ  َجِميًعا، فََماتُوا أْقَسُموا الَِّذينَ  الَخْمِسينَ 

 َرُجاًل  أقَادَ  َمْرَوانَ  بنُ  الَملِكِ  عبدُ  كانَ  وقدْ : قُلتُ  َماَت، ثُمَّ  َحْواًل  فََعاشَ  الَمْقتُوِل، أِخي

يَواِن، ِمنَ  فَُمُحوا أْقَسُموا، الَِّذينَ  بالَخْمِسينَ  فأَمرَ  َصنََع، ما بَْعدَ  نَِدمَ  ثُمَّ  بالقََساَمِة،  الدِّ

أْمِ  إلى وَسيََّرهُمْ   .الشَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3988: الرقم أو الصفحة

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  الصحابة من رجل وفي صحيح مسلم  القََساَمةَ  أَقَرَّ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 هللاِ  َرسولُ  بهَا َوقََضى َوَزاَد،. ِمْثلَهُ [: رواية وفي. ]الَجاِهلِيَّةِ  في عليه َكانَتْ  ما علَى

ُ  َصلَّى َعْوهُ  قَتِيلٍ  في األْنَصارِ  ِمنَ  نَاسٍ  بْينَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  .اليَهُودِ  علَى ادَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5310: الرقم أو الصفحة

 .القَسامةَ  وسلَّمُ  عليه هللا صلَّى النَّبِيِّ  إقرارُ  :الحديث   في

لَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  بَنِي لَفِينَا الَجاِهلِيَِّة، في َكانَتْ  قََساَمةٍ  أوَّ

 فَاْنطَلَقَ  أُْخَرى، فَِخذٍ  ِمن قَُرْيشٍ  ِمن َرُجلٌ  اْستَأَْجَرهُ  هَاِشٍم، بَنِي ِمن َرُجلٌ  كانَ  هَاِشٍم،

 أِغْثنِي: فَقَالَ  ُجَوالِقِِه، ُعْرَوةُ  اْنقََطَعتْ  قَدِ  هَاِشٍم، بَنِي ِمن به َرُجلٌ  فََمرَّ  إبِلِِه، في معهُ 

ا ُجَوالِقِِه، ُعْرَوةَ  به فََشدَّ  ِعقَااًل  فأْعَطاهُ  اإلبُِل، تَْنفِرُ  ال ُجَوالِقِي، ُعْرَوةَ  به أُشدُّ  بِعقَالٍ   فَلَمَّ

 ِمن يُْعقَلْ  لَمْ  البَِعيرِ  هذا َشأْنُ  ما: اْستَأَْجَرهُ  الذي فَقَالَ  واِحًدا، بَِعيًرا إالَّ  اإلبِلُ  ُعقِلَتِ  نََزلُوا
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 فََمرَّ  أَجلُهُ، فِيهَا كانَ  بَعًصا فََحَذفَهُ : قَالَ  ِعقَالُهُ؟ فأْينَ : قَالَ  ِعقَاٌل، له ليسَ : قَالَ  اإلبِِل؟ بَْينِ 

 هلْ : قَالَ  َشِهْدتُهُ، وُربَّما أْشهَُد، ما: قَالَ  الَمْوِسَم؟ أتَْشهَدُ : فَقَالَ  اليََمِن، أْهلِ  ِمن َرُجلٌ  به

ةً  ِرَسالَةً  َعنِّي ُمْبلِغٌ  أْنتَ  ْهِر؟ ِمنَ  َمرَّ  الَمْوِسمَ  َشِهْدتَ  أْنتَ  إَذا فََكتَبَ : قَالَ  نََعْم،: قَالَ  الدَّ

 أبِي عن فََسلْ  أَجابُوَك، فإنْ  هَاِشٍم، بَنِي آلَ  يا: فَنَادِ  أَجابُوكَ  فَإَِذا قَُرْيٍش، آلَ  يا: فَنَادِ 

ا الُمْستَأَْجُر، وَماتَ  ِعقَاٍل، في قَتَلَنِي فاَُلنًا أنَّ : فأْخبِْرهُ  طَالِبٍ   أتَاهُ  اْستَأَْجَرهُ، الذي قَِدمَ  فَلَمَّ

: قَالَ  َدْفنَهُ، فََولِيتُ  عليه، القِيَامَ  فأْحَسْنتُ  َمِرَض،: قَالَ  َصاِحبُنَا؟ فََعلَ  ما: فَقَالَ  طَالِبٍ  أبو

ُجلَ  إنَّ  ثُمَّ  ِحينًا، فََمُكثَ  ِمْنَك، َذاكَ  أْهلَ  كانَ  قدْ   وافَى عْنه يُْبلِغَ  أنْ  إلَْيهِ  أْوَصى الذي الرَّ

 بَنُو هِذه: قالوا هَاِشٍم؟ بَنِي آلَ  يا: قَالَ  قَُرْيٌش، هِذه: قالوا قَُرْيٍش، آلَ  يا:  فَقَالَ  الَمْوِسَم،

 ِرَسالَةً، أُْبلَِغكَ  أنْ  فاَُلنٌ  أَمَرنِي: قَالَ  طَالٍِب، أبو هذا: قالوا طَالٍِب؟ أبو أْينَ : قَالَ  هَاِشٍم،

 أنْ  ِشْئتَ  إنْ : ثاََلثٍ  إْحَدى ِمنَّا اْختَرْ : له فَقَالَ  طَالِبٍ  أبو فأتَاهُ . ِعقَالٍ  في قَتَلَهُ  فاَُلنًا أنَّ 

 لَمْ  إنَّكَ  قَْوِمكَ  ِمن َخْمُسونَ  َحلَفَ  ِشْئتَ  وإنْ  َصاِحبَنَا، قَتَْلتَ  فإنَّكَ  اإلبِلِ  ِمنَ  ِمئَةً  تَُؤدِّيَ 

 َكانَتْ  هَاِشٍم، بَنِي ِمن اْمَرأَةٌ  فأتَْتهُ  نَْحلُِف،: فَقالوا قَْوَمهُ  فأتَى به، قَتَْلنَاكَ  أبَْيتَ  فإنْ  تَْقتُْلهُ،

 ِمنَ  بَرُجلٍ  هذا اْبنِي تُِجيزَ  أنْ  أُِحبُّ  طَالٍِب، أبَا يا: فَقَالَتْ  له، ولََدتْ  قدْ  منهْم، َرُجلٍ  تَْحتَ 

 أبَا يا: فَقَالَ  منهمْ  َرُجلٌ  فأتَاهُ  فَفََعَل، األْيَماُن، تُْصبَرُ  َحْيثُ  يَِمينَهُ  تُْصبِرْ  واَل  الَخْمِسيَن،

 بَِعيَراِن، َرُجلٍ  ُكلَّ  يُِصيبُ  اإلبِِل، ِمنَ  ِمئَةٍ  َمكانَ  يَْحلِفُوا أنْ  َرُجاًل  َخْمِسينَ  أَرْدتَ  طَالِبٍ 

 وَجاءَ  فَقَبِلَهَُما، األْيَماُن، تُْصبَرُ  َحْيثُ  يَِمينِي تُْصبِرْ  واَل  نِّيعَ  فَاْقبَْلهُما بَِعيَرانِ  هذانِ 

 وِمنَ  الَحْوُل، َحالَ  ما بيَِدِه، نَْفِسي فََوالَِّذي: َعبَّاسٍ  ابنُ  قَالَ  فََحلَفُوا، وأَْربَُعونَ  ثََمانِيَةٌ 

 تَْطِرفُ  َعْينٌ  وأَْربَِعينَ  الثََّمانِيَةِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0951: الرقم أو الصفحة

 في حنَث َمن عنها يُمِهلْ  لم تعالى هللاَ  وأنَّ  اليميِن، في الِحنثِ  تغليظُ : الحديث   في

 سبحانه باهللِ  وإيمانِه بالحقِّ  إقراِره بعد حنَث َمن أنَّه على المؤمنُ  ليستدلَّ  الجاهليَِّة؛

 .العقوبةِ  ألليمِ  استهدافًا وأعظمُ  ُجرًما، وأفحشُ  َذْنبًا، أغلَظُ  فإنَّه وتعالى،

 [15( : آية 0قسوة قلوب اليهود ]سورة البقرة ) -00

َن  جاَرة  أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإ ن  م  ْن بَْعد  ذل َك فَه َي َكاْلح  ْم م  جاَرة  لَما ث م  قََسْت ق ل وب ك  اْلح 

ْن  ْنها لَما يَْهب ط  م  ْنه  اْلماء  َوإ ن  م  ج  م  ق ق  فَيَْخر  ْنها لَما يَش  ْنه  اأْلَْنهار  َوإ ن  م  ر  م  يَتَفَج 

ا تَْعَمل وَن )  (15َخْشيَة  هللا   َوَما هللا   ب غاف ل  َعم 

 التفسير 

ة والمعجزات الباهرة، حتَّى صارت ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغ - 82

مثل الحجارة، بل أشد صالبة منها؛ فهي ال تتحول عن حالها أبًدا، وأما الحجارة 
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فتتغير وتتحول، فإن من الحجارة ما يتفجر منه األنهار، وإن منها لما يتشفق فيخرج 

ن منه الماء ينابيع جارية في األرض، ينتفع بها الناس والدواب، ومنها ما يسقط م

أعالي الجبال خشية من هللا ورهبة، وليست كذلك قلوبكم، وما هللا بغافل عما تعملون، 

 بل هو عالم به، وسيجازيكم عليه.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

لم يخلق هللا تعالى شيئا في هذا الوجود عبثا، وإنما لفائدة، ففي اآلية داللة على  --1

ونحوها من الجمادات، وأنها تنصاع ألمر هللا، فإن تمردت فئة بعض فوائد األحجار 

من المخلوقات عن الصبغة اإللهية، وأصبحت عديمة النفع، لعدم تأثرها بالعظات 

وعدم قبولها الحق، فاهلل يجازيها جزاء وفاقا، في الدنيا واآلخرة، فيسلط عليها في 

نار جهنم في اآلخرة، إلبائها الحق  الدنيا بعض النقم، إن لم تحركها النّعم، ويعذبها في

 ولعدم طاعتها أوامر هللا تعالى.

 في واإِليمانُ  الَمْشِرِق، في واْلَجفاءُ  القُلُوبِ  ِغلَظُ  عبدهللا بن وفي الصحيح عن  جابر

 .الِحجازِ  أْهلِ 

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

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

 .وَمعادنِهم الناسِ  بأحوالِ  النَّبيِّ  َمعِرفةِ  بَيانُ : الحديث   وفي --5

 .الناسِ  ِمن َغيِرهم على الِحجازِ  أهلِ  فَضلِ  بيانُ : وفيه --2

ِ  َرسولُ  أََشارَ  وفي الصحيح عن أبي السعود عقبة بن عمرو  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اِديَن، في القُلُوبِ  وِغلَظَ  القَْسَوةَ  إنَّ  أاَل  هُنَا، هَا يََمانٍ  اإليَمانُ  فَقالَ  اليََمنِ  نَْحوَ  بيَِدهِ   الفَدَّ

 .وُمَضرَ  َربِيَعةَ، في الشَّْيطَانِ  قَْرنَا يَْطلُعُ  َحْيثُ  اإلبِِل، أْذنَابِ  أُُصولِ  ِعْندَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عقبة مسعود أبو:  الراوي

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

 (15) ومسلم له، واللفظ( 0000) البخاري أخرجه:  التخريج

 ، القْلبُ  إليه واْطمأَنَّ  ، النَّْفسُ  إليه سكنَتْ  ما البِرُّ  وفي الصحيح عن أبي ثعلبة الخشني

 اْلُمفتُونَ  أْفتاَك وإنْ  ، القْلبُ  إليه يَطَمئِنَّ  لمْ  و ، النْفسُ  إليه تَسُكنْ  لمْ  ما واإلْثمُ 

 الصفحة الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخشني ثعلبة أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0995: الرقم أو
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 في نعيم وأبو ،(191( )00/058) والطبراني ،(51111) أحمد أخرجه:  التخريج

 (0/00(( )األولياء حلية))

 بالكالمِ  يَتكلَّمُ  الَكلِِم؛ جوامعَ  أُْعِطيَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبِيَّ  أنَّ  :الحديث   وفي --5

 .كثيرةً  َمعانيَ  يَحِملُ  وهو اليسيرِ 

عُ : وفيه --2 بهاتِ  في الُوقوعِ  عن التَّورُّ زُ  الشُّ  .للنَّفسِ  والتَّحرُّ

 .واإلثمِ  البِرِّ  بْين الفَرقِ  بَيانُ : وفيه --3

ِ  رسولَ  يا:  قُلتُ وفي الصحيح عن أبي ثعلبة الخشني   لي يحلُّ  بما أخبِرني ، هللاَّ

مُ  دَ :  قالَ  عليَّ  ويحرَّ ُ  صلَّى - النَّبيُّ  فَصعَّ بَ  - وسلَّمَ  آلِهِ  وعلَى علَيهِ  هللاَّ  النَّظرَ  فيَّ  وَصوَّ

ُ  صلَّى - النَّبيُّ  فقالَ  ،  واطمأنَّ  النَّفسُ  إليهِ  َسَكنت ما البرُّ :  - وسلَّمَ  آلِهِ  وعلَى علَيهِ  هللاَّ

 الُمفتونَ  أفتاكَ  وإن القلبُ  إليهِ  يطَمئنَّ  ولم النَّفسُ  إليهِ  تسُكن لم ما واإلْثمُ  ، القلبُ  إليهِ 

باعِ  ِمن نابٍ  ذا وال األهليَّ  الِحمارَ  تقَربْ  ال:  وقال  . السِّ

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  الخشني ثعلبة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5009: الرقم أو الصفحة

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخشني ثعلبة أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  51150: الرقم أو الصفحة المسند

(. 110( )00/050) والطبراني له، واللفظ( 51151) أحمد أخرجه:  التخريج

 ،(1101 ،1100) البخاري أخرجه األهلية والحمر ناب ذي كل أكل عن والنهي

 (5803 ،5800) ومسلم

 َمن: فقال ليٍث، بني من َرْهطٍ  في اليَْشُكريَّ  أتَْينا وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان

 موسى أبي مع أقبَْلنا: قال ُحَذيفةَ، حديثِ  عن نسألُكَ  أتَْيناكَ : فقُْلنا. ليثٍ  بنو: فقُْلنا القوُم؟

 لنا، فأِذنَ  لي، وصاِحبٌ  أنا موسى أبا فسألتُ : قال بالكوفِة، الدوابُّ  وغلَتِ  قافِلِيَن،

: قال إليك، خَرجتُ  السوقُ  قامتِ  فإذا المسِجَد، داخلٌ  أنا: لصاحبي فقلتُ  الكوفةَ، فقِدْمنا

 رُجٍل، حديثِ  إلى يستَِمعونَ  رؤوُسهم، قُطِّعتْ  كأنَّما َحْلقةٌ  فيه فإذا المسِجَد، فدَخلتُ 

 أنَت؟ أبصريٌّ : قال هذا؟ َمن: فقلتُ  َجْنبي، إلى فقام رُجلٌ  فجاء عليهم، فقمتُ : قال

 فسِمعتُ  منه، فدنَوتُ : قال هذا، عن تسألْ  لم كوفيًّا كنتَ  لو عَرفُت، قد: قال نَعْم،: قلتُ 

 وكنتُ  الخيِر، عن وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  يسألونَ  الناسُ  كان: يقولُ  ُحَذيفةَ 

، عن أسألُه  هذا بعدَ  هللاِ، رسولَ  يا: قلتُ : قال. يسبِقَني لن الخيرَ  أنَّ  وعَرفتُ  الشرِّ

؟ الخيرِ   يا: قلتُ : قال ِمراٍر، ثالثَ . فيه ما واتَّبِعْ  هللاِ، كتابَ  تعلَّمْ  ُحَذيفةُ، يا: قال شرٌّ

؟ الخيرِ  هذا بعدَ  هللاِ، رسولَ   يا: قلت. فيه ما واتَّبِعْ  هللاِ، كتابَ  تعلَّمْ  ُحَذيفةُ، يا: فقال شرٌّ
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؟ الخيرِ  هذا بعدَ  هللاِ، رسولَ   الشرِّ  هذا بعدَ  هللاِ، رسولَ  يا: قلتُ . وشرٌّ  فِْتنةٌ : قال شرٌّ

 هللاِ، رسولَ  يا: قلتُ  ِمراٍر، ثالثَ . فيه ما واتَّبِعْ  هللاِ، كتابَ  تعلَّمْ  ُحَذيفةُ، يا:  قال خيٌر؟

 يا: قلتُ  -فيهم أو- فيها أقذاٍء، على وجماعةٌ  َدَخٍن، على هُْدنةٌ : قال خيٌر؟ الشرِّ  هذا بعدَ 

ع   ال: قال هي؟ ما الدََّخنِ  على الهُْدنةُ  هللاِ، رسولَ   كانت الذي على أقوام   قلوب   ترج 

؟ الخيرِ  هذا بعدَ  هللاِ، رسولَ  يا: قلتُ : قال. عليه  هللاِ، كتابَ  تعلَّمْ  ُحَذيفةُ، يا: قال شرٌّ

؟ الخيرِ  هذا بعدَ  هللاِ، رسولَ  يا: قلتُ : قال. ِمرارٍ  ثالثَ . فيه ما واتَّبِعْ   فِْتنةٌ : قال شرٌّ

اُء، َعْمياءُ   على عاضٌّ  وأنتَ  ُحَذيفةُ  يا ِمتَّ  فإنْ  الناِر، أبوابِ  على ُدعاةٌ  عليها َصمَّ

 .منهم أحًدا تتَّبِعَ  أنْ  من لك خيرٌ  ِجْذٍل،

 سنن تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5053: الرقم أو الصفحة داود أبي

 شرٌّ  الخيرِ  هذا بعد هل ، هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ  وفي الصحيح عن نصر بن عاصم الليثي

 يا:  قال ؟ خيرٌ  الشَّرِّ  هذا بعد هل ، هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ :  قال.  وشرٌّ  فتنةٌ :  قال ؟

 بعد هل ، هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ :  قال ، ِمرارٍ  ثالثَ .  فيه ما واتَّبِعْ  هللاِ  كتابَ  تعلَّمْ  ، ُحَذيفةُ 

:  قلتُ  – فيهم أو – فيها ، أقذاءٍ  على وجماعةٍ  ، دَخنٍ  على هُدنةٌ :  قال ؟ خيرٌ  الشَّرِّ  هذا

 كانت الَّذي على أقوامٍ  قلوبُ  ترِجعُ  ال:  قال ؟ هي ما الدََّخنِ  على الهُدنةُ  هللاِ  رسولَ  يا

اءُ  عمياءُ  فتنةٌ :  قال ؟ شرٌّ  الخيرِ  هذا أبعد ، هللاِ  رسولَ  يا:  قلتُ :  قال.  عليه  ، صمَّ

 لك خيرٌ  ، َجْذلٍ  على عاضٌّ  وأنت!  حذيفةُ  يا تُمتْ  فإن ، النَّارِ  أبوابِ  على دعاةٌ  عليها

 منهم أحًدا تتبَعَ  أن من

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الليثي عاصم بن نصر:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5053: الرقم أو الصفحة

 [19الى  11( : اآليات 0استبعاد إيمان اليهود ]سورة البقرة ) -05

ن وا  ْن بَْعد  أَفَتَْطَمع وَن أَْن ي ْؤم  ف ونَه  م  ْنه ْم يَْسَمع وَن َكالَم هللا   ث م  ي َحر  ْم َوقَْد كاَن فَر يق  م  لَك 

ه ْم إ لى 11ما َعقَل وه  َوه ْم يَْعلَم وَن ) يَن آَمن وا قال وا آَمن ا َوإ ذا َخال بَْعض  ( َوإ ذا لَق وا ال ذ 

ث ونَه ْم ب ما فَتََح هللا    ْم أَفاَل تَْعق ل وَن )بَْعض  قال وا أَت َحد  ْنَد َرب ك  ْم ب ه  ع  وك  ْم ل ي َحاجُّ ( 13 َعلَْيك 

وَن َوما ي ْعل ن وَن ) رُّ َ يَْعلَم  ما ي س  وَن أَن  هللا  يُّوَن ال يَْعلَم وَن 11أََوال يَْعلَم  ْنه ْم أ م  ( َوم 

 (19اْلك تاَب إ ال  أَمان ي  َوإ ْن ه ْم إ ال  يَظ نُّوَن )

 التفسير 

بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا،  -أيها المؤمنون-أفترجون  - 85

ويستجيبوا لكم؟! وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كالم هللا المنزل عليهم في 
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التوراة؛ ثم يغيِّرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها، وهم يعلمون ِعظَم 

 جريمتهم.

من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعُضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق  - 86

وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة، ولكن  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي محمد 

حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتالومون فيما بينهم بسبب هذه االعترافات؛ ألن 

 صدر عنهم من االعتراف بصدق النبوة. المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما

هؤالء اليهود يسلكون هذا المسلك الَمِشين وكأنهم يغفُلون عن أن هللا يعلم ما  - 88

 يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون منها، وسيظهرها لعباده ويفضحهم.

، ومن اليهود طائفة، ال يعلمون التوراة إال تالوة، وال يفهمون ما دلت عليه - 87

 وليس معهم إال أكاذيب أخذوها من كبرائهم، يظنون أنها التوراة التي أنزلها هللا.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

التحريف والتبديل لكالم هللا أشد الحرام، سواء أكان بالتأويل الفاسد، أم بالتغيير  -1

هللا تعالى بأنهم يبدلون والتبديل، وقد وقع النوعان من أحبار اليهود، وقد نعتهم 

 [ 89/ 2ويحرفون، فقال: فََوْيٌل لِلَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتاَب بِأَْيِديِهْم ]البقرة 

: قالَ  بِأَْيِديِهمْ  اْلِكتَابَ  يَْكتُبُونَ  لِلَِّذينَ  فََوْيلٌ  عنه   هللا    رضيَ  عب اس   ابن   عن  وفي الصحيح 

 الكتابِ  أَْهلِ  في نزلَت

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

 عبد إال الصحيح رجال رجاله:  المحدث حكم خالصة|  05: الرقم أو الصفحة

 والعجلي حبان وابن النسائي وثقه وقد علقمة بن الرحمن

فُونَهُ قال مجاهد والسدي: هم علماء اليهود  -2 الذين يحرفون وفي قوله تعالى: ثُمَّ يَُحرِّ

   التوراة، فيجعلون الحرام حالال والحالل حراما، اتّباعا ألهوائهم.

ُ  صلَّى النَّبيَّ  أتيتُ  وفي الصحيح عن عدي بن حاتم الطائي  عنقي وفي وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

 براءةٌ  سورةِ  في يقرأُ  وسمعتُهُ  الوثَنَ  هذا عْنكَ  اطرح عديُّ  يا فقالَ . َذهبٍ  من صليبٌ 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا َوُرْهبَانَهُمْ  أَْحبَاَرهُمْ  اتََّخُذوا  ولَكنَّهم يعبدونَهم يَكونوا لم إنَّهم أما قالَ  هللاَّ

موا وإذا استحلُّوهُ  شيئًا لَهم أحلُّوا إذا كانوا موه شيئًا علْيهم حرَّ  حرَّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 الحديث شرح|   حسن:  المحدث حكم خالصة|  0081: الرقم أو الصفحة
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 (0081) الترمذي أخرجه:  التخريج

 في أحًدا اتَّبعَ  َمن وأنَّ  وعال، جلَّ  هللاِ  َخصائصِ  ِمن والتَّحريمَ  التَّحليلَ  أنَّ  :الحديث   وفي

 .ُدونِه ِمن إلهًا اتَّخَذه فقد ذلك

ِ  بِْسمِ  بن حرب وفي الصحيح عن أبي سفيان  ْحَمنِ  هللاَّ ِحيمِ  الرَّ  هللاِ  عبدِ  ُمحمدٍ  من ، الرَّ

ومِ  َعظيمِ  ِهَرْقلَ  إلى ورسولِه ا ، الهَُدى اتَّبَعَ  َمنِ  على َسالمٌ  ، الرُّ  أدعوكَ  فإنِّي.  بَعدُ  أمَّ

تينِ  أْجركَ  هللاُ  يُؤتِكَ  ، تَْسلَمْ  أسلِمْ  ، اإلسالمِ  بِدعايةِ   إِْثمَ  عليكَ  فإنَّ  تَولَّْيتَ  فإنَّ  ، َمرَّ

َ  إاِلَّ  نَْعبُدَ  أالَّ  وبَْينَُكمْ  بَْينَنَا َسَواءٍ  َكلَِمةٍ  إلى تََعالَْوا اْلِكتَابِ  أْهلَ  يَا و ، األَِريِسيِّينَ   واَل  هللاَّ

ِ  ُدونِ  من أْربابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ  واَل  َشْيئًا به نُْشِركَ   بِأَنَّا اْشهَُدوا فَقُولُوا تََولَّْوا فَإِنْ  هللاَّ

 ُمْسلُِمونَ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  حرب بن سفيان أبو:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0900: الرقم أو الصفحة

وفي عهد محمد صلّى هللا عليه وسلّم حرفوا نعت الرسول وصفته، وحرفوا آية  -3

يِّيَن َسبِيٌل ]آل عمران  [ وهم العرب، أي ما 85/ 3الرجم، وقالوا: لَْيَس َعلَْينا فِي اأْلُمِّ

أخذنا من أموالهم فهو حل لنا، وقالوا أيضا: ال يضرنا ذنب فنحن أحباء هللا وأبناؤه، 

 (501/0)تفسير الرازي ن ذلك تعالى هللا ع

اكِ  أُْختَ  قَْيٍس، بْنتَ  فَاِطَمةَ  َسأَلَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن فاطمة بنت قيس حَّ  بنِ  الضَّ

ثِينِي: فَقالَ  األَُوِل، الُمهَاِجَراتِ  ِمنَ  َوَكانَتْ  قَْيٍس،  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِمن َسِمْعتِيهِ  َحِديثًا َحدِّ

 ُ ، ِشْئتَ  لَئِنْ : فَقالَتْ  غيِرِه، أََحدٍ  إلى تُْسنِِديهِ  ال وسلََّم، عليه هللاَّ  أََجلْ : لَهَا فَقالَ  ألَْفَعلَنَّ

ثِينِي  في فَأُِصيبَ  يَوَمئٍذ، قَُرْيشٍ  َشبَابِ  ِخيَارِ  ِمن َوهو الُمِغيَرِة، اْبنَ  نََكْحتُ : فَقالَتْ  َحدِّ

لِ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  مع الِجهَادِ  أَوَّ ا وسلََّم، عليه هللاَّ ْحَمنِ  عبدُ  َخَطبَنِي تَأَيَّْمتُ  فَلَمَّ  بنُ  الرَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  أَْصَحابِ  ِمن نَفَرٍ  في َعْوفٍ   َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َوَخَطبَنِي وسلََّم، عليه هللاَّ

 ُ ْثُت، قدْ  َوُكْنتُ  َزْيٍد، بنِ  أَُساَمةَ  َمْواَلهُ  علَى وسلَّمَ  عليه هللاَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  ُحدِّ  هللاَّ

ا أَُساَمةَ  فَْليُِحبَّ  أََحبَّنِي َمن: قالَ  وسلََّم، عليه ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َكلََّمنِي فَلَمَّ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 اْمَرأَةٌ  َشِريكٍ  َوأُمُّ  َشِريكٍ  أُمِّ  إلى اْنتَقِلِي: فَقالَ  ِشْئَت، َمن فأْنِكْحنِي بيَِدَك، أَْمِري: قُلتُ 

يفَاُن، َعلَْيهَا يَْنِزلُ  هللاِ، َسبيلِ  في النَّفَقَةِ  َعِظيَمةُ  األْنَصاِر، ِمنَ  َغنِيَّةٌ،  َسأَْفَعُل،: فَقُلتُ  الضِّ

يفَاِن، َكثِيَرةُ  اْمَرأَةٌ  َشِريكٍ  أُمَّ  إنَّ  تَْفَعلِي، ال: فَقالَ   ِخَماُرِك، َعْنكِ  يَْسقُطَ  أَنْ  أَْكَرهُ  فإنِّي الضِّ

 اْبنِ  إلى اْنتَقِلِي َولَِكنِ  تَْكَرِهينَ  ما بَْعضَ  ِمْنكِ  القَْومُ  فَيََرى َساقَْيِك، عن الثَّْوبُ  فَ يَْنَكشِ  أَوْ 

كِ   ِمنَ  َوهو قَُرْيشٍ  فِْهرِ  فِْهٍر، بَنِي ِمن َرُجلٌ  َوهو َمْكتُوٍم، أُمِّ  اْبنِ  َعْمِرو بنِ  هللاِ  عبدِ  َعمِّ

ا إلَْيِه، فَاْنتَقَْلتُ  منه، هي الذي البَْطنِ   ُمنَاِدي الُمنَاِدي، نَِداءَ  َسِمْعتُ  ِعدَّتي اْنقََضتْ  فَلَمَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  اَلةَ : يُنَاِدي وسلََّم، عليه هللاَّ  الَمْسِجِد، إلى فََخَرْجتُ  َجاِمَعةً، الصَّ
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  مع فََصلَّْيتُ   ظُهُورَ  تَلِي الَّتي النَِّساءِ  َصفِّ  في فَُكْنتُ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ا القَْومِ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قََضى فَلَمَّ  َوهو الِمْنبَِر، علَى َجلَسَ  َصاَلتَهُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

هُ، إْنَسانٍ  ُكلُّ  لِيَْلَزمْ : فَقالَ  يَْضَحُك، ُ : قالوا َجَمْعتُُكْم؟ لِمَ  أَتَْدُرونَ : قالَ  ثُمَّ  ُمَصالَّ  هللاَّ

ِ  إنِّي: قالَ  أَْعلَُم، َوَرسولُهُ   تَِميًما ألنَّ  َجَمْعتُُكْم، َولَِكنْ  لَِرْهبٍَة، َواَل  لَِرْغبَةٍ  َجَمْعتُُكمْ  ما َوهللاَّ

اِريَّ  ثَني َوأَْسلََم، فَبَايَعَ  فََجاءَ  نَْصَرانِيًّا، َرُجاًل  كانَ  الدَّ ثُُكمْ  ُكْنتُ  الذي َوافَقَ  َحِديثًا َوحدَّ  أَُحدِّ

اِل، يحِ َمسِ  عن ثَني الدَّجَّ  لَْخمٍ  ِمن َرُجاًل  ثَاَلثِينَ  مع بَْحِريٍَّة، َسفِينَةٍ  في َرِكبَ  أنَّهُ  حدَّ

 حتَّى البَْحرِ  في َجِزيَرةٍ  إلى أَْرفَُؤوا ثُمَّ  البَْحِر، في َشْهًرا الَمْوجُ  بِهمِ  فَلَِعبَ  َوُجَذاَم،

فِينَةِ  أَْقُربِ  في فََجلَُسوا الشَّْمِس، َمْغِربِ   َكثِيرُ  أَْهلَبُ  َدابَّةٌ  فَلَقِيَْتهُمْ  الَجِزيَرةَ  فََدَخلُوا السَّ

َعِر، َعِر، َكْثَرةِ  ِمن ُدبُِرِه، ِمن قُبُلُهُ  ما يَْدُرونَ  ال الشَّ  أَنَا: فَقالَتْ  أَْنِت؟ ما َوْيلَكِ : فَقالوا الشَّ

اَسةُ، اَسةُ؟ َوما: قالوا الَجسَّ ُجلِ  هذا إلى اْنطَلِقُوا القَْومُ  أَيُّهَا: قالَتْ  الَجسَّ ْيِر، في الرَّ  فإنَّه الدَّ

ا: قالَ  باألْشَواِق، َخبَِرُكمْ  إلى : قالَ  شيطَانَةً، تَُكونَ  أَنْ  منها فَِرْقنَا َرُجاًل  لَنَا َسمَّتْ  لَمَّ

ْيَر، َدَخْلنَا حتَّى ِسَراًعا، فَاْنطَلَْقنَا هُ  َخْلقًا، قَطُّ  َرأَْينَاهُ  إْنَسانٍ  أَْعظَمُ  فيه فَإَِذا الدَّ  ِوثَاقًا، َوأََشدُّ

 قدْ : قالَ  أَْنَت؟ ما َوْيلَكَ : قُْلنَا بالَحِديِد، َكْعبَْيهِ  إلى ُرْكبَتَْيهِ  بْينَ  ما ُعنُقِِه، إلى يََداهُ  َمْجُموَعةٌ 

 َسفِينَةٍ  في َرِكْبنَا الَعَربِ  ِمنَ  أُنَاسٌ  نَْحنُ : قالوا أَْنتُْم؟ ما فأْخبُِرونِي َخبَِري، علَى قََدْرتُمْ 

 هِذه، َجِزيَرتِكَ  إلى أَْرفَأْنَا ثُمَّ  َشْهًرا، الَمْوجُ  بنَا فَلَِعبَ  اْغتَلَمَ  ِحينَ  البَْحرَ  فََصاَدْفنَا بَْحِريٍَّة،

َعِر، َكثِيرُ  أَْهلَبُ  َدابَّةٌ  فَلَقِيَْتنَا الَجِزيَرةَ، فََدَخْلنَا أَْقُربِهَا، في فََجلَْسنَا  ِمن قُبُلُهُ  ما يُْدَرى ال الشَّ

َعِر، َكْثَرةِ  ِمن ُدبُِرهِ  اَسةُ، أَنَا: فَقالَتْ  أَْنِت؟ ما َوْيلَكِ : فَقُْلنَا الشَّ اَسةُ؟ َوما: قُْلنَا الَجسَّ  الَجسَّ

ُجلِ  هذا إلى اْعِمُدوا: قالَتْ  ْيِر، في الرَّ  إلَْيكَ  فأْقبَْلنَا باألْشَواِق، َخبَِرُكمْ  إلى فإنَّه الدَّ

 بَْيَساَن، نَْخلِ  عن أَْخبُِرونِي: فَقالَ  شيطَانَةً، تَُكونَ  أَنْ  نَأَْمن َولَمْ  منها، َوفَِزْعنَا ِسَراًعا،

 أَما: قالَ  نََعْم،: له قُْلنَا يُْثِمُر؟ هلْ  نَْخلِهَا، عن أَْسأَلُُكمْ : قالَ  تَْستَْخبُِر؟ َشأْنِهَا أَيِّ  عن: قُْلنَا

 َشأْنِهَا أَيِّ  عن: قُْلنَا الطَّبَِريَِّة، بَُحْيَرةِ  عن أَْخبُِرونِي: قالَ  تُْثِمَر، ال أَنْ  يُوِشكُ  إنَّه

 أَنْ  يُوِشكُ  َماَءهَا إنَّ  أَما: قالَ  الَماِء، َكثِيَرةُ  هي: قالوا َماٌء؟ فِيهَا هلْ : قالَ  تَْستَْخبُِر؟

 في هلْ : قالَ  تَْستَْخبُِر؟ أْنِهَاشَ  أَيِّ  عن: قالوا ُزَغَر، َعْينِ  عن أَْخبُِرونِي: قالَ  يَْذهََب،

 َوأَْهلُهَا الَماِء، َكثِيَرةُ  هي نََعْم،: له قُْلنَا الَعْيِن؟ بَماءِ  أَْهلُهَا يَْزَرعُ  َوهلْ  َماٌء؟ الَعْينِ 

ون ي: قالَ  َمائِهَا، ِمن يَْزَرُعونَ  ي ينَ  نَب ي   عن أَْخب ر  ن َخَرجَ  قدْ : قالوا فََعَل؟ ما األ م  ةَ  م   َمك 

؟ أَقَاتَلَه  : قالَ  يَْثر َب، َونََزلَ   قدْ  أنَّهُ  فأْخبَْرنَاهُ  بِهْم؟ َصنَعَ  كيفَ : قالَ  ،نََعمْ : ق ْلنَا الَعَرب 

 إنَّ  أَما: قالَ  نََعْم،: قُْلنَا ذلَك؟ كانَ  قدْ : لهمْ  قالَ  َوأَطَاُعوهُ، الَعَربِ  ِمنَ  يَلِيهِ  َمن علَى ظَهَرَ 

 يُْؤَذنَ  أَنْ  أُوِشكُ  وإنِّي الَمِسيُح، أَنَا إنِّي َعنِّي، ُمْخبُِرُكمْ  وإنِّي يُِطيُعوهُ، أَنْ  لهمْ  َخْيرٌ  َذاكَ 

 لَْيلَةً  أَْربَِعينَ  في هَبَْطتُهَا إالَّ  قَْريَةً  أََدعَ  فال األْرضِ  في فأِسيرَ  فأْخُرجَ  الُخُروِج، في لي

ةَ  غيرَ  َمتَانِ  فَهُما َوطَْيبَةَ، َمكَّ  َواِحًدا، أَوْ  َواِحَدةً، أَْدُخلَ  أَنْ  أََرْدتُ  ُكلَّما ِكْلتَاهَُما، َعلَيَّ  ُمَحرَّ

نِي َصْلتًا، السَّْيفُ  بيَِدهِ  َملَكٌ  اْستَْقبَلَنِي منهما  َماَلئَِكةً  منها نَْقبٍ  ُكلِّ  علَى وإنَّ  َعْنهَا، يَُصدُّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ : قالَتْ  يَْحُرُسونَهَا، : الِمْنبَرِ  في بِمْخَصَرتِهِ  َوطََعنَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ْثتُُكمْ  ُكْنتُ  هلْ  أاََل  الَمِدينَةَ، يَْعنِي َطْيبَةُ، هِذه َطْيبَةُ، هِذه َطْيبَةُ، هِذه : النَّاسُ  فَقالَ  ذلَك؟ َحدَّ
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ثُُكمْ  ُكْنتُ  الذي َوافَقَ  أنَّهُ  تَِميٍم، َحديثُ  أَْعَجبَنِي فإنَّه نََعْم، ةَ، الَمِدينَةِ  َوَعنِ  عْنه، أَُحدِّ  َوَمكَّ

أِْم، بَْحرِ  في إنَّه أاََل   الَمْشِرقِ  قِبَلِ  ِمن هَُو، ما الَمْشِرقِ  قِبَلِ  ِمن بَلْ  ال اليََمِن، بَْحرِ  أَوْ  الشَّ

 َرسولِ  ِمن هذا فََحفِْظتُ : قالَتْ  الَمْشِرِق، إلى بيَِدهِ  َوأَْوَمأَ  هو ما الَمْشِرِق، قِبَلِ  ِمن هو ما

ُ  َصلَّى هللاِ   .وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  قيس بنت فاطمة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0850: الرقم أو الصفحة

اَسةِ  ثُبُوتُ : الحديث في --5  .الَجسَّ

الِ  الَمِسيحِ  ثُبوتُ : وفيه --2  .الدَّجَّ

 .الَغْيبِيَّاتِ  عن وإْخباُرهُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ُمعِجزةُ : وفيه --3

ةِ  األُمورِ  عندَ  اإلمامِ  ُخطبةُ : وفيه --2  .الُمِهمَّ

ةَ  فَْضلُ : وفيه --5 الِ  منَ  لهما هللاِ  وِحْفظُ  والَمدينةِ  َمكَّ  .الدَّجَّ

، كما وقع في التوراة، والدليل واضح ووقع التحريف بنوعيه أيضا في اإلنجيل- 5

أصل كال هذين الكتابين، وكتابتهما بأيدي العلماء بعد عشرات السنين، وهو ضياع 

فُوَن اْلَكلَِم َعْن َمواِضِعِه ]النساء   (3/0.)تفسير القرطبي  [26/ 2كما قال تعالى: يَُحرِّ

المالحدة، أما الباطل، من الجهلة أو  وحدث التحريف في القرآن بمعنى التأويل-5 

المبين في قوله  آن، فلم يقع، لتعهد هللا حفظ كتابهالتحريف بإسقاط آية من القر

ْكَر، َوإِنَّا لَهُ لَحافِظُوَن ]الحجر  ْلنَا الذِّ  [ .9/ 15سبحانه: إِنَّا نَْحُن نَزَّ

( من سورة البقرة إلى بطالن التقليد في العقائد وأصول 87وأرشدت اآلية )-6

 تعالى: َوإِْن هُْم إاِلَّ يَظُنُّوَن:األحكام، وعدم االعتداد بإيمان صاحبه، ألن معنى قوله 

يكذبون ويحدثون، ألنه ال علم لهم بصحة ما يتلون، وإنما هم مقلدون ألحبارهم فيما 

 يقرءون به. 

وقد أجمع السلف في صدر اإلسالم وأهل القرون الثالثة على بطالن التقليد في -8

لعقيدة ببرهانها، واألحكام العقائد. وإنما كان الجاهل في تلك القرون يأخذ عن العالم ا

)تفسير المنار بروايتها، وال يتقلد رأيه كيفما كان، من غير بينة وال برهان  

018/5.) 

وأومأ الخطاب في هذه اآليات لليهود المعاصرين للنبي محمد صلّى هللا عليه وسلّم -7

 إلى أنه ال أمل في إيمان اليهود بالقرآن وبدعوة الرسول محمد، 



147 
 

 .اليَهُودُ  بي آلَمنَ  اليَهُوِد، ِمنَ  َعَشَرةٌ  بي آَمنَ  لَوْ  عن أبي هريرةوفي الصحيح 

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0855: الرقم أو الصفحة

 .وُكبرائِهم لرؤسائِهم تقليدٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ : الحديث   فيو

 [90الى  18( : اآليات 0أحبار اليهود وافتراءاتهم ]سورة البقرة )تحريف  -01

وا ب ه  ثََمناً قَ  ْند  هللا   ل يَْشتَر  ْن ع  ْم ث م  يَق ول وَن هذا م  يه  يَن يَْكت ب وَن اْلك تاَب ب أَْيد  ل يالً فََوْيل  ل ل ذ 

يه ْم َوَوْيل  لَه ْم م   ا َكتَبَْت أَْيد  م  ب وَن )فََوْيل  لَه ْم م  ا يَْكس  نَا الن ار  إ ال  18م  ( َوقال وا لَْن تََمس 

ْنَد هللا   َعْهداً فَلَْن ي ْخل َف هللا   َعْهَده  أَْم تَق ول وَن َعلَى هللا     ما ال أَي اماً َمْعد وَدةً ق ْل أَت َخْذت ْم ع 

يئَت ه  فَأ ولئ َك أَْصحاب  الن ار  ه ْم ( بَلى َمْن َكَسَب َسي ئَةً َوأَحاَطْت ب ه  90تَْعلَم وَن ) َخط 

ال حات  أ ولئ َك أَْصحاب  اْلَجن ة  ه ْم ف يها 95ف يها خال د وَن ) ل وا الص  يَن آَمن وا َوَعم  ( َوال ذ 

 (90خال د وَن )

 التفسير

-فهالك وعذاب شديد ينتظر هؤالء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون  - 89

هذا من عند هللا؛ ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنًا زهيًدا في الدنيا، مثل المال : -كذبًا

والرئاسة، فهالك وعذاب شديد لهم على ما كتبته أيديهم مما يَْكِذبون به على هللا، 

 وهالك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة.

أيها -نا النار ولن ندخلها إال أياًما قليلة، قل : لن تمسَّ -كذبًا وغروًرا-وقالوا  - 70

لهؤالء: هل أخذنم على ذلك وعًدا مؤكًدا من هللا؟ فإن كان لكم ذلك؛ فإن هللا ال  -النبي

 ما ال تعلمون؟ -كذبًا وزوًرا-يخلف عهده، أم أنكم تقولون على هللا 

الكفر، وأحاطت  ليس األمر كما يتوهم هؤالء؛ فإن هللا يعذب كل من كسب سيئة - 71

 به ذنوبه من كل جانب؛ ويجازيهم بدخول النار ومالزمتها، ماكثين فيها أبًدا.

والذين آمنوا باهلل ورسوله، وعملوا األعمال الصالحة، ثوابهم عند هللا دخول  - 72

 الجنّة ومالزمتها، ماكثين فيها أبًدا.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

( والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في شرع 89اآلية )تضمنت  -1

هللا، فكل من بدل وغيّر أو ابتدع في دين هللا ما ليس منه، فهو داخل تحت هذا الوعيد 

 الشديد، والعذاب األليم،
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 َردٌّ  فَهو فِيِه، ليسَ  ما هذا أَْمِرنَا في أَْحَدثَ  َمن وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0381: الرقم أو الصفحة

 (5159) ومسلم له، واللفظ( 0381) البخاري أخرجه:  التخريج

 عن والنَّهيُ  بها، وااللتِزامِ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  باتِّباُع ُسنَّةِ  األمر :الَحديث وفي

 .وجلَّ  عزَّ  هللاِ  ِدينِ  في بِدَعةٍ  ُكلِّ 

ِ  رسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا  َ  يحمدُ  ، ُخطبتِهِ  في يقولُ  هللاَّ  هللاَّ

ُ  يَهِدهِ  من يقولُ  ثمَّ  أَهلُهُ  هوَ  بما علْيهِ  ويثني  إنَّ  لَهُ  هاديَ  فال يضلْلهُ  ومن لَهُ  مضلَّ  فال هللاَّ

ِ  كتابُ  الحديثِ  أصدقَ  دٍ  هديُ  اْلهديِ  وأحسنَ  ، هللاَّ  َوكلَّ  محدثاتُها األمورِ  وشرَّ  محمَّ

 والسَّاعةُ  أنا بُعثتُ  يقولُ  ثمَّ  النَّارِ  في ضاللةٍ  َوكلَّ  ضاللةٌ  بدعةٍ  َوكلَّ  بدعةٌ  محدثةٍ 

ت السَّاعةَ  َذكرَ  إذا َوكانَ  َكهاتين  نذيرُ  كأنَّهُ  غضبُهُ  واشتدَّ  صوتُهُ  وعال وجنتاهُ  احمرَّ

اُكم صبََّحكم يقولُ  جيشٍ   فإليَّ  َضياًعا أو َدينًا تَركَ  ومن فلَهلِهِ  مااًل  تَركَ  من قالَ  ثمَّ  مسَّ

 بالمؤمنينَ  أولى وأنا عليَّ  أو

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5111: الرقم أو الصفحة

 (55895) وأحمد له، واللفظ( 5119) والنسائي ،(931) مسلم أخرجه:  التخريج

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا  َخطَبَ  إَذا َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

تْ   َصبََّحُكمْ : يقولُ  َجْيشٍ  ُمْنِذرُ  َكأنَّهُ  حتَّى َغَضبُهُ، َواْشتَدَّ  َصْوتُهُ، َوَعاَل  َعْينَاهُ، اْحَمرَّ

اُكْم، اَعةُ  أَنَا بُِعْثتُ : ويقولُ  َوَمسَّ بَّابَِة، إْصبََعْيهِ  بْينَ  َويَْقُرنُ  َكهَاتَْيِن، َوالسَّ  َواْلُوْسَطى، السَّ

ا: ويقولُ  ٍد، هَُدى الهَُدى َوَخْيرُ  هللاِ، ِكتَابُ  الَحديثِ  َخْيرَ  فإنَّ  بَْعُد، أَمَّ  األُُمورِ  َوَشرُّ  ُمَحمَّ

 َمااًل  تََركَ  َمن نَْفِسِه، ِمن ُمْؤِمنٍ  بُكلِّ  أَْولَى أَنَا: يقولُ  ثُمَّ  َضاَللَةٌ  بْدَعةٍ  َوُكلُّ  ُمْحَدثَاتُهَا،

 النبيِّ  ُخْطبَةُ  َكانَتْ [: رواية وفي. ]َوَعلَيَّ  فَإِلَيَّ  َضيَاًعا أَوْ  َدْينًا، تََركَ  َوَمن فَلَْهلِِه،

ُ  َصلَّى َ، يَْحَمدُ  الُجُمَعةِ  يَومَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  َوقَدْ  ذلَك، إْثرِ  علَى يقولُ  ثُمَّ  عليه، َويُْثنِي هللاَّ

 .بِمْثلِهِ  الَحِديَث، َساقَ  ثُمَّ  َصْوتُهُ، َعاَل 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  931: الرقم أو الصفحة

 .الُخطبَةِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  هْدي اتِّباعِ  على الحثُّ  :الَحديث   وفي --5
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 .النَّاس في للتَّأثير الُخطبَةِ  معَ  التفاُعلِ  إلى الَخطيبِ  تَنبيهُ : وفيه --2

 .الُخطبَةِ  في هللاِ  على والثَّناءِ  بالَحمدِ  البِدايَةُ : وفيه --3

عن تحريف كتاب هللا، ال بركة فيه  -وإن كثر -( أن كل عوض89اآلية )وأبانت  -2

وال خير، فقد وصف هللا تعالى ما يأخذه أحبار اليهود بالقلة إما لفنائه وعدم ثباته، وإما 

 لكونه حراما، ألن الحرام ال بركة فيه، وال يربو عند هللا.

ِ  أعيُذكَ  وفي الصحيح عن كعب بن عجرة  يَكونونَ  أمراءَ  من ُعجرةَ  بنَ  كعبُ  يا باهللَّ

قَهم أبوابَهم غِشيَ  فمن بعدي من  ولستُ  منِّي فليسَ  ظُلِمهم على وأعانَهم كذبِهم في فصدَّ

قهم ولم يغشَ  لم أو أبوابَهم غشيَ  ومن الحوضَ  عليَّ  يِردُ  وال منهُ   ولم كذبِهم في يصدِّ

الةُ  ُعجرةَ  بنَ  كعبُ  يا الحوضَ  عليَّ  وسيَِردُ  منهُ  وأنا منِّي فَهوَ  ظلِمهم على يُِعنهم  الصَّ

ومُ  برهانٌ  َدقةُ  حصينةٌ  جنَّةٌ  والصَّ  كعبُ  يا النَّارَ  الماءُ  يُطفئُ  كما الخطيئةَ  تطفئُ  والصَّ

 بِهِ  أولى النَّارُ  كانتِ  إالَّ  سحتٍ  من نبتَ  لحمٌ  يربو ال إنَّهُ  ُعجرةَ  بنَ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عجرة بن كعب:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  355: الرقم أو الصفحة

 .َكذبِهم وتصديقِ  وإعانَتِهم الظَّلَمةِ  الُوالةِ  على الدُّخولِ  ِمن التَّحذيرُ  :الحديث   وفي --5

الةِ  أداءَ  أنَّ : وفيه --2 ومَ  ووأنَّ  اإليماِن، على دليلٌ  الصَّ  المعاصي ِمن ِوقايةٌ  الصَّ

نوِب، دقةَ  وأنَّ  والذُّ نوبَ  تَْمحو الصَّ  .والخطايا الذُّ

 .النَّارِ  إلى حرامٍ  كلِّ  َمصيرَ  أنَّ : وفيه --3

 ُسْحتٍ  ِمنْ  نبتَ  َجَسدٍ  كلُّ   وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا وأبي بكر الصديق

 بِهِ  أولَى فالنارُ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدهللا بن وجابر الصديق بكر أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5158: الرقم أو الصفحة الجامع

 وجامع الحديث وااليةالتكسب من حرام باي وسيلة يعتبر سحت 

( : بَلى َمْن َكَسَب َسيِّئَةً َوأَحاطَْت بِِه َخِطيئَتُهُ على أن المعلق على 71ودلت اآلية )--3

ُ، ثُمَّ اْستَقاُموا شرطين ال يتم بأقلهما، ومثله قوله تعالى:  إِنَّ الَِّذيَن قالُوا: َربُّنَا هللاَّ

 [ . والخلود في النار: سببه الشرك باهلل.30/ 21]فّصلت 
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 يا: ُمنادٍ  فيُناِدي أْملََح، َكْبشٍ  َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَى وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِبُّونَ  الَجنَِّة، أْهلَ 

 تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِبُّونَ  النَّاِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُمَّ  َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ 

 فال ُخلُودٌ  الَجنَّةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُمَّ  فيُْذبَحُ  َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟

 األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُمَّ  َمْوَت، فال ُخلُودٌ  النَّارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَةٍ  في وهَُؤالءِ  ،{َغْفلَةٍ  في وهُمْ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5100: الرقم أو الصفحة

 وال موتٍ  بال غايٍة، وال أَمدٍ  إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن النَّارِ  أهلِ  خلودُ  :الحديث   وفي

 تَبقَى وال تزولُ  وال تَْفنَى ال النارَ  وأنَّ  ِمنها، يَخُرجون ال وأنَّهم راحٍة، وال نافعةٍ  حياةٍ 

 . التَّوحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى إنَّما وأنَّها خاليةً،

كما ( إلى أن دخول الجنة منوط باإليمان والعمل الصالح معا، 72وأرشدت اآلية )--2

 اإلْسالمِ  في لي قُلْ  هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ    الثقفي عبدهللا بن سفيان عن روى مسلم

ِ، آَمْنتُ : قُلْ : قالَ  َغْيَرَك، أُساَمةَ  أبِي َحديثِ  وفي بَْعَدَك، أَحًدا عْنه أْسأَلُ  ال قَْواًل   ثم باهللَّ

 .اْستَقِمْ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الثقفي عبدهللا بن سفيان:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  09: الرقم أو الصفحة

( هو منهج القرآن الكريم في البيان، 72، 71اآليتين المذكورتين )والجمع بين --5

فإن هللا سبحانه يقرن عادة بين الوعد والوعيد، ويذكر أهل الخير وأهل الشر، 

وأصحاب الجنة وأصحاب النار، لما تقتضيه الحكمة، وإرشاد العباد، بالترغيب مرة 

ذ باللطف والقهر يرقى والترهيب أخرى، والتبشير طورا واإلنذار طورا آخر: إ

 اإلنسان إلى درجة الكمال.

 ومحقَّراتِ  إياكِ  عائشةُ  يا:  وفي الصحيح  أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال

 طالبًا هللاِ  من لها فإنَّ  األعمالِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0550: الرقم أو الصفحة

 (05551) وأحمد له، واللفظ( 5050) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 [90( : آية 0مخالفة اليهود المواثيق ]سورة البقرة ) -03
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َ َوب اْلوال َدْين  إ ْحساناً َوذ ي اْلق ْربى  يثاَق بَن ي إ ْسرائ يَل ال تَْعب د وَن إ ال  هللا  َوإ ْذ أََخْذنا م 

كاةَ ث م  تََول ْيت ْم إ ال   الةَ َوآت وا الز  وا الص  ْسناً َوأَق يم  َواْليَتامى َواْلَمساك ين  َوق ول وا ل لن اس  ح 

وَن ) ْعر ض  ْم َوأَْنت ْم م  ْنك   (90قَل يالً م 

 التفسير 

دوا  -يا بني إسرائيل-واذكروا  - 73 هللا وال العهد المؤكد الَّذي أخذناه عليكم، بأن توحِّ

تعبدوا معه غيره، وبأن تحسنوا إلى الوالدين واألقارب واليتامى والمساكين 

المحتاجين، وبأن تقولوا للناس كالًما حسنًا، أمًرا بالمعروف ونهيًا عن المنكر بال 

غلظة وشدة، وبأن تؤدوا الصالة تامة على نحو ما أمرتكم، وبأن تؤتوا الزكاة 

أنفسكم، فما كان منكم بعد هذا العهد إال أن انصرفتم بصرفها لمستحقيها طيّبة بها 

 ُمعرضين عن الوفاء بما أخذ عليكم.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

إن األمور التي ذّكر هللا بها بني إسرائيل في هذه اآلية، أمر بها جميع الخلق،  -1

ماعي، وجاء الترتيب في ولذلك خلقهم، وهي تكّون النظام الديني واألخالقي واالجت

اآلية بتقديم األهم فاألهم، فقدم حق هللا تعالى ألنه المنعم في الحقيقة على حق العباد، 

ثم ذكر الوالدين لحقهما في تربية الولد، ثم القرابة، ألن فيهم صلة الرحم، ثم اليتامى 

 لقصورهم، ثم المساكين لضعفهم، وهي تشمل ما يلي:

: فهي برهان االعتقاد الصحيح ودليل اإليمان من شريك لهعبادة هللا وحده ال  -5

جميع الناس، كما قال تعالى: َوما أَْرَسْلنا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ ال إِلهَ 

ٍة 25/ 21إاِلَّ أَنَا فَاْعبُُدوِن ]األنبياء  َرُسواًل أَِن [ . وقال تعالى: َولَقَْد بََعْثنا فِي ُكلِّ أُمَّ

َ، َواْجتَنِبُ   [ 36/ 16وا الطَّاُغوَت ]النحل اْعبُُدوا هللاَّ

 فأتَاهُ  لِلنَّاِس، يَْوًما بَاِرًزا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ   وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه، وَماَلئَِكتِِه، باهللَّ

َ، تَْعبُدَ  أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ   وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللاَّ

اَلةَ، َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الصَّ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ  الَمْفُروَضةَ، الزَّ

 َ اَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإنَّه تََراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  السَّ

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ   ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َربَّهَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ  السَّ

ُ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال َخْمسٍ  في البُْنيَاِن، في البُْهمُ  لِ اإلبِ  : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  تَاَل  ثُمَّ  هللاَّ

َ  إنَّ } اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُمَّ  اآليَةَ،[ 32: لقمان{ ]السَّ  شيئًا، يََرْوا فَلَمْ  ُردُّ

 .ِدينَهُمْ  النَّاسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ 
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

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

 منهما لكل   كان بينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أنَّ  على داللةٌ  الحديث   وفي --5

 .اآلَخرِ  في يدُخلُ  ما فيه دَخل أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى،

لِ  على داللةٌ  أيًضا وفيه --2  لَهَا فَتََمثَّلَ : }تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشكُّ

 [.18: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا

: هذا يأتي بعد حق هللا، فإن آكد حقوق المخلوقين، وأوالهم اإلحسان إلى الوالدين -2

بذلك حق الوالدين، ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه بالتوحيد وحق الوالدين، ألن 

من جهة الوالدين، ولهذا  -وهو التربية -والنشء الثانيمن عند هللا،  النشأة األولى

/ 31لِي َولِوالَِدْيَك، إِلَيَّ اْلَمِصيُر ]لقمان  قرن تعالى الشكر لهما بشكره، فقال: أَِن اْشُكرْ 

 [ .23/ 18[ وقال: َوقَضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ، َوبِاْلوالَِدْيِن إِْحساناً ]اإلسراء 12

 الَعَملِ  أيُّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسأَْلتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

ِ؟ إلى أَحبُّ  الةُ : قالَ  هللاَّ ؟ ثُمَّ : قالَ  وْقتِها، علَى الصَّ ؟ ثُمَّ : قالَ  الوالَِدْينِ  برُّ  ثُمَّ : قالَ  أيٌّ  أيٌّ

ِ  َسبيلِ  في الِجهادُ : قالَ  ثَني: قالَ  هللاَّ ، حدَّ  .لَزاَدنِي اْستََزْدتُهُ  ولَوِ  بِهنَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  101: الرقم أو الصفحة

: معاشرتهما بالمعروف، والتواضع لهما، وامتثال أمرهما، واإلحسان إلى الوالدين

 والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما، وصلة أهل وّدهما.

 النَّاسِ  أََحقُّ  َمن هللاِ، َرُسولَ  يا: َرُجلٌ  قالَ   عن أبي هريرة وجاء في الحديث الصحيح

ْحبَِة؟ بُحْسنِ  َك،: قالَ  الصُّ َك، ثُمَّ  أُمُّ َك، ثُمَّ  أُمُّ  .أَْدنَاكَ  أَْدنَاكَ  ثُمَّ  أَبُوَك، ثُمَّ  أُمُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1815: الرقم أو الصفحة

 (0159) ومسلم له، واللفظ( 1815) البخاري أخرجه:  التخريج

وهي المعاملة بالمثل ومقابلة المعروف بمثله،  والحكمة في بر الوالدين واضحة:

ْحساُن ]الرحمن  ْحساِن إاِلَّ اإْلِ [ 60/ 55والوفاء للمحسن، كما قال تعالى: هَْل َجزاُء اإْلِ

بشؤونه، فيجب على  فهما بذال للولد وهو صغير كل عناية وعطف بتربيته والقيام

 الولد مكافأتهما على صنعهما.
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: أي القرابة، عطف ذي القربى على الوالدين، وهو يدل اإلحسان إلى ذي القربى -3

على أن هللا تعالى أمر باإلحسان إلى القرابات بصلة األرحام، ألن اإلحسان إليهم مما 

بصالحها، وفسادها يقوم الروابط بينهم، فما األمة إال مجموعة األسر، فصالحها 

بفسادها. وال يعرف فضل األسرة إال في وقت الشدة والكوارث، فعندها يظهر 

 التعاطف والتعاون وترميم األضرار، وإزالة العثرات.

 أبيهِ  ُودِّ  أهلَ  الرجلُ  يصلَ  أن البِرِّ  أَبَرَّ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

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

  مسلم شرط على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1/510: الرقم أو الصفحة

حُ  ِحَمارٌ  له كانَ  َمكَّةَ، إلى َخَرجَ  إَذا كانَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  يَتََروَّ

اِحلَةِ  ُرُكوبَ  َملَّ  إَذا عليه،  الِحَماِر، ذلكَ  علَى يَْوًما هو فَبْينَا َرْأَسهُ، بهَا يَُشدُّ  َوِعَماَمةٌ  الرَّ

، به َمرَّ  إذْ  : َوقالَ  الِحَماَر، فأْعطَاهُ  بَلَى،: قالَ  فاَُلٍن، بنِ  فاَُلنِ  اْبنَ  أَلَْستَ : فَقالَ  أَْعَرابِيٌّ

ُ  َغفَرَ  أَْصَحابِهِ  بَْعضُ : له فَقالَ  َرْأَسَك، بهَا اْشُددْ : قالَ  َواْلِعَماَمةَ، هذا اْرَكبْ   لكَ  هللاَّ

حُ  ُكْنتَ  ِحَماًرا األْعَرابِيَّ  هذا أَْعطَْيتَ  : فَقالَ  َرْأَسَك، بهَا تَُشدُّ  ُكْنتَ  َوِعَماَمةً  عليه، تََروَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  إنِّي ن إن  : يقولُ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ لَةَ  الب ر   أَبَر   م  ل   ص  ج  د   أَْهلَ  الر   و 

يقًا كانَ  أَبَاه   وإن   ي َول يَ  أَنْ  بَْعدَ  أَب يه    .ل ع َمرَ  َصد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0110: الرقم أو الصفحة

ِهما ِصلةَ  الوالَدْينِ  برِّ  ُحسنِ  ِمن أنَّ : الحديث   في --5  .مماتِهما بعد ُودِّ

حابِة، امتثالِ  على دليلٌ : وفيه --2  .إليه َومسارعتِهم الخيرِ  في ورْغبتِهم الصِّ

، عزَّ  هللاِ  رحمةِ  َسعةُ : وفيه --3  بِالوالَدْينِ  يختصُّ  ال واسعٌ  بابُه البِرَّ  إنَّ  حيثُ  وجلَّ

 البارِّ  ثوابَ  فَتثابُ  َوالَدْيكَ  بَِرْرتَ  فَإنَّما إليهم؛ أحسْنتَ  إذا أصدقائِهما حتَّى بل فقط؛

 .بِوالَدْيهِ 

 .اْلَوالَدْينِ  أصدقاءِ  إكرامِ  على الحثُّ : وفيه --2

 وهم الصغار الذين ال كاسب لهم من اآلباء. اإلحسان إلى اليتامى: -2

واإلحسان إلى اليتيم: بحسن تربيته وحفظ حقوقه من الضياع، وقد ملئ الكتاب والسنة 

 على كفالته وحفظ ماله، من ذلك مابالوصية به والرأفة به والحض 
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 وأشارَ  ، َكهاتين الجنَّةِ  في اليتيمِ  َوكافلُ  أنا  وفي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي

بَّابةَ :  يعني بأصبَُعْيهِ   والوسطى السَّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الساعدي سعد بن سهل:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5859: الرقم أو الصفحة

 الَجنَّةِ  في َكهاتَْينِ  وهو أنا لَِغْيِرهِ  أوْ  له، اليَتِيمِ  كافِلُ أبي هريرة وفي الصحيح عن 

بَّابَةِ  مالِكٌ  وأَشارَ   .واْلُوْسطَى بالسَّ

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

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

 .وَكفَالتِهم اليَتامى إِلى اإِلحسانِ  على الحثُّ : الحديث   وفي

 يَبِنَّ  حتَّى ثالثًا أو أختينِ  أو ، ثالثًا أو ابنتينِ  عالَ  َمن وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 والتي السبَّابةَ  بأُْصبُعيهِ  وأشار.  َكهاتينِ  الجنَّةِ  في وهوَ  أنا كنتُ  ؛ عنهنَّ  يَموتَ  أو ،

 تلِيهَا

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

 الحديث شرح|   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5810: الرقم أو الصفحة

 وأحمد مختصراً، بنحوه( 5855) والترمذي ،(0305) مسلم أخرجه:  التخريج

 للهيثمي(( الظمآن موارد)) في كما حبان وابن يسير، باختالف( 50589)

 .له واللفظ( 0051)

 أو يَْكبَْرنَ  حتَّى والتَّْربيةِ  بالَمُؤونةِ  البَناتِ  على قامَ  لَِمنْ  الَعظيمُ  الثَّوابُ  :الحديث   في

ْجنَ   . يَتزوَّ

وكان طاوس يرى السعي على األخوات أفضل من الجهاد في سبيل  قال ابن المنذر:

 هللا.

وهم الذين ال يجدون ما ينفقون على أنفسهم، وقد أمر هللا  اإلحسان إلى المساكين: -5

باإلحسان إلى المساكين، وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم، وذلك يكون بالصدقة 

 عليهم، ومواساتهم حين البأساء والضراء،

 بََدا َمى،َوأَعْ  َوأَْقَرعَ  أَْبَرصَ : إِْسَرائِيلَ  بَنِي في ثاََلثَةً  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 ِ  إِلَْيَك؟ أََحبُّ  شيءٍ  أَيُّ : فَقالَ  األْبَرَص، فأتَى َملًَكا، إِلَْيِهمْ  فَبََعثَ  يَْبتَلِيَهُْم، أَنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  هلِلَّ
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 لَْونًا فَأُْعِطيَ  عْنه، فََذهَبَ  فََمَسَحهُ : قالَ  النَّاُس، قَِذَرنِي قدْ  َحَسٌن، َوِجْلدٌ  َحَسٌن، لَْونٌ : قالَ 

 َشكَّ  هو البَقَُر،: قالَ  أَوْ  - اإلبُِل،: قالَ  إِلَْيَك؟ أََحبُّ  الَمالِ  أَيُّ : فَقالَ  َحَسنًا، َوِجْلًدا َحَسنًا،

 نَاقَةً  فَأُْعِطيَ  ،- البَقَرُ : اآلَخرُ  َوقالَ  اإلبُِل، أََحُدهُما قالَ  َواألْقَرَع، األْبَرَص، إنَّ : ذلكَ  في

 َشَعرٌ  قالَ  إِلَْيَك؟ أََحبُّ  شيءٍ  أَيُّ : فَقالَ  األْقَرعَ  َوأَتَى فِيهَا لكَ  يُبَاَركُ : فَقالَ  ُعَشَراَء،

 َحَسنًا، َشَعًرا َوأُْعِطيَ  فََذهَبَ  فََمَسَحهُ : قالَ  النَّاُس، قَِذَرنِي قدْ  هذا، َعنِّي َويَْذهَبُ  َحَسٌن،

 لكَ  يُبَاَركُ : َوقالَ  َحاِماًل، بَقََرةً  فأْعطَاهُ : قالَ  البَقَُر،: قالَ  إِلَْيَك؟ أََحبُّ  الَمالِ  فأيُّ : قالَ 

ُ  يَُردُّ : قالَ  إِلَْيَك؟ أََحبُّ  شيءٍ  أَيُّ : فَقالَ  األْعَمى َوأَتَى فِيهَا،  به فَأُْبِصرُ  بََصِري، إِلَيَّ  هللاَّ

ُ  فََردَّ  فََمَسَحهُ : قالَ  النَّاَس،  فأْعطَاهُ : الَغنَمُ  قالَ  إِلَْيَك؟ أََحبُّ  الَمالِ  فأيُّ : قالَ  بََصَرهُ، إِلَْيهِ  هللاَّ

 َوادٍ  َولِهذا بَقٍَر، ِمن َوادٍ  َولِهذا إِبٍِل، ِمن َوادٍ  لِهذا فَكانَ  هذا، َوَولَّدَ  هذانِ  فَأُْنتِجَ  َوالًِدا، َشاةً 

 بيَ  تَقَطََّعتْ  ِمْسِكيٌن، َرُجلٌ  فَقالَ  َوهَْيئَتِِه، ُصوَرتِهِ  في األْبَرصَ  أَتَى إنَّه ثُمَّ  َغنٍَم، ِمن

ِ  إاِلَّ  اليومَ  بَاَلغَ  فال َسفَِري، في بَالُ الحِ   الَحَسَن، اللَّْونَ  أَْعطَاكَ  بالَِّذي أَْسأَلُكَ  بَك، ثُمَّ  باهللَّ

 فَقالَ  َكثِيَرةٌ، الُحقُوقَ  إنَّ : له فَقالَ  َسفَِري، في عليه أَتَبَلَّغُ  بَِعيًرا َوالَماَل، الَحَسَن، َوالِجْلدَ 

ُ؟ فأْعطَاكَ  فقِيًرا النَّاُس، يَْقَذُركَ  أَْبَرصَ  تَُكنْ  أَلَمْ  أَْعِرفَُك، َكأَنِّي: له  َوِرْثتُ  لقَدْ : فَقالَ  هللاَّ

ُ  فََصيََّركَ  َكاِذبًا ُكْنتَ  إنْ : فَقالَ  َكابٍِر، عن لَِكابِرٍ   في األْقَرعَ  َوأَتَى ُكْنَت، ما إلى هللاَّ

 إنْ : فَقالَ  هذا، عليه َردَّ  ما ِمْثلَ  عليه فََردَّ  لِهذا، قالَ  ما ِمْثلَ : له فَقالَ  َوهَْيئَتِِه، ُصوَرتِهِ 

ُ  فََصيََّركَ  َكاِذبًا ُكْنتَ   ِمْسِكينٌ  َرُجلٌ : فَقالَ  ُصوَرتِِه، في األْعَمى َوأَتَى ُكْنَت، ما إلى هللاَّ

ِ  إاِلَّ  اليومَ  بَاَلغَ  فال َسفَِري، في الِحبَالُ  بيَ  َوتَقَطََّعتْ  َسبِيلٍ  َوابنُ   بالَِّذي أَْسأَلُكَ  بَك، ثُمَّ  باهللَّ

ُ  فََردَّ  أَْعَمى ُكْنتُ  قدْ : فَقالَ  َسفَِري، في بهَا أَتَبَلَّغُ  َشاةً  بََصَركَ  َعلَْيكَ  َردَّ   بََصِري، هللاَّ

ِ  ِشْئَت، ما فَُخذْ  أَْغنَانِي، فقَدْ  َوفقِيًرا ِ، أََخْذتَهُ  بشيءٍ  اليومَ  أَْجهَُدكَ  ال فََوهللاَّ  أَْمِسكْ  فَقالَ  هلِلَّ

ُ  َرِضيَ  فقَدْ  اْبتُلِيتُْم، فإنَّما َمالََك،  .َصاِحبَْيكَ  علَى َوَسِخطَ  َعْنَك، هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0535: الرقم أو الصفحة

 .النَِّعمِ  ُكْفرانِ  منْ  التَّحذيرُ : الحديث   في --5

يِّئَةِ  بحالَتِهِ  اإلنسانِ  تَذكيرُ : وفيه --2  وَدْعَوتِهِ  لِنُْصِحهِ  ذلكَ  كان إذا عليها كان الَّتي السَّ

 .تعالى هللا لُِشكرِ 

دقِة، على الحثُّ : وفيه --3 ْفقِ  الصَّ عفاِء، والرِّ  .لهم الَمعونَةِ  يَدِ  وَمدِّ  بالضُّ

 أو فَْقرٍ  منْ  سابِقًا عليه كان ما نِعمةٍ  في صار إذا يَذُكرَ  أنْ  اإلنسانِ  على أنَّ : وفيه --2

كرِ  لَمزيدِ  يَْدفَُعهُ  ذلكَ  ألنَّ  عاهٍَة، أو َمَرضٍ   .وااِلْمتِنانِ  الشُّ

ْجرُ : وفيه --5 يِّئَةِ  َعواقِبِهِ  منْ  والتَّحذيرُ  البُْخِل، عنِ  الزَّ  .السَّ
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 .وِعبَر َمواِعظَ  منْ  فيه وما القََصصُ : وفيه --6

برَ  أنَّ : وفيه --8  .َزوالِهِ  من للُمْبتَلى َخيًرا يَكونُ  قدْ  الباَلءِ  على الصَّ

 عظم أجر عطاء المسكين وابن السبيل  مناسبة الحديث 

: }  وجلَّ  عزَّ  قولِه فيقال  وفي الصحيح عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن عباس

 مسكينٍ  طعامُ  فديةٌ  ، يكلَّفونَهُ :  يطيقونَهُ {  ِمْسِكينٍ  طََعامُ  فِْديَةٌ  يُِطيقُونَهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى

عَ  فََمنْ }  واحدٍ   َوأَنْ  لَهُ  َخْيرٌ  فَهُوَ }  بمنسوَخةٍ  ليست ، آخرَ  مسكينٍ  طعامُ {  َخْيًرا تََطوَّ

 ال مريضٍ  أو ، الصيامَ  يطيقُ  ال للذي إال هذا في يرخَّصُ  ال{  لَُكمْ  َخْيرٌ  تَُصوُموا

 . يُشفَى

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0053: الرقم أو الصفحة

 جماعِ  من أوتيتُ  قد رجاًل  كنتُ :  قالَ  األنصاري   صخر   بن   سلَمةَ  عنوفي الصحيح   

ا غيري، يؤتَ  لم ما النِّساءِ   ينسلخَ  حتَّى امرأتي ِمن تظاهرتُ  رمضانُ  دخلَ  فلمَّ

 وأَنا النَّهارُ  يُْدِرَكني أن إلى ذلِكَ  في فأتتابعَ  ليلي في منها أصيبَ  أن من فَرقًا رَمضانُ 

 عليها، فوثبتُ  شيءٌ  منها لي تََكشَّفَ  إذ ليلةٍ  ذاتَ  تخُدُمني هيَ  فبينما أنزَع، أن أقِدرُ  ال

ا ِ  رسولِ  إلى معي انطلقوا: فقلتُ  خبري فأخبرتُهُم قومي علَى غدوتُ  أصبحتُ  فلمَّ  هللاَّ

ُ  صلَّى ِ  ال: فقالوا بأمري، فأُْخبَِرهُ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ فُ  نفعُل، ال وهللاَّ  فينا ينزلَ  أن نتخوَّ

ِ  رسولُ  فينا يقولَ  أو قرآنٌ  ُ  صلَّى هللاَّ  ولَِكن عاُرها، علَينا يُبقي َمقالةً  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  فأتيتُ  فَخرجتُ : قالَ . لَكَ  بدا ما فاصنَع أنتَ  اذهب ُ  صلَّى هللاَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

: قالَ . بذاكَ  أَنا: قلتُ  بذاَك؟ أنتَ : قالَ . بذاكَ  أَنا: قلتُ  بذاَك؟ أنتَ : فقالَ  خبري، فأخبرتُهُ 

ِ  ُحْكمَ  فيَّ  فأمضِ  ذا أَنا َوها بذاَك، أَنا: قلتُ  بذاَك؟ أنتَ   أعتِق: قالَ . لذلِكَ  صابرٌ  فإنِّي هللاَّ

 أصبحتُ  ما بالحقِّ  بعثَكَ  والَّذي ال: فقلتُ  بيدي، ُعنقي صفحةَ  فَضربتُ : قالَ . رقبةً 

ِ  رسولَ  يا: قلتُ . َشْهرين فصم: قالَ . غيَرها أملِكُ   في إالَّ  أصابَني ما أصابَني َوهَل هللاَّ

يامِ   وحَشى، هِذهِ  ليلتَنا بِتنا لقد بالحقِّ  بعثَكَ  والَّذي: قلتُ : مسكينًا ستِّينَ  فأطِعم: قالَ . الصِّ

 فأطِعم إليكَ  فليَدفعها لَهُ  فقل ُزَرْيٍق، بَني صدقةِ  صاحبِ  إلى اذهَب: قالَ . عشاءٌ  لَنا ما

 إلى فرَجعتُ : قالَ  عيالِكَ  وعلى عليكَ  بسائِرهِ  استعن ثمَّ  ِمسكينًا، ستِّينَ  وسقًا منها عنكَ 

يقَ  عنَدُكمُ  وجدتُ : فقلتُ  قومي، أِي، وسوءَ  الضِّ ِ  رسولِ  عندَ  ووجدتُ  الرَّ ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

 إليَّ  فدفعوها إليَّ  فادفعوها بصدقتُِكم لي أمرَ  والبَرَكةَ، السَّعةَ  وسلَّمَ  علَيهِ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  يسار بن سليمان:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0088: الرقم أو الصفحة
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برِ  إظهارُ : الحديث   وفي --5  .الباَلءِ  عند الصَّ

 .بمعصيةٍ  أتى َمن لكلِّ  والزجرُ  الِعتابُ : وفيه --2

 .المعصيةِ  من بالتوبةِ  اإلسراعُ : وفيه --3

 بَمن ورفقٍ  تيسيرٍ  من وسلَّم عليه هللا صلَّى هللاِ  َرسولِ  عندَ  كان ما بيانُ : وفيه --2

 .معه

 .بعَدها التي فليأتِ  يَستطعْ  لم فَمن الترتيِب؛ على تأتي الظِّهارِ  كفَّارة أنَّ : وفيه --5

 على صاحبُها يُعانُ  ولكن أنواِعها، جميعِ  عن بالعجزِ  تسقُطُ  ال الكفَّارةَ  أنَّ : وفيه --6

 .قضائِها

لآليه عظم اطعام المسكين حتي جعله هللا كفارة لأليمان وافطار   األحاديثمناسبة 

 رمضان والظهار والجماع في رمضان 

ِ  َرسولِ  َعْهدِ  علَى له بمالٍ  تََصدَّقَ  ُعَمرَ  أنَّ  الصحيح عن عبد هللا بن عمروفي   هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: ُعَمرُ  فقالَ  نَْخاًل، وكانَ  ثَْمغٌ  له يُقالُ  وكانَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى  إنِّي هللاَّ

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فقالَ  به، أتََصدَّقَ  أنْ  فأَرْدتُ  نَفِيٌس، ِعنِدي وهو مااًل  اْستَفَْدتُ 

 به فَتََصدَّقَ  ثََمُرهُ، يُْنفَقُ  ولَِكنْ  يُوَرُث، وال يُوهَبُ  وال يُباعُ  ال بأَْصلِِه، تََصدَّقْ : وسلَّمَ 

ِ  َسبيلِ  في تِلكَ  فََصَدقَتُهُ  ُعَمُر، قابِ  وفي هللاَّ ْيفِ  والَمساِكينِ  الرِّ  ولِِذي السَّبِيلِ  واْبنِ  والضَّ

 غيرَ  َصِديقَهُ  يُوِكلَ  أوْ  بالَمعروِف، منه يَأُْكلَ  أنْ  ولِيَهُ  َمن علَى ُجناحَ  وال القُْربَى،

لٍ   .بهِ  ُمتََموِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0135: الرقم أو

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0101: الرقم أو

 .الَوْقفِ  مشروعيَّةُ  :الحديث في --5

 .عليهم والوقفِ  األرحام ِصلةِ  فضيلةُ : وفيه --2

 َسبيلِ  في كاْلُمجاِهدِ  والِمْسِكيِن، األْرَملَةِ  علَى السَّاِعيوفي الصحيح عن أبي هريرة  

،ِ ائِمِ  اللَّْيلَ  القائِمِ  أوِ  هللاَّ  .النَّهارَ  الصَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1010: الرقم أو الصفحة

 (0890) ومسلم ،( 1010) البخاري أخرجه:  التخريج

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ، وإظهار الكالم الطيب، ولين الجانب -6

ذلك مما هو نافع في الدين والدنيا كالحلم والصفح والعفو والبشاشة .وذلك ألن إحسان 

القول له تأثير فعال في النفوس، وبه يتم التكافل األدبي أو األخالقي بين الناس، فإنه 

ل على أن األمر باإلحسان عام سبحانه عبر بقوله َوقُولُوا لِلنَّاِس ولم يقل إلخوانكم، ليد

 لجميع الناس.

وبهذه الفضيلة وهي القول الحسن بعد األمر باإلحسان الفعلي إلى الناس، يجمع بين 

 طرفي اإلحسان الفعلي والقولي.

ُ  َصلَّى النبيِّ  أَْصَحابِ  ِمن نَاًسا أنَّ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  ىَصلَّ  للنبيِّ  قالوا ثُورِ  أَْهلُ  َذهَبَ  هللاِ، َرسولَ  يا: وسلَّمَ  عليه هللاَّ  يَُصلُّونَ  باألُُجوِر، الدُّ

 َجَعلَ  قدْ  أََوليسَ : قالَ  أَْمَوالِِهْم، بفُُضولِ  َويَتََصدَّقُونَ  نَُصوُم، كما َويَُصوُمونَ  نَُصلِّي، كما

 ُ قُوَن؟ ما لَُكمْ  هللاَّ دَّ  َصَدقَةً، تَْحِميَدةٍ  َوُكلِّ  َصَدقَةً، تَْكبِيَرةٍ  َوُكلِّ  َصَدقَةً، تَْسبِيَحةٍ  بُكلِّ  إنَّ  تَصَّ

 بُْضعِ  وفي َصَدقَةٌ، ُمْنَكرٍ  عن َونَْهيٌ  َصَدقَةٌ، بالَمعروفِ  َوأَْمرٌ  َصَدقَةً، تَْهلِيلَةٍ  َوُكلِّ 

: قالَ  أَْجٌر؟ فِيهَا له َويَكونُ  َشْهَوتَهُ  أََحُدنَا أَيَأتي هللاِ، َرسولَ  يا: قالوا َصَدقَةٌ، أََحِدُكمْ 

 له كانَ  الَحاَللِ  في َوَضَعهَا إَذا فََكذلكَ  ِوْزٌر؟ فِيهَا عليه أَكانَ  َحَرامٍ  في َوَضَعهَا لو أََرأَْيتُمْ 

 .أَْجرٌ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5003: الرقم أو الصفحة

جلَ  أنَّ  :الَحديث   وفي  . أَجرٌ  ااِلستِغناءِ  بِهذا له كانَ  الَحرامِ  عنِ  بالَحاللِ  استَغنَى إذا الرَّ

الصالة عماد الدين، وطريق التقوى، وهمزة الصلة  إقامة الصالة وإيتاء الزكاة: -8

باهلل، وسبيل التحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل، ولكن بشرط اإلخالص والخشوع 

التام لعظمة هللا وسلطانه. وأما إيتاء الزكاة فضروري إلصالح شؤون المجتمع. لكّن 

يدل على كيفيتهما كال من الصالة والزكاة لم يثبت فيهما عن أهل الكتاب نقل صحيح 

 ونوعهما، 

قَامِ  المالَ  أْنَزْلنا إنَّا:  قال جلَّ  و عزَّ  هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي  إِلِ

الةِ   كان لَوْ  و ، ثَانٍ  إليهِ  يَُكونَ  أنْ  أَلحبَّ  ، وادٍ  آدمَ  اِلبنِ  كان ولَوْ  الزكاِة، إِيتَاءِ  و ، الصَّ
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 يَتُوبُ  ثُمَّ  ، التَُّرابُ  إاِلَّ  آدمَ  ابنِ  َجْوفَ  يَْمَلُ  ال و ، ثالثٌ  إليِهما يَُكونَ  أنْ  أَلحبَّ  واِديانِ  لهُ 

 تابَ  َمنْ  على هللاُ 

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الليثي واقد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5308: الرقم أو الصفحة

 .صحيحٌ  معناهُ  ولكنَّ  القُرآِن، ِمن لَْفظًا الَمنسوَخةٍ  المعاني ِمن الحديث   وهذا --5

 إالَّ  بَطنَه يَمَلُ  ال وأنَّهُ  الماِل، َكثَرةُ  يُشبُِعه ال اآلَدميَّ  أنَّ  على يَُدلُّ  ما: الحديثِ  في --2

 .التُّرابُ 

، ِحرصِ  ِمن يُقَلِّلُ  ال المالِ  ِمن اإلكثارَ  أنَّ : وفيه --3  .َشَرِهه ِمن يَهِضمُ  َوال اآلَدميِّ

 .بِالمالِ  والفِتنةِ  بِالمالِ  االنِشغالِ  ِمن الَحَذرُ : وفيه --2

هِ  أْكبَرَ  يَكونَ  أنْ  يَنبَغي الُمؤِمنَ  أنَّ : وفيه --5 ه وأالَّ  لَِلِخرِة، الَعَملُ  هَمِّ نيا تَُغرَّ  الدُّ

 .وَشهَواتُها

الى  95اآليات  ( :0بعض حاالت مخالفة اليهود الميثاق ]سورة البقرة ) -01

93] 

ْم ث م  أَْقَرْرت ْم  يار ك  ْن د  ْم م  وَن أَْنف َسك  ْم َوال ت ْخر ج  ماَءك  ْم ال تَْسف ك وَن د  يثاقَك  َوإ ْذ أََخْذنا م 

ْن 95َوأَْنت ْم تَْشَهد وَن ) ْم م  ْنك  وَن فَر يقاً م  ْم َوت ْخر ج  الء  تَْقت ل وَن أَْنف َسك  ( ث م  أَْنت ْم هؤ 

يار   م  د  َحر  ْم أ سارى ت فاد وه ْم َوه َو م  ْثم  َواْلع ْدوان  َوإ ْن يَأْت وك  ْم ب اإْل  وَن َعلَْيه  ه ْم تَظاَهر 

وَن ب بَْعض  فَما َجزاء  َمْن يَْفَعل  ذل َك  ن وَن ب بَْعض  اْلك تاب  َوتَْكف ر  ه ْم أَفَت ْؤم  ْم إ ْخراج  َعلَْيك 

ْزي  ف ي اْلحَ  ْم إ ال  خ  ْنك  وَن إ لى أََشد  اْلَعذاب  َوَما هللا   ب غاف ل  م  ْنيا َويَْوَم اْلق ياَمة  ي َردُّ ياة  الدُّ

ا تَْعَمل وَن ) َرة  فاَل ي َخف ف  َعْنه م  اْلَعذاب  91َعم  ْنيا ب اآْلخ  ا اْلَحياةَ الدُّ يَن اْشتََرو  ( أ ولئ َك ال ذ 

وَن )  (93َوال ه ْم ي ْنَصر 

 التفسير 

اذكروا العهد المؤكد الَّذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم و - 72

دماء بعض، وتحريم إخراج بعضكم بعًضا من ديارهم، ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم 

 من عهد بذلك، وأنتم تشهدون على صحته.

ثم أنتم تخالفون هذا العهد؛ فيقتل بعضكم بعًضا، وتخرجون فريقًا منكم من  - 75

ديارهم مستعينين عليهم باألعداء ظلًما وعدوانًا، وإذا جاؤوكم أسرى في أيدي األعداء 

م عليكم،  سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم، مع أن إخراجهم من ديارهم محرَّ
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فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء األسرى، وتكفرون ببعض ما 

بعضكم بعًضا من ديارهم؟! فليس للذي يفعل ذلك  فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج

منكم جزاء إال الذل والمهانة في الحياة الدنيا، وأما في اآلخرة فإنه يَُرّد إلى أشد 

 العذاب، وليس هللا بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه، وسيجازيكم به.

على الباقي، فال يَُخفف أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا باآلخرة، إيثاًرا للفاني  - 76

 عنهم العذاب في اآلخرة، وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين المخلصين، واإلخالل بالعهد من صفات  -1

هو عهد الكافرين والمنافقين، ومن ألزم العهود والمواثيق الواجب تنفيذها واحترامها 

هللا، فمن أخل به ولم يرع جميع بنوده وأحكامه، استحق العقاب والتوبيخ 

 واالستهجان. 

 َسأَْلتُكَ : له قَالَ  ِهَرْقلَ  أنَّ  ُسْفيَاَن، أبو أَْخبََرنِي وفي الصحيح عن أبي سفيان بن حرب

اَلِة، أَمَرُكمْ  أنَّه: فََزَعْمتَ  يَأُْمُرُكْم؟ َماَذا ْدِق، بالصَّ  وأََداءِ  بالَعْهِد، والَوفَاءِ  والَعفَاِف، والصِّ

 .نَبِي   ِصفَةُ  وهِذه: قَالَ  األَمانَِة،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حرب بن سفيان أبو:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0395: الرقم أو الصفحة

 بنحوه( 5110) ومسلم له، واللفظ( 0395) البخاري أخرجه:  التخريج

ِ  َرسولُ  بََعثَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  َسِريَّةً  َرْهطٍ  َعَشَرةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

رَ  َعْينًا،  الَخطَّاِب، بنِ  ُعَمرَ  بنِ  َعاِصمِ  َجدَّ  األْنَصاِريَّ  ثَابِتٍ  بنَ  َعاِصمَ  عليهم وأَمَّ

 يُقَالُ  هَُذْيٍل، ِمن لَِحي   ُذِكُروا وَمكَّةَ، ُعْسفَانَ  بْينَ  وهو بالهََدأَِة، َكانُوا إَذا حتَّى فَاْنطَلَقُوا

وا َراٍم، ُكلُّهُمْ  َرُجلٍ  ِمئَتَيْ  ِمن قَِريبًا لهمْ  فَنَفَُروا لَْحيَاَن، بَنُو لهمْ   حتَّى آثَاَرهُمْ  فَاْقتَصُّ

ُدوهُ  تَْمًرا َمأَْكلَهُمْ  وَجُدوا وا يَْثِربَ  تَْمرُ  هذا: فَقالوا الَمِدينَِة، ِمنَ  تََزوَّ ا آثَاَرهُْم، فَاْقتَصُّ  فَلَمَّ

 وأَْعطُونَا اْنِزلُوا: لهمْ  فَقالوا القَْوُم، بِهمُ  وأََحاطَ  فَْدفَدٍ  إلى لََجئُوا وأَْصَحابُهُ  َعاِصمٌ  َرآهُمْ 

ِريَّةِ  أِميرُ  ثَابِتٍ  بنُ  َعاِصمُ  قَالَ  أَحًدا، ِمنُكم نَْقتُلُ  واَل  والِميثَاُق، الَعْهدُ  ولَُكمُ  بأَْيِديُكْم، : السَّ

ا ِ  أنَا أمَّ ةِ  في اليومَ  أْنِزلُ  ال فََوهللاَّ  فَقَتَلُوا بالنَّْبلِ  فََرَمْوهُمْ  نَبِيََّك، َعنَّا أْخبِرْ  اللَّهُمَّ  َكافٍِر، ِذمَّ

،ا ُخبَْيبٌ  منهمْ  والِميثَاِق، بالَعْهدِ  َرْهطٍ  ثَاَلثَةُ  إليِهم فَنََزلَ  َسْبَعٍة، في َعاِصًما  ألْنَصاِريُّ

ا آَخُر، وَرُجلٌ  َدثِنَةَ، وابنُ   فَقَالَ  فأْوثَقُوهُْم، قِِسيِِّهمْ  أْوتَارَ  أْطلَقُوا منهمْ  اْستَْمَكنُوا فَلَمَّ

ُجلُ  لُ  هذا: الثَّالِثُ  الرَّ ِ  الَغْدِر، أوَّ  القَْتلَى، يُِريدُ  أَلُْسَوةً  هَُؤاَلءِ  في لي إنَّ  أْصَحبُُكمْ  ال وهللاَّ

ُروهُ   حتَّى َدثِنَةَ  واْبنِ  بُخبَْيٍب، فَاْنطَلَقُوا فَقَتَلُوهُ، فأبَى يَْصَحبَهُمْ  أنْ  علَى وَعالَُجوهُ  فََجرَّ
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ةَ  بَاُعوهُما  عبدِ  بنِ  نَْوفَلِ  بنِ  َعاِمرِ  بنِ  الَحاِرثِ  بَنُو ُخبَْيبًا فَاْبتَاعَ  بَْدٍر، وْقَعةِ  بَْعدَ  بَمكَّ

 أِسيًرا، ِعْنَدهُمْ  ُخبَْيبٌ  فَلَبِثَ  بَْدٍر، يَومَ  َعاِمرٍ  بنَ  الَحاِرثَ  قَتَلَ  هو ُخبَْيبٌ  وكانَ  َمنَاٍف،

ِ  ُعبَْيدُ  فأْخبََرنِي  اْستََعارَ  اْجتََمُعوا ِحينَ  أنَّهُمْ : أْخبََرْتهُ  الَحاِرثِ  بْنتَ  أنَّ  ِعيَاٍض، بنُ  هللاَّ

 فََوَجْدتُهُ : قَالَتْ  أتَاهُ  ِحينَ  َغافِلَةٌ  وأَنَا لي اْبنًا فأَخذَ  فأَعاَرْتهُ، بهَا، يَْستَِحدُّ  ُموَسى منها

: فَقَالَ  وْجِهي، في ُخبَْيبٌ  َعَرفَهَا فَْزَعةً  فَفَِزْعتُ  بيَِدِه، والُموَسى فَِخِذهِ  علَى ُمْجلَِسهُ 

ِ  ذلَك، ألْفَعلَ  ُكْنتُ  ما أْقتُلَهُ؟ أنْ  تَْخشينَ  ِ  ٍب،ُخبَيْ  ِمن َخْيًرا قَطُّ  أِسيًرا َرأَْيتُ  ما وهللاَّ  وهللاَّ

 ِمن بَمكَّةَ  وما الَحِديِد، في لَُموثَقٌ  وإنَّه يَِدِه، في ِعنَبٍ  قِْطفِ  ِمن يَأُْكلُ  يَْوًما وَجْدتُهُ  لقَدْ 

ِ  ِمنَ  لَِرْزقٌ  إنَّه: تَقُولُ  وَكانَتْ  ثََمٍر، ا ُخبَْيبًا، َرَزقَهُ  هللاَّ  في لِيَْقتُلُوهُ  الَحَرمِ  ِمنَ  َخَرُجوا فَلَمَّ

،  أنْ  لَْواَل : قَالَ  ثُمَّ  َرْكَعتَْيِن، فََرَكعَ  فَتََرُكوهُ، َرْكَعتَْيِن، أْرَكعْ  َذُرونِي: ُخبَْيبٌ  لهمْ  قَالَ  الِحلِّ

ْلتُهَا، َجَزعٌ  بي ما أنَّ  تَظُنُّوا  علَى... ُمْسلًِما أُْقتَلُ  ِحينَ  أُبَالِي ما َعَدًدا، أْحِصِهمْ  اللَّهُمَّ  لَطَوَّ

ِ  كانَ  ِشق   أيِّ   ِشْلوٍ  أْوَصالِ  علَى يُبَاِركْ ... يََشأْ  وإنْ  اإللَهِ  َذاتِ  في َوذلكَ  َمْصَرِعي هلِلَّ

عِ  ْكَعتَْينِ  َسنَّ  هو ُخبَْيبٌ  فَكانَ  الَحاِرثِ  ابنُ  فَقَتَلَهُ  ُمَمزَّ  َصْبًرا، قُتِلَ  ُمْسلِمٍ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ  الرَّ

ُ  فَاْستََجابَ   أْصَحابَهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فأْخبَرَ  أُِصيَب، يَومَ  ثَابِتٍ  بنِ  لَِعاِصمِ  هللاَّ

ثُوا ِحينَ  َعاِصمٍ  إلى قَُرْيشٍ  ُكفَّارِ  ِمن نَاسٌ  وبََعثَ  أُِصيبُوا، وما َخبََرهُْم،  قُتَِل، أنَّه ُحدِّ

 علَى فَبُِعثَ  بَْدٍر، يَومَ  ُعظََمائِِهمْ  ِمن َرُجاًل  قَتَلَ  قدْ  وكانَ  يُْعَرُف، منه بشيءٍ  لِيُْؤتَْوا

ْبِر، ِمنَ  الظُّلَّةِ  ِمْثلُ  َعاِصمٍ   لَْحِمهِ  ِمن يَْقَطعَ  أنْ  علَى يَْقِدُروا فَلَمْ  َرسولِِهْم، ِمن فََحَمْتهُ  الدَّ

 .شيئًا

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0051: الرقم أو الصفحة

 المماِت، وبعدَ  الحياةِ  في المؤمنِينَ  ِعباَده يَحفَظُ  تعالى هللاَ  أنَّ  بيانُ : الحديث وفي --5

 .وفضلٌ  كرامةٌ  هو وإنَّما للُمسلِمِ  هالًكا ليس شهادةً  الموتَ  وأنَّ 

 .به غَدرَ  بَمن يَغِدر ال الحقَّ  المسلمَ  أنَّ : وفيه --2

 رِضي عدي   بنِ  وُخبيبِ  األنصاريِّ  ثابتٍ  بنِ  لعاصمِ  ظاهرةٌ  وفَضيلةٌ  َمنقبَةٌ : وفيه --3

 .عنهما هللاُ 

الِحين، وعباِده ألوليائِه تعالى هللاِ  وِحفظُ  األَْولياِء، كراماتِ  إثباتُ : وفيه --2  الصَّ

 . .لَدعوتِهم واستجابتُه

ِ  رسولِ  إلى قريشٌ  بعثتني قالَ  رافع   أبي عن  وفي الصحيح    وسلم عليه هللا صلى هللاَّ

ا ِ  رسولَ  رأيتُ  فلمَّ ِ  رسولَ  يا: فقلتُ  اإلسالمُ  قلبيَ  في ألقيَ  وسلم عليه هللا صلى هللاَّ  هللاَّ

ِ  إنِّي ِ  رسولُ  فقالَ  أبًدا إلْيهم أرجعُ  الَ  وهللاَّ  بالَعهد   أخيس   الَ  إنِّي: وسلم عليه هللا صلى هللاَّ
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: قالَ . فارجع اآلنَ  نفِسكَ  في الَّذي نفِسكَ  في كانَ  فإن ارجع ولَكنِ  البردَ  أحبس   والَ 

 رافعٍ  أبا أنَّ  وأخبرني بُكيرٌ  قالَ . فأسلمت وسلم عليه هللا صلى النَّبيَّ  أتيتُ  ثمَّ  فَذهبتُ 

 .قبطيًّا كانَ 

|  األلباني:  المحدث|  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مولى رافع أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0119: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح:  المصدر

 صحيح

تِه أعالمِ  ِمن َعلَمٌ  :الحديث   وفي --5  .وإيمانٌ  أمنٌ  ُرؤيتِه ففي وسلَّم؛ علَْيه هللاُ  صلَّى نُبوَّ

 .َسواءٌ  الَعقدِ  في والمسلِمَ  الكافِرَ  أنَّ : وفيه --2

ِ  رسولُ  بِنا صلَّى  فسيلة أبو الليثي األسقع بن واثلة وفي الصحيح عن ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

تِكَ  في فالنٍ  بنَ  فالنَ  إنَّ  اللَّهمَّ  يقولُ  فسمعتُهُ  المسلمينَ  منَ  رجلٍ  على وسلَّمَ  عليهِ   فقهِ  ذمَّ

حمنِ  عبدُ  قالَ  - القبرِ  فتنةَ  تِكَ  في الرَّ  وعذابِ  - القبرِ  فتنةِ  من فقهِ  جواِركَ  وحبلِ  ذمَّ

حيمُ  الغفورُ  أنتَ  إنَّكَ  وارحمهُ  لهُ  فاغفر اللَّهمَّ  والحمدِ  الوفاءِ  أهلُ  وأنتَ  النَّارِ   الرَّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  فسيلة أبو الليثي األسقع بن واثلة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0000: الرقم أو الصفحة داود أبي

 (.5588) ماجه وابن له، واللفظ( 0000) داود أبو أخرجه:  التخريج

والمعصية بالكفر دليل على أن من يقدم على وفي تعبير القرآن عن المخالفة  -2

 الذنب، وال يبالي بنهي هللا، فهو كافر به.

وإن تجزئة أحكام هللا، بأخذ بعضها وقبوله، ورفض بعضها واإلعراض عنه، --3

 كفر بجميع األحكام اإللهية.

يَ  َعب اس   اْبن   َعن  وفي الصحيح  ُؤوهُ  الِكتَابِ  أْهلُ  هُمْ : قَالَ  عْنهَما، هللا    َرض   أْجَزاءً  َجزَّ

ِ  قَْولَ  يَْعنِي ببَْعِضِه، وَكفَُروا ببَْعِضِه، فَآَمنُوا { ِعِضينَ  القُْرآنَ  َجَعلُوا الَِّذينَ : }تََعالَى هللاَّ

 [91: الحجر]

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  جبير بن سعيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0851: الرقم أو الصفحة

كان هللا تعالى قد أخذ على اليهود أربعة عهود: ترك القتل، وترك  قال العلماء:--5

اإلخراج، وترك المظاهرة، وفداء أساراهم، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إال الفداء، 
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فوبخهم هللا على ذلك توبيخا يتلى، فقال: أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتاِب وهو التوراة 

 (00/0)تفسير القرطبي َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض 

 من أشَرفَ  النَّضيرُ  َوكانَ  والنَّضيرُ  قَُرْيظةُ  كانَ : قالَ  عب اس   ابن   عن  وفي الصحيح 

 منَ  رجلٌ  قتلَ  وإذا بِهِ  قتلَ  النَّضيرِ  منَ  رجاًل  قَُرْيظةَ  من رجلٌ  قتلَ  إذا فَكانَ  قَُرْيظةَ 

ا تمرٍ  من وسقٍ  بمائةِ  فوديَ  قَُرْيظةَ  من رجاًل  النَّضيرِ  ُ  صلَّى النَّبيُّ  بعثَ  فلمَّ  عليهِ  هللاَّ

 بينَنا: فقالوا نقتلُهُ  إلينا ادفعوهُ : فقالوا قَُرْيظةَ  من رجاًل  النَّضيرِ  منَ  رجلٌ  قتلَ  وسلَّمَ 

ُ  صلَّى النَّبيُّ  وبينَُكمُ   بِاْلقِْسطِ  بَْينَهُمْ  فَاْحُكمْ  َحَكْمتَ  َوإِنْ  فنَزلَت فأتوهُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 يَْبُغونَ  اْلَجاِهلِيَّةِ  أَفَُحْكمَ  نزلت ثمَّ  بالنَّفِس، النَّفسُ  والقسطُ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5585: الرقم أو الصفحة

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

ان اليهود فيما بينهم يكفرون بجزء من التوراه ويؤمنون بجزء  ومناسبة الحديث

 ويتفاوتون في الديه في القتل فيما بينهم البعض 

األسارى وأنه واجب، قال علماء المالكية وغيرهم: وقد أكدت شريعتنا حكم فداء --5

 فداء األسرى واجب، وإن لم يبق درهم واحد.

وا الَمِريَض، وُعوُدوا الَجائَِع، أَْطِعُموا وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  وفُكُّ

 .الَعانِيَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1358: الرقم أو الصفحة

ا:  قال عائَشةَ  عنوفي الصحيح  ةَ  أَْهلُ  بعثَ  لمَّ  في زينبُ  بعثَتْ  أسراهُم فداءِ  في َمكَّ

 أبي علَى بِها أدخلَتها خديجةَ  عندَ  كانت لَها بقالدةٍ  فيهِ  وبعثَت بماٍل، العاصِ  أبي فداءِ 

ا: قالَت العاصِ  ِ  رسولُ  رآها فلمَّ ُ  صلَّى هللاَّ  إن: وقالَ  شديدةً، رقَّةً  لَها رقَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

وا أسيَرها، لَها تُطلقوا أن رأيتُمْ  ِ  رسولُ  َوكانَ . نَعم: فقالوا. لَها الَّذي علَيها وتردُّ  هللاَّ

ُ  صلَّى ِ  رسولُ  وبعثَ  إليِه، زينبَ  سبيلَ  يخلِّيَ  أن وعَدهُ  أو علَيهِ  أخذَ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ  هللاَّ

ُ  صلَّى  حتَّى يأَججَ  ببطنِ  كونا: فقالَ  األنصاِر، ِمنَ  ورجاًل  حارثةَ  بنَ  زيدَ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 بِها تأتيا حتَّى فتَصحباها زينبُ  بُِكما تمرَّ 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0380: الرقم أو الصفحة
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يث   وفي --5  .بأوالِده ورحمتِه وسلَّم علَْيه هللاُ  صلَّى النَّبِيِّ  ِرقَّةِ  بيانُ : الَحد 

 .بالمالِ  األَْسَرى فِداءِ  قَبُولُ : وفيه --2

فِ  قَْبلَ  الجنودَ  القائدِ  استِئذانُ : وفيه --3 هم فيما التصرُّ  .الَغنِيَمةِ  ِمن يَُخصُّ

تضمنت اآلية وجوب فك األسرى، وبذلك وردت اآلثار   :خويز مندادقال ابن   --6

عن النّبي صلّى هللا عليه وسلّم أنه فك األسارى وأمر بفّكهم، وجرى بذلك عمل 

المسلمين، وانعقد به اإلجماع. ويجب فك األسارى من بيت المال، فإن لم يكن فهو 

)أحكام عن الباقين  فرض على كافة المسلمين، ومن قام به منهم أسقط الفرض 

 (.50/5القرآن للجصاص 

 91( : اآليات 0موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة ]سورة البقرة ) -09

 [98الى 

يَسى اْبَن َمْريََم اْلبَي نات   س ل  َوآتَْينا ع  ه  ب الرُّ ْن بَْعد  وَسى اْلك تاَب َوقَف ْينا م  َولَقَْد آتَْينا م 

وح   م  اْستَْكبَْرت ْم فَفَر يقاً َوأَي ْدناه  ب ر  ك  ْم َرس ول  ب ما ال تَْهوى أَْنف س  ل ما جاَءك  اْلق د س  أَفَك 

ْبت ْم َوفَر يقاً تَْقت ل وَن ) ْفر ه ْم فَقَل يالً ما 91َكذ  ْلف  بَْل لََعنَه م  هللا   ب ك  ( َوقال وا ق ل وب نا غ 

ن وَن ) نْ 99ي ْؤم  ا جاَءه ْم ك تاب  م  ْن قَْبل   ( َولَم  ق  ل ما َمَعه ْم َوكان وا م  َصد  ْند  هللا   م  ع 

وا ب ه  فَلَْعنَة  هللا   َعلَى اْلكاف ر يَن  ا جاَءه ْم ما َعَرف وا َكفَر  وا فَلَم  يَن َكفَر  وَن َعلَى ال ذ  يَْستَْفت ح 

(98) 

 التفسير 

ثره، وآتينا عيسى بن ولقد آتينا موسى التوراة، وأتبعناه برسل من بعده على أ - 78

مريم اآليات الواضحة المبيِّنةَ لصدقه؛ كإحياء الموتى، وإبراء األكمه واألبرص، 

رسول من عند هللا  -يا بني إسرائيل-وقويناه بالملَِك جبريل عليه السالم، أفكلما جاءكم 

بما ال يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق، وتعاليتم على رسل هللا؛ ففريقًا منهم 

بون، وفريقًا تقتلون؟!ت  كذِّ

قولهم: إن  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد  - 77

قلوبنا ُمَغلّفة ال يصل اليها شيء مما تقول وال تفهمه، وليس الحال كما زعموا، بل 

 طَرَدهم هللا من رحمته بكفرهم فال يؤمنون إال بقليل مما أنزل هللا.

اءهم القرآن الكريم من عند هللا وهو موافق لما في التوراة واإلنجيل في ولما ج - 79

األصول العامة الصحيحة، وكانوا من قبل نزوله يقولون: سننتصر على المشركين 

صلى هللا  -ويُْفتح لنا حين يُْبعث نبي فنؤمن به ونتبعه، فلما جاءهم القرآن ومحمد 



165 
 

ق الَّذي علموه؛ كفروا به، فلعنة هللا على على الصفة التي عرفوها والح -عليه وسلم 

 الكافرين باهلل ورسوله.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

هذه صورة واضحة تبين موقف فئة من البشر من األحكام اإللهية، فمن أعرض  -1

عنها، وجحد بها، واستكبر عن قبولها، كان مصيره المحقق المنتظر هو استحقاق 

 والطرد من رحمة هللا تعالى.العذاب 

ةٍ  ِمْثقالُ  قَْلبِهِ  في كانَ  َمن الَجنَّةَ  يَْدُخلُ  ال وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  ِمن َذرَّ

ُجلَ  إنَّ : َرُجلٌ  قالَ  ِكْبرٍ  َ  إنَّ : قالَ  َحَسنَةً، ونَْعلُهُ  َحَسنًا ثَْوبُهُ  يَكونَ  أنْ  يُِحبُّ  الرَّ  َجِميلٌ  هللاَّ

، بَطَرُ  الِكْبرُ  الَجماَل، يُِحبُّ   .النَّاسِ  وَغْمطُ  الَحقِّ

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

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

 والبُعدِ  الحقِّ  رفَضِ  عن والنهيُ  الناِس، على والتعاظُمِ  التكبُّرِ  عنِ  النهيُ : الحديث   وفي

 .عنه

ُ  صلَّى النَّبيَّ  أتَى رجاًل  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  رجاًل  َوكانَ :  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  فقالَ  ، جمياًل   ، تَرى ما منهُ  وأُعطيتُ  ، الجمالُ  إليَّ  ُحبِّبَ  رجلٌ  إنِّي ، هللاَّ

ا ، أحدٌ  يفوقَني أن أحبُّ  ما حتَّى ا ، نَعلي بشراكِ :  قالَ  إمَّ  أفِمنَ  ، نَعلي بشسعِ :  قالَ  وإمَّ

 النَّاسَ  وغمطَ  ، الحقَّ  بطرَ  َمن الِكبرَ  ولَِكنَّ  ، ال قالَ  ؟ ذلِكَ  الِكبرِ 

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

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5080: الرقم أو الصفحة

الرسل الذين جاؤوا لبني إسرائيل يدّل على مزيد العناية وهذا الحشد المتتابع من  -2

اإللهية بأعتى البشر، وتمكينه من العودة إلى طريق الحق، فإذا عوقب ذلك العاتي 

 المستكبر، كان عقابه حقا وعدال.

 ِسنِيَن، َخْمسَ  هَُرْيَرةَ  أبا قاَعْدتُ   حازم أبو المدني دينار بن سلمة وفي الصحيح عن

 تَُسوُسهُمُ  إْسرائِيلَ  بَنُو كانَتْ : قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  يَُحدِّثُ  فََسِمْعتُهُ 

، َخلَفَهُ  نَبِيٌّ  هَلَكَ  ُكلَّما األْنبِياُء، : قالوا فَيَْكثُُرونَ  ُخلَفاءُ  وَسيَكونُ  بَْعِدي، نَبِيَّ  ال وإنَّه نَبِيٌّ

ِل، لِ األوَّ  ببَْيَعةِ  فُوا: قالَ  تَأُْمُرنا؟ فَما َ  فإنَّ  َحقَّهُْم، أْعطُوهُمْ  فاألوَّ ا سائِلُهُمْ  هللاَّ  َعمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0511: الرقم أو الصفحة

ُ بُِكْفِرِهْم ]البقرة --3 / 2وهللا تعالى منّزه عن ظلم أحد، ففي قوله تعالى: بَْل لََعنَهُُم هللاَّ

[ بيان السبب في نفورهم عن اإليمان، وهو أنهم لعنوا بما تقدم من كفرهم 77

 واجترائهم، وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

ُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  هللاِ  َعنِ  َرَوى فِيما وسلََّم، عليه هللاَّ

ْمتُ  إنِّي ِعبَاِدي يا: قالَ  أنَّهُ  َوتََعالَى تَبَاَركَ  ًما، بْينَُكمْ  َوَجَعْلتُهُ  نَْفِسي، علَى الظُّْلمَ  َحرَّ  ُمَحرَّ

 ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا أَْهِدُكْم، فَاْستَْهُدونِي هََدْيتُهُ، َمن إالَّ  َضالٌّ  ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا تَظَالَُموا، فال

 َكَسْوتُهُ، َمن إالَّ  َعاٍر، ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا أُْطِعْمُكْم، فَاْستَْطِعُمونِي أَْطَعْمتُهُ، َمن إالَّ  َجائٌِع،

نُوبَ  أَْغفِرُ  نَاَوأَ  َوالنَّهَاِر، باللَّْيلِ  تُْخِطئُونَ  إنَُّكمْ  ِعبَاِدي يا أَْكُسُكْم، فَاْستَْكُسونِي  َجِميًعا، الذُّ

ي تَْبلُُغوا لَنْ  إنَُّكمْ  ِعبَاِدي يا لَُكْم، أَْغفِرْ  فَاْستَْغفُِرونِي ونِي َضرِّ  نَْفِعي، تَْبلُُغوا َولَنْ  فَتَُضرُّ

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا فَتَْنفَُعونِي،  َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْتقَى علَى َكانُوا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي في ذلكَ  َزادَ  ما ِمنُكْم، َواِحدٍ   َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي ِمن ذلكَ  نَقَصَ  ما َواِحٍد، َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْفَجرِ  علَى َكانُوا  أَوَّ

 ما َمْسأَلَتَهُ، إْنَسانٍ  ُكلَّ  فأْعَطْيتُ  فََسأَلُونِي َواِحدٍ  َصِعيدٍ  في قَاُموا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ 

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   غيرَ  َوَجدَ  َوَمن هللاَّ

ْمتُ  إنِّي: روايةٍ  وفي.نَْفَسهُ  إالَّ  يَلُوَمنَّ  فال ذلَك،  فال ِعبَاِدي، وعلَى الظُّْلمَ  نَْفِسي علَى َحرَّ

 .تَظَالَُموا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0111: الرقم أو الصفحة

 جْلبِ  في تعالى هللاِ  إلى ُمفتقُِرون الخلقِ  جميعَ  وأنَّ  الظُّلمِ  قُبحُ  :الحديث   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  ُملَكه أنَّ : وفيه --3

 .تنقصُ  وال تنفذُ  ال َخزائنَه أنَّ : وفيه --2

 فَمنْ  شر   ِمن أصابَه وما تعالى، هللاِ  فْضلِ  فَِمن خيرٍ  ِمن العبدَ  أصابَ  ما أنَّ : وفيه --5

 .وهََواه نفِسه
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 .به حوائِجهم وإنزالِ  سؤالِه على الخلقِ  حثُّ : وفيه --6

 ُملِكه وكمالِ  تعالى قُدرتِه كمالِ  ذْكرُ : وفيه --8

وكل ما ذكر من أخبار اليهود وإظهار قبائحهم وتقريعهم على ظلمهم وكفرهم --2

واطالع النّبي على ما كانوا يكتمونه من شريعة التوراة، فيه داللة على نبوته عليه 

 (000/5)تفسيرالمنير للزحيلي  الّسالم.

 يهوديَّينِ  رَجم وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عد هللا بن عمر

 هذينِ  إنَّ : فقالوا وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى اليهودُ  بهما فأتتْ  زنَيا وامرأةً  رجاًل 

: قالوا(  ؟ التَّوراةِ  في تِجدونَ  ما: ) وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال زنَيا

 آيةَ  فيها إنَّ  وهللاِ  كَذْبتُم: ) وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال ونجلُِدهما نفَضُحهما

جمِ   إنَّ  وهللاِ  كَذْبتُم: ساَلمٍ  بنُ  هللاِ  عبدُ  وقال(  صادقينَ  ُكْنتُم إنْ  فاْتلُوها بالتَّوراةِ  فأْتُوا الرَّ

جمِ  آيةَ  فيها  ابنُ : له يُقالُ  اليهودِ  ِمن رجلٌ  وجاء فنَشروها بالتَّوراةِ  فأتَْوا: قال الرَّ

جمِ  آيةِ  على يَده فوَضع أعورُ  ُصوِريَا  هللاِ  عبدُ  فقال بعَدها وما قْبلَها ما يقَرأُ  وجَعل الرَّ

جمِ  آيةَ  فوَجد يَده فرفَع يَدك ارفَعْ : ساَلمٍ  بنُ  دُ  يا نَعم: اليهودُ  فقالتِ  الرَّ جمُ  فيها محمَّ  الرَّ

 رَجمهما فيَمن وأنا: عمرَ  ابنُ  قال فُرِجما وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  بهما فأَمر

 يوَمئذٍ 

 صحيح تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5501: الرقم أو الصفحة حبان ابن

 شرطهما

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5113: الرقم أو

 [85الى  80( : اآليات 0كفرهم بما أنزل هللا وقتلهم األنبياء ]سورة البقرة ) -08

ْن فَْضل ه  َعلى ب ْئَسَما اْشتََرْوا ب ه  أَْنف َسه ْم  َل هللا   م  وا ب ما أَْنَزَل هللا   بَْغياً أَْن ي نَز  أَْن يَْكف ر 

ه ين  ) ه  فَباؤ  ب َغَضب  َعلى َغَضب  َول ْلكاف ر يَن َعذاب  م  باد  ْن ع  ( َوإ ذا ق يَل 80َمْن يَشاء  م 

ن  ب ما أ ْنز لَ  ن وا ب ما أَْنَزَل هللا   قال وا ن ْؤم  وَن ب ما َوراَءه  َوه َو اْلَحقُّ  لَه ْم آم  َعلَْينا َويَْكف ر 

ن يَن ) ْؤم  ْنت ْم م  ْن قَْبل  إ ْن ك  قاً ل ما َمَعه ْم ق ْل فَل َم تَْقت ل وَن أَْنب ياَء هللا   م  َصد   (85م 

 التفسير 

 بئس الَّذي استبدلوا به حظ أنفسهم من اإليمان باهلل ورسله؛ فكفروا بما أنزل هللا - 90

صلى هللا عليه  -وكذبوا رسله، ظلًما وحسًدا بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد 
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صلى هللا عليه وسلم  -، فاستحقوا غضبًا مضاعفًا من هللا تعالى بكفرهم بمحمد -وسلم 

 -صلى هللا عليه وسلم  -، وبسبب تحريفهم التوراة من قبل. وللكافرين بنبوة محمد -

 امة.عذاب ُمِذلٌّ يوم القي

وإذا قيل لهؤالء اليهود: آمنوا بما أنزل هللا على رسوله من الحق والهدى،  - 91

صلى  -قالوا: نؤمن بما أُنزل على أنبيائنا، ويكفرون بما سواه مما أُنزل على محمد 

، مع أن هذا القرآن هو الحق الموافق لما معهم من هللا، ولو كانوا -هللا عليه وسلم 

جوابًا لهم: لَِم تقتلون  -أيها النبي-يهم حقًّا آلمنوا بالقرآن. قل يؤمنون بما أُنزل عل

 أنبياء هللا من قبل إن كنتم مؤمنين حقًّا بما جاؤوكم به من الحق؟!

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

ليس من العقل السليم، بل وال من المصلحة الحقيقية لإلنسان أن يؤثر الفاني على  -1

الباقي، والشيء التافه الرخيص على الغالي الثمين، ألن دوام الخير وبقاء النعمة 

أصون للمنفعة، وأكرم للنفس، لذا ندد القرآن بأفعال اليهود، مقررا: بئس الشيء الذي 

 اختاروا ألنفسهم، حيث استبدلوا الباطل بالحق، والكفر باإليمان.

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َجاُؤوا ودَ اليَهُ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

ُمهُما: قالوا ِمنُكْم؟ َزنَى بَمن تَْفَعلُونَ  كيفَ : لهمْ  فَقَالَ  َزنَيَا، قدْ  واْمَرأَةٍ  منهمْ  بَرُجلٍ   نَُحمِّ

ْجَم؟ التَّْوَراةِ  في تَِجُدونَ  ال: فَقَالَ  ونَْضِربُهَُما،  عبدُ  لهمْ  فَقَالَ  شيئًا، فِيهَا نَِجدُ  ال: فَقالوا الرَّ

 ِ  الذي ِمْدَراُسهَا فََوَضعَ  َصاِدقِيَن، ُكْنتُمْ  إنْ  فَاْتلُوهَا بالتَّْوَراةِ  فَأْتُوا َكَذْبتُمْ : َساَلمٍ  بنُ  هللاَّ

ُسهَا ْجمِ  آيَةِ  علَى َكفَّهُ  منهمْ  يَُدرِّ  آيَةَ  يَْقَرأُ  واَل  وَراَءهَا وما يَِدِه، ُدونَ  ما يَْقَرأُ  فَطَفِقَ  الرَّ

ْجِم، ْجِم، آيَةِ  عن يََدهُ  فَنََزعَ  الرَّ ا هِذه؟ ما: فَقَالَ  الرَّ ْجِم، آيَةُ  هي: قالوا ذلكَ  َرأَْوا فَلَمَّ  الرَّ

 يَْحنِي َصاِحبَهَا فََرأَْيتُ  الَمْسِجِد، ِعْندَ  الَجنَائِزِ  َمْوِضعُ  َحْيثُ  ِمن قَِريبًا فَُرِجما بِهما فأَمرَ 

 .الِحَجاَرةَ  يَقِيهَا َعلَْيهَا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5113: الرقم أو

وإذ لم يؤمن اليهود إيمانا كامال بالتوراة التي أنزلها هللا على نبيهم موسى عليه --2

 الّسالم، فال أمل في إيمانهم بالقرآن.

 بيهودي   وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على ُمرَّ  الصحيح عن البراء بن عازبوفي 

مٍ  اني حدَّ  تِجدون هكذا:  فقال فدعاهم ، مجلودٍ  ُمحمَّ  من رجاًل  فدعا!  نعم:  فقالوا ؟ الزَّ

اني حدَّ  تِجدون هكذا ، موَسى على التَّوراةَ  أنزل الَّذي باهللِ  نشدتُك:  قال علمائِهم  الزَّ

اني حدَّ  نِجدُ  ، أُخبِْرك لم بهذا نشدتَني أنَّك ولوال!  ال اللَّهمَّ :  فقال ؟ كتابِكم في  في الزَّ
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جمَ  كتابِنا جلَ  أخذنا إذا فكنَّا ، أشرافِنا في كثرُ  ولكنَّه ، الرَّ  وإذا ، تركناه الشَّريفَ  الرَّ

جلَ  أخذنا عيفَ  الرَّ  على نُقيُمه شيءٍ  على فنجتِمعَ  تعالَْوا:  فقلنا ، الحدَّ  عليه أقمنا ، الضَّ

جمَ  وتركنا ، والجلدِ  التَّحميمِ  على فاجتمعنا ، والوضيعِ  الشَّريفِ   هللاِ  رسولُ  فقال.  الرَّ

لُ  إنِّي اللَّهمَّ :  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى  فأنزل.  فُرِجم به فأمر.  أماتوه إذ أمَرك أحيا من أوَّ

ُسولُ  أَيُّهَا يَا وجلَّ  عزَّ  هللاُ   يَقُولُونَ :  قولِه إلى اْلُكْفرِ  فِي يَُساِرُعونَ  الَِّذينَ  يَْحُزْنكَ  اَل  الرَّ

ُ  أَْنَزلَ  بَِما يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ :  قولِه إلى فَاْحَذُروا تُْؤتَْوهُ  لَمْ  َوإِنْ  فَُخُذوهُ  هََذا أُوتِيتُمْ  إِنْ   هللاَّ

ُ  أَْنَزلَ  بَِما يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ :  قولِه إلى اليهودِ  في اْلَكافُِرونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ   هُمُ  فَأُولَئِكَ  هللاَّ

ُ  أَْنَزلَ  بَِما يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ :  قولِه إلى اليهودِ  في الظَّالُِمونَ  :  قال اْلفَاِسقُونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  هللاَّ

 اآليةَ  هذه يعني ، كلِّها الكفَّارِ  في هي

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5559: الرقم أو الصفحة

 ،(1059(( )الكبرى السنن)) في والنسائي ،(5100) مسلم أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 5559) داود وأبو مطوالً،( 59101) وأحمد ،(0119) ماجه وابن

وإن استمرارهم في طريق الكفر قديما وحديثا، بعبادتهم العجل، وإعنات موسى --3

وكفرهم به، وتكذيبهم محمدا صلّى هللا عليه وسلّم، وكفرهم بالقرآن، يبوئهم العذاب 

 المهين: وهو ما اقتضى الخلود الدائم في نار جهنم. 

عَ وفي الصحيح عن أنس بن مالك  ِ  َرسولِ  بقُُدومِ  ،َساَلم   بن   هللا    عبد   َسم   هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 َسائِلُكَ  إنِّي: فَقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  فأتَى يَْختَِرُف، أْرضٍ  في وْهوَ  وسلََّم، عليه

لُ  فَما: نَبِيٌّ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال ثاََلثٍ  عن اَعِة؟ أْشَراطِ  أوَّ لُ  وما السَّ  وما الَجنَِّة؟ أْهلِ  طََعامِ  أوَّ

ِه؟ إلى أوْ  أبِيهِ  إلى الَولَدُ  يَْنِزعُ   نََعْم،: قالَ : ِجْبِريُل؟: قالَ  آنِفًا ِجْبِريلُ  بِهنَّ  أْخبََرنِي: قالَ  أُمِّ

ا كانَ  َمن: }اآليَةَ  هِذه فَقََرأَ  الَماَلئَِكِة، ِمنَ  اليَهُودِ  َعُدوُّ  َذاكَ : قالَ  لَهُ  فإنَّه لِِجْبِريلَ  َعُدّوً  نَزَّ

ِ  بإْذنِ  قَْلبِكَ  علَى ا{. هللاَّ لُ  أمَّ اَعةِ  أْشَراطِ  أوَّ  إلى الَمْشِرقِ  ِمنَ  النَّاسَ  تَْحُشرُ  فَنَارٌ  السَّ

ا الَمْغِرِب، لُ  وأَمَّ ُجلِ  َماءُ  َسبَقَ  وإَذا ُحوٍت، َكبِدِ  فَِزيَاَدةُ  الَجنَّةِ  أْهلُ  يَأُْكلُهُ  طََعامٍ  أوَّ  َماءَ  الرَّ

ُ، إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ : قالَ  نََزَعْت، الَمْرأَةِ  َماءُ  َسبَقَ  وإَذا الَولََد، نََزعَ  الَمْرأَةِ   وأَْشهَدُ  هللاَّ

ِ، َرسولُ  أنَّكَ  ِ، َرسولَ  يا هللاَّ  أنْ  قَْبلَ  بإْساَلِمي يَْعلَُموا إنْ  وإنَّهُمْ  بُهٌُت، قَْومٌ  اليَهُودَ  إنَّ  هللاَّ

ِ  عبدُ  َرُجلٍ  أيُّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  اليَهُوُد، فََجاَءتِ  يَْبهَتُونِي، تَْسأَلَهُمْ   هللاَّ

ِ  عبدُ  أْسلَمَ  إنْ  أَرأَْيتُمْ : قالَ  َسيِِّدنَا، وابنُ  وَسيُِّدنَا َخْيِرنَا، وابنُ  َخْيُرنَا: قالوا. فِيُكمْ   بنُ  هللاَّ

ُ  أَعاَذهُ : فَقالوا. َساَلمٍ  ِ  عبدُ  فََخَرجَ  ذلَك، ِمن هللاَّ ُ، إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ : فَقالَ  هللاَّ  وأنَّ  هللاَّ

ًدا ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ نَا: فَقالوا هللاَّ نَا، وابنُ  َشرُّ  يا أَخافُ  ُكْنتُ  الذي فَهذا: قالَ  واْنتَقَُصوهُ، َشرِّ

ِ  َرسولَ   .هللاَّ
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5590: الرقم أو الصفحة

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

 ليسَ  ما غيِرهم على ويفتَرَون يقولونَ  وفجوٍر، كِذبٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ : الحديث   في --5

 .فيه

ةِ  عالماتِ  ِمن: وفيه --2 دٍ  نُبوَّ  األمورِ  بعضِ  َعن إخباُره وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

 .الغيبِيَّةِ 

 . عنه هللاُ  رِضي ساَلمِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  فضيلةُ : وفيه --3

أما تعذيب عصاة المؤمنين في النار فهو مؤقت، وتمحيص لهم وتطهير، كما --2

)تفسير المنير مثل رجم الزاني وقطع يد السارق يطهر المذنب في الدنيا بالعقاب،

 (001/5للزحيلي 

بُّ  فيقولُ  ربَّاه يا:  القيامةِ  يومَ  إبراهيمُ  يقولُ  وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  الرَّ

ْقتَ  ربِّ  يا:  إبراهيمُ  فيقولُ  لبَّْيكاه يا:  وعال جلَّ   َمن النَّارِ  ِمن أخِرجوا:  فيقولُ  بَنِيَّ  حرَّ

ةٌ  قلبِه في كان  ( إيمانٍ  ِمن َشعيرةٌ  أو ذرَّ

 صحيح تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1019: الرقم أو الصفحة حبان ابن

 الشيخين شرط

 ثُمَّ  النَّاَر، النَّارِ  وأَْهلُ  الَجنَّةَ، الَجنَّةِ  أْهلُ  يَْدُخلُ   وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

ُ  يقولُ  . إيَمانٍ  ِمن َخْرَدلٍ  ِمن َحبَّةٍ  ِمْثقَالُ  قَْلبِهِ  في كانَ  َمن النَّارِ  ِمنَ  أْخِرُجوا: تََعالَى هللاَّ

وا، قَدِ  منها فيُْخَرُجونَ   كما فَيَْنبُتُونَ  - َمالِكٌ  َشكَّ  - الَحيَاةِ  أوِ  الَحيَا، نَهَرِ  في فيُْلقَْونَ  اْسَودُّ

ْيِل، َجانِبِ  في الِحبَّةُ  تَْنبُتُ   حدثنا وهيب قال. ُمْلتَِويَةً  َصْفَراءَ  تَْخُرجُ  أنَّهَا تَرَ  ألَمْ  السَّ

 (.خير من خردل: )وقال( الحياة) عمرو

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  22: الرقم أو الصفحة

 اإليمانِ  أهلَ  وأنَّ  يتفاَضُل، القُلوبِ  في اإليمانَ  أنَّ  في نصٌّ  الحديث   وهذا --5

 .إيمانهم درجاتِ  في يتفاَضلون
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نَّةِ  أهلِ  مذهبُ  وهو بالمعصيِة، وينقُصُ  بالطَّاعِة، يزيدُ  اإليمانَ  أنَّ : وفيه --2  السُّ

 .والجماعةِ 

ضٌ  المعاصي مرتِكبَ  أنَّ : أيًضا وفيه --3  ودخولِ  اآلخرِة، الدَّارِ  في للعقوبةِ  ُمعرَّ

 .عنه هللاُ  يعفُوَ  أن إالَّ  النَّاِر،

 [80الى  80( : اآليات 0تكذيب ادعائهم اإليمان بالتوراة ]سورة البقرة ) -00

ه  َوأَ  ْن بَْعد  ْجَل م  ْم م وسى ب اْلبَي نات  ث م  ات َخْذت م  اْلع  وَن )َولَقَْد جاَءك  ( َوإ ْذ 80ْنت ْم ظال م 

ْعنا  ة  َواْسَمع وا قال وا َسم  ْم ب ق و  ذ وا ما آتَْيناك  م  الطُّوَر خ  ْم َوَرفَْعنا فَْوقَك  يثاقَك  أََخْذنا م 

ْم إ ْن ك   ْم ب ه  إ يمان ك  ك  ر  ْفر ه ْم ق ْل ب ْئَسما يَأْم  ْجَل ب ك  ْنت ْم َوَعَصْينا َوأ ْشر ب وا ف ي ق ل وب ه م  اْلع 

ن يَن ) ْؤم   (80م 

 التفسير 

ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السالم باآليات الواضحات الدالة على صدقه؛  - 92

ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلهًا تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه، وأنتم ظالمون 

 إلشراككم باهلل، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه.

عليكم عهًدا مؤكًدا باتباع موسى عليه السالم، وقبول ما  واذكروا حين أخذنا - 93

جاء به من عند هللا، ورفعنا فوقكم الجبل تخويفًا لكم، وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم من 

التوراة بجد واجتهاد، واسمعوا سماع قبول وانقياد، وإال أسقطنا الجبل عليكم، فقلتم: 

 ادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم.سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا، وتمكنت عب

: بئس الَّذي يأمركم به هذا اإليمان من الكفر باهلل إن كنتم مؤمنين؛ ألن -أيها النبي-قل 

 اإليمان الحق ال يكون معه كفر.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

مقتضيات ذلك إن اإليمان الصحيح بشيء هو الذي يدعو إلى االنسجام التام مع --1

اإليمان، فمن آمن بالتوراة بحق، وجب عليه العمل بما فيها، والتزام أوامرها، 

واجتناب نواهيها، وهذا يدعوه أيضا إلى اإليمان بكل ما يؤيدها ويؤكدها ويقرر 

 مضمونها، وقد جاء القرآن مصدقا لما في التوراة، فلزم اإليمان به، واتباع هديه.

 فأتَاهُ  لِلنَّاِس، يَْوًما بَاِرًزا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  كانَ  ةوفي الصحيح عن أبي هرير

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ   وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه، وَماَلئَِكتِِه، باهللَّ

َ، تَْعبُدَ  أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ   وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللاَّ

اَلةَ، َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الصَّ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ  الَمْفُروَضةَ، الزَّ
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 َ اَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإنَّه تََراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  السَّ

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ   ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َربَّهَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ  السَّ

ُ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال َخْمسٍ  في البُْنيَاِن، في البُْهمُ  اإلبِلِ  : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  تَاَل  ثُمَّ  هللاَّ

َ  إنَّ } اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُمَّ  اآليَةَ،[ 32: لقمان{ ]السَّ  شيئًا، يََرْوا فَلَمْ  ُردُّ

 .ِدينَهُمْ  النَّاسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ 

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

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

 منهما لكل   كان بينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أنَّ  على داللةٌ  الحديث   وفي --5

 .اآلَخرِ  في يدُخلُ  ما فيه دَخل أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى،

لِ  على داللةٌ  أيًضا وفيه --2  لَهَا فَتََمثَّلَ : }تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشكُّ

 [.18: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا

أما اليهود في الماضي وفي عصر النّبوة فعجيب أمرهم، يّدعون اإليمان بالتوراة، --2

وهي التي ترشد إلى توحيد اإلله وعبادته، ثم يعبدون العجل ويتخذونه إلها، ويكفرون 

صلّى هللا عليه وسلّم، وهذا أكبر  بآيات هللا، ويخالفون األنبياء، ويكفرون بمحمد

الذنوب وأشد األمور عليهم، إذ كفروا بخاتم الرسل وسيد األنبياء والمرسلين المبعوث 

 إلى الناس جميعا.

 أخبرَ  تعالى هللاَ  إِنَّ  ، كالمعايَنَةِ  الخبرُ  ليس وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 أْلقَى ، صنعوا ما عايَنَ  فلما ، األلواحَ  يُْلقِ  فلَمْ  ، العجلِ  في قوُمهُ  صنع بما موسى

 فانكَسَرتْ  األْلَواح

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1015: الرقم أو الصفحة

 .اليَهُودُ  بي آلَمنَ  اليَهُوِد، ِمنَ  َعَشَرةٌ  بي آَمنَ  لَوْ   وفي الصحيح عن أبي هريرة

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0855: الرقم أو الصفحة

 .وُكبرائِهم لرؤسائِهم تقليدٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ  :الحديث   في
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الميثاق، فكيف يّدعون اإليمان ألنفسهم، وقد فعلوا هذه األفاعيل القبيحة من نقض --3

 والكفر بآيات هللا، وعبادة العجل من دون هللا؟.

ومع ذلك عفا هللا عنهم وقبل توبتهم لما تابوا عن عبادة العجل، كما سبق في تعداد --2

 (009/5)تفسيرالمنير للزحيلي  نعم هللا عليهم. 

 [83الى  85( : اآليات 0حرص اليهود على الحياة ]سورة البقرة ) -05

ْنت ْم ق ْل إ ْن كانَ  ا اْلَمْوَت إ ْن ك  ْن د ون  الن اس  فَتََمن و  ْنَد هللا   خال َصةً م  َرة  ع  ار  اآْلخ  م  الد  ْت لَك 

ق يَن ) يَن )85صاد  يه ْم َوهللا   َعل يم  ب الظ ال م  َمْت أَْيد  ( 81( َولَْن يَتََمن ْوه  أَبَداً ب ما قَد 

َدن ه ْم أَْحَرَص الن اس   ر  أَْلَف َسنَة   َولَتَج  يَن أَْشَرك وا يََودُّ أََحد ه ْم لَْو ي َعم  َن ال ذ  َعلى َحياة  َوم 

ير  ب ما يَْعَمل وَن ) َر َوهللا   بَص  َن اْلَعذاب  أَْن ي َعم  ه  م  َزْحز ح   (83َوما ه َو ب م 

 التفسير 

خرة خالصة ال الجنّة في الدار اآل -يا يهود-: إن كانت لكم -أيها النبي-قل  - 92

يدخلها غيركم من الناس؛ فتمنوا الموت واطلبوه؛ لتنالوا هذه المنزلة بسرعة، 

 وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه.

ولن يتمنوا الموت أبًدا؛ بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر باهلل، وتكذيب  - 95

 وهللا عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم، وسيجازي كاّلً بعمله.رسله، وتحريف كتبه، 

اليهوَد أشدَّ الناس حرًصا َعلى الحياة مهما كانت حقيرة  -أيها النبي-ولتَِجَدنَّ  - 96

ذليلة، بل هم أحرص من المشركين الذين ال يؤمنون بالبعث والحساب، ومع كونهم 

احد منهم يحب أن يبلغ عمره ألف أهَل كتاب، ويؤمنون بالبعث والحساب؛ فإن الو

سنة، وليس بُمْبِعِده عن عذاب هللا طول عمره مهما بلغ، وهللا مطَّلع على أعمالهم 

 بصير بها، ال يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم بها.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

هذه اآليات امتحان لمعرفة صدق إيمان اليهود، ودحض دعاويهم الباطلة التي  -1

نَا النَّاُر إاِلَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدةً ]البقرة  / 2حكاها هللا عز وجل في كتابه، كقوله تعالى: لَْن تََمسَّ

[ 111/ 2ارى ]البقرة [ وقوله: َوقالُوا: لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمْن كاَن هُوداً أَْو نَص70

ِ َوأَِحبَّاُؤهُ ]المائدة  [ وموضوع االمتحان تمني الموت 101/ 5وقالوا: نَْحُن أَْبناُء هللاَّ

 ليحظوا بالسعادة األبدية، وبذل أرواحهم في سبيل هللا، والذود عن الدين وحرماته. 

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  رأيتُ  لئن جهلٍ  أبو قال  وفي الصحيح عن عبد هللا بن  عباس

 ألخذْتهُ  فعل لو فقال قال عنقِه على أطأَ  حتى آلتِينَّه الكعبةِ  عند يُصلِّي وسلَّمَ  عليهِ 
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 خرج ولو النَّارِ  في مقاعَدهم ورأوا لماتوا الموتَ  تمنَّوا اليهودَ  أنَّ  ولو َعيانًا المالئكةُ 

 أهاًل  وال مااًل  يجدونَ  ال لرَجعوا وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  يُباهلون الذين

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1/910: الرقم أو الصفحة

 إلى وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  برسولِ  تناهَى المشركينَ  أَذى أنَّ  بَيانُ : الحديث   وفي --5

 .الدَّعوةِ  أْجلِ  ِمن صبَرَ  ولكنَّه غايٍة، أْقصى

 . أعداَءه عليه يُسلِّطُ  وال نَبِيَّه يُِذلُّ  ال ُسبحانه هللاَ  أنَّ : وفيه --2

ونتيجة االمتحان اإلخفاق المحتم، ألن اليهود قوم ماديون يحبون البقاء في الدنيا، --2

ويكرهون لقاء هللا، فال ثقة لهم بأنفسهم فيما يزعمون، ويظلمون في قلق وحيرة 

واضطراب دائم وشك يخيفهم ويزعج أعماق نفوسهم. واآلية الكريمة من المعجزات 

حقق فعال، فلم يقع منهم تمني الموت في عصر المتضمنة اإلخبار بالغيب، الذي ت

 النبي صلّى هللا عليه وسلّم  

وهللا سبحانه وتعالى العليم الخبير بصير عالم بما يعمل هؤالء الذين يود أحدهم أن --3

 يعّمر ألف سنة.

قال العلماء: وصف هللا عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيات  --2

ي كالم العرب: العالم بالشيء الخبير به، ومنه قولهم: بصير األمور. والبصير ف

 بالطب، وبصير بالفقه، وبصير بمالقاة الرجال. 

: فقالَتْ  عائَِشةَ، ِعْندَ  ُمتَِّكئًا ُكْنتُ  عنها وفي الصحيح عن مسوق عن عائشة رضي هللا

؟ ما: قُلتُ  الفِْريَةَ، هللاِ  علَى أْعظَمَ  فقَدْ  منهنَّ  بواِحَدةٍ  تََكلَّمَ  َمن ثاَلثٌ  عائَِشةَ، أبا يا  هُنَّ

ًدا أنَّ  َزَعمَ  َمن: قالَتْ  ُ  َصلَّى ُمَحمَّ  الفِْريََة، هللاِ  علَى أْعظَمَ  فقَدْ  َربَّهُ  َرأَى وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  يَقُلِ  ألَمْ  تُْعِجلِينِي، وال أْنِظِرينِي، الُمْؤِمنِيَن، أُمَّ  يا: فَقُلتُ  فََجلَْسُت، ُمتَِّكئًا وُكْنتُ : قالَ   هللاَّ

: النجم{ ]أُْخَرى نَْزلَةً  َرآهُ  َولقَدْ } ،[23: التكوير{ ]الُمبِينِ  باألُفُقِ  َرآهُ  َولقَدْ : }وجلَّ  عزَّ 

لُ  أنا: فقالَتْ  ؟[13 ةِ  هِذه أوَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  ذلكَ  عن َسأَلَ  األُمَّ : فقالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

تَْيِن، هاتَْينِ  غيرَ  عليها ُخلِقَ  الَّتي ُصوَرتِهِ  علَى َرهُ أ لَمْ  ِجْبِريُل، هو إنَّما  َرأَْيتُهُ  الَمرَّ

ا السَّماءِ  ِمنَ  ُمْنهَبِطًا  أنَّ  تَْسَمعْ  لَمْ  أوَ : فقالَتْ  األْرِض، إلى السَّماءِ  بْينَ  ما َخْلقِهِ  ِعظَمُ  ساّدً

 َ : األنعام{ ]الَخبِيرُ  اللَِّطيفُ  وهو األَْبصارَ  يُْدِركُ  وهو األَْبصارُ  تُْدِرُكهُ  ال: }يقولُ  هللاَّ

َ  أنَّ  تَْسَمعْ  لَمْ  أوَ  ،[103 ُ  يَُكلَِّمهُ  أنْ  لِبََشرٍ  كانَ  َوما: }يقولُ  هللاَّ  وراءِ  ِمن أوْ  وْحيًا إالَّ  هللاَّ

: قالَتْ  ؟[51: الشورى{ ]َحِكيمٌ  َعلِيٌّ  إنَّه يَشاءُ  ما بإْذنِهِ  فيُوِحيَ  َرسواًل  يُْرِسلَ  أوْ  ِحجابٍ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  َزَعمَ  وَمن  علَى أْعظَمَ  فقَدْ  هللاِ، ِكتابِ  ِمن شيئًا َكتَمَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ



175 
 

ُ  الفِْريَةَ، هللاِ  ُسولُ  أيُّها يا: }يقولُ  وهللاَّ  فَما تَْفَعلْ  لَمْ  وإنْ  َربِّكَ  ِمن إلَْيكَ  أُْنِزلَ  ما بَلِّغْ  الرَّ

 أْعظَمَ  فقَدْ  َغٍد، في يَكونُ  بما يُْخبِرُ  أنَّه َزَعمَ  وَمن: قالَتْ  ،[ 68: المائدة{ ]ِرسالَتَهُ  بَلَّْغتَ 

ُ  الفِْريَةَ، هللاِ  علَى ُ  إالَّ  الَغْيبَ  واأْلَْرضِ  السَّماواتِ  في َمن يَْعلَمُ  ال قُلْ : }يقولُ  وهللاَّ { هللاَّ

 [.65: النمل]

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  511: الرقم أو الصفحة

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5911: الرقم أو الصفحة

ان هللا محيط علما بجميع المخلوقات وال تحيط به المخلوقات علما  ومناسبة الحديث

 سبحان هللا 

 81( : اآليات 0موقف اليهود من جبريل والمالئكة والرسل ]سورة البقرة ) -00

 [89الى 

قاً ل ما  َصد  لَه  َعلى قَْلب َك ب إ ْذن  هللا   م  ْبر يَل فَإ ن ه  نَز  ا ل ج  ّوً بَْيَن يََدْيه  َوه دًى ق ْل َمْن كاَن َعد 

ن يَن ) ْؤم  َ 81َوب ْشرى ل ْلم  يكاَل فَإ ن  هللا  ْبر يَل َوم  ل ه  َوج  س  ا َّلل    َوَمالئ َكت ه  َور  ّوً ( َمْن كاَن َعد 

 (89َعد وٌّ ل ْلكاف ر يَن )

 التفسير 

كان لمن قال من اليهود: "إن جبريل عدونا من المالئكة": من  -أيها النبي-قل  - 98

معاديًا لجبريل فإنه هو الَّذي نََزَل بالقرآن على قلبك بإذن من هللا، مصدقًا لما سبق من 

الكتب اإللهية؛ كالتوراة واإلنجيل، ودااّلً على الخير، ومبشًرا للمؤمنين بما أعده هللا 

 لهم من النعيم، فمن كان معاديًا لمن هذه صفته وعمله فهو من الضالين.

يًا هلل ومالئكته ورسله، ومعاديًا للَملَكين الُمقَّربَْين: جبريل من كان معاد - 97

وميكائيل؛ فإن هللا عدو للكافرين منكم ومن غيركم، ومن كان هللا عدوه فقد عاد 

 بالخسران المبين.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

فقالوا لّم وبالقرآن، تعددت اعتذارات اليهود عن اإليمان بمحمد صلّى هللا عليه وس--1

 سابقا:
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، وقالوا: إنهم ناجون حتما في اآلخرة، إنهم مؤمنون بالتوراة، كافرون بغيرها--5

 ألنهم شعب هللا وأحباؤه،

وقالوا هنا: إن جبريل أمين الوحي على محمد عدوهم، فال يؤمنون بما جاء به.  --2

وأبان لهم أن معاداة هللا فأبطل هللا تعالى مزاعمهم، وفند حججهم، وأظهر تناقضهم، 

 ومالئكته ورسله سبب واضح قاطع إلنزال العقاب بهم في الدنيا واآلخرة،

ِ  َعْبدَ  بَلَغَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك ِ  َرسولِ  َمْقَدمُ  َساَلمٍ  بنَ  هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

لُ  ما: قالَ  نَبِيٌّ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال ثاََلثٍ  عن َسائِلُكَ  إنِّي: فَقالَ  فأتَاهُ، الَمِدينَةَ  وسلَّمَ   أْشَراطِ  أوَّ

اَعِة؟ لُ  وما السَّ  أيِّ  وِمنْ  أبِيِه؟ إلى الَولَدُ  يَْنِزعُ  شيءٍ  أيِّ  وِمنْ  الَجنَِّة؟ أْهلُ  يَأُْكلُهُ  َطَعامٍ  أوَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  أْخَوالِِه؟ إلى يَْنِزعُ  شيءٍ   ِجْبِريلُ  آنِفًا بِهنَّ  َرنِيَخبَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فَقالَ : قالَ  ِ  َرسولُ  فَقالَ  الَماَلئَِكِة، ِمنَ  اليَهُودِ  َعُدوُّ  َذاكَ  هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا لُ  أمَّ اَعةِ  أْشَراطِ  أوَّ ا الَمْغِرِب، إلى الَمْشِرقِ  ِمنَ  النَّاسَ  تَْحُشرُ  فَنَارٌ  السَّ لُ  وأَمَّ  َطَعامٍ  أوَّ

ا ُحوٍت، َكبِدِ  فَِزيَاَدةُ  الَجنَّةِ  أْهلُ  يَأُْكلُهُ  بَهُ  وأَمَّ ُجلَ  فإنَّ : الَولَدِ  في الشَّ  الَمْرأَةَ  َغِشيَ  إَذا الرَّ

بَهُ  كانَ  َماُؤهُ  فََسبَقَهَا بَهُ  كانَ  َماُؤهَا َسبَقَ  وإَذا له، الشَّ ِ، َرسولُ  أنَّكَ  أْشهَدُ : قالَ  لَهَا الشَّ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا: قالَ  ثُمَّ   بَهَتُونِي تَْسأَلَهُمْ  أنْ  قَْبلَ  بإْساَلِمي َعلُِموا إنْ  بُهٌُت، قَْومٌ  اليَهُودَ  إنَّ  هللاَّ

ِ  عبدُ  وَدَخلَ  اليَهُودُ  فََجاَءتِ  ِعْنَدَك، ِ  َرسولُ  فَقالَ  البَْيَت، هللاَّ  أيُّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فِيُكمْ  َرُجلٍ   فَقالَ  أْخيَِرنَا، وابنُ  وأَْخيَُرنَا، أْعلَِمنَا، وابنُ  أْعلَُمنَا، قالوا َساَلمٍ  بنُ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  ِ  عبدُ  أْسلَمَ  إنْ  أفََرأَْيتُمْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ُ  أَعاَذهُ : قالوا هللاَّ  ذلَك، ِمن هللاَّ

ِ  عبدُ  فََخَرجَ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ : فَقالَ  إليِهم هللاَّ ًدا أنَّ  وأَْشهَدُ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ : فَقالوا هللاَّ

نَا، نَا، وابنُ  َشرُّ  .فِيهِ  وَوقَُعوا َشرِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

 ليسَ  ما غيِرهم على ويفتَرَون يقولونَ  وفجوٍر، كِذبٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ  :الحديث   في --5

 .فيه

ةِ  عالماتِ  ِمن: وفيه --2 دٍ  نُبوَّ  األمورِ  بعضِ  َعن إخباُره وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

 .الغيبِيَّةِ 

 . عنه هللاُ  رِضي ساَلمِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  فضيلةُ : وفيه --3

وفي هذا وعيد شديد، وتنديد بأن اليهود أعداء  الحق والرساالت اإللهية وأعداء --3

القرآن وسائر الكتب السماوية، ألن معاداة أمين الوحي جبريل، ومعاداة محمد صلّى 
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هللا عليه وسلّم، ومعاداة الكتب السماوية، معاداة لكل المالئكة وسائر األنبياء والكتب، 

 احد، وهو هداية الناس، وإرشادهم إلى الخير،إذ إن المقصد منها و

 هللاُ  صلَّى هللاِ  نبيَّ  اليهودِ  من ِعصابةٌ  حَضرتْ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

ْثنا القاسِم، أبا يا: فقالوا يوًما، وسلَّمَ  عليه  إالَّ  يعلَُمهنَّ  ال عنهنَّ  نسألُكَ  ِخاللٍ  عن حدِّ

، ا َسلوني: قال نبيٌّ ةَ  لي اجَعلوا ولكنِ  شئتُم، عمَّ  السَّالمُ  عليه يعقوبُ  أَخذ وما هللاِ، ِذمَّ

ْثتُكم أنا لئِنْ : بَنِيه على : قال لَك، فذلكَ : قالوا اإلسالِم، على لتُتابُِعنِّي فعَرْفتُموه، شيئًا حدَّ

مَ  الطعامِ  أيُّ  أخبِْرنا: عنهنَّ  نسألُكَ  ِخاللٍ  أربعِ  عن أخبِْرنا: قالوا ِشئتُم، عما فَسلوني  حرَّ

لَ  أنْ  قبلِ  من نفِسه على إسرائيلُ   الرُجِل؟ وماءُ  المرأِة، ماءُ  كيفَ  وأخبِْرنا التوراةُ؟ تُنَزَّ

 من ولِيُّه وَمن النوِم؟ في األميُّ  النبيُّ  هذا كيفَ  وأخبِْرنا منه؟ الذََّكرُ  يكونُ  كيفَ 

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

 عليه هللاُ  صلَّى موسى على التوراةَ  أنزلَ  بالذي فأنُشُدكم: قال وِميثاٍق، عهدٍ  ِمن شاء

 وطال شديًدا، مرًضا مِرض السَّالمُ  عليه يعقوبَ  إسرائيلَ  أنَّ  تعلَمونَ  هل وسلََّم،

منَّ  َسقَِمه، من تعالى هللاُ  َشفاه لئِنْ  نذًرا هللِ  فنَذر َسقَُمه،  وأَحبَّ  إليه، الشرابِ  أَحبَّ  ليُحرِّ

: قالوا ألبانُها؟، إليه الشرابِ  وأَحبُّ  اإلبِِل، لُْحمانُ  إليه الطعامِ  أَحبُّ  وكان إليه، الطعامِ 

 التوراةَ  أنَزلَ  الذي هو، إالَّ  إلهَ  ال الذي باهللِ  فأنُشُدكم عليهم، اشهَدْ  اللَّهُمَّ : قال نَعْم، اللَّهُمَّ 

 رقيٌق، أصفَرُ  المرأةِ  ماءَ  وأنَّ  غليظٌ، أبيضُ  الرُجلِ  ماءَ  أنَّ  تعلَمونَ  هل موسى، على

بَهُ  الولَدُ  له كان عال فأيُّهما  كان المرأةِ  ماءِ  على الرُجلِ  ماءُ  عال إنْ  هللاِ؟ بإذنِ  والشَّ

 اللَّهُمَّ : قالوا هللاِ؟، بإذنِ  أنثى كان الرُجلِ  ماءِ  على المرأةِ  ماءُ  عال وإنْ  هللاِ، بإذنِ  َذَكًرا

 أنَّ  تعلَمونَ  هل موسى، على التوراةَ  أنَزلَ  بالذي فأنُشُدكم عليهم، اشهَدْ  اللَّهُمَّ : قال نَعْم،

يَّ  النبيَّ  هذا : قالوا اشهَْد، اللَّهُمَّ : قال نَعْم، اللَّهُمَّ : قالوا قلبُه؟، ينامُ  وال َعْيناه تنامُ  األُمِّ

ْثنا اآلنَ  وأنتَ   َولِيِّي فإنَّ : قال نُفاِرقَُك؟ أو نُجاِمُعكَ  فعنَدها المالئكِة؟ من َولِيُّكَ  َمن: فحدِّ

 كان لو نُفاِرقَُك، فعنَدها: قالوا َولِيُّه، وهو إالَّ  قطُّ  نبِيًّا هللاُ  يبَعثِ  ولم السَّالُم، عليه ِجْبريلُ 

قناَك، لتابَْعناكَ  المالئكةِ  من ِسواه َولِيُّكَ  قوه؟، أنْ  من يَمنَُعكم فما: الق وصدَّ : قالوا تُصدِّ

نا، إنَّه ا َكانَ  َمنْ  قُلْ : }وجلَّ  عزَّ  هللاُ  قال ذلك فعندَ : قال عُدوُّ لَهُ  فَإِنَّهُ  لِِجْبِريلَ  َعُدّوً  َعلَى نَزَّ

ِ  بِإِْذنِ  قَْلبِكَ  ِ  ِكتَابَ : }وجلَّ  عزَّ  قولِه إلى[ 98: البقرة...{]هللاَّ  اَل  َكأَنَّهُمْ  ظُهُوِرِهمْ  َوَراءَ  هللاَّ

[ 90: البقرة...{ ]َغَضبٍ  َعلَى بَِغَضبٍ  بَاُؤوا: }ذلك فعندَ [ 101: البقرة{ ]يَْعلَُمونَ 

 .اآليةَ 

 المسند تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0155: الرقم أو الصفحة

 والطبراني ،(0915) والطيالسي له، واللفظ( 0155) أحمد أخرجه:  التخريج

(50/053( )50050) 
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 فقالوا وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيِّ  إلى يهودُ  أقبلتْ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 فأخذ قال بك وآمنَّا وصدَّقناك اتَّبعناك فيها أَجْبتنا إن أشياءَ  عن نسألُك القاسمِ  أبا يا

 عالمةِ  عن أخبِْرنا قالوا وكيلٌ  نقولُ  ما على هللاُ  قالوا نفِسه على إسرائيلُ  أخذ ما عليهم

 قال تُذكَّرُ  وكيف المرأةُ  تَُؤنَّثُ  كيف فأخبِْرنا قالوا قلبُه ينامُ  وال عيناه تنامُ  قال النبيِّ 

 المرأةِ  ماءَ  الرجلِ  ماءُ  عال وإن أُنِّثتْ  الرجلِ  ماءَ  المرأةِ  ماءُ  عال فإن الماءانِ  يلتقي

عدِ  عن فأخبِْرنا صدقتَ  قالوا أُذِكَرتْ   ُموكَّلٌ  المالئكةِ  من ملَكٌ  الرعدُ  قال هو ما الرَّ

 منه يُسمعُ  الذي والصوتُ  السحابَ  به يزجرُ  نارٍ  من ِمخراقٌ  يِده في أو بيَديه بالسَّحابِ 

 أمَره حيث إلى ينتهيَ  حتى زَجَره إذا السَّحابَ  َزْجُرهُ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/585: الرقم أو الصفحة

 (8010(( )الكبرى السنن)) في والنسائي ،(0590) أحمد أخرجه:  التخريج

 .َغيبيَّةٍ  بُعلومٍ  أخبَرَ  حيث وسلََّم؛ عليه هللاُ  صلَّى للنَّبيِّ  ُمعجزةٍ  بَيانُ  :الحديث   وفي --5

 . يُؤِمنوا أنْ  َمِظنَّةَ  أسئلتِهم؛ عن المسلمين غيرِ  إجابةِ  بَيانُ : وفيه --2

ِ  َعْبدَ  بَلَغَ وفي الصحيح عن أنس بن مالك  ِ  َرسولِ  َمْقَدمُ  َساَلمٍ  بنَ  هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

لُ  ما: قالَ  نَبِيٌّ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال ثاََلثٍ  عن َسائِلُكَ  إنِّي: فَقالَ  فأتَاهُ، الَمِدينَةَ  وسلَّمَ   أْشَراطِ  أوَّ

اَعِة؟ لُ  وما السَّ  أيِّ  وِمنْ  أبِيِه؟ إلى الَولَدُ  يَْنِزعُ  شيءٍ  أيِّ  وِمنْ  الَجنَِّة؟ أْهلُ  يَأُْكلُهُ  َطَعامٍ  أوَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  أْخَوالِِه؟ إلى يَْنِزعُ  شيءٍ   ِجْبِريلُ  آنِفًا بِهنَّ  َخبََّرنِي لَّمَ وس عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فَقالَ : قالَ  ِ  َرسولُ  فَقالَ  الَماَلئَِكِة، ِمنَ  اليَهُودِ  َعُدوُّ  َذاكَ  هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا لُ  أمَّ اَعةِ  أْشَراطِ  أوَّ ا الَمْغِرِب، إلى الَمْشِرقِ  ِمنَ  النَّاسَ  تَْحُشرُ  فَنَارٌ  السَّ لُ  وأَمَّ  َطَعامٍ  أوَّ

ا ُحوٍت، َكبِدِ  فَِزيَاَدةُ  الَجنَّةِ  أْهلُ  يَأُْكلُهُ  بَهُ  وأَمَّ ُجلَ  فإنَّ : الَولَدِ  في الشَّ  الَمْرأَةَ  َغِشيَ  إَذا الرَّ

بَهُ  كانَ  َماُؤهُ  فََسبَقَهَا بَهُ  كانَ  َماُؤهَا َسبَقَ  وإَذا له، الشَّ ِ، َرسولُ  أنَّكَ  أْشهَدُ : قالَ  لَهَا الشَّ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا: قالَ  ثُمَّ   بَهَتُونِي تَْسأَلَهُمْ  أنْ  قَْبلَ  بإْساَلِمي َعلُِموا إنْ  بُهٌُت، قَْومٌ  اليَهُودَ  إنَّ  هللاَّ

ِ  عبدُ  وَدَخلَ  اليَهُودُ  فََجاَءتِ  ِعْنَدَك، ِ  َرسولُ  فَقالَ  البَْيَت، هللاَّ  أيُّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فِيُكمْ  َرُجلٍ   فَقالَ  أْخيَِرنَا، وابنُ  وأَْخيَُرنَا، أْعلَِمنَا، وابنُ  أْعلَُمنَا، قالوا َساَلمٍ  بنُ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  ِ  عبدُ  أْسلَمَ  إنْ  أفََرأَْيتُمْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ُ  أَعاَذهُ : قالوا هللاَّ  ذلَك، ِمن هللاَّ

ِ  عبدُ  فََخَرجَ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ : فَقالَ  إليِهم هللاَّ ًدا أنَّ  وأَْشهَدُ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ : فَقالوا هللاَّ

نَا، نَا، وابنُ  َشرُّ  .فِيهِ  وَوقَُعوا َشرِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة
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 ليسَ  ما غيِرهم على ويفتَرَون يقولونَ  وفجوٍر، كِذبٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ : الحديث   في --5

 .فيه

ةِ  عالماتِ  ِمن: وفيه --2 دٍ  نُبوَّ  األمورِ  بعضِ  َعن إخباُره وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

 .الغيبِيَّةِ 

 . عنه هللاُ  رِضي ساَلمِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  فضيلةُ : وفيه --3

 إسرافيلَ  وربَّ  ، وميكائيلَ  َجبرائيلَ  ربَّ  اللَّهمَّ  عائشة أم المؤمنينوفي الصحيح عن 

 القبرِ  عذابِ  ومن ، النَّارِ  حرِّ  من بِك أعوذُ  ،

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1105: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 05038) وأحمد ،(1158) النسائي أخرجه:  التخريج

ذِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي --1  .وجلَّ  عزَّ  هللاِ  عذابِ  ِمن التَّعوُّ

 . القَْبرِ  عذابِ  إثباتُ : وفيه --2

ْحَمنِ  عبدِ  بنُ  َسلََمةَ  أَبُو حدَّثَنيوفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين    َعْوٍف، بنِ  الرَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِيُّ  كانَ  شيءٍ  بأَيِّ  الُمْؤِمنِيَن، أُمَّ  َعائَِشةَ  َسأَْلتُ : قالَ   يَْفتَتِحُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ِجْبَرائِيَل، َربَّ  اللَّهُمَّ : َصاَلتَهُ  اْفتَتَحَ  اللَّْيلِ  ِمنَ  قَامَ  إَذا كانَ : قالَتْ  اللَّْيِل؟ ِمنَ  قَامَ  إَذا َصاَلتَهُ 

 بْينَ  تَْحُكمُ  أَْنتَ  َوالشَّهَاَدِة، الَغْيبِ  َعالِمَ  َواألْرِض، السََّمَواتِ  فَاِطرَ  وإْسَرافِيَل، َوِميَكائِيَل،

 َمن تَْهِدي إنَّكَ  بإْذنَِك، الَحقِّ  ِمنَ  فيه اْختُلِفَ  لِما اْهِدنِي يَْختَلِفُوَن، فيه َكانُوا فِيما ِعبَاِدكَ 

 .ُمْستَقِيمٍ  ِصَراطٍ  إلى تََشاءُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  110: الرقم أو الصفحة

وألن رسالة جميع األنبياء واحدة، والغاية منها متحدة، فال يصح التفريق بين  --2

المالئكة والرسل والكتب، وكلها من مصدر واحد، وتهدف خيرا مشتركا، وتدعو إلى 

يد هللا، وعبادته، وااللتزام بأصول األخالق والفضائل التي هي عنوان تقدم الفرد توح

 (001/5)تفسير المنير للزحيلي والجماعة. 

هاتُهُم لِعالتٍ  إخوةٌ  األنبياءُ  يح عن أبي هريرةوفي الصح  وإنِّي ، واحدٌ  ودينُهُم شتَّى أمَّ

 رأيتُموهُ  فإذا ، نازلٌ  وإنَّهُ  ، نبيٌّ  وبينَهُ  بيني يَُكن لم ألنَّهُ  ؛ مريمَ  ابنِ  بعيسى النَّاسِ  أولى

ران ثوبانِ  عليهِ  ، والبياضِ  الحمرةِ  إلى َمربوعٌ  رجلٌ :  فاعِرفوهُ   رأَسهُ  كأنَّ  ، ُممصَّ
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ليبَ  فيدقُّ  ، بلَلٌ  يُصبهُ  لم وإن يقطرُ   ويدعو ، الجزيةَ  ويضعُ  ، الخنزيرَ  ويقتُلُ  ، الصَّ

ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمِ  إلى النَّاسَ  ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمَ  إالَّ  كلَّها الِمللَ  زمانِهِ  في هللاَّ  زمانِهِ  في هللاَّ

الَ  المسيحَ   والنِّمارُ  ، اإلبلِ  معَ  األسودُ  ترتَعَ  حتَّى ، األرضِ  على األَمنةُ  تقعُ  ثمَّ  ، الدَّجَّ

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

 المسلِمونَ  عليهِ  ويصلِّي يُتوفَّى ثمَّ  ، سنةً 

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

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

 .يسير باختالف( 8300) وأحمد ،(5005) داود أبو أخرجه:  التخريج

 [505الى  88( : اآليات 0كفرهم بالقرآن ونقضهم العهود ]سورة البقرة ) -00

ق وَن ) ل ما عاَهد وا َعْهداً 88َولَقَْد أَْنَزْلنا إ لَْيَك آيات  بَي نات  َوما يَْكف ر  ب ها إ ال  اْلفاس  ( أََوك 

ن وَن ) ه ْم ال ي ْؤم  ْنه ْم بَْل أَْكثَر  ْند  هللا   ( َولَ 500نَبََذه  فَر يق  م  ْن ع  ا جاَءه ْم َرس ول  م  م 

يَن أ وت وا اْلك تاَب ك تاَب هللا   َوراَء ظ ه ور ه ْم َكأَن ه ْم ال  َن ال ذ  َصد ق  ل ما َمَعه ْم نَبََذ فَر يق  م  م 

 (505يَْعلَم وَن )

 التفسير 

ت به من عالمات واضحات على صدقك فيما جئ -أيها النبي-ولقد أنزلنا إليك  - 99

 النبوة والوحي، وما يكفر بها مع وضوحها وبيانها إال الخارجون عن دين هللا.

ومن جملته اإليمان -ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهًدا  - 100

نقضه فريق منهم، بل  -صلى هللا عليه وسلم  -بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد 

يؤمنون بما أنزل هللا تعالى حقيقة؛ ألن اإليمان يحمل على أكثر هؤالء اليهود ال 

 الوفاء بالعهد.

رسواًل من عند هللا وهو موافق لما  -صلى هللا عليه وسلم  -ولما جاءهم محمد  - 101

في التوراة من صفته، أعرض فريق منهم عما دلت عليه، وطرحوها وراء ظهورهم 

ذي ال ينتفع بما فيها من الحق والهدى، فال غير مبالين بها، مشابهين حال الجاهل الَّ 

 يبالي بها.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

هذا سجل من قبائح اليهود أوضحه هللا تعالى وهو من أخبار الغيب، التي ال يعلمها إال 

 وقد رصد فيه عيوب أربعة وهي:عالم الغيوب، 
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وأدلته الواضحة القاطعة على وجوده ووحدانيته  التكذيب بآيات هللا وبيناته -5

 وربوبيته ولزوم عبادته وإطاعة أوامره واجتناب نواهيه.

 الرْهطِ  بأولئكَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيُّ  أمر لما قالت عائشةَ  عنوفي الصحيح   

 وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  لهم قال الطَُّوى في فأُلقُوا وأصحابِه ربيعةَ  بنِ  عتبةَ 

ا هللاُ  جزى  هللاِ  رسولَ  يا فقيل قال التكذيبِ  وأشدَّ  الطردِ  أسوأَ  كان ما نبيٍ  قومِ  من شّرً

 منكم لقولي أْفهمُ  لهم أو منهم لقولي بأفهمَ  أنتم ما قال َجيَّفوا قد قوًما تَُكلِّمُ  كيف

 عمر مسند:  المصدر|  الطبري جرير ابن:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0/151: الرقم أو الصفحة

 . قُبوِرهم في الَموتى َحياةِ  إثباتُ : الَحديثِ  وفي

أن جامع التكذيب باالنبياء واحد. وان اختلفت األقوام واختلفت ومناسبة الحديث  

 األنبياء 

والغدر بالمعاهدين في  ، ألنهم دأبوا على نقض العهودعدم الثقة بهم في أي شيء -2

 كل زمان.

ا وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر ِ  َعْبدَ  َخْيبَرَ  أْهلُ  فََدعَ  لَمَّ  ُعَمرُ  قامَ  ُعَمَر، بنَ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  إنَّ : فقالَ  َخِطيبًا،  أْموالِِهْم، علَى َخْيبَرَ  يَهُودَ  عاَملَ  كانَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُكمْ : وقالَ  ُكمُ  ما نُقِرُّ ُ  أقَرَّ ِ  َعْبدَ  وإنَّ  هللاَّ  ِمنَ  عليه فَُعِديَ  هُناَك، مالِهِ  إلى َخَرجَ  ُعَمرَ  بنَ  هللاَّ

نا هُمْ  َغْيَرهُْم، َعُدوٌّ  هُناكَ  لنا وليسَ  وِرْجالهُ، يَداهُ  فَفُِدَعتْ  اللَّْيِل،  َرأَْيتُ  وقدْ  وتُْهَمتُنا َعُدوُّ

ا إْجالَءهُْم،  الُمْؤِمنِيَن، أِميرَ  يا: فقالَ  الُحقَْيِق، أبِي بَنِي أَحدُ  أتاهُ  ذلكَ  علَى ُعَمرُ  أْجمع فَلَمَّ

نا وقدْ  أتُْخِرُجنا دٌ  أقَرَّ  لَنا، ذلكَ  وَشَرطَ  األْموالِ  علَى وعاَملَنا وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

ِ  َرسولِ  قَْولَ  نَِسيتُ  أنِّي أَظنَْنتَ : ُعَمرُ  فقالَ   إذا بكَ  كيفَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 أبِي ِمن هَُزْيلَةً  هِذه كانَتْ : فقالَ  لَْيلَةٍ  بَْعدَ  لَْيلَةً  قَلُوُصكَ  بكَ  تَْعُدو َخْيبَرَ  ِمن أُْخِرْجتَ 

ِ، َعُدوَّ  يا َكَذْبتَ : قالَ  القاِسِم،  الثََّمِر، ِمنَ  لهمْ  كانَ  ما قِيَمةَ  وأَْعطاهُمْ  ُعَمُر، فأْجالهُمْ  هللاَّ

 .ذلكَ  وَغْيرِ  وِحبالٍ  أْقتابٍ  ِمن وُعُروًضا وإباًِل، مااًل 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0100: الرقم أو

 عليهم.، ألن الضالل قد استحوذ انقطاع األمل وسد باب الرجاء في إيمان أكثرهم -3

 .اليَهُودُ  بي آلَمنَ  اليَهُوِد، ِمنَ  َعَشَرةٌ  بي آَمنَ  لَوْ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0855: الرقم أو الصفحة

 .وُكبرائِهم لرؤسائِهم تقليدٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ  :الحديث   في

بل نبذوا منه ما يبشر  جملة وتفصيال،« التوراة»لم ينبذ فريق منهم كتاب هللا  -2

بالنبي صلّى هللا عليه وسلّم ويبين صفاته وما يأمرهم باإليمان به، فإن ما في كتابهم 

 من البشارة بنبي يجيء من ولد إسماعيل ال ينطبق إال على هذا النبي الكريم. 

 قلوبُهم قستْ  و األمدُ  طال لما إسرائيلَ  بني إنَّ   بد هللا بن مسعودوفي الصحيح عن ع

 الحقُّ  كان و ، ألِسنَتُهم استحلَّْتهُ  و ، قلوبُهم استهوْتهُ  ، أنفِسهم عندِ  من كتابًا اخترعوا

 ال كأنَّهم ظهورهم وراءَ  هللاِ  كتابَ  نبذوا حتى ، شهواتهم من كثيرٍ  بين و بينهم يحولُ 

 فإن ، إسرائيلَ  بني على الكتابَ  هذا اعرضوا(  فقال: )  األصلُ :  فقالوا ، يعلمون

 - فالنٍ  إلى ابعثوا بل ، ال:  قال فاقتلوهُم خالفوُكم إن و ، فاترُكوهم ، عليه تابعوُكم

 فأخذ ، فدُعوه إليه فأرسلُوا أحدٌ  بعَده عليكم يختلفُ  فلن تابَعكم فإن - علمائِهم من رجلٌ 

 عليها لبس ثم ، عنقِه في علَّقها ثم ، قرنٍ  في أدخلها ثم ، هللاِ  كتابَ  فيها فكتب ورقةً 

 - صدِره إلى فأشار ؟ بهذا تُؤمنُ :  فقالوا الكتابَ  عليه فعَرُضوا ، أتاهم ثم ، الثيابَ 

 سبيلَه فخلُّوا ؟ بهذا أُوِمنُ  ال لي ما و ، بهذا آمنتُ :  فقال - القرنِ  في الذي الكتابَ  يعني

ونَه أصحابٌ  له كان و:  قال  وجدوا ثيابَه نزعوا فلما/  أتْوهُ  الوفاةُ  حضرْتهُ  فلما يغشُّ

 أُوِمنُ  ال لي ما و ، بهذا آمنتُ :  قولِه إلى ترْونَ  أال:  فقالوا ، الكتابُ  جوفِه في القرنَ 

 إسرائيلَ  بنو فاختلف:  قال القرنِ  في الذي الكتابَ  هذا(  هذا)  ب عنيَ  فإنما ، بهذا

 القرنِ  أبي أصحابُ  ِملَلِهم خيرُ  ، فرقةً  سبعين و بضعٍ  على

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

 ثقات رجاله صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0385: الرقم أو الصفحة

( : اآليات 0اشتغال اليهود بالسحر والشعوذة والطالسم ]سورة البقرة ) -05

 [500الى  500

وا  يَن َكفَر  لَْيمان  َولك ن  الش ياط  لَْيماَن َوما َكفََر س  ْلك  س  ين  َعلى م  َوات بَع وا ما تَْتل وا الش ياط 

ْن  وَت َوما ي َعل مان  م  وَت َومار  ْحَر َوما أ ْنز َل َعلَى اْلَملََكْين  ب باب َل هار  ي َعل م وَن الن اَس الس 

ق وَن ب ه  بَْيَن اْلَمْرء   أََحد  َحت ى ْنه ما ما ي فَر  وَن م  يَق وال إ ن ما نَْحن  ف ْتنَة  فاَل تَْكف ْر فَيَتََعل م 

ه ْم َوال يَْنفَع ه ْم  رُّ ْن أََحد  إ ال  ب إ ْذن  هللا   َويَتََعل م وَن ما يَض  يَن ب ه  م  ه  َوما ه ْم ب ضار  َوَزْوج 

وا لَمَ  ْن َخالق  َولَب ْئَس ما َشَرْوا ب ه  أَْنف َسه ْم لَْو َولَقَْد َعل م  َرة  م  ن  اْشتَراه  ما لَه  ف ي اآْلخ 

وَن ) ْند  هللا   َخْير  لَْو كان وا 500كان وا يَْعلَم  ْن ع  ( َولَْو أَن ه ْم آَمن وا َوات قَْوا لََمث وبَة  م 

 (500يَْعلَم وَن )
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 التفسير 

لُهُ الشياطين كذبًا على ُملك نبي هللا ولما تركوا دين  - 102 هللا اتبعوا بداًل عنه ما تَتَقَوَّ

سليمان عليه السالم، حيث زعمت أنَّه ثَبّت ملكه بالسحر، وما كفر سليمان بتعاطي 

ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر،  -كما زعمت اليهود-السحر 

لملَكين: هاروت وماروت، بمدينة بابل بالعراق، ويعلمونهم السحر الَّذي أُنزل على ا

امتحانًا وابتالء للناس، وما كان هذان الملكان يَُعلِّمان أّي أحد السحر حتَّى يحّذراه 

ويبيِّنا له بقولهما: إنما نحن ابتالء وامتحان للناس فال تكفر بتعلمك السحر، فمن لم 

ين الرجل وزوجته، بزرع يقبل نصحهما تعلَّم منهما السحر، ومنه نوع يفرق ب

البغضاء بينهما، وما يضر أولئك السحرة أيَّ أحد إال بإذن هللا ومشيئته، ويتعلمون ما 

يضرهم وال ينفعهم، ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب هللا ما له في 

اآلخرة من حظ وال نصيب، ولبئس ما باعوا به أنفسهم حيث استبدلوا السحر بوحي 

 وشرعه، ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل الَمِشين والضالل هللا

 المبين.

ولو أن اليهود آمنوا باهلل حقًّا، واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته؛ لكان ثواب  - 103

 هللا خيًرا لهم مما هم عليه، لو كانوا يعلمون ما ينفعهم.

 السند قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن و 

السحر: أصله التمويه بالحيل والتخاييل، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني،  -1

فيخيل للمسحور أنها بخالف ما هي به، كالذي يرى السراب من بعيد، فيخيل إليه أنه 

ماء، وكراكب السفينة السائرة بسرعة يخيل إليه أن ما يرى من األشجار والجبال 

 سائرة معه.

حر في القرآن في مواضع كثيرة، وال سيما في قصص موسى وجاء ذكر الس--2

كما  ووصفه بأنه خداع وتخييل لألعين حتى ترى ما ليس بكائن كائنا،وفرعون، 

ا أَْلقَْوا َسَحُروا 66/ 20قال تعالى: يَُخيَُّل إِلَْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنَّها تَْسعى ]طه  [ وقال: فَلَمَّ

.والسحر: إما حيلة بخفة يد، --3[ 116/ 8بُوهُْم ]األعراف أَْعيَُن النَّاِس َواْستَْرهَ 

 وشعوذة، وإما صناعة وعلم خفي يعرفه بعض الناس.

   وهل للسحر حقيقة أم ال؟ اختلف الناس في ذلك

فرأى جمهور العلماء: أن للسحر حقيقة، يخلق هللا عنده ما شاء، وأنه تقتدر به النفوس 

اصر، إما بغير معين، أو بمعين من األمور البشرية على التأثير في عالم العن

 كالكواكب السماوية، ويرون أن النفوس الساحرة ثالث مراتب:



184 
 

 فقط من غير آلة وال معين. المؤثرة بالهمة -األولى

)أي طبيعتها( ، أو العناصر )الماء والهواء  بمعين من مزاج األفالك -والثانية

ب الجّمل، فلكل حرف من األحرف والتراب والنار( ، أو خواص األعداد، أي حسا

 الهجائية رقم حسابي معين.

بأن يعمد الشخص إلى القوة المتخيلة، فيلقي فيها  :تأثير في القوى المتخيلة -والثالثة

أنواعا من الخياالت والصور، ثم ينزلها إلى الحس من الرائين، بقوة نفسه المؤثرة، 

)تفسير  فينظر الراءون كأن شيئا موجودا في الواقع، وليس هناك شيء من ذلك.

 (55/0القرطبي 

ك والكواكب والعوالم العلوية وتنال هذه المراتب بالرياضة، والتوجه إلى األفال-2

والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة، فهي لذلك وجهة وسجود لغير هللا، والوجهة لغير 

 هللا كفر، فلهذا كان السحر كفرا.

وهم أبو جعفر االسترابادي من الشافعية، »  ويرى المعتزلة، وبعض أهل السنة --5

: أن السحر ال حقيقة  «ي وطائفة.  وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهر

 له، وإنما هو خداع وتمويه وتخيل. والسحر بهذا المعنى أنواع:

، كما يفعل بعض المشعوذين، كثير من التخيالت التي مظهرها على خالف حقائقها -أ

من أنه يريك أنه ذبح عصفورا، ثم يريكه وقد طار بعد ذبحه، لخفة حركته، إذ إن معه 

 لمذبوح الذي خبأه، واآلخر الذي أظهره.اثنين أحدهما ا

وكان سحر سحرة فرعون من هذا النوع، فقد روى المؤرخون أن سحرة فرعون 

استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصي بصور الحيات والثعابين حتى خيل إلى 

ِه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنَّها الناس أنها تسعى، كما قال تعالى: فَإِذا ِحبالُهُْم َوِعِصيُّهُْم يَُخيَُّل إِلَيْ 

[ من طريق تحمية الزئبق بالنار الموضوعة في أسراب، وتمدده 66/ 20تَْسعى ]طه 

 بفعل الحرارة.

بالمواطأة مع قوم أعدوهم لذلك،  ما يدعونه من حديث الجن والشياطين -ب

وإطاعتها بالرقى والعزائم. وهذا كان فعل الكهان من العرب في  الجاهلية، كانوا 

يوكلون أناسا باالطالع على أسرار الناس، حتى إذا جاء أصحابها أخبروهم بها، 

 فيعتقدون فيهم أن الشياطين تخبرهم بالمغيبات.

، من وجوه خفية لطيفة، يتم فيها تحريض السعي بالنميمة والوشاية واإلفساد -ج

 (551/5)تفسير ابن كثير  الناس على بعضهم بعضا 
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ين الرأيين: فمن قال: إن للسحر حقيقة نظر إلى المرتبتين وقد وفق ابن خالدون ب--6

 األوليين، ومن قال بأنه ال حقيقة له، نظر إلى المرتبة الثالثة.

 حكم السحر:--1

 األحنفِ  عمّ  معاويةَ  بن لُجْزءِ  كاتبا كنتُ :  قال  بن عبدة ب َجالَةَ  عنوفي الصحيح عن 

 ذي كلِّ  بين وفرقُوا ساِحرٍ  كل اقتلوا بسنةٍ  موتهِ  قبل عمرَ  كتابُ  جاءنا إذ قيسٍ  بن

 كلِّ  بين وفّرقنا سواحرِ  ثالثةَ  يومٍ  في فقتلنا الزمزمةِ  عن وانهوهُم المجوسِ  من محرمٍ 

 السيفَ  فعرضَ  فدعاهُم كثيرا طعاما وصنعَ  هللاِ  كتابِ  في وحريمهُ  المجوسِ  من رجل

 أخذَ  عمرُ  يكن ولم الورقٍ  من بغلينِ  أو بغلٍ  وقرَ  وألقَوا يزمزُموا ولم فأكلوا فخذهِ  على

 عليه هللا صلى هللاِ  رسولَ  أن عوفٍ  بن الرحمن عبد شهد حتى المجوسِ  من الجزيةَ 

 هجرَ  مجوسِ  من أخذها وسلم

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عوف بن عبدالرحمن:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو الصفحة

ةِ  إظهارُ : الحديث وفي --5  مع يتوافَقُ  بما وأوامِره َشعائِره بإعالءِ  اإلسالمِ  قُوَّ

 .َزمانٍ  كلِّ  في واألحوالِ  الظروفِ 

، المجتمعِ  في الُمسلِمينَ  غيرِ  على اإلسالمِ  أوامرِ  تطبيقُ : وفيه --2  وإلزاُمهم اإلسالميِّ

 َشعائِرهم إظهارِ  بعدمِ 

و ي  اقتُلوا أن ُعَمرُ  كتَب: يقولُ  بََجالةَ  َسِمع أنَّه :دينار   بن   عمر و عن وفي الصحيح ر 

 .سواِحرَ  ثالثَ  فقتَْلنا وساحرٍة، ساحرٍ  كلَّ 

السنة  شرح تخريج:  المصدر|  األرناووط شعيب:  المحدث|  بجالة:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  239/ 10: الرقم أو الصفحة

 المسحور ؟.هل يجوز تعلم حل أو فك السحر عن 

إذا كان بالشيء المباح من األدعية الشرعية ، أو األدعية المباحة ، أو الرقية الشرعية 

، فال بأس ، أما أن يتعلم السحر ليحل به السحر أو لمقاصد أخرى فذلك ال يجوز ، بل 

هو من نواقض اإلسالم ، ألنه ال يمكن تعلمه إال بالوقوع في الشرك ، وذلك بعبادة 

من الذبح لهم ، والنذر لهم ، ونحو ذلك من أنواع العبادة ، والذبح والتقرب الشياطين 

إليهم بما يحبون حتى يخدموه بما يحب ، وهذا هو االستمتاع الذي ذكره هللا سبحانه 

بقوله تعالى : ) ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من اإلنس وقال 
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ا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار أولياؤهم من اإلنس ربنا استمتع بعضن

 127مثواكم خالدين فيها إال ما شاء هللا إن ربك حكيم عليم ( سورة األنعام /

 والعالج من السحر 

قبةَ  وفي الصحيح عن ِ  رسولُ  أمَرني :قالَ  ،عامر   بن   ع  ُ  صلَّى هللاَّ  أن وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ذاتِ  أقرأَ   صالةٍ  كلِّ  ُدبُرَ  بالمعوِّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عامر بن عقبة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5100: الرقم أو الصفحة

قبةَ  عنوفي الصحيح  ِ  رسولِ  معَ  أسيرُ  أنا بينا قالَ  عامر   بن   ع  ُ  صلَّى هللاَّ  عليهِ  هللاَّ

ِ  رسولُ  فجعلَ  شديدةٌ  وظُلمةٌ  ريحٌ  غِشيتنا إذ واألبواءِ  الَجحفَةِ  بينَ  وسلَّمَ  ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

ذُ  وسلَّمَ  عليهِ  ذْ  عقبةُ  يا ويقولُ {  النَّاسِ  بَِربِّ  أَُعوذُ } و{  اْلفَلَقِ  بَِربِّ  أَُعوذُ } ب يتعوَّ  تعوَّ

ذَ  فما بهما ذٌ  تعوَّ نا وسمعتُهُ  قالَ  بمثلِهما متعوِّ الةِ  في بهما يؤمُّ  الصَّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عامر بن عقبة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5530: الرقم أو الصفحة

عُ  المؤمنَ  أنَّ  بيانُ : الحديث   وفي --5 ةِ  وْقتَ  هللاِ  إلى باللُّجوءِ  يَتضرَّ دَّ  .الشِّ

َذتَْيِن، فْضلُ : وفيه --2 ذِ  على والحثُّ  الُمَعوِّ  .بهما التعوُّ

لَنِي عن أبي هريرة وفي الصحيح ِ  َرسولُ  َوكَّ  َزَكاةِ  بِحْفظِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ : وقُلتُ  فأَخْذتُهُ، الطََّعامِ  ِمنَ  يَْحثُو فََجَعلَ  آتٍ  فأتَانِي َرَمَضاَن،  َرسولِ  إلى أَلَْرفََعنَّكَ  وهللاَّ

 ِ  فََخلَّْيتُ : قَالَ  َشِديَدةٌ، َحاَجةٌ  ولِي ِعيَالٌ  وَعلَيَّ  ُمْحتَاٌج، إنِّي: قَالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 أِسيُركَ  فََعلَ  ما هَُرْيَرةَ، أبَا يا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقَالَ  فأْصبَْحُت، عْنه،

ِ، َرسولَ  يا: قُلتُ : قَالَ  البَاِرَحةَ،  َسبِيلَهُ، فََخلَّْيتُ  فََرِحْمتُهُ، وِعيَااًل، َشِديَدةً، َحاَجةً  َشَكا هللاَّ

ِ  َرسولِ  لِقَْولِ  َسيَُعوُد، أنَّه فََعَرْفتُ  وَسيَُعوُد، َكَذبََك، قدْ  إنَّه أما: قَالَ   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 إلى أَلَْرفََعنَّكَ : فَقُلتُ  فأَخْذتُهُ، الطََّعاِم، ِمنَ  يَْحثُو فََجاءَ  فََرَصْدتُهُ، َسيَُعوُد، إنَّه وسلَّمَ 

ِ  َرسولِ   أُعوُد، ال ِعيَاٌل، وَعلَيَّ  ُمْحتَاجٌ  فإنِّي َدْعنِي: قَالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  لي فَقَالَ  فأْصبَْحُت، َسبِيلَهُ، فََخلَّْيتُ  فََرِحْمتُهُ،  أبَا يا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا: قُلتُ  أِسيُرَك، فََعلَ  ما هَُرْيَرةَ،  فََرِحْمتُهُ، وِعيَااًل، َشِديَدةً، َحاَجةً  َشَكا هللاَّ

 الطََّعاِم، ِمنَ  يَْحثُو فََجاءَ  الثَّالِثَةَ، فََرَصْدتُهُ  وَسيَُعوُد، َكَذبَكَ  قدْ  إنَّه أما: قَالَ  َسبِيلَهُ، فََخلَّْيتُ 

ِ، َرسولِ  إلى أَلَْرفََعنَّكَ : فَقُلتُ  فأَخْذتُهُ، اٍت، ثِ ثَاَل  آِخرُ  وهذا هللاَّ  تَُعوُد، ال تَْزُعمُ  أنَّكَ  َمرَّ

ُ  يَْنفَُعكَ  َكلَِماتٍ  أَُعلِّْمكَ  َدْعنِي: قَالَ  تَُعودُ  ثُمَّ   إلى أَوْيتَ  إَذا: قَالَ  هَُو؟ ما: قُلتُ  بهَا، هللاَّ



187 
 

ُ : }الُكْرِسيِّ  آيَةَ  فَاْقَرأْ  فَِراِشَك،  حتَّى ،[255: البقرة{ ]القَيُّومُ  الَحيُّ  هو إالَّ  إلَهَ  ال هللاَّ

ِ  ِمنَ  َعلَْيكَ  يََزالَ  لَنْ  فإنَّكَ  اآليَةَ، تَْختِمَ   تُْصبَِح، حتَّى شيطَانٌ  يَْقَربَنَّكَ  واَل  َحافِظٌ، هللاَّ

ِ  َرسولُ  لي فَقَالَ  فأْصبَْحتُ  َسبِيلَهُ، فََخلَّْيتُ   أِسيُركَ  فََعلَ  ما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  البَاِرَحةَ، ُ  يَْنفَُعنِي َكلَِماتٍ  يَُعلُِّمنِي أنَّه َزَعمَ  هللاَّ  َسبِيلَهُ، فََخلَّْيتُ  بهَا، هللاَّ

لِهَا ِمن الُكْرِسيِّ  آيَةَ  فَاْقَرأْ  فَِراِشكَ  إلى أَوْيتَ  إَذا: لِي قَالَ : قُلتُ  هي، ما: قَالَ   حتَّى أوَّ

ُ : }اآليَةَ  تَْختِمَ   َعلَْيكَ  يََزالَ  لَنْ : لِي وقَالَ  ،[255: البقرة{ ]القَيُّومُ  الَحيُّ  هو إالَّ  إلَهَ  ال هللاَّ

ِ  ِمنَ   - الَخْيرِ  علَى شيءٍ  أْحَرصَ  وَكانُوا - تُْصبِحَ  حتَّى شيطَانٌ  يَْقَربَكَ  واَل  َحافِظٌ، هللاَّ

 ُمْنذُ  تَُخاِطبُ  َمن تَْعلَمُ  َكُذوٌب، وهو َصَدقَكَ  قدْ  إنَّه أما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقَالَ 

 .شيطَانٌ  َذاكَ : قَالَ  اَل،: قَالَ  هَُرْيَرةَ، أبَا يا لَيَالٍ  ثاََلثِ 

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

 [معلق: ] المحدث حكم خالصة|  0055: الرقم أو الصفحة

 َمن البَقََرِة، ُسوَرةِ  آِخرِ  ِمن اآليَتانِ وفي الصحيح عن أبي مسعود عقبة بن عمرو  

 َكفَتاهُ، لَْيلَةٍ  في قََرأَهُما

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عقبة مسعود أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5009: الرقم أو الصفحة البخاري

 (901) ومسلم له، واللفظ( 5009) البخاري أخرجه:  التخريج

 .عنه والسؤالُ  الِعلمِ  وتعليمُ  الطَّواِف، في التحدُّث :الحديث وفي

ومن السحر: ما يكون كفرا من فاعله، مثل ما يّدعون من تغيير صور الناس، --7

وإخراجهم في هيئة بهيمة، وقطع مسافة شهر في ليلة، والطيران في الهواء، فكل من 

ويقتل هذا الساحر، ألنه كافر فعل هذا ليوهم الناس أنه محق، فذلك كفر منه، 

 باألنبياء، يّدعي مثل آياتهم ومعجزاتهم.

وأما من زعم أن السحر خدع ومخاريق وتمويهات وتخييالت، فال يقتل الساحر، --9

 إال أن يقتل بفعله أحدا، فيقتل به.

وال ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات، مما ليس في مقدور البشر، --10

يق وزوال عقل، وتعويج عضو، إلى غير ذلك، مما قام الدليل على من مرض وتفر

 استحالة كونه من مقدورات العباد.

وأجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل هللا عنده إنزال الجراد --11

والقّمل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماوات 
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لرسل المنزلة عليهم، فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه ال وأمثال ذلك من عظيم آيات ا

 يكون وال يفعله هللا عند إرادة الساحر.

 الفرق بين معجزات األنبياء عليهم السالم وبين السحر:

ال يصح لمؤمن أن يجمع بين تصديق األنبياء عليهم السالم وإثبات معجزاتهم وبين -1

اِحُر َحْيُث أَتى ]طه التصديق بأفعال السحرة، لقوله تعالى: وَ   [ .69/ 20ال يُْفلُِح السَّ

وهناك فرق واضح بين المعجزة والسحر القائم على وجوه التخييالت: وهو أن -2

كظواهرها، وكلما  معجزات األنبياء عليهم السالم هي على حقائقها، وبواطنها

لتها تأملتها ازددت بصيرة في صحتها. ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتها ومقاب

 بأمثالها، لظهر عجزهم عنها.

إلظهار أمور ال  مخاريق السحرة وتخييالتهم فهي نوع من الحيلة والتلطفأما 

حقيقة لها، فما يظهر منها ليس على الحقيقة، ويعرف ذلك بالتأمل والبحث. ومن شاء 

)أحكام القرآن للجصاص أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره، ويأتي بمثل ما قام به 

58/5) 

والسحر يوجد من الساحر وغيره، وقد يكون جماعة يعرفونه، ويمكنهم اإلتيان به --3

)تفسير   في وقت واحد، والمعجزة ال يمّكن هللا أحدا أن يأتي بمثلها وبمعارضتها

 (51/0القرطبي 

وخالصة القول: إن الساحر ال قدرة له على شيء من األمور الخارقة، وإن  --2

 لغالب على الخداع والتخييالت والتمويهات، السحر يعتمد في ا

وإن السحرة نصابون يسلبون أموال الناس، وهم في فقر دائم، ولو كانوا قادرين --5

على ما يدعونه ألغنوا أنفسهم، وحققوا األمجاد بإزالة الممالك، واستخراج الكنوز، 

ل أبو بكر والغلبة على البلدان، واالستغناء عن طلب ما في أيدي الناس، كما قا

 (59/5)أحكام القرآن  الجصاص الرازي 

 يتبين مما ذكر ما يأتي:

 السحر في اللغة: كل ما لطف مأخذه وخفي. -1

 السحر كما وصفه القرآن تخيل يخدع األعين، فيريها ما ليس كائنا أنه كائن. -2

السحر إما حيلة وشعوذة أو صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس، ومنه تأثير  -3

 .يكون لضعاف النفوس والهمم  األرواح والتنويم المغناطيسي



189 
 

قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه ليس دليال على أن السحر يفعل هذا،  -2 حكاية القرآن: يُفَرِّ

 وإنما هي حكاية لما كان معروفا عندهم.

نه من السحر ال يؤثر بطبعه وال أثر له في نفسه، وإنما هو سبب، وما يترتب ع -5

يَن بِِه ِمْن  أضرار من قبيل ربط المسببات باألسباب، كما نصت اآلية: َوما هُْم بِضارِّ

ِ ]البقرة   [ .102/ 2أََحٍد إاِلَّ بِإِْذِن هللاَّ

ِ  َرسولَ  َسَحرَ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  َرُجلٌ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  كانَ  حتَّى األْعَصِم، بنُ  لَبِيدُ  له يُقَالُ  ُزَرْيٍق، بَنِي ِمن  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 وهو لَْيلَةٍ  َذاتَ  أوْ  يَومٍ  َذاتَ  كانَ  إَذا حتَّى فََعلَهُ، وما الشَّْيءَ  يَْفَعلُ  كانَ  أنَّه إلَْيهِ  يَُخيَّلُ 

َ  أنَّ  أَشَعْرتِ  َعائَِشةُ، يا: قَالَ  ثُمَّ  وَدَعا، َدَعا لَِكنَّهُ  ِعنِدي،  فِيِه، اْستَْفتَْيتُهُ  فِيما أْفتَانِي هللاَّ

، ِعْندَ  واآلَخرُ  َرْأِسي، ِعْندَ  أَحُدهُما فَقََعدَ  َرُجاَلِن، أتَانِي  ما: لَِصاِحبِهِ  أَحُدهُما فَقَالَ  ِرْجلَيَّ

ُجِل؟ وَجعُ   شيٍء؟ أيِّ  في: قَالَ  األْعَصِم، بنُ  لَبِيدُ : قَالَ  طَبَّهُ؟ َمن: قَالَ  َمْطبُوٌب،: فَقَالَ  الرَّ

 َذْرَوانَ  بْئرِ  في: قَالَ  هَُو؟ وأَْينَ : قَالَ . َذَكرٍ  نَْخلَةٍ  طَْلعِ  وُجفِّ  وُمَشاطٍَة، ُمْشطٍ  في: قَالَ 

ِ  َرسولُ  فأتَاهَا  َعائَِشةُ، يا: فَقَالَ  فََجاءَ  أْصَحابِِه، ِمن نَاسٍ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

يَاِطينِ  ُرُؤوسُ  نَْخلِهَا ُرُؤوسَ  َكأنَّ  أوْ  الِحنَّاِء، ةُ نُقَاعَ  َماَءهَا َكأنَّ  ِ  َرسولَ  يا: قُلتُ  الشَّ : هللاَّ

ُ، َعافَانِي قدْ : قَالَ  اْستَْخَرْجتَهُ؟ أفال رَ  أنْ  فََكِرْهتُ  هللاَّ ا فيه النَّاسِ  علَى أُثَوِّ  بهَا فأَمرَ  َشّرً

 وابن الليث وقال. هشام عن الزناد أبي وابن ضمرة وأبو أسامة أبو تابعه. فَُدفِنَتْ 

 (.ومشاطة مشط في: )هشام عن عيينة

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1130: الرقم أو الصفحة

 (0598) ومسلم له، واللفظ( 1130) البخاري أخرجه:  التخريج

ْحرِ  عن التَّْكنيةُ : الَحديث   في --5  .تَفاُؤاًل  بِالطِّبِّ  السِّ

 .الَمصالِحِ  َجْلبِ  على ُمقَدَّمٌ  الَمفاِسدِ  َدْرءُ : َوفيه --2

ْبرُ : َوفيه --3  .واالمتِحانِ  االبتاِلءِ  على الصَّ

عاءِ  في اإلْلحاحُ : وفيه --2  .وتَْكراُره الدُّ

، َعزَّ  َربِّه عن يُبَلِّغه فيما وِعْصمتُه وسلَّم، عليه هللا َصلَّى ُمْعِجزتُه: َوفيه --5  وَجلَّ

 .السِّحرِ  بَِمكانِ  وإْخباُره

يَّةِ  بَيانُ : َوفيه --6 لَ  تُنافي ال وأَنَّها بِاألَسباِب، األَخذِ  أَهَمِّ  .التََّوكُّ
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 وسلَّم عليه هللا َصلَّى ولَِرسولِه هلِلِ  الخيانةَ  اليَهودِ  ِصفاتِ  ِمن أنَّ : َوفيه --8

اآلية على أن عمل السحر كفر وهو قول مالك وأبي حنيفة، لقوله تعالى: دلت  -6

 َواتَّبَُعوا ما تَْتلُوا الشَّياِطيُن َعلى ُمْلِك ُسلَْيماَن أي من السحر، وقوله:

َوما َكفََر ُسلَْيماُن أي بعمل السحر، وقوله: َولِكنَّ الشَّياِطيَن َكفَُروا أي به وبتعليمه، 

 روت: إِنَّما نَْحُن فِْتنَةٌ فاَل تَْكفُْر. وقوله عن هاروت وما

والسحر تعلمه كفر ألن السحر كالم يعظم به غير هللا تعالى، مثل سحر أهل بابل --8

الذي كان تعظيما للكواكب، وهو رأي عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى 

 األشعري وقيس بن سعد وسبعة من التابعين.

خفة اليد، دون ادعاء ما ذكر، فال يكون كفرا، وال يعد أما اإلفساد بالنميمة أو --7

 فاعله كافرا.

عقوبة الساحر: للعلماء رأيان في قتل الساحر، قال الجمهور )أبو حنيفة ومالك  -9

 وأحمد( : يقتل الساحر وإذا عمل المسلم السحر، كان مرتدا، فيقتل

 (3800صحيح البخاري: )« .   من بّدل دينه فاقتلوه»لقوله صلّى هللا عليه وسلّم: 

ُ  َرِضيَ  َعلِيًّا أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس قَ  عْنه، هللاَّ  اْبنَ  فَبَلَغَ  قَْوًما، َحرَّ

ْقهُمْ  لَمْ  أنَا ُكْنتُ  لو: فَقالَ  َعبَّاسٍ  بُوا ال: قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  ألنَّ  أَُحرِّ  تَُعذِّ

ِ، بَعَذابِ   .فَاْقتُلُوهُ  ِدينَهُ  بَدَّلَ  َمن: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  كما ولَقَتَْلتُهُمْ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0051: الرقم أو الصفحة

 بأحاديثِ  وفِقهه ِعْلمه وَسعة عنهما، هللا رضي عبَّاسٍ  ابنِ  فْضلُ  :الحديث   وفي --5

 .وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ 

 .المخالِف على اإلنكارِ  أدبُ : وفيه --2

ويقتل الساحر وال تقبل توبته في رأي أبي حنيفة، سواء أكان مسلما أم ذميا، ألن -10

.  الساحر جمع إلى كفره السعي في األرض بالفساد، فأشبه المحارب )قاطع الطريق(

وال يقتل الساحر الذمي في رأي مالك إال أن يقتل بسحره، ويضمن ما جنى، ويقتل إن 

 (10/5)أحكام القرآن جاء منه ما لم يعاهد عليه 

تساءل ابن العربي بمناسبة َوما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن فقال: كيف أنزل هللا تعالى  -7

الباطل والكفر؟ ثم قال: كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر منّزل 
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من عند هللا تعالى، قال النبي صلّى هللا عليه وسلّم في الصحيح: ماذا فتح الليلة من 

أنزل هللا تعالى من الفتن؟ أيقظوا أصحاب الحجر، رّب كاسية في الدنيا  الخزائن؟ ماذا

رقم  -باب العلم والعظة بالليل  - كتاب العلم - )صحيح البخاريعارية يوم القيامة  

 (.551الحديث 

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  اْستَْيقَظَ  وفي الصحيح عن أم سلمة أم المؤمنين رضي هللا عنها

ِ، ُسْبَحانَ : فَقَالَ  لَْيلَةٍ  َذاتَ  وسلَّمَ   الَخَزائِِن، ِمنَ  فُتِحَ  وَماَذا الفِتَِن، ِمنَ  اللَّْيلَةَ  أُْنِزلَ  َماَذا هللاَّ

ْنيَا في َكاِسيَةٍ  فَُربَّ  الُحَجِر، َصَواِحبَاتِ  أْيقِظُوا  .اآلِخَرةِ  في َعاِريَةٍ  الدُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  551: الرقم أو الصفحة

جلِ  أنَّ  :الحديث   في الةِ  لياًل  أهلَه يُوقِظَ  أن للرَّ  تحُدُث، آيةٍ  عند سيَّما وال وللذِّكِر، للصَّ

 .َمُخوفةٍ  رؤيا إثرَ  أو

اختلف العلماء، فقال جماعة: هما ملكان بعثهما هللا  هل هاروت وماروت ملكان؟ -9

يبينان للناس بطالن ما يدعون حقيقته، ويكشفان لهم عن وجوه الحيل التي يخدعون 

بها الناس، وينهيانهم عن العمل بها، يقوالن: إِنَّما نَْحُن فِْتنَةٌ فاَل تَْكفُْر فكانا يعلمانهم 

هللا على وحيه، وسفراؤه إلى رسله: ال يَْعُصوَن للتحرز ال للعمل، ألن المالئكة أمناء 

َ ما أََمَرهُْم َويَْفَعلُوَن ما يُْؤَمُروَن ]التحريم  [ ، بَْل ِعباٌد ُمْكَرُموَن، ال يَْسبِقُونَهُ 6/ 66هللاَّ

َر ال [ ، يَُسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنَّها28 -26/ 21بِاْلقَْوِل، َوهُْم بِأَْمِرِه يَْعَملُوَن ]األنبياء 

 [ .20/ 20يَْفتُُروَن ]األنبياء 

والذي أنزل على الملكين هو علم السحر، ابتالء من هللا للناس، من  قال الزمخشري:

تعلمه منهم وعمل به، كان كافرا، ومن تجنبه أو تعلمه، ال ليعمل به، ولكن ليتوقاه 

الشر من ولئال يغتربه، كان مؤمنا عرفت الشر ال للشر لكن لتوقيه ومن ال يعرف 

 الناس يقع فيه 

أدب الخطاب مع النبي صلّى هللا عليه وسلّم ومصدر االختصاص بالرسالة   -01

 [501الى  505( : اآليات 0]سورة البقرة )

نا َوق ول وا اْنظ ْرنا َواْسَمع وا َول ْلكاف ر يَن َعذاب  أَل يم   يَن آَمن وا ال تَق ول وا راع  يا أَيَُّها ال ذ 

ْن َخْير  ( ما يَ 505) ْم م  َل َعلَْيك  ْشر ك يَن أَْن ي نَز  ْن أَْهل  اْلك تاب  َوال اْلم  وا م  يَن َكفَر  َودُّ ال ذ 

يم  ) ْم َوهللا   يَْختَصُّ ب َرْحَمت ه  َمْن يَشاء  َوهللا   ذ و اْلفَْضل  اْلَعظ  ْن َرب ك   (501م 

 التفسير 
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اختيار األلفاظ قائاًل لهم: يا أيها الذين يوجه هللا تعالى المؤمنين إلى حسن  - 102

آمنوا ال تقولوا كلمة: }َراِعنَا{؛ أي: راع أحوالنا؛ ألن اليهود يحرفونها ويخاطبون 

، يقصدون بها معنًى فاسًدا وهو الرعونة، فنهى هللا -صلى هللا عليه وسلم  -بها النبي 

ا لهذا الباب، وأمر عباده أن يقولوا ب داًل عنها: }اْنظُْرنَا{؛ أي: عن هذه الكلمة سّدً

انتظرنا نفهم عنك ما تقول، وهي كلمة تؤدي المعنى بال محذور. وللكافرين باهلل 

 عذاب مؤلم موجع.

َل عليكم أّي خير من  -أيًّا كانوا: أهل كتاب أو مشركين-ما يحب الكفار  - 105 أن يُنَزَّ

وة والوحي واإليمان من يشاء ربكم، قلياًل كان أو كثيًرا، وهللا يختص برحمته من النب

من عباده، وهللا صاحب الفضل العظيم، فال خيَر يناُل أحًدا من الخلق إال منه، ومن 

 فضله بَْعُث الرسول وإنزاُل الكتاب.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

هاتان اآليتان  المقصود منهما  نهي المسلمين عن مثل أفعال اليهود، وترسيخ  -1

عقيدتهم بأن مصدر الخير والرحمة واختيار من هو أهل للنبوة والرسالة هو هللا 

تعالى، فال يصح ألحد أن يحسد أحدا على ما آتاه هللا من فضله، وبدئت اآلية األولى 

 بقوله تعالى:

يا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا وهو أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة، من ثمانية 

موضعا من القرآن ذكر فيها هذا الخطاب الدال على إقبال هللا على المؤمنين،  وثمانين

وتذكيرهم بأن اإليمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر هللا ونواهيه بأتم طاعة 

 وأحسن امتثال.

 علَى حَسَدتُكم ما شيءٍ  علَى اليَهودُ  حَسَدتُكم ما  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 والتَّأمينِ  السَّالمِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  105: الرقم أو الصفحة

 مطوالً  بنحوه( 01008) وأحمد له، واللفظ( 913) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 والتَّأمينِ  السَّالمِ  ِمن اإلكثارِ  على الحثُّ : الحديث   وفي

وموضوع هذا األدب الجميل: هو أن يتجنب المؤمن في مخاطبة النبي صلّى هللا  -2

عليه وسلّم ما قد يوهم االنتقاص أو االستهزاء، ومنعا من استغالل األعداء استعمال 
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لفظة أو غيرها، وقد كان اليهود يعنون بكلمة راِعنا السب والشتم، ويخاطبون بها 

 يه وسلّم، ويضحكون فيما بينهم، النبي صلّى هللا عل

 َوَراءِ  ِمنْ  يُنَاُدونَكَ  الَِّذينَ  إِنَّ : تعالى قولِهِ  في وفي الصحيح عن البراء بن عازب

ِ  رسولَ  يا: فقالَ  رجلٌ  فقامَ : قالَ  يَْعقِلُونَ  اَل  أَْكثَُرهُمْ  اْلُحُجَراتِ   وإنَّ  زينٌ  حمدي إنَّ  هللاَّ

ُ  صلَّى النَّبيُّ  فقالَ  شيٌن، ذمِّي ُ  ذاكَ : وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0031: الرقم أو

(( الكبرى السنن)) في والنسائي له، واللفظ( 0031) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (51885) وأحمد ،(55151)

وتِ  رْفعِ  وعَدمُ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  تَبجيلُ : الحديث   وفي --5  َحضرتِه؛ في الصَّ

 .تَجاُوِزه وعَدمِ  به جاء وما وُسنَّتِه هَْديِه باتِّباعِ  يَكونُ  َمماتِه وبعدَ  حيًّا، كان إذا وذلك

مِّ  الحقِّ  المدحِ  صاِحبَ  أنَّ  بيانُ : وفيه --2  .وجلَّ  عزَّ  وحَده هللاُ  هو الحقِّ  والذَّ

 هللاُ  َصلَّى النبيِّ  علَى تَِميمٍ  بَنِي ِمن َرْكبٌ  قَِدمَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن الزبير

رِ : بَْكرٍ  أبو فَقالَ  وسلََّم، عليه رِ  بَلْ : ُعَمرُ  قالَ  ُزَراَرةَ، بنِ  َمْعبَدِ  بنَ  القَْعقَاعَ  أمِّ  األْقَرعَ  أمِّ

 فَتََماَريَا ِخاَلفََك، أَرْدتُ  ما: ُعَمرُ  قالَ  ِخاَلفِي، إالَّ  أَرْدتَ  ما: بَْكرٍ  أبو قالَ  َحابٍِس، بنَ 

ُموا ال آَمنُوا الَِّذينَ  أيُّها يَا: }ذلكَ  في فَنََزلَ  أْصَواتُهَُما، اْرتَفََعتْ  حتَّى : الحجرات{ ]تُقَدِّ

 .اْنقََضتْ  حتَّى[ 1

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5031: الرقم أو الصفحة

مِ  السَّْبقِ  عن النَّهيُ  :الحديث   وفي  عليه هللا صلَّى النبيِّ  على والرأيِ  بالقولِ  والتقدُّ

 صلَّى ُسنتَّه على هذا ويَنطبِقُ  األموِر، كلِّ  في وُحكِمه أْمِره انتظارِ  وضرورةُ  وسلَّم،

 .مماتِه بعدَ  وسلَّم عليه هللا

وفي تعبير َولِْلكافِِريَن َعذاٌب أَلِيٌم إيماء إلى أن ما صدر من اليهود من سوء األدب --3

في خطابه صلّى هللا عليه وسلّم كفر ال شك فيه، ألن من يصف النبي صلّى هللا عليه 

 ذلك فقد كفر.فقد أنكر نبوته، ومن فعل « شرير»وسلّم بأنه 

 ( دليالن:505ففي هذه اآلية )--5
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والغض من قدر  على تجنب األلفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص -أحدهما

 النبي صلّى هللا عليه وسلّم   

وهو مذهب اإلمامين مالك وأحمد، والذريعة:  التمسك بسد الذرائع وحمايتها -الثاني

ف من ارتكابه الوقوع في ممنوع، أي أن كل عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخا

وسيلة مباحة أدت إلى محظور أو ممنوع فهي حرام، وكل وسيلة أدت إلى مطلوب 

شرعا فهي مطلوبة، أي أن وسيلة الحرام حرام، ووسيلة الواجب واجبة، ووسيلة 

 المباح مباحة.

ائع، حتى ال يتخذ وقوله تعالى: ال تَقُولُوا: راِعنا نهي يقتضي التحريم، سدا للذر--5

اللفظ المحتمل ذريعة لشيء قبيح. وقوله سبحانه: َوقُولُوا: اْنظُْرنا أمر للمؤمنين أن 

 يخاطبوه صلّى هللا عليه وسلّم باإلجالل. وقوله عز وجل:

 َواْسَمُعوا يفيد وجوب السماع لما أمر به ونهى جل وعز.--6

ُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِ --8 ِه َمْن يَشاُء على سد باب الحسد، الرحمة في ودل قوله تعالى: َوهللاَّ

هذه اآلية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها هللا عباده قديما وحديثا. ورحمة هللا 

 (019/5)تفسير المنير للزحيلي لعباده: إنعامه عليهم وعفوه عنهم. 

ُ  َصلَّى النبيِّ  أَْصَحابِ  ِمن نَاًسا أنَّ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى للنبيِّ  قالوا ثُورِ  أَْهلُ  َذهَبَ  هللاِ، َرسولَ  يا: وسلَّمَ  عليه هللاَّ  يَُصلُّونَ  باألُُجوِر، الدُّ

 َجَعلَ  قدْ  أََوليسَ : قالَ  أَْمَوالِِهْم، بفُُضولِ  َويَتََصدَّقُونَ  نَُصوُم، كما َويَُصوُمونَ  نَُصلِّي، كما

 ُ قُوَن؟ ما لَُكمْ  هللاَّ دَّ  َصَدقَةً، تَْحِميَدةٍ  َوُكلِّ  َصَدقَةً، تَْكبِيَرةٍ  َوُكلِّ  َصَدقَةً، تَْسبِيَحةٍ  بُكلِّ  إنَّ  تَصَّ

 بُْضعِ  وفي َصَدقَةٌ، ُمْنَكرٍ  عن َونَْهيٌ  َصَدقَةٌ، بالَمعروفِ  َوأَْمرٌ  َصَدقَةً، تَْهلِيلَةٍ  َوُكلِّ 

: قالَ  أَْجٌر؟ فِيهَا له َويَكونُ  َشْهَوتَهُ  أََحُدنَا أَيَأتي هللاِ، َرسولَ  يا: قالوا َصَدقَةٌ، أََحِدُكمْ 

 له كانَ  الَحاَللِ  في َوَضَعهَا إَذا فََكذلكَ  ِوْزٌر؟ فِيهَا عليه أَكانَ  َحَرامٍ  في َوَضَعهَا لو أََرأَْيتُمْ 

 .أَْجرٌ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5003: الرقم أو الصفحة

جلَ  أنَّ : الَحديث   وفي  . أَجرٌ  ااِلستِغناءِ  بِهذا له كانَ  الَحرامِ  عنِ  بالَحاللِ  استَغنَى إذا الرَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أَتَْوا الُمهَاِجِرينَ  فُقََراءَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  عليه هللاَّ

ثُورِ  أَْهلُ  َذهَبَ : فَقالوا وسلََّم، : قالوا َذاَك؟ َوما: فَقالَ  الُمقِيِم، َوالنَِّعيمِ  الُعلَى، بالدََّرَجاتِ  الدُّ

 َواَل  َويُْعتِقُونَ  نَتََصدَُّق، َواَل  َويَتََصدَّقُونَ  نَُصوُم، كما َويَُصوُمونَ  نَُصلِّي، كما يَُصلُّونَ 
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  فَقالَ  نُْعتُِق،  َسبَقَُكمْ  َمن به تُْدِرُكونَ  شيئًا أَُعلُِّمُكمْ  أَفال: وسلَّمَ  عليه هللاَّ

: قالوا َصنَْعتُمْ  ما ِمْثلَ  َصنَعَ  َمن إالَّ  ِمنُكم أَْفَضلَ  أََحدٌ  يَكونُ  َواَل  بَْعَدُكْم؟ َمن به َوتَْسبِقُونَ 

 َوثَاَلثِينَ  ثَاَلثًا َصاَلةٍ  ُكلِّ  ُدبُرَ  َوتَْحَمُدوَن، َوتَُكبُِّروَن، تَُسبُِّحوَن،: قالَ  هللاِ  َرسولُ  يا بَلَى،

ةً  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  إلى الُمهَاِجِرينَ  فُقََراءُ  فََرَجعَ : َصالِحٍ  أَبُو قالَ . َمرَّ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  فَقالَ  ِمْثلَهُ، فَفََعلُوا فََعْلنَا، بما األْمَوالِ  أَْهلُ  إْخَوانُنَا َسِمعَ : فَقالوا  عليه هللاَّ

 .يََشاء   َمن ي ْؤت يه   هللا   فَْضل   ذلكَ : وسلَّمَ 

 فََحدَّْثتُ : ُسَميٌّ  قالَ  َعْجاَلَن، اْبنِ  َعنِ  اللَّْيِث، َعنِ  الَحديثِ  هذا في قُتَْيبَةَ  َغْيرُ  َوَزادَ  

َ  تَُسبِّحُ  قالَ  إنَّما َوِهْمَت،: فَقالَ  الَحِديَث، هذا أَْهلِي بَْعضَ  َ  َوتَْحَمدُ  َوثاََلثِيَن، ثَاَلثًا هللاَّ  هللاَّ

َ  َوتَُكبِّرُ  َوثَاَلثِيَن، ثاََلثًا  فأَخذَ  ذلَك، له فَقُلتُ  َصالِحٍ  أَبِي إلى فََرَجْعتُ  َوثاََلثِينَ  ثَاَلثًا هللاَّ

ُ : فَقالَ  بيَِدي ِ، َواْلَحْمدُ  هللاِ، َوُسْبَحانَ  أَْكبَُر، هللاَّ ُ  هلِلَّ ِ، َواْلَحْمدُ  ،هللاِ  َوُسْبَحانَ  أَْكبَُر، هللاَّ  هلِلَّ

ثُورِ  أَْهلُ  َذهَبَ [: رواية وفي. ]َوثَاَلثِينَ  ثاََلثَةً  َجِميِعِهنَّ  ِمن تَْبلُغَ  حتَّى  بالدََّرَجاتِ  الدُّ

 أَبِي َحديثِ  في أَْدَرجَ  أنَّهُ  إالَّ  اللَّْيثِ  َعنِ  قُتَْيبَةَ، َحديثِ  بِمْثلِ ... الُمقِيِم، َوالنَِّعيمِ  الُعلَى،

 وفي. ]الَحديثِ  آِخرِ  إلى الُمهَاِجِرينَ  فُقََراءُ  َرَجعَ  ثُمَّ  َصالٍِح، أَبِي قَْولَ  هَُرْيَرةَ 

 ُكلِّهِ  ذلكَ  فََجِميعُ  َعْشَرةَ، إْحَدى َعْشَرةَ، إْحَدى: ُسهَْيلٌ  يقولُ : الَحديثِ  في َوَزادَ [:رواية

 .َوثاََلثُونَ  ثاََلثَةٌ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  181: الرقم أو الصفحة

: فقالوا وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى الفُقَراءُ  جاءَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ثُورِ  أْهلُ  َذهَبَ   نَُصلِّي، كما يَُصلُّونَ  الُمقِيمِ  والنَِّعيمِ  الُعال، بالدََّرجاتِ  األْموالِ  ِمنَ  الدُّ

ونَ  أْموالٍ  ِمن فَْضلٌ  ولَهُمْ  نَُصوُم، كما ويَُصوُمونَ   ويُجاِهُدوَن، ويَْعتَِمُروَن، بها، يَُحجُّ

قُوَن، ثُُكمْ  أال: قالَ  ويَتََصدَّ  بَْعَدُكْم، أَحدٌ  يُْدِرْكُكمْ  ولَمْ  َسبَقَُكمْ  َمن أْدَرْكتُمْ  أَخْذتُمْ  إنْ  أَُحدِّ

 َخْلفَ  وتَُكبُِّرونَ  وتَْحَمُدونَ  تَُسبُِّحونَ  ِمْثلَهُ  َعِملَ  َمن إالَّ  ظَْهرانَْيهِ  بْينَ  أنتُمْ  َمن َخْيرَ  وُكْنتُمْ 

 ثَالثًا ونَْحَمدُ  وثَالثِيَن، ثَالثًا نَُسبِّحُ : بَْعُضنا فقالَ  بْينَنا، فاْختَلَْفنا وثَالثِيَن، ثَالثًا َصالةٍ  ُكلِّ 

ِ، ُسْبحانَ : تَقُولُ : فقالَ  إلَْيِه، فََرَجْعتُ  وثاَلثِيَن، أْربًَعا ونَُكبِّرُ  وثَالثِيَن، ِ، والَحْمدُ  هللاَّ  هلِلَّ

 ُ  .وثَالثِينَ  ثاَلثًا ُكلِِّهنَّ  منهنَّ  يَكونَ  حتَّى أْكبَُر، وهللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  950: الرقم أو الصفحة

 (181) ومسلم له، واللفظ( 950) البخاري أخرجه:  التخريج

 .األذكارِ  وسائرِ  التَّسبيحِ  فضيلةُ : الحديث   وفي --5
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دقةِ  فضيلةُ : وفيه --2  .أجِرها وِعظَمُ  الصَّ

 [509الى  503( :   اآليات 0إثبات نسخ األحكام الشرعية ]سورة البقرة ) -03

ها  ْن آيَة  أَْو ن ْنس  َ َعلى ك ل  َشْيء  ما نَْنَسْخ م  ْثل ها أَلَْم تَْعلَْم أَن  هللا  ْنها أَْو م  نَأْت  ب َخْير  م 

ير  ) ْن 503قَد  ْن د ون  هللا   م  ْم م  ْلك  الس ماوات  َواأْلَْرض  َوما لَك  َ لَه  م  ( أَلَْم تَْعلَْم أَن  هللا 

ير  ) ْن قَْبل  َوَمْن ( أَْم ت ر يد وَن أَْن تَْسئَل  501َول يٍّ َوال نَص  ئ َل م وسى م  ْم َكما س  وا َرس ولَك 

ب يل  ) يمان  فَقَْد َضل  َسواَء الس  ْفَر ب اإْل   (509يَتَبَد ل  اْلك 

 التفسير 

يبين هللا تعالى أنَّه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فبنساها  - 106

لعاجل واآلجل، أو بما هو مماثل لها، الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في ا

أن هللا على كل شيء قدير، فيفعل ما  -أيها النبي-وذلك بعلم هللا وحكمته، وأنت تعلم 

 يشاء، َويْحُكُم ما يريد.

أن هللا هو مالك السماوات واألرض، يحكم ما يريد،  -أيها النبي-قد علمت  - 108

ر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء، فيأمر عباده بما شاء، وينهاهم عما شاء، ويُق رِّ

وما لكم بعد هللا من ولي يتولى أموركم، وال نصير يدفع عنكم الضر، بل هللا هو ولي 

 ذلك كله والقادر عليه.

 -سؤال اعتراض وتَعنُّت-أن تسألوا رسولكم  -أيها المؤمنون-ليس من شأنكم  - 107

َ َجْهَرةً{ ]النساء: كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل؛ كقولهم: }أَِرنَ  [ ومن 153ا هللاَّ

 يستبدل الكفر باإليمان فقد ضل عن الطريق الوسط الَّذي هو الصراط المستقيم.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

أجمع السلف على وقوع النسخ في الشريعة، ودلت وقائع ثابتة على وقوعه،  -1

المنسوخة، وليس النسخ جهال بالحكم  بغض النظر عن التعسف في تأويل اآليات

األخير، أو من باب البداء، بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة، وحكم إلى حكم، 

لنوع من المصلحة التشريعية المالئمة لحاجات الناس، إظهارا لحكمة هللا، وكمال 

ة ملكه، وال خالف بين العقالء أن شرائع األنبياء قصد بها مصالح الخلق الديني

والدنيوية، وإنما كان يلزم البداء )الظهور بعد الخفاء أو ظهور مصلحة لم تكن ظاهرة 

للمشرع( لو لم يكن عالما بمآل األمور، وأما العالم بذلك، فإنما تتبدل خطاباته بحسب 

تبدل المصالح، كالطبيب المراعي أحوال العليل، فراعى   ذلك في خليقته بمشيئته 

و، فخطابه يتبدل، وعلمه وإرادته ال تتغير، فإن ذلك محال على وإرادته، ال إله إال ه

 هللا تعالى.



197 
 

ْنهَا بَِخْيرٍ  نَأْتِ  نُنِسهَا أَوْ  آيَةٍ  ِمنْ  نَنَسخْ  َما: }  قول ه في عباس   ابن   عنوفي الصحيح   مِّ

ْلنَا َوإَِذا: }  وقال ،{  ِمْثلِهَا أَوْ  َكانَ  آيَةً  بَدَّ ُ  آيَةٍ  مَّ لُ  بَِما أَْعلَمُ  َوهللاَّ :  وقال ، اآلية{ يُنَزِّ

ُ  يَْمُحو}  وقال ، القبلةُ  القرانِ  من نسخ ما فأول{ .  اْلِكتَابِ  أُمُّ  َوِعنَدهُ  َويُْثبِتُ  يََشاء َما هللاَّ

ُ  قَ َخلَ  َما يَْكتُْمنَ  أَن لَهُنَّ  يَِحلُّ  َوالَ  قُُرَوءٍ  ثَالَثَةَ  بِأَنفُِسِهنَّ  يَتََربَّْصنَ  َواْلُمطَلَّقَاتُ : }   فِي هللاَّ

 امرأتَه طلق إذا كان الرجلَ  بأن وذلك{ .  إِْصالًَحا أََراُدواْ  إِنْ : }  قولِه إلى{ أَْرَحاِمِهنَّ 

تَانِ  الطَّالَقُ : }  وقال ذلك فنسخ ، ثالثًا طلقها وإن ، برجعتِها أحقُّ  فهو  فَإِْمَساكٌ  َمرَّ

 {بِإِْحَسانٍ  تَْسِريحٌ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ 

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0113: الرقم أو الصفحة

 .الكريمِ  القُْرآنِ  في النَّسخِ  وقوعِ  إثباتُ  :الحديث   وفي --5

 . والمنسوخِ  بالناسخِ  ِعلِمه وبيانُ  َعنهما هللاُ  َرِضي عبَّاسٍ  البنِ  َمنقبَةٌ : وفيه --2

اءِ  إلى األْشَعِريُّ  ُموَسى أَبُو بََعثَ  وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  أَْهلِ  قُرَّ

 البَْصَرةِ  أَْهلِ  ِخيَارُ  أَْنتُمْ : فَقالَ  القُْرآَن، قََرُؤوا قدْ  َرُجلٍ  ِمئَةِ  ثَاَلثُ  عليه فََدَخلَ  البَْصَرِة،

اُؤهُْم،  كانَ  َمن قُلُوبُ  قََستْ  كما قُلُوبُُكْم، فَتَْقُسوَ  األَمدُ  َعلَْيُكمُ  يَطُولَنَّ  َواَل  فَاْتلُوهُ، َوقُرَّ

ةِ  الطُّولِ  في نَُشبِّهُهَا ُكنَّا ُسوَرةً، نَْقَرأُ  ُكنَّا وإنَّا قَْبلَُكْم، دَّ  أَنِّي غيرَ  فَأُْنِسيتُهَا، ببََراَءةَ، َوالشِّ

 َجْوفَ  يَْملُ  َواَل  ثَالِثًا، َواِديًا اَلْبتََغى َماٍل، ِمن َواِديَانِ  آَدمَ  اِلْبنِ  كانَ  لو: منها َحفِْظتُ  قدْ 

 غيرَ  فَأُْنِسيتُهَا، الُمَسبَِّحاِت، بإْحَدى نَُشبِّهُهَا ُكنَّا ُسوَرةً، نَْقَرأُ  َوُكنَّا التَُّراُب، إالَّ  آَدمَ  اْبنِ 

 في َشهَاَدةً  فَتُْكتَبُ  َعلُوَن،تَفْ  ال ما تَقُولونَ  لِمَ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يا: منها َحفِْظتُ  أَنِّي

 .القِيَاَمةِ  يَومَ  َعْنهَا فَتُْسأَلُونَ  أَْعنَاقُِكْم،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5010: الرقم أو الصفحة

اءِ  النَِّصيَحةِ  على الِحرصُ : الحديث   وفي --5  .المسلمين لِقُرَّ

ْنيا على الِحرصِ  ذمُّ : وفيه --2  .فيها األَملِ  وطُولِ  الدُّ

 .يَفَعْله لم بما اإلنسانِ  وتَفاُخرِ  الَكِذبِ  ذمُّ : وفيه --3

 . القِياَمةِ  يومَ  عنه وسؤالُه اإلنسانُ  به يَتكلَّمُ  ما ِكتابةُ : وفيه --2

 النسخ والبداء:وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئا واحدا، والفرق بين -2

 تحويل العبادة من شيء قد كان حالال فيحّرم، أو كان حراما فيحلّل. أن النسخ 
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 فهو ترك ما عزم عليه، وهذا يلحق البشر لنقصانهم. وأما البداء: 

والناسخ في الحقيقة هو هللا تعالى، والنسخ: إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي -3

 بخطاب وارد متراخ عنه.

سوخ: هو الحكم الثابت نفسه، ال مثله، كما تقول المعتزلة: بأنه الخطاب الدال والمن-2

على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدم زائل. وقادهم إلى ذلك مذهبهم 

 في أن الحسن صفة ذاتية للحسن ال تفارقه، ومراد هللا حسن.

ى بعض األفراد، والثاني والفرق بين التخصيص والنسخ أن األول قصر للحكم عل--5

 قصر له على بعض األزمان.

وجمهور العلماء على أن النسخ يختص باألوامر والنواهي، وأما األخبار فال --6

 يدخلها النسخ الستحالة الكذب على هللا تعالى.

وقد يرد في الشرع أخبار ظاهرها اإلطالق واالستغراق، ثم تقيد في موضع  --8

، فليس هو من قبيل نسخ األخبار، وإنما هو من باب آخر، فيرتفع ذلك اإلطالق

اإلطالق والتقييد، مثل قوله تعالى: َوإِذا َسأَلََك ِعباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب، أُِجيُب َدْعَوةَ 

اِع إِذا َدعاِن ]البقرة  [ ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل حال، لكنه 176/ 2الدَّ

/ 6الى: فَيَْكِشُف ما تَْدُعوَن إِلَْيِه إِْن شاَء ]األنعام قيّد في موضع آخر، وهو قوله تع

 (039/5.)تفسير المنير  للزحيلي [ 21

( : 0موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية الرّد عليه ]سورة البقرة ) -01

 [550الى  508اآليات 

ْن بَْعد   ْم م  ونَك  دُّ ْن أَْهل  اْلك تاب  لَْو يَر  ْن َود  َكث ير  م  ه ْم م  ْند  أَْنف س  ْن ع  ف اراً َحَسداً م  ْم ك  إ يمان ك 

َ َعلى ك ل  َشْيء   وا َحت ى يَأْت َي هللا   ب أَْمر ه  إ ن  هللا  بَْعد  ما تَبَي َن لَه م  اْلَحقُّ فَاْعف وا َواْصفَح 

ير  ) م وا 508قَد  كاةَ َوما ت قَد  الةَ َوآت وا الز  وا الص  ْنَد ( َوأَق يم  د وه  ع  ْن َخْير  تَج  ْم م  ك  َْنف س  أل 

ير  ) َ ب ما تَْعَمل وَن بَص   (550هللا   إ ن  هللا 

 التفسير 

تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفاًرا كما كنتم  - 109

الَّذي تعبدون األوثان، بسبب الحسد الَّذي في أنفسهم، يتمنون ذلك بعدما تبين لهم أن 

عن أفعالهم، وتجاوزوا عن جهلهم  -أيها المؤمنون-جاء به النبي حق من هللا، فاعفوا 

وقد أتى أمر هللا هذا وحكمه، فكان -وسوء ما في نفوسهم، حتَّى يأتي حكم هللا فيهم 
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إن هللا على كل شيء قدير، فال  -الكافر يخيَّر بين اإلسالم أو دفع الجزية أو القتال

 يعجزونه.

ية عد أمر هللا تعالى المؤمنين بالصبر على األذى أمرهم بالثبات على دينهم، وتقوثم ب

 إيمانهم؛ فقال:

أّدوا الصالة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى  - 110

مستحقيها، ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم، فتقدموه قبل مماتكم ذخًرا 

به عند ربكم يوم القيامة، فيجازيكم به، إن هللا بما تعملون بصير ألنفسكم؛ تجدوا ثوا

 فيجازي كال بعمله.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

يحذر هللا تعالى عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم -1

المؤمنين، مع  بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من حسد

علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو، أو االحتمال، 

 حتى يأتي أمر هللا من النصر والفتح.

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أسامة بن زيد  ِحَمارٍ  علَى َرِكبَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 الَحاِرثِ  بَنِي في ُعبَاَدةَ  بنَ  َسْعدَ  يَُعودُ  وَراَءهُ  َزْيدٍ  بنَ  َساَمةَ أُ  وأَْرَدفَ  فََدِكيٍَّة، قَِطيفَةٍ  علَى

ِ  عبدُ  فيه بَمْجلِسٍ  َمرَّ  حتَّى: قالَ  بَْدٍر، وْقَعةِ  قَْبلَ  الَخْزَرجِ  بنِ   وذلكَ  َسلُولَ  ابنُ  أُبَي   بنُ  هللاَّ

ِ  عبدُ  يُْسلِمَ  أنْ  قَْبلَ  ، بنُ  هللاَّ  َعبََدةِ  والُمْشِرِكينَ  الُمْسلِِمينَ  ِمنَ  أْخاَلطٌ  الَمْجلِسِ  في فَإَِذا أُبَي 

ِ  عبدُ  الَمْجلِسِ  وفي والُمْسلِِميَن، واليَهُودِ  األْوثَانِ  ا َرَواَحةَ  بنُ  هللاَّ  الَمْجلِسَ  َغِشيَتِ  فَلَمَّ

ابَِّة، َعَجاَجةُ  رَ  الدَّ ِ  عبدُ  َخمَّ  َرسولُ  فََسلَّمَ  َعلَْينَا، تَُغبُِّروا ال: قالَ  ثُمَّ  بِرَدائِِه، أْنفَهُ  أُبَي   بنُ  هللاَّ

 ِ ِ، إلى فََدَعاهُمْ  فَنََزلَ  وقَفَ  ثُمَّ  عليهم، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  القُْرآَن، عليهمُ  وقََرأَ  هللاَّ

ِ  عبدُ  فَقالَ  ا أْحَسنَ  ال إنَّه الَمْرءُ  أيُّها: َسلُولَ  ابنُ  أُبَي   بنُ  هللاَّ  فال َحقًّا كانَ  إنْ  تَقُوُل، ممَّ

ِ  عبدُ  فَقالَ  عليه، فَاْقُصصْ  َجاَءكَ  فَمن َرْحلِكَ  إلى اْرِجعْ  َمْجلِِسنَا، في به تُْؤِذنَا  بنُ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا بَلَى: َرَواَحةَ   الُمْسلُِمونَ  فَاْستَبَّ  ذلَك، نُِحبُّ  فإنَّا َمَجالِِسنَا، في به فَاْغَشنَا هللاَّ

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  يََزلِ  فَلَمْ  يَتَثَاَوُروَن، َكاُدوا حتَّى واليَهُوُد، والُمْشِرُكونَ 

 علَى َدَخلَ  حتَّى فََسارَ  َدابَّتَهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  َرِكبَ  ثُمَّ  َسَكنُوا، حتَّى يَُخفُِّضهُمْ 

 ُحبَاٍب؟ أبو قالَ  ما تَْسَمعْ  ألَمْ  َسْعدُ  يا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  له فَقالَ  ُعبَاَدةَ، بنِ  َسْعدِ 

ِ  َعْبدَ  يُِريدُ  - ِ، َرسولَ  يا: ُعبَاَدةَ  بنُ  َسْعدُ  قالَ  وَكَذا، َكَذا: قالَ  - أُبَي   بنَ  هللاَّ  عْنه اْعفُ  هللاَّ

ُ  َجاءَ  لقَدْ  الِكتَابَ  َعلَْيكَ  أْنَزلَ  فََوالَِّذي عْنه، واْصفَحْ   لَقَدِ  َعلَْيَك، أْنَزلَ  الذي بالَحقِّ  هللاَّ

ُجوهُ  أنْ  علَى البَُحْيَرةِ  هِذه أْهلُ  اْصطَلَحَ  بُوهُ  يُتَوِّ ا بالِعَصابَِة، فيَُعصِّ ُ  أبَى فَلَمَّ  بالَحقِّ  ذلكَ  هللاَّ

ُ  أْعطَاكَ  الذي ِ  َرسولُ  عْنه فََعفَا َرأَْيَت، ما به فََعلَ  فَذلكَ  بذلَك، َشِرقَ  هللاَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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 وأَْهلِ  الُمْشِرِكيَن، َعنِ  يَْعفُونَ  وأَْصَحابُهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  وكانَ  وسلََّم، عليه

ُ، أَمَرهُمُ  كما الِكتَاِب، ُ  قالَ  األَذى، علَى ويَْصبُِرونَ  هللاَّ  ِمنَ  َولَتَْسَمُعنَّ : }وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ُ  وقالَ  اآليَةَ،{ َكثِيًرا أًذى أْشَرُكوا الَِّذينَ  وِمنَ  قَْبلُِكمْ  ِمن الِكتَابَ  أُوتُوا الَِّذينَ   َودَّ : }هللاَّ

ونَُكمْ  لو الِكتَابِ  أْهلِ  ِمن َكثِيرٌ   إلى{ أْنفُِسِهمْ  ِعندِ  ِمن َحَسًدا ُكفَّاًرا إيَمانُِكمْ  بَْعدِ  ِمن يَُردُّ

لُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  وكانَ  اآليَِة، آِخرِ  ُ  أَمَرهُ  ما الَعْفوَ  يَتَأَوَّ ُ  أِذنَ  حتَّى به، هللاَّ  هللاَّ

ا فيهم، ِ  َرسولُ  َغَزا فَلَمَّ ُ  فَقَتَلَ  بَْدًرا، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  قَُرْيٍش، ُكفَّارِ  َصنَاِديدَ  به هللاَّ

هَ، قدْ  أْمرٌ  هذا: ألْوثَانِ ا وَعبََدةِ  الُمْشِرِكينَ  ِمنَ  معهُ  وَمن َسلُولَ  ابنُ  أُبَي   ابنُ  قالَ   تََوجَّ

ُسولَ  فَبَايَُعوا  .فأْسلَُموا اإلْساَلمِ  علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى الرَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5133: الرقم أو الصفحة

ُ  َصلَّى النَّبيُّ  عليه كانَ  ما بَيانُ : الَحديث   في ْفحِ  الِحْلمِ  ِمنَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ برِ  والصَّ  والصَّ

ِ  في األَذى على عاءِ  ودوام تَعالَى، هللاَّ ِ  إلى الدُّ  القُلوبِ  َوتألِيفِ  تَعالَى، هللاَّ

 ويأمرهم بإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. -2

قَامِ  المالَ  أْنَزْلنا إنَّا:  قال جلَّ  و عزَّ  هللاَ  إنَّ  الليثي وفي الصحيح عن أبي واقد  إِلِ

الةِ   كان لَوْ  و ، ثَانٍ  إليهِ  يَُكونَ  أنْ  أَلحبَّ  ، وادٍ  آدمَ  اِلبنِ  كان ولَوْ  الزكاِة، إِيتَاءِ  و ، الصَّ

 يَتُوبُ  ثُمَّ  ، التَُّرابُ  إاِلَّ  آدمَ  ابنِ  َجْوفَ  يَْمَلُ  ال و ، ثالثٌ  إليِهما يَُكونَ  أنْ  أَلحبَّ  واِديانِ  لهُ 

 تابَ  َمنْ  على هللاُ 

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الليثي واقد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5308: الرقم أو الصفحة

ن الحديث   وهذا ن لَْفظًا الَمنسوَخة   المعاني م   .صحيحٌ  معناهُ  ولكنَّ  ،الق رآن   م 

 إالَّ  بَطنَه يَمَلُ  ال وأنَّهُ  الماِل، َكثَرةُ  يُشبُِعه ال اآلَدميَّ  أنَّ  على يَُدلُّ  ما: الحديث   في --5

 .التُّرابُ 

، ِحرصِ  ِمن يُقَلِّلُ  ال المالِ  ِمن اإلكثارَ  أنَّ : وفيه --2  .َشَرِهه ِمن يَهِضمُ  َوال اآلَدميِّ

 .بِالمالِ  والفِتنةِ  بِالمالِ  االنِشغالِ  ِمن الَحَذرُ : وفيه --3

هِ  أْكبَرَ  يَكونَ  أنْ  يَنبَغي الُمؤِمنَ  أنَّ : وفيه --2 ه وأالَّ  لَِلِخرِة، الَعَملُ  هَمِّ نيا تَُغرَّ  الدُّ

 .وَشهَواتُها



211 
 

ِ  َرسولَ  بَايَْعتُ  وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا  إقَامِ  علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اَلِة، َكاِة، وإيتَاءِ  الصَّ  .ُمْسلِمٍ  لُِكلِّ  والنُّْصحِ  الزَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  11: الرقم أو الصفحة

ي للُمسلِمين، النُّصحِ  وجوبُ  الحديث   وفي  على والحرصُ  لهم، الخيرِ  وتحرِّ

 .منافِعهم في والسَّعيُ  مصالِحهم،

 والحسد نوعان: مذموم ومحمود،-3

 هيَ  والبغضاءُ  الحسدُ  قبلَكم األممِ  داءُ  إلْيكم دبَّ  وفي الصحيح عن الزبير بن العوام

ينَ  تحلِقُ  ولَكن الشَّعرَ  تحلقُ  أقولُ  ال الحالقةُ   حتَّى الجنَّةَ  تدخلوا ال بيِدهِ  نفسي والَّذي الدِّ

 بينَكم السَّالمَ  أفشوا لَكم ذلِكَ  يثبِّتُ  بما أنبِّئُكم أفال تحابُّوا حتَّى تؤمنوا وال تؤمنوا

 الصفحة الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  العوام بن الزبير:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0150: الرقم أو

 (5550) وأحمد له، واللفظ( 0150) الترمذي أخرجه:  التخريج

زوال نعمة هللا عن أخيك المسلم، سواء تمنيت مع ذلك أن : أن تتمنى فالمذموم -1

تعود إليك أو ال. وهذا النوع الذي ذّمه هللا تعالى في كتابه بقوله: أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس 

ُ ِمْن فَْضلِِه ]النساء  [ وإنما كان مذموما، ألن فيه تسفيه الحق 52/ 2َعلى ما آتاهُُم هللاَّ

 ن ال يستحق.سبحانه، وأنه أنعم على م

 وأما المحمود وهو المسمى بالغبطة -0

ُ  آتَاهُ  َرُجلٌ : اْثنَتَْينِ  في إالَّ  َحَسدَ  اَل  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  فَُسلِّطَ  َمااًل  هللاَّ

، في هَلََكتِهِ  علَى ُ  آتَاهُ  وَرُجلٌ  الَحقِّ  .ويَُعلُِّمهَا بهَا يَْقِضي فَهو الِحْكَمةَ  هللاَّ

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

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

 .المذموم الحَسدِ  عن النَّهي: الحديث   في --5

 ِمن أفضلَ  كان هللاَ، يُرضي ما فيه وفَعل الماِل، بشرطِ  قام إذا الغنيَّ  أنَّ : وفيه --2

 .الفقيرِ 

 .عليه والحضُّ  الخيِر، في المنافسةُ : وفيه --3
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دقةِ  فضلُ : وفيه --2  .والَكفافِ  الصَّ

 .تعلُِّمه وفضلُ  العلمِ  فضلُ : وفيه --5

 .بالحقِّ  القولِ  فضلُ : وفيه --6

وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلّتهم، هم  --2

  من القادر.أصحاب القدرة والشوكة، ألن الصفح ال يكون إال

بَْير ، بن   هللا    عبد   َعنْ وفي الصحيح  ُ  أْنَزلَ  ما: قالَ  بالُعْرفِ  وْأُمرْ { الَعْفوَ  ُخذِ } الزُّ  إالَّ  هللاَّ

ُ  أَمرَ : قالَ  النَّاِس، أْخاَلقِ  في  أْخاَلقِ  ِمن الَعْفوَ  يَأُْخذَ  أنْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى نَبِيَّهُ  هللاَّ

 .قالَ  كما أوْ  النَّاِس،

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

 [معلق: ] المحدث حكم خالصة|  5350: الرقم أو الصفحة

 اْبنِ  علَى فَنََزلَ  ُحَذْيفَةَ  بنِ  ِحْصنِ  بنُ  ُعيَْينَةُ  قَِدمَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

اءُ  وكانَ  ُعَمُر، يُْدنِيِهمْ  الَِّذينَ  النَّفَرِ  ِمنَ  وكانَ  قَْيٍس، بنِ  الُحرِّ  أِخيهِ   َمَجالِسِ  أْصَحابَ  القُرَّ

 لكَ  هلْ  أِخي، اْبنَ  يا: أِخيهِ  اِلْبنِ  ُعيَْينَةُ  فَقالَ  ُشبَّانًا، أوْ  َكانُوا ُكهُواًل  وُمَشاَوَرتِِه، ُعَمرَ 

: َعبَّاسٍ  ابنُ  قالَ  عليه، لكَ  أِْذنُ َسأَْستَ : قالَ  عليه، لي فَاْستَأِْذنْ  األِميِر، هذا ِعْندَ  وْجهٌ 

ا ُعَمُر، له فأِذنَ  لُِعيَْينَةَ  الُحرُّ  فَاْستَأَْذنَ  ِ  الَخطَّاِب، اْبنَ  يا ِهيْ : قالَ  عليه َدَخلَ  فَلَمَّ  ما فََوهللاَّ

: الُحرُّ  له فَقالَ  به، يُوقِعَ  أنْ  هَمَّ  حتَّى ُعَمرُ  فََغِضبَ  بالَعْدِل، بْينَنَا تَْحُكمُ  واَل  الَجْزلَ  تُْعِطينَا

َ  إنَّ  الُمْؤِمنِيَن، أِميرَ  يا  وْأُمرْ  الَعْفوَ  ُخذِ : }وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى لِنَبِيِّهِ  قالَ  تََعالَى هللاَّ

ِ  الَجاِهلِيَن، ِمنَ  هذا وإنَّ  ،{الَجاِهلِينَ  َعنِ  وأَْعِرضْ  بالُعْرفِ   ِحينَ  ُعَمرُ  َجاَوَزهَا ما وهللاَّ

ِ  ِكتَابِ  ِعْندَ  وقَّافًا وكانَ  عليه، تاََلهَا  .هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5350: الرقم أو الصفحة

 .آخرين به ويضعُ  أقواًما القرآنِ  بهذا يرفعُ  هللاَ  أنَّ : الحديث في --5

 .والقرآِنِ  والفِْقهِ  والفَْهمِ  والِعْلمِ  الفْضلِ  أِلهلِ  يكونُ  التقديمَ  أنَّ : وفيه --2

 هللا صلى هللاِ  نبيُّ  أُِمرَ : قال العفو خذ: قولِه في وفي الصحيح عن عبد هللا بن الزبير

 .الناسِ  أخالقِ  من العفوَ  يأخذَ  أن وسلم عليه

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الزبير بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5191: الرقم أو الصفحة
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 .علَيهم المشقَّةِ  وَعدمِ  الناسِ  على بالتَّخفيفِ  األمرُ : الحديث   وفي

َ َعلى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر  --5، ُ بِأَْمِرِه، إِنَّ هللاَّ قال هللا تعالى: فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى يَأْتَِي هللاَّ

وكان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يتأّول من العفو ما أمره هللا [ . 109/ 2]البقرة 

 به، حتى أذن هللا فيهم بالقتل، فقتل هللا به من قتل من صناديد قريش

 ِحَماٍر، علَى َرِكبَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  وفي  الصحيح عن أسامة بن زيد

 وْقَعةِ  قَْبلَ  ُعبَاَدةَ  بنَ  َسْعدَ  يَُعودُ  وَراَءهُ، أَُساَمةَ  وأَْرَدفَ  ،فََدِكيَّةٍ  قَِطيفَةٍ  علَى إَكافٍ  علَى

ِ  عبدُ  فيه بَمْجلِسٍ  َمرَّ  حتَّى فََسارَ  بَْدٍر،  عبدُ  يُْسلِمَ  أنْ  قَْبلَ  وذلكَ  َسلُوَل، ابنُ  أُبَي   بنُ  هللاَّ

،ِ  وفي واليَهُوِد، األْوثَانِ  َعبََدةِ  والُمْشِرِكينَ  الُمْسلِِمينَ  ِمنَ  أْخاَلطٌ  الَمْجلِسِ  وفي هللاَّ

ِ  عبدُ  الَمْجلِسِ  ا َرَواَحةَ، بنُ  هللاَّ ابَِّة، َعَجاَجةُ  الَمْجلِسَ  َغِشيَتِ  فَلَمَّ رَ  الدَّ ِ  عبدُ  َخمَّ  أُبَي   بنُ  هللاَّ

 ونََزلَ  وَوقََف، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فََسلَّمَ  َعلَْينَا، تَُغبُِّروا ال: قَالَ  بِرَدائِِه، أْنفَهُ 

ِ  إلى فََدَعاهُمْ  ِ  عبدُ  له فَقَالَ  القُْرآَن، عليهمُ  فَقََرأَ  هللاَّ  أْحَسنَ  ال إنَّه الَمْرُء، أيُّها يا: أُبَي   بنُ  هللاَّ

ا  َجاَءكَ  فَمن َرْحلَِك، إلى واْرِجعْ  َمْجلِِسنَا، في به تُْؤِذنَا فال َحقًّا، كانَ  إنْ  تَقُولُ  ممَّ

ِ، َرسولَ  يا بَلَى: َرَواَحةَ  ابنُ  قَالَ  عليه، فَاْقُصصْ   نُِحبُّ  فإنَّا َمَجالِِسنَا، في به فَاْغَشنَا هللاَّ

 النبيُّ  يََزلِ  فَلَمْ  يَتَثَاَوُروَن، َكاُدوا حتَّى واليَهُودُ  والُمْشِرُكونَ  الُمْسلُِمونَ  فَاْستَبَّ  ذلَك،

 َدَخلَ  حتَّى َدابَّتَهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  بَ فََركِ  َسَكتُوا، حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

ِ  َعْبدَ  يُِريدُ  - ُحبَاٍب؟ أبو قَالَ  ما تَْسَمعْ  ألَمْ  َسْعُد، أيْ : له فَقَالَ  ُعبَاَدةَ، بنِ  َسْعدِ  علَى  بنَ  هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: َسْعدٌ  قَالَ  - أُبَي   ُ  أْعطَاكَ  فَلقَدْ  واْصفَْح، عْنه اْعفُ  هللاَّ  ولَقَدِ  أْعطَاَك، ما هللاَّ

ُجوهُ  أنْ  علَى البَْحَرةِ  هِذه أْهلُ  اْجتَمع بُوهُ، يُتَوِّ ا فيَُعصِّ  أْعطَاكَ  الذي بالَحقِّ  ذلكَ  َردَّ  فَلَمَّ

 َرأَْيتَ  ما به فََعلَ  الذي فَذلكَ  بذلَك، َشِرقَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1330: الرقم أو الصفحة

وقد جرت سنة هللا في القرآن أن يقرن الزكاة بالصالة، لما في الصالة من إصالح --6

حال الفرد، ولما في الزكاة من إصالح حال المجتمع، وكالهما من أسباب السعادة 

ُموا أِلَْنفُِسُكْم الدنيوية واألخروية، بدليل ما أردف هللا تعالى  األمر بهما بقوله: َوما تُقَدِّ

 ِ  ِمْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد هللاَّ

ا وفي الصحيح عن أبي هريرة ِ  َرسولُ  تُُوفِّيَ  لَمَّ  بَْكرٍ  أبو وكانَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  َرِضيَ  ُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  فَقالَ  الَعَرِب، ِمنَ  َكفَرَ  َمن وَكفَرَ  عْنه، هللاَّ  تُقَاتِلُ  كيفَ : عْنه هللاَّ

ِ  َرسولُ  قالَ  وقدْ  النَّاَس؟  ال: يقولوا حتَّى النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أنْ  أُِمْرتُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ، إالَّ  إلَهَ  ِ  علَى وِحَسابُهُ  بَحقِِّه، إالَّ  ونَْفَسهُ  َمالَهُ  ِمنِّي َعَصمَ  فقَدْ  قالَهَا فَمن هللاَّ ِ : فَقالَ  هللاَّ  وهللاَّ

قَ  َمن أَلُقَاتِلَنَّ  اَلةِ  بْينَ  فَرَّ َكاِة، الصَّ َكاةَ  فإنَّ  والزَّ ِ  الَماِل، َحقُّ  الزَّ  َعنَاقًا َمنَُعونِي لو وهللاَّ
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ونَهَا َكانُوا ِ  َرسولِ  إلى يَُؤدُّ  َرِضيَ  ُعَمرُ  قالَ  َمْنِعهَا علَى لَقَاتَْلتُهُمْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ُ ِ : عْنه هللاَّ ُ  َشَرحَ  قدْ  أنْ  إالَّ  هو ما فََوهللاَّ ُ  َرِضيَ  بَْكرٍ  أبِي َصْدرَ  هللاَّ  أنَّه فََعَرْفتُ  عْنه، هللاَّ

 .الَحقُّ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5088: الرقم أو الصفحة

 (00) ومسلم له، واللفظ( 5088) البخاري أخرجه:  التخريج

 .عنه تعالى هللاُ  رِضي بَْكرٍ  أبي فَِضيلةُ : الحديث   وفي --5

الةِ  على الزكاةَ  عنه هللاُ  رِضي بَْكرٍ  أبي قِيَاسُ : وفيه --2  .الصَّ

 .النَّوازلِ  في األئمةِ  اجتهادُ : وفيه --3

قَامِ  المالَ  أْنَزْلنا إنَّا:  قال جلَّ  و عزَّ  هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي  إِلِ

الةِ   كان لَوْ  و ، ثَانٍ  إليهِ  يَُكونَ  أنْ  أَلحبَّ  ، وادٍ  آدمَ  اِلبنِ  كان ولَوْ  الزكاِة، إِيتَاءِ  و ، الصَّ

 يَتُوبُ  ثُمَّ  ، التَُّرابُ  إاِلَّ  آدمَ  ابنِ  َجْوفَ  يَْمَلُ  ال و ، ثالثٌ  إليِهما يَُكونَ  أنْ  أَلحبَّ  واِديانِ  لهُ 

 تابَ  َمنْ  على هللاُ 

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الليثي واقد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5308: الرقم أو الصفحة

ن الحديث   وهذا ن لَْفظًا الَمنسوَخة   المعاني م   .صحيحٌ  معناهُ  ولكنَّ  ،الق رآن   م 

 إالَّ  بَطنَه يَمَلُ  ال وأنَّهُ  الماِل، َكثَرةُ  يُشبُِعه ال اآلَدميَّ  أنَّ  على يَُدلُّ  ما: الحديث   في --5

 .التُّرابُ 

، ِحرصِ  ِمن يُقَلِّلُ  ال المالِ  ِمن اإلكثارَ  أنَّ : وفيه --2  .َشَرِهه ِمن يَهِضمُ  َوال اآلَدميِّ

 .بِالمالِ  والفِتنةِ  بِالمالِ  االنِشغالِ  ِمن الَحَذرُ : وفيه --3

هِ  أْكبَرَ  يَكونَ  أنْ  يَنبَغي الُمؤِمنَ  أنَّ : وفيه --2 ه وأالَّ  لَِلِخرِة، الَعَملُ  هَمِّ نيا تَُغرَّ  الدُّ

 .وَشهَواتُها

َ بِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر على أنه مهما فعل الناس من خير أو --8 ودّل قوله تعالى: إِنَّ هللاَّ

شّر، سرا وعالنية، فهو به بصير، ال يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم باإلحسان خيرا، 

وباإلساءة مثلها. وهذا الكالم وإن خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدا ووعيدا، وأمرا 

أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم، ليجّدوا في طاعته، إذ كان وزجرا، وذلك 



215 
 

ُموا أِلَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر  ذلك مذخورا لهم عنده، حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى: َوما تُقَدِّ

ِ ]البقرة   (010/5)تفسير المنير للزحيلي [ .110/ 2تَِجُدوهُ ِعْنَد هللاَّ

 َصنَعتِهِ  و صانِعٍ  ُكلِّ  صانِعُ  تعالى هللاَ  إنَّ  ليمانوفي الصحيح عن حذيفة بن ا

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5111: الرقم أو الصفحة

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

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة

 ِمن إاِلَّ : ثَاَلثَةٍ  ِمن إاِلَّ  َعَملُهُ  عْنه اْنقَطَعَ  اإلْنَسانُ  َماتَ  إَِذا وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .له يَْدُعو َصالِحٍ  َولَدٍ  أَوْ  بِِه، يُْنتَفَعُ  ِعْلمٍ  أَوْ  َجاِريٍَة، َصَدقَةٍ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5305: الرقم أو الصفحة

 .َموتِهما بْعدَ  الوالَدْينِ  إلى اإلحسانِ  علي الحثُّ : الحديث   في --5

 .النَّاسِ  في وبَثِّه النَّافِع الِعْلمِ  تَعلُّمِ  على الحثُّ : وفيه --2

دقاتِ  التَّصدُّقِ  على الحثُّ : وفيه --3  .الجاريةِ  بالصَّ

( : اآليات 0رأي كل فريق من اليهود والنصارى في اآلخر ]سورة البقرة ) -09

 [550الى  555

َل اْلَجن ةَ إ ال  َمْن كاَن ه وداً أَْو نَصارى ت ْلَك أَمان يُّه ْم ق ْل  ْم إ ْن َوقال وا لَْن يَْدخ  هات وا ب ْرهانَك 

ق يَن ) ْنت ْم صاد  ْنَد َرب ه  َوال 555ك  ه  ع  ن  فَلَه  أَْجر  ْحس  ( بَلى َمْن أَْسلََم َوْجَهه  َّلل    َوه َو م 

( َوقالَت  اْليَه ود  لَْيَست  الن صارى َعلى َشْيء  550َخْوف  َعلَْيه ْم َوال ه ْم يَْحَزن وَن )

يَن ال َوقالَت  الن صارى لَ  ْيَست  اْليَه ود  َعلى َشْيء  َوه ْم يَْتل وَن اْلك تاَب َكذل َك قاَل ال ذ 

م  بَْينَه ْم يَْوَم اْلق ياَمة  ف يما كان وا ف يه  يَْختَل ف وَن ) ْثَل قَْول ه ْم فَاَّلل   يَْحك   (550يَْعلَم وَن م 

 التفسير 

جنّة خاصة بهم، فقال اليهود: لن وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى: إن ال - 111

يدخلها إال من كان يهوديًّا، وقال النصارى: لن يدخلها إال من كان نصرانيًّا، تلك 
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ا عليهم: هاتوا حجتكم على ما  -أيها النبي-أمنياتهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة، قل  راّدً

 تزعمون إن كنتم صادقين حقًّا في دعواكم.

محسن  -مع إخالصه-ل من أخلص هلل متوجهًا إليه، وهو إنما يدخل الجنّة ك - 112

في عبادته باتباع ما جاء به الرسول فذاك الَّذي يدخل الجنّة من أي طائفة كان، وله 

ثوابه عند ربه، وال خوف عليهم فيما يستقبلون من اآلخرة، وال هم يحزنون على ما 

صلى هللا عليه وسلم  -مد فاتهم من الدنيا. وهي أوصاف ال تتحقق بعد مجيء النبي مح

 إاّل في المسلمين. -

وقالت اليهود: ليست النصارى على دين صحيح، وقالت النصارى: ليست  - 113

اليهود على دين صحيح، وهم جميًعا يقرؤون الكتب التي أنزلها هللا عليهم وما فيها 

لذين ال من األمر باإليمان بكل األنبياء دون تفريق، مشابهين في فعلهم هذا قول ا

يعلمون من المشركين؛ حين كذَّبوا بالرسل كلهم وبما أُنزل عليهم من الكتب، فلهذا 

يحكم هللا بين الُمختَلِفين جميًعا يوم القيامة، بحكمه العدل الذي أخبر به عباده: بأنه ال 

 فوز إال باإليمان بكل ما أنزل هللا تعالى.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

إن من شأن أهل الكتاب أن يؤمن كل فريق بكتاب اآلخر، ثم يؤمنون جميعا  --1

بالقرآن، ألنهم على علم بأصول الدين والوحي، وإقرار بمبدإ النبوة، واعتراف 

بوجود اإلله، خالفا لكفار العرب المشركين عبدة األصنام واألوثان، ألنهم ال كتاب 

 لهم.

ا وفي الصحيح عن أبي هريرة ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  علَى َزلَتْ نَ  لَمَّ ِ } وسلَّمَ  عليه هللاَّ  ما هلِلَّ

ُ  به يُحاِسْبُكمْ  تُْخفُوهُ  أوْ  أْنفُِسُكمْ  في ما تُْبُدوا وإنْ  األَْرضِ  في وما السَّماواتِ  في  فَيَْغفِرُ  هللاَّ

ُ  يَشاءُ  َمن ويَُعذِّبُ  يَشاءُ  لَِمن  ذلكَ  فاْشتَدَّ : قالَ  ،[272: البقرة{ ]قَِديرٌ  شيءٍ  ُكلِّ  علَى وهللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  أْصحابِ  علَى ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  فأتَْوا وسلََّم، عليه هللاَّ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

َكِب، علَى بََرُكوا ثُمَّ  الةَ  نُِطيُق، ما األْعمالِ  ِمنَ  ُكلِّْفنا هللاِ، َرسولَ  أيْ : فقالوا الرُّ  الصَّ

يامَ  َدقَةَ، واْلِجهادَ  والصِّ  هللاِ  َرسولُ  قالَ  نُِطيقُها، وال اآليَةُ  هِذه َعلَْيكَ  أُْنِزلَتْ  وقدْ  والصَّ

ُ  َصلَّى  َسِمْعنا قَْبلُِكمْ  ِمن الِكتابَْينِ  أْهلُ  قالَ  كما تَقُولوا أنْ  أتُِريُدونَ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 وأَطَْعنا َسِمْعنا: قالوا الَمِصيُر، وإلَْيكَ  َربَّنا ُغْفرانَكَ  وأَطَْعنا َسِمْعنا: قُولوا بَلْ  وَعَصْينا؟

ا الَمِصيُر، وإلَْيكَ  َربَّنا ُغْفرانَكَ  ُ  فأْنَزلَ  أْلِسنَتُهُْم، بها َذلَّتْ  القَْوُم، اْقتََرأَها فَلَمَّ  في هللاَّ

ُسولُ  آَمنَ : }إْثِرها ِ  آَمنَ  ُكلٌّ  واْلُمْؤِمنُونَ  َربِّهِ  ِمن إلَْيهِ  أُْنِزلَ  بما الرَّ  وُكتُبِهِ  وَمالئَِكتِهِ  باهللَّ

قُ  ال وُرُسلِهِ  { الَمِصيرُ  وإلَْيكَ  َربَّنا ُغْفرانَكَ  وأَطَْعنا َسِمْعنا وقالُوا ُرُسلِهِ  ِمن أَحدٍ  بْينَ  نُفَرِّ

ا ،[275: البقرة] ُ  نََسَخها ذلكَ  فََعلُوا فَلَمَّ ُ  فأْنَزلَ  تَعالَى، هللاَّ ُ  يَُكلِّفُ  ال: }وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  هللاَّ
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{ أْخطَأْنا أوْ  نَِسينا إنْ  تُؤاِخْذنا ال َربَّنا اْكتََسبَتْ  ما وعليها َكَسبَتْ  ما لها ُوْسَعها إالَّ  نَْفًسا

{ قَْبلِنا ِمن الَِّذينَ  علَى َحَمْلتَهُ  كما إْصًرا علْينا تَْحِملْ  وال َربَّنا} نََعمْ : قالَ [ 276: البقرة]

ْلنا وال َربَّنا} نََعمْ : قالَ   لنا واْغفِرْ  َعنَّا واْعفُ } نََعمْ : قالَ { بهِ  لنا طاقَةَ  ال ما تَُحمِّ

 .نََعمْ : قالَ { الكافِِرينَ  القَْومِ  علَى فاْنُصْرنا َمْوالنا أْنتَ  واْرَحْمنا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  501: الرقم أو الصفحة

ةُ  :الحديث   في --5 حابةِ  تعظيمِ  شدَّ  صلَّى ورسولِه تعالى هللاِ  ألمرِ  عنهم هللا رضي الصَّ

 .وسلَّم عليه هللاُ 

لُنا ال وتعالى سبحانه هللاَ  أنَّ : وفيه --2  ُوْسَعنا، إالَّ  يُكلِّفُنا وال به، لنا طاقةَ  ال ما يُحمِّ

 نأُخذْ  ولم إليها، نطمئِنَّ  ولم إليها، نرَكنْ  لم إذا صدوِرنا في تُجولُ  الَّتي الوساوسَ  وأنَّ 

 .تُضرُّ  ال فإنَّها - بها

ةِ  عنِ  تجاَوز هللاَ  أنَّ : وفيه --3  .به تعَملْ  أو تتكلَّمْ  لم ما أنفَُسها به حدَّثَتْ  ما األمَّ

فال مسوغ لوقوع التنازع والتناقض والتباغض والتعادي والتعاند بين اليهود  -2

يعملوا ويؤمنوا بكل ما جاء في كتابهم، فيهتدوا إلى  والنصارى، وما عليهم إال أن

 اإليمان الحق، والتصديق برسالة كل نبّي آت.

هاتُهُم لِعالتٍ  إخوةٌ  األنبياءُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  وإنِّي ، واحدٌ  ودينُهُم شتَّى أمَّ

 رأيتُموهُ  فإذا ، نازلٌ  وإنَّهُ  ، نبيٌّ  وبينَهُ  بيني يَُكن لم ألنَّهُ  ؛ مريمَ  ابنِ  بعيسى النَّاسِ  أولى

ران ثوبانِ  عليهِ  ، والبياضِ  الحمرةِ  إلى َمربوعٌ  رجلٌ :  فاعِرفوهُ   رأَسهُ  كأنَّ  ، ُممصَّ

ليبَ  فيدقُّ  ، بلَلٌ  يُصبهُ  لم وإن يقطرُ   ويدعو ، الجزيةَ  ويضعُ  ، الخنزيرَ  ويقتُلُ  ، الصَّ

ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمِ  إلى النَّاسَ  ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمَ  إالَّ  كلَّها الِمللَ  زمانِهِ  في هللاَّ  زمانِهِ  في هللاَّ

الَ  المسيحَ   والنِّمارُ  ، اإلبلِ  معَ  األسودُ  ترتَعَ  حتَّى ، األرضِ  على األَمنةُ  تقعُ  ثمَّ  ، الدَّجَّ

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

 المسلِمونَ  عليهِ  ويصلِّي يُتوفَّى ثمَّ  ، سنةً 

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8300: الرقم أو الصفحة

 باختالف( 5005) داود وأبو مختصراً،( 0550) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 8300) وأحمد يسير،
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وطريق النجاة لكل إنسان: هو اإليمان الخالص هلل، المتضمن تمام الخضوع -3

واالنقياد ألمر هللا، المنّزه عن كل شرك، القائم على العمل الصالح والعبادة الخالصة 

 هلل عّز وجّل، فال ينفع اإليمان وحده دون اقترانه بالعمل الصالح.

دٍ  نَْفسُ  والذي وفي الصحيح عن أبي هريرة ةِ  هِذه ِمن أَحدٌ  بي يَْسَمعُ  ال بيَِدِه، ُمَحمَّ  األُمَّ

، ، وال يَهُوِديٌّ  أْصحابِ  ِمن كانَ  إالَّ  به، أُْرِسْلتُ  بالَِّذي يُْؤِمنْ  ولَمْ  يَُموتُ  ثُمَّ  نَْصرانِيٌّ

 .النَّارِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  510: الرقم أو الصفحة

د نبيِّنا بِرسالةِ  اإليمانِ  وجوبُ  :الحديث   وفي  َجميعِ  إلى وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

ِ  رسولِ  بَمجيءِ  َعلِم فَمن بِملَّتِه؛ الِمللِ  ونَْسخِ  النَّاسِ  دٍ  هللاَّ  ولم وسلَّم عليه هللا صلَّى محمَّ

 أنَّه ادَّعى لو حتَّى النَّاِر، أهلِ  ِمن وهو بُمؤِمنٍ  ليس به، أُْرِسلَ  بالذي وال به يُؤِمنْ 

ُسل وببعضِ  باهللِ  يُؤِمن  ..السالم عليهما وعيسى كموسى الرُّ

وليس ألحد أو شعب أن يّدعي أنه أحق برحمة هللا دون غيره، ألن هللا رّب --2

تقبل  العالمين، يجازي كل إنسان بما عمل، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وال 

 دعوى أحد من غير برهان، فمن اّدعى نفيا أو إثباتا، فال بّد له من الدليل،

أْمِ  إلى َخَرجَ  نُفَْيلٍ  بنِ  َعْمِرو بنَ  َزْيدَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  يَْسأَلُ  الشَّ

يِن، َعنِ   أِدينَ  أنْ  لََعلِّي إنِّي: فَقالَ  ِدينِِهْم، عن فََسأَلَهُ  اليَهُودِ  ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ويَْتبَُعهُ، الدِّ

ِ، َغَضبِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونُ  ال: فَقالَ  فأْخبِْرنِي، ِدينَُكْم،  َزْيدٌ  قالَ  هللاَّ

ِ، َغَضبِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما ِ  َغَضبِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ  فَهلْ  أْستَِطيُعهُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا هللاَّ

 ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: َزْيدٌ  قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا، يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ   ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  َزْيدٌ  فََخَرجَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ، فََذَكرَ  نََّصاَرىال : قالَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما ِ، لَْعنَةِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ  أْستَِطيعُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا َغَضبِهِ  ِمن واَل  هللاَّ

 ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي فَهلْ 

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ا هللاَّ  إْبَراِهيمَ  في قَْولَهُمْ  َزْيدٌ  َرأَى فَلَمَّ

ا َخَرَج، السَّاَلمُ  عليه  إْبَراِهيَم، ِدينِ  علَى أنِّي أْشهَدُ  إنِّي اللَّهُمَّ : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  بََرزَ  فَلَمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0901: الرقم أو
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وهو قبول الشيء بغير دليل. والقرآن ذاته مليء وتدل اآلية على بطالن التقليد:  --5

باالستدالل على القدرة واإلرادة والوجود والوحدانية باآليات الكونية واألدلة العقلية، 

ويكفي دليال على وجوده تعالى الخلق واإلبداع والتكوين، كما يكفي دليال على 

لَْو كاَن فِيِهما آلِهَةٌ إاِلَّ  لى:لم بتعّدد اآللهة كما قال تعاوحدانيته عدم صالح الكون والعا

ُ لَفََسَدتا ]األنبياء   (  019/5.)تفسير الزحيلي  [ 22/ 21هللاَّ

 فأتَاهُ  لِلنَّاِس، يَْوًما بَاِرًزا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ   وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه، وَماَلئَِكتِِه، باهللَّ

َ، تَْعبُدَ  أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ   وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللاَّ

اَلةَ، َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الصَّ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ  الَمْفُروَضةَ، الزَّ

 َ اَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإنَّه تََراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  السَّ

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ   ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َربَّهَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ  السَّ

ُ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال َخْمسٍ  في البُْنيَاِن، في البُْهمُ  اإلبِلِ  : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  تَاَل  ثُمَّ  هللاَّ

َ  إنَّ } اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُمَّ  اآليَةَ،[ 32: لقمان{ ]السَّ  شيئًا، يََرْوا فَلَمْ  ُردُّ

 .ِدينَهُمْ  النَّاسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ 

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

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

 منهما لكل   كان بينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أنَّ  على داللةٌ  الحديث   وفي --5

 .اآلَخرِ  في يدُخلُ  ما فيه دَخل أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى،

لِ  على داللةٌ  أيًضا وفيه --2  لَهَا فَتََمثَّلَ : }تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشكُّ

 [.18: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا

ظلم مانع الصالة في المساجد، وصحة الصالة في أي مكان ]سورة البقرة  -08

 [551الى  555( : اآليات 0)

ه  َوَسعى ف ي َخراب ها أ ولئ َك ما كاَن  َد هللا   أَْن ي ْذَكَر ف يَها اْسم  ْن َمنََع َمساج  م  َوَمْن أَْظلَم  م 

يم   َرة  َعذاب  َعظ  ْزي  َولَه ْم ف ي اآْلخ  ْنيا خ  ل وها إ ال  خائ ف يَن لَه ْم ف ي الدُّ لَه ْم أَْن يَْدخ 

ع  َعل يم  )( 555) َ واس   (551َوَّلل    اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  فَأَْينَما ت َولُّوا فَثَم  َوْجه  هللا   إ ن  هللا 

 التفسير

ال أحد أشّد ظلًما من الَّذي منع أن يذكر اسم هللا في مساجده، فََمنََع الصالة  - 112

خرابها وإفسادها؛ بهدمها أو والذكر وتالوة القرآن فيها، وسعى جاهًدا متسبّبًا في 
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المنع من أداء العبادة فيها، أولئك الساعون في خرابها ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا 

مساجد هللا إال خائفين ترجف أفئدتهم؛ لما هم عليه من الكفر والصد عن مساجد هللا، 

م لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان على أيدي المؤمنين، ولهم في اآلخرة عذاب عظي

 على منعهم الناس من مساجد هللا.

وهلل ملك المشرق والمغرب وما بينهما، يَأُمر عباده بما شاء، فحيثما تتوجهون  - 115

فإنكم تستقبلون هللا تعالى، فإْن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة، أو أخطأتم في 

هلل تعالى، إن هللا القبلة، أو شق عليكم استقبالها؛ فال حرج عليكم؛ ألن الجهات كلها 

 واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره، عليم بنياتهم وأفعالهم.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

إن تدمير المساجد أو الصد عنها جرم عظيم، ال يرتكبه إال من فقد اإليمان،  -1

تلك  وعادى جوهر الدين، واتبع األهواء، وحارب األخالق والفضائل، ولم يقدم على

الجريمة في الماضي أو في العصر الحاضر، سواء في ديار اإلسالم أو غيرها إال 

الملحدون المارقون من الدين، الذين يبتغون نشر اإللحاد وتقويض دعائم الدين 

 واإلسالم.

ِ  َرسولُ  َخَرجَ  عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكموفي الصحيح   هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  الطَِّريِق، ببَْعضِ  َكانُوا إَذا حتَّى الُحَدْيبِيَةِ  َزَمنَ  وسلَّمَ  عليه

ِ  اليَِمينِ  َذاتَ  فَُخُذوا طَلِيَعةٌ، لِقَُرْيشٍ  َخْيلٍ  في بالَغِميمِ  الَولِيدِ  بنَ  َخالِدَ  إنَّ : وسلَّمَ   ما فََوهللاَّ

 النبيُّ  وَسارَ  لِقَُرْيٍش، نَِذيًرا يَْرُكضُ  فَاْنطَلَقَ  الَجْيِش، بقَتََرةِ  هُمْ  إَذا حتَّى َخالِدٌ  بِهمْ  َشَعرَ 

 فَقالَ  َراِحلَتُهُ، به بََرَكتْ  منها عليهم يُْهبَطُ  الَّتي بالثَّنِيَّةِ  كانَ  إَذا حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

ْت، َحلْ  َحلْ : النَّاسُ   هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  القَْصَواُء، َخَلَتِ  القَْصَواُء، َخَلَتِ : فَقالوا فألَحَّ

: قالَ  ثُمَّ  الفِيِل، َحابِسُ  َحبََسهَا ولَِكنْ  بُخلٍُق، لَهَا َذاكَ  وما القَْصَواُء، َخَلَتِ  ما: وسلَّمَ  عليه

ِ  ُحُرَماتِ  فِيهَا يَُعظُِّمونَ  ُخطَّةً  يَْسأَلُونِي ال بيَِدِه، نَْفِسي والذي  ثُمَّ  إيَّاهَا، ْيتُهُمْ أْعطَ  إالَّ  هللاَّ

 الَماِء، قَلِيلِ  ثََمدٍ  علَى الُحَدْيبِيَةِ  بأَْقَصى نََزلَ  حتَّى عْنهمْ  فََعَدلَ : قالَ  فََوثَبَْت، َزَجَرهَا

ُضهُ  ًضا، النَّاسُ  يَتَبَرَّ ِ  َرسولِ  إلى وُشِكيَ  نََزُحوهُ  حتَّى النَّاسُ  يُلَبِّْثهُ  فَلَمْ  تَبَرُّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  فِيِه، يَْجَعلُوهُ  أنْ  أَمَرهُمْ  ثُمَّ  ِكنَانَتِِه، ِمن َسْهًما فَاْنتََزعَ  الَعَطُش، وسلَّمَ  عليه  َزالَ  ما فََوهللاَّ

يِّ  لهمْ  يَِجيشُ   الُخَزاِعيُّ  وْرقَاءَ  بنُ  بَُدْيلُ  َجاءَ  إذْ  َكذلكَ  هُمْ  فَبْينَما عْنه، َصَدُروا حتَّى بالرِّ

ِ  َرسولِ  نُْصحِ  َعْيبَةَ  وَكانُوا ُخَزاَعةَ، ِمن قَْوِمهِ  ِمن نَفَرٍ  في  ِمن وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، بنَ  َكْعبَ  تََرْكتُ  إنِّي: فَقالَ  تِهَاَمةَ، أْهلِ   ِميَاهِ  أْعَدادَ  نََزلُوا لَُؤي   بنَ  وَعاِمرَ  لَُؤي 

ِ  َرسولُ  فَقالَ  البَْيِت، َعنِ  وَصادُّوكَ  ُمقَاتِلُوكَ  وهُمْ  الَمطَافِيُل، الُعوذُ  ومعهُمُ  الُحَدْيبِيَِة،  هللاَّ

 قدْ  قَُرْيًشا وإنَّ  ُمْعتَِمِريَن، ِجْئنَا ولَِكنَّا أَحٍد، لِقِتَالِ  نَِجئْ  لَمْ  إنَّا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

تْ  الَحْرُب، نَِهَكْتهُمُ  ةً، َماَدْدتُهُمْ  َشاُؤوا فإنْ  بِهْم، وأََضرَّ  فإنْ  النَّاِس، وبْينَ  نِيبَيْ  ويَُخلُّوا ُمدَّ
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وا، فقَدْ  وإالَّ  فََعلُوا، النَّاسُ  فيه َدَخلَ  فِيما يَْدُخلُوا أنْ  َشاُؤوا فإنْ : أْظهَرْ   أبَْوا، هُمْ  وإنْ  َجمُّ

ُ  ولَيُْنفَِذنَّ  َسالِفَتِي، تَْنفَِردَ  حتَّى هذا أْمِري علَى أَلُقَاتِلَنَّهُمْ  بيَِدهِ  نَْفِسي فََوالَِّذي  فَقالَ  أْمَرهُ، هللاَّ

 هذا ِمن ِجْئنَاُكمْ  قدْ  إنَّا: قالَ  قَُرْيًشا، أتَى حتَّى فَاْنطَلَقَ : قالَ  تَقُوُل، ما َسأُبَلُِّغهُمْ : بَُدْيلٌ 

ُجلِ   َحاَجةَ  ال: ُسفَهَاُؤهُمْ  فَقالَ  فََعْلنَا، علَْيُكم نَْعِرَضهُ  أنْ  ِشْئتُمْ  فإنْ  قَْواًل، يقولُ  وَسِمْعنَاهُ  الرَّ

ْأيِ  َذُوو وقالَ  بشيٍء، عْنه تُْخبَِرنَا أنْ  لَنَا  َسِمْعتُهُ : قالَ  يقوُل، َسِمْعتَهُ  ما هَاتِ : منهمْ  الرَّ

ثَهُمْ  وَكَذا، َكَذا يقولُ   َمْسُعودٍ  بنُ  ُعْرَوةُ  فَقَامَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  بما فََحدَّ

 فَهلْ : قالَ  بَلَى،: قالوا بالَولَِد؟ أَولَْستُ : قالَ  بَلَى،: قالوا بالَوالِِد؟ ألَْستُمْ  قَْوِم، أيْ : فَقالَ 

ا ُعَكاظَ، أْهلَ  اْستَْنفَْرتُ  أنِّي تَْعلَُمونَ  ألَْستُمْ : قالَ  اَل،: قالوا تَتَِّهُمونِي؟  َعلَيَّ  بَلَُّحوا فَلَمَّ

 ُخطَّةَ  لَُكمْ  َعَرضَ  قدْ  هذا فإنَّ : قالَ  بَلَى،: قالوا أطَاَعنِي؟ وَمن وَولَِدي بأَْهلِي ِجْئتُُكمْ 

 وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  يَُكلِّمُ  فََجَعلَ  فأتَاهُ، اْئتِِه،: قالوا آتِيِه، وَدُعونِي اْقبَلُوهَا ُرْشٍد،

دُ مُ  أيْ : ذلكَ  ِعْندَ  ُعْرَوةُ  فَقالَ  لِبَُدْيٍل، قَْولِهِ  ِمن نَْحًوا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ   َحمَّ

 وإنْ  قَْبلََك، أْهلَهُ  اْجتَاحَ  الَعَربِ  ِمنَ  بأََحدٍ  َسِمْعتَ  هلْ  قَْوِمَك، أْمرَ  اْستَأَْصْلتَ  إنِ  أَرأَْيتَ 

ِ  فإنِّي األُْخَرى، تَُكنِ  وا أنْ  َخلِيقًا النَّاسِ  ِمنَ  أْوَشابًا أَلََرى وإنِّي ُوُجوهًا، أَلََرى وهللاَّ  يَفِرُّ

يقُ  بَْكرٍ  أبو له فَقالَ  ويََدُعوَك، دِّ ِت، ببَْظرِ  اْمُصصْ : الصِّ  ونََدُعهُ؟ عْنه نَفِرُّ  أنَْحنُ  الالَّ

 لَمْ  ِعنِدي لكَ  َكانَتْ  يَدٌ  لَْواَل  بيَِدِه، نَْفِسي والذي أما: قالَ  بَْكٍر، أبو: قالوا َذا؟ َمن: فَقالَ 

 أَخذَ  تََكلَّمَ  فَُكلَّما وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  يَُكلِّمُ  وَجَعلَ : قالَ  أَلََجْبتَُك، بهَا أْجِزكَ 

 السَّْيفُ  ومعهُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َرْأسِ  علَى قَائِمٌ  ُشْعبَةَ  بنُ  والُمِغيَرةُ  بلِْحيَتِِه،

 يََدهُ  َضَربَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  لِْحيَةِ  إلى بيَِدهِ  ُعْرَوةُ  أْهَوى فَُكلَّما الِمْغفَُر، وعليه

رْ : له وقالَ  السَّْيِف، بنَْعلِ  ِ  َرسولِ  لِْحيَةِ  عن يََدكَ  أخِّ  فََرفَعَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 في أْسَعى ألَْستُ  ُغَدُر، أيْ : فَقالَ  ُشْعبَةَ، بنُ  الُمِغيَرةُ : قالوا هذا؟ َمن: فَقالَ  َرْأَسهُ، ُعْرَوةُ 

 فأْسلََم، َجاءَ  ثُمَّ  أْمَوالَهُْم، وأََخذَ  فَقَتَلَهُْم، الَجاِهلِيَّةِ  في قَْوًما َصِحبَ  الُمِغيَرةُ  وكانَ  َغْدَرتَِك؟

ا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  ا فأْقبَُل، اإلْساَلمَ  أمَّ  ثُمَّ  شيٍء، في منه فَلَْستُ  الَمالَ  وأَمَّ

ِ : قالَ  بَعْينَْيِه، وسلَّمَ  عليه هللاُ  ىَصلَّ  النبيِّ  أْصَحابَ  يَْرُمقُ  َجَعلَ  ُعْرَوةَ  إنَّ  مَ  ما فََوهللاَّ  تَنَخَّ

ِ  َرسولُ   وْجهَهُ  بهَا فََدلَكَ  منهْم، َرُجلٍ  َكفِّ  في وقََعتْ  إالَّ  نَُخاَمةً  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

أَ  وإَذا أْمَرهُ، اْبتََدُروا أَمَرهُمُ  وإَذا وِجْلَدهُ،  تََكلَّمَ  وإَذا وُضوئِِه، علَى يَْقتَتِلُونَ  َكاُدوا تََوضَّ

 أْصَحابِِه، إلى ُعْرَوةُ  فََرَجعَ  له، تَْعِظيًما النَّظَرَ  إلَْيهِ  يُِحدُّونَ  وما ِعْنَدهُ، أْصَواتَهُمْ  َخفَُضوا

ِ  قَْوِم، أيْ : فَقالَ   وِكْسَرى، قَْيَصَر، علَى وَوفَْدتُ  الُملُوِك، علَى وفَْدتُ  لقَدْ  وهللاَّ

، ِ  والنََّجاِشيِّ دٍ  أْصَحابُ  يَُعظِّمُ  ما أْصَحابُهُ  يَُعظُِّمهُ  قَطُّ  َملًِكا َرأَْيتُ  إنْ  وهللاَّ  هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

ًدا، وسلَّمَ  عليه ِ  ُمَحمَّ مَ  إنْ  وهللاَّ  وْجهَهُ  بهَا فََدلَكَ  منهْم، َرُجلٍ  َكفِّ  في وقََعتْ  إالَّ  نَُخاَمةً  تَنَخَّ

أَ  وإَذا أْمَرهُ، اْبتََدُروا أَمَرهُمُ  وإَذا وِجْلَدهُ،  تََكلَّمَ  وإَذا وُضوئِِه، علَى يَْقتَتِلُونَ  َكاُدوا تََوضَّ

ونَ  وما ِعْنَدهُ، أْصَواتَهُمْ  َخفَُضوا  ُخطَّةَ  علَْيُكم َعَرضَ  قدْ  وإنَّه له، تَْعِظيًما النَّظَرَ  إلَْيهِ  يُِحدُّ

ا اْئتِِه،: فَقالوا آتِيِه، َدُعونِي: ِكنَانَةَ  نِيبَ  ِمن َرُجلٌ  فَقالَ  فَاْقبَلُوهَا، ُرْشدٍ   علَى أْشَرفَ  فَلَمَّ

ِ  َرسولُ  قالَ  وأَْصَحابِِه، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ   فاَُلٌن، هذا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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ا يُلَبُّوَن، النَّاسُ  واْستَْقبَلَهُ  له، فَبُِعثَتْ  له فَاْبَعثُوهَا البُْدَن، يَُعظُِّمونَ  قَْومٍ  ِمن وهو  َرأَى فَلَمَّ

ِ، ُسْبَحانَ : قالَ  ذلكَ  وا أنْ  لِهَُؤاَلءِ  يَْنبَِغي ما هللاَّ ا البَْيِت، َعنِ  يَُصدُّ  أْصَحابِِه، إلى َرَجعَ  فَلَمَّ

وا أنْ  أَرى فَما وأُْشِعَرْت، قُلَِّدتْ  قدْ  البُْدنَ  َرأَْيتُ : قالَ   منهمْ  َرُجلٌ  فَقَامَ  البَْيِت، َعنِ  يَُصدُّ

ا اْئتِِه،: فَقالوا آتِيِه، َدُعونِي: فَقالَ  َحْفٍص، بنُ  ِمْكَرزُ  له يُقَالُ   قالَ  عليهم، أْشَرفَ  فَلَمَّ

 هللاُ  َصلَّى النبيَّ  يَُكلِّمُ  فََجَعلَ  فَاِجٌر، َرُجلٌ  وهو ِمْكَرٌز، هذا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ 

 عن أيُّوُب، فأْخبََرنِي: َمْعَمرٌ  قالَ  َعْمٍرو، بنُ  ُسهَْيلُ  َجاءَ  إذْ  يَُكلُِّمهُ  هو فَبْينَما وسلََّم، عليه

ا أنَّه ِعْكِرَمةَ   ِمن لَُكمْ  َسهُلَ  لقَدْ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  َعْمٍرو، بنُ  ُسهَْيلُ  َجاءَ  لَمَّ

ْهِريُّ  قالَ : َمْعَمرٌ  قالَ  أْمِرُكمْ   اْكتُبْ  هَاتِ : فَقالَ  َعْمٍرو بنُ  ُسهَْيلُ  فََجاءَ : َحديثِهِ  يف الزُّ

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  الَكاتَِب، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فََدَعا ِكتَابًا وبْينَُكمْ  بْينَنَا

ِ  بْسمِ : وسلَّمَ  ْحَمنِ  هللاَّ ِحيِم، الرَّ ا: ُسهَْيلٌ  قالَ  الرَّ ْحَمُن، أمَّ ِ  الرَّ  ولَِكنِ  هو ما أْدِري ما فََوهللاَّ

ِ : الُمْسلُِمونَ  فَقالَ  تَْكتُُب، ُكْنتَ  كما اللَّهُمَّ  باْسِمكَ  اْكتُبْ  ِ  بْسمِ  إالَّ  نَْكتُبُهَا ال وهللاَّ ْحَمنِ  هللاَّ  الرَّ

ِحيِم،  قَاَضى ما هذا: قالَ  ثُمَّ  اللَّهُمَّ  باْسِمكَ  اْكتُبْ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  الرَّ

دٌ  عليه ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ ِ : ُسهَْيلٌ  فَقالَ  هللاَّ ِ  َرسولُ  أنَّكَ  نَْعلَمُ  ُكنَّا لو وهللاَّ  َعنِ  َصَدْدنَاكَ  ما هللاَّ

دُ  اْكتُبْ  ولَِكنِ  قَاتَْلنَاَك، واَل  البَْيِت، ِ، عبدِ  بنُ  ُمَحمَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  هللاَّ

 ِ ِ، لََرسولُ  إنِّي وهللاَّ ْبتُُمونِي، وإنْ  هللاَّ دُ  اْكتُبْ  َكذَّ ِ  عبدِ  بنُ  ُمَحمَّ ْهِريُّ  قالَ  - هللاَّ  وذلكَ : الزُّ

ِ  ُحُرَماتِ  فِيهَا يَُعظُِّمونَ  ُخطَّةً  يَْسأَلُونِي ال: لِقَْولِهِ   النبيُّ  له فَقالَ  - إيَّاهَا أْعَطْيتُهُمْ  إالَّ  هللاَّ

ِ :  ُسهَْيلٌ  فَقالَ  به، فَنَطُوفَ  البَْيِت، وبْينَ  بْينَنَا تَُخلُّوا أنْ  علَى: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى  وهللاَّ

: ُسهَْيلٌ  فَقالَ  فََكتََب، الُمْقبِِل، الَعامِ  ِمنَ  ذلكَ  ولَِكنْ  ُضْغطَةً، أُِخْذنَا أنَّا الَعَربُ  تَتََحدَّثُ  ال

: الُمْسلُِمونَ  قالَ  إلَْينَا، َرَدْدتَهُ  إالَّ  ِدينِكَ  علَى كانَ  وإنْ  َرُجلٌ  اِمنَّ  يَأْتِيكَ  ال أنَّه وعلَى

ِ، ُسْبَحانَ   أبو َدَخلَ  إذْ  َكذلكَ  هُمْ  فَبْينَما ُمْسلًِما؟ َجاءَ  وقدْ  الُمْشِرِكينَ  إلى يَُردُّ  كيفَ  هللاَّ

ةَ  أْسفَلِ  ِمن َخَرجَ  وقدْ  قُيُوِدِه، في يَْرُسفُ  َعْمٍرو بنِ  ُسهَْيلِ  بنُ  َجْنَدلِ   بنَْفِسهِ  َرَمى حتَّى َمكَّ

دُ  يا هذا: ُسهَْيلٌ  فَقالَ  الُمْسلِِميَن، أْظهُرِ  بْينَ  لُ  ُمَحمَّ هُ  أنْ  عليه أُقَاِضيكَ  ما أوَّ ، تَُردَّ  إلَيَّ

ِ : قالَ  بَْعُد، الِكتَابَ  نَْقضِ  لَمْ  إنَّا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ   أَُصالِْحكَ  لَمْ  إًذا فََوهللاَّ

 لََك، بُمِجيِزهِ  أنَا ما: قالَ  لِي، فأِجْزهُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  أبًَدا، شيءٍ  علَى

 أيْ : َجْنَدلٍ  أبو قالَ  لََك، أَجْزنَاهُ  قدْ  بَلْ : ِمْكَرزٌ  قالَ  بفَاِعٍل، أنَا ما: قالَ  فَاْفَعْل، بَلَى: قالَ 

 قدْ  وكانَ  لَقِيُت؟ قدْ  ما تََرْونَ  أاَل  ُمْسلًِما، ِجْئتُ  وقدْ  الُمْشِرِكينَ  إلى أَُردُّ  الُمْسلِِميَن، َمْعَشرَ 

ِ، في َشِديًدا َعَذابًا ُعذِّبَ  ِ  نَبِيَّ  فأتَْيتُ : الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  فَقالَ : قالَ  هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  نَبِيَّ  ألَْستَ : فَقُلتُ  وسلَّمَ  ، علَى ألَْسنَا: قُلتُ  بَلَى،: قالَ  َحقًّا، هللاَّ نَا الَحقِّ  علَى وَعُدوُّ

نِيَّةَ  نُْعِطي فَلِمَ : قُلتُ  بَلَى،: قالَ  البَاِطِل، ِ، َرسولُ  إنِّي: قالَ  إًذا؟ ِدينِنَا في الدَّ  ولَْستُ  هللاَّ

ثُنَا ُكْنتَ  أَوليسَ : قُلتُ  نَاِصِري، وهو أْعِصيِه، : قالَ  بِه؟ فَنَطُوفُ  البَْيتَ  نَأْتيسَ  أنَّا تَُحدِّ

فٌ  آتِيهِ  فإنَّكَ : قالَ  اَل،: قُلتُ : قالَ  الَعاَم، نَأْتِيهِ  أنَّا فأْخبَْرتُكَ  بَلَى،  أبَا فأتَْيتُ : قالَ  به، وُمطَّوِّ

ِ  نَبِيَّ  هذا أليسَ  بَْكرٍ  أبَا يا: فَقُلتُ  بَْكرٍ  نَا الَحقِّ  علَى ألَْسنَا: قُلتُ  بَلَى،: قالَ  َحقًّا؟ هللاَّ  وَعُدوُّ

نِيَّةَ  نُْعِطي فَلِمَ : قُلتُ  بَلَى،: قالَ  البَاِطِل؟ علَى ُجلُ  أيُّها: قالَ  إًذا؟ ِدينِنَا في الدَّ  إنَّه الرَّ
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ِ  لََرسولُ   بَغْرِزِه، فَاْستَْمِسكْ  نَاِصُرهُ، وهو َربَّهُ، يَْعِصي وليسَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ِ ، علَى إنَّه فََوهللاَّ ثُنَا كانَ  أليسَ : قُلتُ  الَحقِّ  بَلَى،: قالَ  بِه؟ ونَطُوفُ  البَْيتَ  َسنَأْتي أنَّا يَُحدِّ

فٌ  آتِيهِ  فإنَّكَ : قالَ  اَل،: قُلتُ  الَعاَم؟ تَأْتِيهِ  أنَّكَ  أفَأَْخبََركَ  ْهِريُّ  قالَ  - به، وُمطَّوِّ  قالَ : الزُّ

ا: قالَ  أْعَمااًل، لِذلكَ  فََعِمْلتُ : - ُعَمرُ  ِ  َرسولُ  قالَ  الِكتَاِب، قَِضيَّةِ  ِمن فََرغَ  فَلَمَّ  َصلَّى هللاَّ

ِ : قالَ  اْحلِقُوا، ثُمَّ  فَاْنَحُروا قُوُموا: ألْصَحابِهِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ   حتَّى َرُجلٌ  منهمْ  قَامَ  ما فََوهللاَّ

اٍت، ثاََلثَ  ذلكَ  قالَ  ا َمرَّ  ِمنَ  لَقِيَ  ما لَهَا فََذَكرَ  َسلََمةَ، أُمِّ  علَى َدَخلَ  أَحدٌ  منهمْ  يَقُمْ  لَمْ  فَلَمَّ

ِ، نَبِيَّ  يا: َسلََمةَ  أُمُّ  فَقالَتْ  النَّاِس،  حتَّى َكلَِمةً، منهمْ  أَحًدا تَُكلِّمْ  ال ثُمَّ  اْخُرجْ  ذلَك، أتُِحبُّ  هللاَّ

 بُْدنَهُ، نََحرَ  ذلكَ  فََعلَ  حتَّى منهمْ  اأَحدً  يَُكلِّمْ  فَلَمْ  فََخَرجَ  فَيَْحلِقََك، َحالِقَكَ  وتَْدُعوَ  بُْدنََك، تَْنَحرَ 

ا فََحلَقَهُ، َحالِقَهُ  وَدَعا  َكادَ  حتَّى بَْعًضا يَْحلِقُ  بَْعُضهُمْ  وَجَعلَ  فَنََحُروا قَاُموا، ذلكَ  َرأَْوا فَلَمَّ

ا، بَْعًضا يَْقتُلُ  بَْعُضهُمْ  ُ  فأْنَزلَ  ُمْؤِمنَاتٌ  نِْسَوةٌ  َجاَءهُ  ثُمَّ  َغّمً  آَمنُوا الَِّذينَ  أيُّها يَا: }تََعالَى هللاَّ

 الَكَوافِرِ  بِعَصمِ  بَلَغَ  حتَّى[ 10: الممتحنة{ ]فَاْمتَِحنُوهُنَّ  ُمهَاِجَراتٍ  الُمْؤِمنَاتُ  َجاَءُكمُ  إَذا

ْركِ  في له َكانَتَا اْمَرأَتَْيِن، يَوَمئذٍ  ُعَمرُ  فَطَلَّقَ  جَ  الشِّ  ُسْفيَاَن، أبِي بنُ  ُمَعاِويَةُ  إْحَداهُما فَتََزوَّ

 أبو فََجاَءهُ  الَمِدينَِة، إلى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  َرَجعَ  ثُمَّ  أَُميَّةَ، بنُ  َصْفَوانُ  واألُْخَرى

 الذي الَعْهدَ : فَقالوا َرُجلَْيِن، طَلَبِهِ  في فأْرَسلُوا ُمْسلٌِم، وهو قَُرْيشٍ  ِمن َرُجلٌ  بَِصيرٍ 

ُجلَْيِن، إلى فََدفََعهُ  لَنَا، َجَعْلتَ   تَْمرٍ  ِمن يَأُْكلُونَ  فَنََزلُوا الُحلَْيفَِة، َذا بَلََغا حتَّى به فََخَرَجا الرَّ

ُجلَْينِ  ألَحدِ  بَِصيرٍ  أبو فَقالَ  لهْم، ِ : الرَّ  فَاْستَلَّهُ  َجيًِّدا، فاَُلنُ  يا هذا َسْيفَكَ  أَلََرى إنِّي وهللاَّ

ِ  أَجْل،: فَقالَ  اآلَخُر، ْبتُ  لقَدْ  َجيٌِّد،لَ  إنَّه وهللاَّ ْبُت، ثُمَّ  به، َجرَّ  أِرنِي: بَِصيرٍ  أبو فَقالَ  َجرَّ

 الَمْسِجدَ  فََدَخلَ  الَمِدينَةَ، أتَى حتَّى اآلَخرُ  وفَرَّ  بََرَد، حتَّى فََضَربَهُ  منه، فأْمَكنَهُ  إلَْيِه، أْنظُرْ 

ِ  َرسولُ  فَقالَ  يَْعُدو، ا ُذْعًرا هذا َرأَى لقَدْ : َرآهُ  ِحينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  اْنتَهَى فَلَمَّ

ِ  قُتِلَ : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى  بَِصيرٍ  أبو فََجاءَ  لََمْقتُوٌل، وإنِّي َصاِحبِي وهللاَّ

ِ، نَبِيَّ  يا: فَقالَ  ِ  قدْ  هللاَّ ُ  أْوفَى وهللاَّ تََك، هللاَّ ُ  أْنَجانِي ثُمَّ  إليِهم، َرَدْدتَنِي قدْ  ِذمَّ  قالَ  منهْم، هللاَّ

هِ  وْيلُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  ا أَحدٌ  له كانَ  لو َحْرٍب، ِمْسَعرَ  أُمِّ  َعَرفَ  ذلكَ  َسِمعَ  فَلَمَّ

هُ  أنَّه  ُسهَْيٍل، بنُ  َجْنَدلِ  أبو منهمْ  ويَْنفَلِتُ : قالَ  البَْحرِ  ِسيفَ  أتَى حتَّى فََخَرجَ  إليِهم، َسيَُردُّ

 حتَّى بَِصيٍر، بأَبِي لَِحقَ  إالَّ  أْسلَمَ  قدْ  َرُجلٌ  قَُرْيشٍ  ِمن يَْخُرجُ  ال فََجَعلَ  بَِصيٍر، بأَبِي فَلَِحقَ 

ِ  ِعَصابَةٌ، منهمْ  اْجتَمعتْ  أْمِ  إلى لِقَُرْيشٍ  َخَرَجتْ  بِعيرٍ  يَْسَمُعونَ  ما فََوهللاَّ  اْعتََرُضوا إالَّ  الشَّ

 تُنَاِشُدهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى قَُرْيشٌ  فأْرَسلَتْ  أْمَوالَهُْم، وأََخُذوا فَقَتَلُوهُمْ  لَهَا،

 ِ ِحِم، باهللَّ ا والرَّ  إليِهم، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فأْرَسلَ  آِمٌن، فَهو أتَاهُ  فَمن أْرَسَل، لَمَّ

ُ  فأْنَزلَ  ةَ  ببَْطنِ  عْنهمْ  وأَْيِديَُكمْ  ُكمْ َعنْ  أْيِديَهُمْ  َكفَّ  الذي َوهو: }تََعالَى هللاَّ  أنْ  بَْعدِ  ِمن َمكَّ

 وَكانَتْ [ 26: الفتح{ ]الَجاِهلِيَّةِ  َحِميَّةَ  الَحِميَّةَ } بَلَغَ  حتَّى[ 22: الفتح{ ]عليهم أْظفََرُكمْ 

وا لَمْ  أنَّهُمْ  َحِميَّتُهُمْ  ِ، نَبِيُّ  أنَّه يُقِرُّ وا ولَمْ  هللاَّ ِ  ببِْسمِ  يُقِرُّ ْحَمنِ  هللاَّ ِحيِم، الرَّ  بْينَهُمْ  وَحالُوا الرَّ

 .البَْيتِ  وبْينَ 
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:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الحكم بن ومروان مخرمة بن المسور:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0105: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح

ينَ  هذا يَنُصر تعالى هللاَ  أنَّ : الحديث   وفي --5  وأنَّ  ِخذالٌن، أنَّه البعضُ  يَظُنُّ  قدْ  بما الدِّ

برِ  مع الفَرجَ   .الصَّ

 أو األْمرِ  ِمن الِحكمةِ  معرفةِ  إلى النَّظرِ  دون واجبةٌ  ورسولِه هللاِ  طاعةَ  أنَّ : وفيه --2

 ..النَّهي

ومن حمد هللا أن دين اإلسالم دين السعة واليسر، وبالد هللا تسع المؤمنين، فال  -2

  أن يولوا وجوههم نحو قبلة هللا، أينما كانوا في أرض هللا.يمنعهم تخريب مساجد هللا

ُروا وفي الصحيح عن أنس بن مالك ُروا، وال يَسِّ ُروا، تَُعسِّ  .تُنَفُِّروا وال وبَشِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  38: الرقم أو الصفحة

 (5105) ومسلم له، واللفظ( 38) البخاري أخرجه:  التخريج

 .والتَّنفير الملَلِ  مخافةَ  النَّصائِح؛ ِمن اإلكثارِ  عدمُ : الحديث   وفي --5

 وقياٍم، صيامٍ  ِمن والعباداتِ  الطَّاعاتِ  نوافل في االقتصادَ  السنَّةِ  ِمن أنَّ : وفيه --2

 فتكونَ  ورغبٍة، شوقٍ  في الطَّاعة على تُقبِل حتَّى الطَّبيعيَّةَ  حقوقَها النَّْفس وإعطاءَ 

 .نفًعا وأكثرَ  لها أجدى

 .رحمته وَسعةِ  عطائِه، وجزيلِ  ثوابه، وعظيمِ  هللا، بفضلِ  بالتَّبشيرِ  األمرُ : وفيه --3

ها غيرِ  ِمن َمحضةً  الوعيد وأنواعِ  التَّخويف بِذكر التَّنفيرِ  عن النَّهيُ : وفيه --2  إلى ضمِّ

 .التَّبشيرِ 

 ِمن البلوغَ  قاَرب َمن وكذلك عليهم، التَّشديدِ  وتركُ  إسالُمه، قُرب َمن تأليفُ : وفيه --5

بيان،  .المعاصي ِمن تاب وَمن بلَغ، وَمن الصِّ

: قَْبلِي األْنبِيَاءِ  ِمنَ  أَحدٌ  يُْعَطهُنَّ  لَمْ  َخْمًسا أُْعِطيتُ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

ْعبِ  نُِصْرتُ   ِمن َرُجلٍ  وأَيُّما وطَهُوًرا، َمْسِجًدا األْرضُ  لي وُجِعلَتْ  َشْهٍر، َمِسيَرةَ  بالرُّ

اَلةُ  أْدَرَكْتهُ  أُمَّتي ، الصَّ ةً، قَْوِمهِ  إلى يُْبَعثُ  النبيُّ  وكانَ  الَغنَائُِم، لي وأُِحلَّتْ  فَْليَُصلِّ  َخاصَّ

فَاَعةَ  وأُْعِطيتُ  َكافَّةً، النَّاسِ  إلى وبُِعْثتُ   .الشَّ
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 الصفحة البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  509: الرقم أو

 (105) ومسلم له، واللفظ( 509) البخاري أخرجه:  التخريج

قبل األمر بالتوجه إلى  -كما ذكر ابن جرير الطبري -( 115وقد نزلت اآلية )-3

استقبال الكعبة في الصالة، وفيها إبطال ما كان يعتقده أرباب الملل السابقة من أن 

 العبادة ال تصح إال في الهياكل والمعابد.

وبعد األمر بالتوجه إلى الكعبة يظل المقصود من اآلية قائما، فهي تقرر  أمرا --2

لمؤمنون من شرق اعتقاديا له صلة باإليمان الذي يعمر به قلب المؤمن، فأينما كان ا

 وغرب، فثّم وجه هللا الذي أمرنا باستقباله، وهو الكعبة.

ِ  َرسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن البراء بن عازب  نَْحوَ  َصلَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  وكانَ  َشْهًرا، َعَشرَ  َسْبَعةَ  أوْ  َعَشرَ  ِستَّةَ  الَمْقِدِس، بَْيتِ   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

هَ  أنْ  يُِحبُّ  ُ  فأْنَزلَ  الَكْعبَِة، إلى يَُوجَّ : البقرة{ ]السََّماءِ  في وْجِهكَ  تَقَلُّبَ  نََرى قَدْ : }هللاَّ

هَ  ،[122 فَهَاءُ  وقالَ  الَكْعبَِة، نَْحوَ  فَتََوجَّ هُمْ  ما: }اليَهُودُ  وهُمُ  النَّاِس، ِمنَ  السُّ { والَّ

ِ  قُلْ  َعلَْيهَا، َكانُوا الَّتي قِْبلَتِِهمُ  عن[ 122: البقرة]  يََشاءُ  َمن يَْهِدي والَمْغِربُ  الَمْشِرقُ  هلِلَّ

 ما بَْعدَ  َخَرجَ  ثُمَّ  َرُجٌل، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  مع فََصلَّى ُمْستَقِيمٍ  ِصَراطٍ  إلى

 هو: فَقالَ  الَمْقِدِس، بَْيتِ  نَْحوَ  الَعْصرِ  َصاَلةِ  في األْنَصارِ  ِمنَ  قَْومٍ  علَى فََمرَّ  َصلَّى،

ِ  َرسولِ  مع َصلَّى أنَّه: يَْشهَدُ  هَ  وأنَّهُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ فَ  الَكْعبَِة، نَْحوَ  تََوجَّ  فَتََحرَّ

هُوا حتَّى القَْوُم،  .الَكْعبَةِ  نَْحوَ  تََوجَّ

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

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  088: الرقم أو الصفحة

 (101) ومسلم له، واللفظ( 088) البخاري أخرجه:  التخريج

 يُعِطيه حيثُ  ربِّه؛ على وَكَراَمتُه وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  َشَرفُ  :الحديث   في --5

 .ُسؤالٍ  غيرِ  ِمن يُِحبُّه ما

حابةِ  ِمن كان ما بيانُ : وفيه --2 فَقَةِ  ِدينِهم، على الِحْرصِ  في الصَّ  .إخوانِهم على والشَّ

والحكمة من االتجاه إلى القبلة، بالرغم من أن القصد هو هللا الذي ال يحده مكان، --5

هو توحيد وجهة العابدين، وتجميع مشاعرهم وعواطفهم في إطار هدف واحد، وألنه 

لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود، وهو بهذه الطريقة محال على هللا، 
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في شيء من خلقه، شرع للناس مكانا مخصوصا ألن ذاته تعالى ليست محصورة 

 يستقبلونه في عبادتهم إياه، وجعل استقباله كاستقبال وجه هللا تعالى.

 يحبُّ  كان وسلم عليه هللا صلى النبيَّ  أن  وفي الصحيح عن أبي سعيدالخدري

 ثم فحكَّها المسجدِ  قبلةِ  في نُخاَمةً  فرأى المسجدَ  فدخل، منها يِده في يزالُ  وال الَعراجينَ 

 إذا أحدضكم إن وجِهه؟ في يُْبَصقَ  أن أحُدكم أيُسرُّ : فقال مغضبًا الناسِ  على أقبل

 في وال يمينِه عن يْتفُلْ  فال يمينِه عن والملكُ  وجل عز ربَّه يستقبلُ  فإنما  القبلة استقبلَ 

 ابنُ  لنا ووصف، هكذا فليقلْ  أمرٌ  به عَجل فإن قدِمه تحت أو يساِره عن وليبصقْ  قبلتِه

 .بعضٍ  على بعَضه يردَّ  ثم ثوبِه في يتفلَ  أن ذلك عْجالنَ 

داود  أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  590: الرقم أو الصفحة

 .للُمصلِّي واليَمينِ  القِبلةِ  ِجهةِ  في البَصقِ  عن النَّهيُ  :الحديث   وفي --5

 . القِبلةِ  وِجهةِ  المساِجدِ  قَْدرِ  تَعظيمُ : وفيه --2

قال ابن العربي: إن هللا تعالى أمر بالصالة عبادة، وفرض فيها الخشوع استكماال -6

للعبادة، وألزم الجوارح السكون، واللسان الصمت إال عن ذكر هللا تعالى، ونصب 

ت، وأبعد للخواطر، وعينت له جهة البدن إلى جهة واحدة، ليكون ذلك أنفى للحركا

 (01/5)أحكام القرآن البن العربي: الكعبة تشريفا له  

   ( منسوخة؟ للعلماء رأيان551والخالصة: هل اآلية )

: إن هذه اآلية نزلت على رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم إذنا من هللا أن رأي يقول

في سفره، وفي حال يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب، في مسيره 

 المسايفة وشدة الخوف.

أنها منسوخة، وفيها تسلية للرسول صلّى هللا عليه وسلّم وأصحابه  ورأي الجمهور:

الذين أخرجوا من مكة، وفارقوا مسجدهم ومصالهم، وقد كان رسول هللا صلّى هللا 

ة، وجه إلى عليه وسلّم يصلي بمكة إلى بيت المقدس، والكعبة بين يديه. فلما قدم المدين

بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا، ثم صرفه هللا إلى الكعبة بعد، 

ِ ]البقرة  ولهذا  ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْينَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ هللاَّ [ 115/ 2يقول تعالى: َوهلِلَّ

 (511/5)تفسير ابن كثير  .

 اب الناسخ والمنسوخ: قال ابن عباس:قال أبو عبيد القاسم بن سالم في كت

 شأن القبلة، قال هللا تعالى: -وهللا أعلم -أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا
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.. اآلية.--1  َوَّلل    اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب 

فاستقبل رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، فصلّى نحو بيت المقدس، وترك البيت 

ته العتيق، ونسخها، فقال: َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت، فََولِّ َوْجهََك العتيق، ثم صرفه إلى بي

 [ .150/ 2ُكْم َشْطَرهُ ]البقرة َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحراِم، َوَحْيُث ما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوهَ 

ا وفي الصحيح عن البراء بن عازب ِ  َرسولُ  قَِدمَ  لَمَّ  الَمِدينَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

هَ  أنْ  يُِحبُّ  وكانَ  َشْهًرا، َعَشرَ  َسْبَعةَ  أوْ  َعَشرَ  ِستَّةَ  الَمْقِدسِ  بَْيتِ  نَْحوَ  َصلَّى  إلى يَُوجَّ

ُ  فأْنَزلَ  الَكْعبَِة، { تَْرَضاهَا قِْبلَةً  فَلَنَُولِّيَنَّكَ  السََّماءِ  في وْجِهكَ  تَقَلُّبَ  نََرى قَدْ : }تََعالَى هللاَّ

هَ  ،[122: البقرة]  قَْومٍ  علَى فََمرَّ  َخَرجَ  ثُمَّ  الَعْصَر، َرُجلٌ  معهُ  وَصلَّى الَكْعبَِة، نَْحوَ  فَُوجِّ

هَ  قدْ  وأنَّهُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  مع َصلَّى أنَّه يَْشهَدُ  هو: فَقالَ  األْنَصاِر، ِمنَ   ُوجِّ

 .الَعْصرِ  َصاَلةِ  في ُرُكوعٌ  وهُمْ  فَاْنَحَرفُوا الَكْعبَِة، إلى

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1010: الرقم أو الصفحة

 صالة النافلة على الراحلة:--8

 ال خالف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة، لما

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  كانَ : أخرجه مسلم عن ابن عمر، قال  َوهو يَُصلِّي وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ةَ  ِمن ُمْقبِلٌ   تَُولُّوا فَأَْينَما} نََزلَتْ  َوفِيهِ : قالَ  َوْجهُهُ، كانَ  َحْيثُ  َراِحلَتِهِ  علَى الَمِدينَةِ  إلى َمكَّ

ِ  َوْجهُ  فَثَمَّ   َوْجهُ  فَثَمَّ  تَُولُّوا فَأَْينَما} ُعَمَر، ابنُ  تاََل  ثُمَّ  ،[:رواية وفي[. ]115: البقرة{ ]هللاَّ

 ِ  .نََزلَتْ : هذا في َوقالَ  ،[115: البقرة{]هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  100: الرقم أو الصفحة

يد   ِ  عبدِ  مع أِسيرُ  ُكْنتُ يََسار    بن   وفي الصحيح عن  َسع   فَقالَ  َمكَّةَ، بطَِريقِ  ُعَمرَ  بنِ  هللاَّ

ا: َسِعيدٌ  ْبحَ  َخِشيتُ  فَلَمَّ ِ  عبدُ  فَقالَ  لَِحْقتُهُ، ثُمَّ  فأْوتَْرُت، نََزْلُت، الصُّ  ُكْنَت؟ أْينَ : ُعَمرَ  بنُ  هللاَّ

ْبَح، َخِشيتُ : فَقُلتُ  ِ  عبدُ  فَقالَ  فأْوتَْرُت، فَنََزْلُت، الصُّ ِ  َرسولِ  في لكَ  أليسَ : هللاَّ  لَّىصَ  هللاَّ

ِ، بَلَى: فَقُلتُ  َحَسنَةٌ؟ إْسَوةٌ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  ِ  َرسولَ  فإنَّ : قالَ  وهللاَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .البَِعيرِ  علَى يُوتِرُ  كانَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  888: الرقم أو
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كم( ، فقال  79واختلف الفقهاء في المسافر سفرا ال تقصر في مثله الصالة )أقل من 

المالكية والثوري: ال يتطوع على الراحلة إال في سفر تقصر في مثله الصالة، ألن 

األسفار التي حكي عن رسول هللا صلّى هللا عليه وآله وسلّم أنه كان يتطوع فيها، 

 لصالة.كانت مما تقصر فيه ا

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وداود الظاهري: يجوز التطوع على الراحلة، 

خارج المصر، في كل سفر، سواء أكان مما تقصر فيه الصالة أم ال، ألن اآلثار ليس 

فيها تخصيص سفر من سفر، فكل سفر يجوز فيه ذلك، إال أن يخص شيء من 

 (95/0-90بي )تفسير القرطاألسفار بما يجب التسليم له 

 الصالة على الغائب:--05

أجاز الشافعي الصالة على الغائب، بدليل أن النّبي صلّى هللا عليه وسلّم صلّى 

واسمه أصحمة، وهو  -بأصحابه سنة تسع من الهجرة على النجاشي ملك الحبشة

 بالعربية:

قَْد تُُوفَِّي اليوَم َرُجٌل َصالٌِح ِمَن  وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد هللا األنصاري

، فََصلُّوا عليه، قَاَل: فََصفَْفنَا، فََصلَّى النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم عليه  الَحبَِش، فَهَلُمَّ

فِّ الثَّانِي. بَْيِر: عن َجابٍِر ُكْنُت في الصَّ  ونَْحُن معهُ ُصفُوٌف قَاَل أبو الزُّ

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

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ ]قوله: قال أبو الزبير... معلق[ 5000أو الرقم: 

 : إسالُم النَّجاشيِّ وموتُه على اإلسالِم.في الحديث   --5

ِة؛ ألنَّه صلَّى هللا عليه وسلَّم أعلَ  --2 مهم بموِت النَّجاشيِّ في وفيه: َعلٌَم ِمن أعالِم النُّبوَّ

 اليوِم الَّذي مات فيه.

الةُ على المسلِم يموُت في بالد الشِّرِك. --3  وفيه: الصَّ

فوِف في صالة الجنازةِ  --2  وفيه: تسويةُ الصُّ

أنَّ النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: َصلَّى علَى أْصَحَمةَ  وري مسلم عن جابر بن عبد هللا

، فَ  َمدِ النَّجاِشيِّ  َكبََّر عليه أْربًَعا تابََعهُ عبُد الصَّ

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

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

 المقصود بوجه هللا في القرآن والسنة:--50
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فقال  القرآن والسنة ،اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى هللا تعالى في 

جماعة: ذلك من مجاز الكالم، إذ كان الوجه أظهر األعضاء في الشاهد )المخلوق( 

وأجلها قدرا. والمراد بمن له الوجه: أي الوجود، وعليه يتأول قوله تعالى: إِنَّما 

ِ ]الدهر  القرطبي .)تفسير  [ . المراد به: هلل الذي له الوجه.9/ 86نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاَّ

90-95/0) 

[ . أي الذي له الوجه. قال 20/ 93وكذلك قوله: إاِلَّ اْبتِغاَء َوْجِه َربِِّه اأْلَْعلى ]الليل 

ابن عباس: الوجه: عبارة عنه عز وجل، كما قال: َويَْبقى َوْجهُ َربَِّك ُذو اْلَجالِل 

ْكراِم ]الرحمن  ِ: فث28/ 55َواإْلِ  ّم هللا.[ ، ومعنى فَثَمَّ َوْجهُ هللاَّ

وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى، الستحالة ذلك عليه، وأنه في كل مكان 

 بعلمه وقدرته.

تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات  وقال بعض األئمة:

 القديم تعالى وهذا أولى وأحوط.

والمطالبة بتكليمه الناس افتراءات أهل الكتاب والمشركين بنسبة الولد َّلل  -50

 [559الى  553( : اآليات 0]سورة البقرة )

ْبحانَه  بَْل لَه  ما ف ي الس ماوات  َواأْلَْرض  ك لٌّ لَه  قان ت وَن ) ( 553َوقال وا ات َخَذ هللا   َولَداً س 

ْن  يع  الس ماوات  َواأْلَْرض  َوإ ذا قَضى أَْمراً فَإ ن ما يَق ول  لَه  ك  ( َوقاَل 551فَيَك ون  )بَد 

ْثَل قَْول ه   ْن قَْبل ه ْم م  يَن م  نَا هللا   أَْو تَأْت ينا آيَة  َكذل َك قاَل ال ذ  وَن لوال ي َكل م  يَن ال يَْعلَم  ْم ال ذ 

 (559تَشابََهْت ق ل وب ه ْم قَْد بَي ن ا اآْليات  ل قَْوم  ي وق ن وَن )

 التفسير 

صارى والمشركون: اتخذ هللا له ولًدا! تنّزه وتقّدس عن ذلك، وقال اليهود والن - 116

فهو الغني عن خلقه، وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه، بل له سبحانه وتعالى: ملك ما 

في السماوات واألرض، كل الخالئق عبيد له سبحانه، خاضعون له، يتصرف فيهم 

 بما يشاء.

وما فيهما على غير مثال سابق، وإذا وهللا سبحانه ُمنشئ السماوات واألرض  - 118

قّدر أمًرا وأراده فإنما يقول لذلك األمر: }ُكن{؛ فيكون على ما أراد هللا أن يكون، ال 

 رادَّ ألمره وقضائه.

وقال الذين ال يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عناًدا للحق: لَِم ال يكلمنا هللا  - 117

ة بنا؟ ومثل قولهم هذا قالت األمم المكذبة دون واسطة، أو تأتينا عالمة حسية خاص
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من قبُل لرسلها، وإن اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم، قد أوضحنا اآليات لقوم يوقنون 

 بالحق إذا ظهر لهم، ال يعتريهم شك، وال يمنعهم عناد.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

وتفتح الكفر، وصفاء النفس، إن االستجابة لنداء اإليمان تتطلب إعمال العقل  -1

وإدراك حقائق الكون، ولو إدراكا بسيطا، وتقتضي تجردا عن الحظوظ النفسية، 

واألهواء الشخصية، وترك العناد. فإذا توافرت هذه االستعدادات، تسارع نور اإليمان 

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُ  لُوُب ]الرعد إلى القلب، فمل النفس بهجة وسعادة وطمأنينة: أاَل بِِذْكِر هللاَّ

13 /27. ] 

 فََذَكْرتَ  َملٍِك، ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  هلْ  وَسأَْلتُكَ  وفي الصحيح عن أبي سفيان بن حرب

 ُكْنتُمْ  هلْ  وَسأَْلتَُك، أبِيِه، ُمْلكَ  يَْطلُبُ  َرُجلٌ  قُلتُ  َملٍِك، ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  فلوْ  قُلتُ  اَل، أنْ 

 الَكِذبَ  لِيََذرَ  يَُكنْ  لَمْ  أنَّه أْعِرفُ  فقَدْ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  قَاَل، ما يَقُولَ  أنْ  قَْبلَ  بالَكِذبِ  تَتَِّهُمونَهُ 

ِ  علَى ويَْكِذبَ  النَّاسِ  علَى  أنَّ  فََذَكْرتَ  ُضَعفَاُؤهُْم، أمْ  اتَّبَُعوهُ  النَّاسِ  أْشَرافُ  وَسأَْلتُكَ . هللاَّ

ُسلِ  أْتبَاعُ  وهُمْ  اتَّبَُعوهُ، ُضَعفَاَءهُمُ   أنَّهُمْ  فََذَكْرتَ  يَْنقُُصوَن، أمْ  أيَِزيُدونَ  وَسأَْلتُكَ . الرُّ

 يَْدُخلَ  أنْ  بَْعدَ  لِِدينِهِ  َسْخطَةً  أَحدٌ  أيَْرتَدُّ  وَسأَْلتُكَ . يَتِمَّ  حتَّى اإليَمانِ  أْمرُ  وَكذلكَ  يَِزيُدوَن،

ينَ  اإليَمان   وَكذلكَ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  فِيِه،  يَْغِدُر، هلْ  وَسأَْلتُكَ  .الق ل وبَ  بََشاَشت ه   ت َخال ط   ح 

ُسلُ  وَكذلكَ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ   أنْ  يَأُْمُرُكمْ  أنَّه فََذَكْرتَ  يَأُْمُرُكْم، بما وَسأَْلتُكَ . تَْغِدرُ  ال الرُّ

َ  تَْعبُُدوا اَلةِ  ويَأُْمُرُكمْ  األْوثَاِن، ِعبَاَدةِ  عن ويَْنهَاُكمْ  شيئًا، به تُْشِرُكوا واَل  هللاَّ  بالصَّ

ْدقِ   أْعلَمُ  ُكْنتُ  وقدْ  هَاتَْيِن، قََدَميَّ  َمْوِضعَ  فََسيَْملِكُ  َحقًّا تَقُولُ  ما كانَ  فإنْ  والَعفَاِف، والصِّ

 وول لِقَاَءهُ، لَتََجشَّْمتُ  إلَْيهِ  أْخلُصُ  أنِّي أْعلَمُ  أنِّي فلوْ  ِمنُكْم، أنَّه أظُنُّ  أُكنْ  لَمْ  َخاِرٌج، أنَّه

 .قََدِمهِ  عن لََغَسْلتُ  ِعْنَدهُ  ُكْنتُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حرب بن سفيان أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1: الرقم أو الصفحة

أما نسبة الولد هلل فهذا جهل بحقيقة األلوهية التي تمتاز بسمو االتصاف بشيء فيه -2

وال تحتاج إلى أحد من الخلق، فاهلل هو األحد الواحد الفرد نقص من خصال البشر، 

الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وال يكون الولد إاّل من جنس 

ُ ِمْن َولٍَد، َوما  الوالد، فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدا من مخلوقاته: َما اتََّخَذ هللاَّ

ِ  كاَن َمَعهُ ِمْن إِلٍه، إِذاً  لََذهََب ُكلُّ إِلٍه بِما َخلََق، َولََعال بَْعُضهُْم َعلى بَْعٍض، ُسْبحاَن هللاَّ

ا يَِصفُوَن ]المؤمنون  [ فالولدية تقتضي الجنسية والحدوث، والقدم يقتضي 91/ 23َعمَّ

 الوحدانية والثبوت، فهو سبحانه القديم األزلي، الواحد األحد، الفرد الصمد، كما ذكر.
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ُ  قالَ  ح عن أبي هريرةوفي الصحي  لَهُ  ينبغي يَكن ولم ، آدمَ  ابنُ  كذَّبني:  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

بني أن ا ، يشتَُمني أن لَهُ  ينبغي يَكن ولم ، آدمَ  ابنُ  وشتَمني ، يُكذِّ :  فقولُهُ  إيَّايَ  تَكذيبُهُ  أمَّ

لِهِ  من عليَّ  بأعزَّ  الخلقِ  آِخرُ  وليسَ  ، بدأتُهُ  كما أعيُدهُ  ال إنِّي ا ، أوَّ  فقولُهُ  إيَّايَ  شتُمهُ  وأمَّ

ُ  اتَّخذَ :  ُ  وأنا ، ولًدا هللاَّ مدُ  األحدُ  هللاَّ  أحدٌ  كفًُوا لي يَكن ولم ، أولَدْ  ولم ألِدْ  لم ، الصَّ

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

  صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0011: الرقم أو الصفحة

 وأحمد له، واللفظ( 0019) والنسائي ،(5815) البخاري أخرجه:  التخريج

(8555) 

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

بُنِي يَْشتَِمنِي، أنْ  له يَْنبَِغي وما آَدَم، ابنُ  يَْشتُِمنِي ا له، يَْنبَِغي وما ويَُكذِّ  إنَّ : فَقَْولُهُ  َشْتُمهُ  أمَّ

ا ولًَدا، لي  .بََدأَنِي كما يُِعيُدنِي ليسَ : فَقَْولُهُ  تَْكِذيبُهُ  وأَمَّ

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

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

هلل، أي تخضع وتطيع، والجمادات قنوتهم في ظهور والمخلوقات كلها تقنت --3

 الصنعة عليهم وفيهم.

لَواتِ  هؤالءِ  على حافظَ  َمن وفي الصحيح عن أبي هريرة  ِمن يُكن لَم الَمكتوباتِ  الصَّ

 َمن.  القانتينَ  ِمن ُكتِبَ  أو ، الغافلينَ  ِمن يُكتَبْ  لَم آيةٍ  مائةَ  ليلةٍ  في قرأَ  وَمن ، الغافلينَ 

 ِمن ُكتِبَ  آيةٍ  بمائتَيْ  ليلةٍ  في صلَّى وَمن ، الغافلينَ  ِمن يُكتَبْ  لَم آيةٍ  بمائةِ  ليلةٍ  في صلَّى

 . الُمخلصينَ  القانتينَ 

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

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  350: الرقم أو الصفحة

 شعب)) في والبيهقي ،(5530) والحاكم ،(5550) خزيمة ابن أخرجه:  التخريج

 مختصراً ( 0585(( )اإليمان

 .العظيمِ  الثَّوابِ  ِمن فيه لَِما اللَّيِل؛ في القرآنِ  قِراءةِ  في التَّرغيبُ  :الحديث   وفي --5

 األْجرِ  في له ِزيدَ  القراءةِ  في زاد وكلَّما القرآِن، بقِراءةِ  يَحُصلُ  اللَّيلِ  قِيامَ  أنَّ : وقيه --2
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اَلةِ  في لَنَتََكلَّمُ  ُكنَّا إنْ  وفي الصحيح عن زيد بن أرقم  هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعْهدِ  علَى الصَّ

لََواِت، علَى َحافِظُوا: }نََزلَتْ  حتَّى بَحاَجتِِه، َصاِحبَهُ  أَحُدنَا يَُكلِّمُ  وسلَّمَ  عليه  الصَّ

اَلةِ  ِ  وقُوُموا الُوْسطَى، والصَّ ُكوتِ  فَأُِمْرنَا[ 237: البقرة{ ]قَانِتِينَ  هلِلَّ  .بالسُّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة

 بمعنى يأتي فإنَّه والُخشوَع؛ الطاعةَ  معناه كان وإنْ  القُنوتَ  أنَّ : الحديث   وفي --5

نٌ  وهو السُّكوِت،  .كذلِك للُخشوعِ  ُمتضمِّ

بِّ  ُمناجاةِ  قَْطعِ  بَعَدمِ  األمرُ : وفيه --2 الةِ  في الرَّ  على واإلقبالِ  َمخلوٍق، بكالمِ  الصَّ

ا واإلعراضِ  الُخشوِع، واْلتزامِ  تعالى، الربِّ   .ذلك ِسوى عمَّ

داللة على : بَْل لَهُ ما فِي السَّماواِت َواأْلَْرِض: فيه قال الجصاص عن قوله تعالى--5

أن ملك اإلنسان ال يبقى على ولده، ألنه نفى الولد بإثبات الملك بقوله تعالى: بَْل لَهُ ما 

 « .فِي السَّماواِت َواأْلَْرِض يعني ملكه، وليس بولده

وهللا تعالى مبدع السموات واألرض أي منشئها وموجدها  وقال القرطبي:--1

ق. وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل ومبدعها ومخترعها على غير حد وال مثال سب

له: مبدع. ومنه أصحاب البدع، وسميت البدعة بدعة، ألن قائلها ابتدعها من غير فعل 

 أو مقال إمام، 

ُ  َرِضيَ  الَخطَّابِ  بنِ  ُعَمرَ  مع َخَرْجتُ  وفي الصحيح عن عبد الرحمن القاري  عْنه، هللاَّ

قُوَن، أْوَزاعٌ  النَّاسُ  فَإَِذا الَمْسِجِد، إلى َرَمَضانَ  في لَْيلَةً  ُجلُ  يَُصلِّي ُمتَفَرِّ  لِنَْفِسِه، الرَّ

ُجلُ  ويَُصلِّي ْهطُ، بَصاَلتِهِ  فيَُصلِّي الرَّ  علَى هَُؤاَلءِ  َجَمْعتُ  لو أَرى إنِّي: ُعَمرُ  فَقَالَ  الرَّ

 لَْيلَةً  معهُ  َخَرْجتُ  ثُمَّ  ٍب،َكعْ  بنِ  أُبَيِّ  علَى فََجمعهُمْ  َعَزَم، ثُمَّ  أْمثَلَ  لَكانَ  واِحٍد، قَاِرئٍ 

 َعْنهَا يَنَاُمونَ  والَّتي هِذه، البِْدَعةُ  نِْعمَ : ُعَمرُ  قَالَ  قَاِرئِِهْم، بَصاَلةِ  يَُصلُّونَ  والنَّاسُ  أُْخَرى،

لَهُ  يَقُوُمونَ  النَّاسُ  وكانَ  اللَّْيلِ  آِخرَ  يُِريدُ  يَقُوُمونَ  الَّتي ِمنَ  أْفَضلُ   .أوَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  القاري عبد بن عبدالرحمن:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو الصفحة البخاري

 شرح الحديث 

حمنِ  عبدُ  يَحكي الحديثِ  هذا في  الخطَّابِ  بنِ  ُعَمرَ  معَ  خَرجَ  أنَّه القاِري عبدٍ  بنُ  الرَّ

قِيَن، أْوزاًعا النَّاسَ  فَوجدَ  المسجِد، إلى رمضانَ  ليالي إْحدى في عنه هللاُ  رِضي  ُمتفرِّ

قَةً؛ جماعاتٍ : أي هِط، يُصلِّي َمن ومنهم وحده، يَصلِّي َمنْ  فِمنهم ُمتفرِّ : أي بِالرَّ
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 على يَجمَعهم أنْ  عنه هللاُ  رِضي الخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  فعزمَ  عشرٍة، إلى ثالثةٍ  من بِجماعةٍ 

 لكانَ : أي ،«أمثلَ  لكانَ  واحدٍ  قارئٍ  على هؤالءِ  جمْعتُ  لو أرى:»وقال واحٍد، إمامٍ 

قِهم؛ ِمن أفضلَ   صلَّى النَّبِيِّ  تَقريرِ  من ذلك واستنبطَ  المصلِّيَن، ِمنَ  لكثيرٍ  أنشطُ  أِلَنَّه تَفرُّ

 خشيةَ  َكِرهَه فإنَّما لهم َكِرهَه وإنْ  اللَّيالي، تلك في معه صلَّى َمنْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ 

 كعبٍ  بنِ  أُبَيِّ  على فَجَمَعهم ذلك على عنه هللاُ  رِضي ُعَمرُ  عَزمَ  ثم عليهم، افتراِضه

ا عنه، هللاُ  رِضي : قال خْلفَه، واحدةً  جماعةً  يُصلُّون ووجَدهم أخرى ليلةٍ  في خرجَ  ولَمَّ

 المندوبِ  الجماعةِ  على وتحريضٌ  الخيِر، أفعال من فِْعلٌ  أِلَنَّه ؛«هي البِدعةُ  نِعمَ »

ها فقدْ  عنه هللاُ  رِضي بكر أبي عهدِ  في تكنْ  لم كانت وإنْ  إليها؛  صلَّى هللا رسولُ  صالَّ

تِه، على تُفرضَ  أن من إشفاقًا قَطَعها وإنَّما وسلََّم، عليه هللاُ  " نِعمَ "بـ وْصفِها وفي أُمَّ

 .لُغِويَّة بِدعةٌ  بَلِ  َضاَللةً، تكونَ  حتَّى َشرعيَّةٍ  بِبْدعةٍ  وليَستْ  ُسنَّةٌ، أصلَها أنَّ  إلى إشارةٌ 

 وكانَ  يَقوموَن، الَّتي ِمنَ  أفضلُ  عنها يَنامونَ  والَّتي: »عنه هللاُ  رِضي ُعَمرُ  قالَ  ثُمَّ 

لَه يقومونَ  النَّاسُ  لَ : أي ،«أوَّ الةَ  بأنَّ  منه تصريحٌ  وهذا اللَّيِل، أوَّ  الليلِ  آخرِ  في الصَّ

لِه ِمن أفضلُ   .أوَّ

 فال يخلو إما أن يكون لها أصل في الشرع أو ال وكل بدعة صدرت من مخلوق،--6

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا  َخطَبَ  إَذا َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

تْ   َصبََّحُكمْ : يقولُ  َجْيشٍ  ُمْنِذرُ  َكأنَّهُ  حتَّى َغَضبُهُ، َواْشتَدَّ  َصْوتُهُ، َوَعاَل  َعْينَاهُ، اْحَمرَّ

اُكْم، اَعةُ  أَنَا بُِعْثتُ : ويقولُ  َوَمسَّ بَّابَِة، إْصبََعْيهِ  بْينَ  َويَْقُرنُ  َكهَاتَْيِن، َوالسَّ  َواْلُوْسَطى، السَّ

ا: ويقولُ  ٍد، هَُدى الهَُدى َوَخْيرُ  هللاِ، ِكتَابُ  الَحديثِ  َخْيرَ  فإنَّ  بَْعُد، أَمَّ  األُُمورِ  َوَشرُّ  ُمَحمَّ

 َمااًل  تََركَ  َمن نَْفِسِه، ِمن ُمْؤِمنٍ  بُكلِّ  أَْولَى أَنَا: يقولُ  ثُمَّ  َضاَللَةٌ  بْدَعةٍ  َوُكلُّ  ُمْحَدثَاتُهَا،

 النبيِّ  ُخْطبَةُ  َكانَتْ [: رواية وفي. ]َوَعلَيَّ  فَإِلَيَّ  َضيَاًعا أَوْ  َدْينًا، تََركَ  َوَمن فَلَْهلِِه،

ُ  َصلَّى َ، يَْحَمدُ  الُجُمَعةِ  يَومَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  َوقَدْ  ذلَك، إْثرِ  علَى يقولُ  ثُمَّ  عليه، َويُْثنِي هللاَّ

 .بِمْثلِهِ  الَحِديَث، َساقَ  ثُمَّ  َصْوتُهُ، َعاَل 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  931: الرقم أو الصفحة

 .الُخطبَةِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  هْدي اتِّباعِ  على الحثُّ : الَحديث   وفي --5

 .النَّاس في للتَّأثير الُخطبَةِ  معَ  التفاُعلِ  إلى الَخطيبِ  تَنبيهُ : وفيه --2

 .الُخطبَةِ  في هللاِ  على والثَّناءِ  بالَحمدِ  البِدايَةُ : وفيه --3
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وحض رسوله ، فإن كان لها أصل، كانت واقعة تحت عموم ما ندب هللا إليه، -5

عليه، فهي في حيّز المدح. وإن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل 

المعروف، فهذا فعله من األفعال المحمودة، وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه. ويعضد 

لّما كانت من أفعال الخير وداخلة « بدعة هذهنعمت ال»هذا قول عمر رضي هللا عنه: 

 وان له أصل وفعلها رسول هللا قبل موته في حيّز المدح.

ِ  َرسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  ِمنَ  يَُصلِّي وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َشْخصَ  النَّاسُ  فََرأَى قَِصيٌر، الُحْجَرةِ  وِجَدارُ  ُحْجَرتِِه، في اللَّْيلِ 

ثُوا فأْصبَُحوا بَصاَلتِِه، يَُصلُّونَ  أُنَاسٌ  فَقَامَ  وسلََّم،  معهُ  فَقَامَ  الثَّانِيَةَ، اللَّْيلَةَ  فَقَامَ  بذلَك، فَتََحدَّ

 َجلَسَ  ذلَك، بَْعدَ  كانَ  إَذا حتَّى - ثاََلثًا أَوْ  - لَْيلَتَْينِ  ذلكَ  َصنَُعوا بَصاَلتِِه، يَُصلُّونَ  أُنَاسٌ 

ِ  َرسولُ  ا يَْخُرْج، فَلَمْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  إنِّي: فَقالَ  النَّاسُ  ذلكَ  َذَكرَ  أَْصبَحَ  فَلَمَّ

 .اللَّْيلِ  َصاَلةُ  علَْيُكم تُْكتَبَ  أَنْ  َخِشيتُ 

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  108: الرقم أو الصفحة

 فهي في حيز الذم واإلنكار.  وإن كانت في خالف ما أمر هللا به ورسوله،--2

 وإنَّ  ، هللاِ  كتابُ  الحديثِ  أصدقَ  فإنَّ  بعدُ  أماوفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا  

 بدعةٍ  وكلَّ  ، بدعةٌ  ُمحَدثةٍ  وكلَّ  ، ُمحدثاتُها األمورِ  وشرَّ  ، محمدٍ  هديُ  الهديِ  أفضلَ 

 صبَحْتكم ، هكذا والساعةُ  أنا بُِعثتُ  ، بغتةً  الساعةُ  أتْتكم النَّارِ  في ضاللةٍ  وكلَّ  ، ضاللةٌ 

 ترك ومن ، فلهلِه مااًل  ترك من ، نفِسه من مؤمنٍ  بكلِّ  أولى أنا ، ومسْتكم الساعةُ 

 المؤمنين وليُّ  وأنا ، وعليَّ  فإليَّ  َضياًعا أو َدْينا

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5010: الرقم أو الصفحة

( 050/ 0) وأحمد ،(599/ 0(( )المجتبى)) في النسائي أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف

 .وُسنَّتِه هللاِ  بِكتابِ  التَّمسُّكِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي --1

 عليها. واإلصرارِ  البَِدعِ  ِمن والترهيبُ  التَّحذيرُ : وفيه --2

يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة، أو عمل الصحابة رضي هللا عنهم. وقد بيّن هذا  بقوله 

من سّن في اإلسالم سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل »صلّى هللا عليه وسلّم: 
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)أحكام ( 5051رواه مسلم ) من أجورهم شيء.) بها من بعده من غير أن ينقص

 (31/5القرآن للجصاص الرازي: 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعْندَ  ُكنَّا وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا  في َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

يُوِف، ُمتَقَلِِّدي الَعبَاِء، أَوِ  النَِّمارِ  ُمْجتَابِي ُعَراةٌ  ُحفَاةٌ  قَْومٌ  فََجاَءهُ : قالَ  النَّهَاِر، َصْدرِ   السُّ

تُهُمْ  رَ  ُمَضرَ  ِمن ُكلُّهُمْ  بَلْ  ُمَضَر، ِمن َعامَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  َوْجهُ  فَتََمعَّ  لِما َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 يَا: }فَقالَ  َخَطبَ  ثُمَّ  فََصلَّى َوأَقَاَم، فأذَّنَ  باَلاًل  فأَمرَ  َخَرَج، ثُمَّ  فََدَخلَ  الفَاقَِة، ِمنَ  بِهمْ  َرأَى

َ  إنَّ } اآليَِة، آِخرِ  إلى{ َواِحَدةٍ  نَْفسٍ  ِمن َخلَقَُكمْ  الذي َربَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّهَا  علَْيُكم كانَ  هللاَّ

َ  اتَّقُوا: }الَحْشرِ  في الَّتي َواآليَةَ [ 1:النساء{ ]َرقِيبًا  َواتَّقُوا لَِغدٍ  قَدََّمتْ  ما نَْفسٌ  َوْلتَْنظُرْ  هللاَّ

 َ ِه، َصاعِ  ِمن ثَْوبِِه، ِمن ِدْرهَِمِه، ِمن ِدينَاِرِه، ِمن َرُجلٌ  تََصدَّقَ [ 17:الحشر{]هللاَّ  ِمن بُرِّ

ةٍ  األْنَصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فََجاءَ : قالَ  تَْمَرةٍ  بِشقِّ  ولو قاَل، حتَّى تَْمِرِه، َصاعِ   َكفُّهُ  َكاَدتْ  بُصرَّ

 َوثِيَاٍب، َطَعامٍ  ِمن َكْوَمْينِ  َرأَْيتُ  حتَّى النَّاُس، تَتَابَعَ  ثُمَّ : قالَ  َعَجَزْت، قدْ  بَلْ  َعْنهَا، تَْعِجزُ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  َوْجهَ  َرأَْيتُ  حتَّى  هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  ُمْذهَبَةٌ، َكأنَّهُ  يَتَهَلَُّل، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى  بهَا َعِملَ  َمن َوأَْجرُ  أَْجُرهَا، فَلَهُ  َحَسنَةً، ُسنَّةً  اإلْساَلمِ  في َسنَّ  َمن: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 كانَ  َسيِّئَةً، ُسنَّةً  اإلْساَلمِ  في َسنَّ  َوَمن شيٌء، أُُجوِرِهمْ  ِمن يَْنقُصَ  أَنْ  غيرِ  ِمن بَْعَدهُ،

 أَْوَزاِرِهمْ  ِمن يَْنقُصَ  أَنْ  غيرِ  ِمن بَْعِدِه، ِمن بهَا َعِملَ  َمن َوِوْزرُ  ِوْزُرهَا عليه

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعْندَ  ُكنَّا[: رواية وفي.]شيءٌ   بِمْثلِ ... النَّهَاِر، َصْدرَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

يَاَدةِ  ِمنَ  ُمَعاذٍ  اْبنِ  َحديثِ  وفي. َجْعفَرٍ  اْبنِ  َحديثِ  . َخطَبَ  ثُمَّ  الظُّْهرَ  َصلَّى ثُمَّ : قالَ  الزِّ

ُ  َصلَّى النبيِّ  ِعْندَ  َجالًِسا ُكْنتُ [:رواية وفي]  النَِّماِر، ُمْجتَابِي قَْومٌ  فأتَاهُ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

تِِه، الَحِديثَ  َوَساقُوا َ  فََحِمدَ  َصِغيًرا، ِمْنبًَرا َصِعدَ  ثُمَّ  الظُّْهرَ  فََصلَّى: َوفِيهِ  بقِصَّ  َوأَْثنَى هللاَّ

ا: قالَ  ثُمَّ  عليه، َ  فإنَّ  بَْعُد، أَمَّ  وفي. ]اآليَةَ { َربَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا: }ِكتَابِهِ  في أَْنَزلَ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  إلى األْعَرابِ  ِمنَ  نَاسٌ  َجاءَ [:رواية وُف، عليهمِ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ  الصُّ

 .َحديثِِهمْ  بَمْعنَى فََذَكرَ  َحاَجةٌ، أََصابَْتهُمْ  قدْ  َحالِِهمْ  ُسوءَ  فََرأَى

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5051: الرقم أو الصفحة

؛ البَداءةِ  ِمن والتَّحذيرُ  به، ليُستَنَّ  بالخيِر؛ البَداءةِ  على الحثُّ  :الحديث   في --5  بالشَّرِّ

 .به يُستَنَّ  أن خوفَ 

تِه وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  رحمةُ : وفيه --2  (91/0-93)تفسير القرطبي:  .بأمَّ

أما الخلق واإليجاد فيحدث بمجرد األمر اإللهي، فإذا قضى أمرا أوجده فورا، أي --2

 قال له: كن.  -كما سبق في علمه -إذا أراد إحكام أمر وإتقانه
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 َمن إالَّ  ُمذنبٌ  كلُّكم ِعبادي، يا: يقولُ  هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

 فاستَغفََرني الَمغفِرةِ  على قُدرةٍ  ذو أنِّي منكم علِمَ  وَمن لكم، أغفِرْ  فاستَغفِروني عافَْيُت،

 أَْهِدكم، الهُدى فَسلوني هَدْيُت، َمن إالَّ  ضالٌّ  وكلُّكم أُبالي، وال له غفَْرتُ  بقُْدَرتي،

 وأُْخراكم، وأُوالكم وميِّتَكم، َحيَّكم أنَّ  ولو ،أْرُزْقكم فَسلوني أغنَْيُت، َمن إالَّ  فَقيرٌ  وكلُّكم

 َجناحَ  ُمْلكي في يَزيدوا لم ِعبادي من عبدٍ  أَْتقى قَلبِ  على اجتََمعوا ويابَِسكم، وَرْطبَكم

لَكم وميِّتَكم، َحيَّكم أنَّ  ولو بَعوضٍة،  كلُّ  فسأَلَ  اجتََمعوا، ويابَِسكم وَرْطبَكم وآِخَركم، وأوَّ

 مرَّ  لو كما إالَّ  يَْنقُصني، لم سأََل، ما سائلٍ  كلَّ  وأَْعطْيتُ  أُمنِيَّتُه، بلََغتْ  ما منهم سائلٍ 

 ما أفَعلُ  واجٌد، ماجدٌ  َجوادٌ  ألنِّي ذلك انتََزَعها، ثُم إبرةً  فغَمسَ  البَحِر، َشفةِ  على أَحُدكم

 .فيكونُ  ُكْن،: له أقولُ  فإنَّما شيئًا أَرْدتُ  إذا كالٌم، وَعذابي كالٌم، َعطائي أشاُء،

 المسند تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  05150: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 05150) وأحمد ،(5011) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

ْدري   َسعيد   أبي عنوفي الصحيح   فيَمن رُجاًل  ذَكر أنَّه السَّالمُ  عليه النَّبيِّ  عنِ  ،الخ 

ا وولًَدا، مااًل  هللاُ  أعطاهُ : هذا معناها كلمةً  ذَكر كان، فيَمن: قال أو سلَف،  حَضرهُ  فلمَّ

 خيًرا هللاِ  عندَ  يَبتَئِرْ  لمْ  إنَّه: قال أٍب، خيرَ : قالوا لكم؟ ُكْنتُ  أبٍ  أيَّ : لبَنيهِ  قال الموُت،

ْبهُ، عليه يقِدرْ  وإنْ  خيًرا، هللاِ  عندَ  يدَِّخرْ  لمْ : قتادةُ  فسَّرها: قال قَطُّ،  أنا فإذا: قال يُعذِّ

،  كانت إذا ثمَّ  فاسهَكوني،: قال أو فاسَحقوني، فَحًما، ِصْرتُ  إذا حتى فأحِرقوني، ِمتٌّ

وني عاصٌف، ريحٌ   على َمواثيقَهم فأَخذ: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  نبيُّ  قال فيها، فَذرُّ

ل   هو فإذا فكان، ك ْن؛: له هللاُ  فقال ذلك، ففَعلوا ذلك، ، رج   ما َعبدي، أيْ : هللا   قال قائم 

 أنْ  تاَلفاهُ  فما: قال. ِمنكَ  فََرقًا أو ،َمخافت كَ  رب   أيْ : قال فَعْلَت؟ ما فَعْلتَ  أنْ  على حَملكَ 

ةً  قال وقدْ : قال رِحمهُ،  أبا بها فحدَّْثتُ : قال رِحمهُ، أنْ  غْيَرها تاَلفاهُ  فما: أُْخرى مرَّ

، ُعثمانَ   في اْذُروني ثمَّ : قال: فيه زاد أنَّه إالَّ  َسْلماَن، ِمن هذا سِمْعتُ : فقال النَّْهديَّ

 .حدَّث كما أو البَحِر،

 مشكل تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  118: الرقم أو الصفحة اآلثار

 شرطهما

قضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، ومنه سمي القاضي،  قال ابن عرفة:

 ألنه إذا حكم، فقد فرغ مما بين الخصمين.

الى  558( : اآليات 0التحذير من اتباع اليهود والنصارى ]سورة البقرة ) -55

505] 
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يم  )إ ن ا أَْرَسْلناَك ب اْلَحق   يراً َوال ت ْسئَل  َعْن أَْصحاب  اْلَجح  يراً َونَذ  ( َولَْن تَْرضى 558بَش 

ل تَه ْم ق ْل إ ن  ه َدى هللا   ه َو اْله دى َولَئ ن  ات بَْعَت  َعْنَك اْليَه ود  َوال الن صارى َحت ى تَت ب َع م 

ْلم  ما لَكَ  َن اْلع  ير  ) أَْهواَءه ْم بَْعَد ال ذ ي جاَءَك م  ْن َول يٍّ َوال نَص  َن هللا   م  يَن 500م  ( ال ذ 

ن وَن ب ه  َوَمْن يَْكف ْر ب ه  فَأ ولئ َك ه م   آتَْيناه م  اْلك تاَب يَْتل ونَه  َحق  ت الَوت ه  أ ولئ َك ي ْؤم 

وَن ) ر   (505اْلخاس 

 التفسير 

فيه؛ لتبشر المؤمنين بالدين الحق الَّذي ال مرية  -أيها النبي-إنا أرسلناك  - 119

بالجنّة، وتنذر الكافرين بالنار، وليس عليك إال البالغ المبين، ولن يسألك هللا عن 

 الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم.

يخاطب هللا نبيه موجهًا محذًرا قائاًل له: لن ترضى عنك اليهود وال النصارى  - 120

حصل هذا منك أو من أحد من أتباعك حتَّى تترك اإلسالم، وتتبع ما هم عليه، ولئن 

بعد الَّذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من هللا مناصرة أو معونة، وهذا من باب 

 بيان خطورة ترك الحق ومجاراة أهل الباطل.

يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب يعملون بما في أيديهم من  - 121

ؤالء يجدون في هذه الكتب عالمات دالة على كتب منزلة ويتبعونها حقَّ اتباعها، ه

ولهذا سارعوا إلى اإليمان به، وطائفة  -صلى هللا عليه وسلم  -صدق النبي محمد 

 أخرى أصرت على كفرها فكان لها الخسران.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

ا: التعقل إن دين هللا وتكاليفه يسر ال عسر، فهو يمتاز بشيئين أساسيين هم-1

 والمنطق، والقيام بالواجب قدر الطاقة والوسع، دون إعنات وال إرهاق. 

 بُِسَؤالِِهمْ  قَْبلَُكمْ  كانَ  َمن هَلَكَ  إنَّما تََرْكتُُكْم، ما َدُعونِي وفي الصحيح عن أبي هريرة

 ما منه فَأْتُوا بِأَْمرٍ  أََمْرتُُكمْ  وإَذا فَاْجتَنِبُوهُ، شيءٍ  عن نَهَْيتُُكمْ  فَإَِذا أَْنبِيَائِِهْم، علَى َواْختِاَلفِِهمْ 

 .اْستَطَْعتُمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1099: الرقم أو الصفحة

 (5001) ومسلم له، واللفظ( 1099) البخاري أخرجه:  التخريج
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 ألنَّه َضرورة؛ غير ِمن األسئلةِ  وكثرةِ  االختالفِ  عن النَّهيُ : الحديث   هذا وفي --5

دَ   المذموم واالختالفُ  كبيرةً، َكونِه على دليلٌ  الشَّيءِ  على والوعيدُ  بالهالك، عليه تُُوعِّ

 .بِدعة أو كفرٍ  إلى يُؤدِّي ما

سولِ  بطاعةِ  األمرُ : وفيه --2  والعملِ  بُسنَّتِه، والتَّمسُّكِ  وسلَّم، عليه هللا صلَّى الرَّ

 .ونهيًا أمًرا عنَدها والوقوفِ  وتقريراتِه، وأفعالِه بأقوالِه

نَّةَ  أنَّ  على دليلٌ : وفيه --3  .اإِلسالميِّ  التَّشريعِ  مصادرِ  من الثَّاني المصدرُ  هي السُّ

 عدمُ  األشياء في األصل وأنَّ  الشَّرِع، ُوُرودِ  قبلَ  ُحكمَ  ال أنْ  على دليلٌ : وفيه --2

 .الوجوب

 هذا( استطعتُم ما منه فأْتُوا بشيء أمرتُكم فإذا: )وسلَّم عليه هللا صلَّى قولُه: وفيه --5

ِة، اإلسالم قواعدِ  ِمن  وسلَّم، عليه هللا صلَّى أُْعِطيها التي الَكلِمِ  جواِمعِ  ومن المهمَّ

 فَاتَّقُوا: }تعالى هللا لقولِ  ُموافقٌ  الحديثُ  وهذا األحكام، من يُحَصى ال ما فيها ويَدُخلُ 

 َ  [16: التغابن{ ]اْستََطْعتُمْ  َما هللاَّ

ُروا وفي الصحيح عن أنس بن مالك ُروا، وال يَسِّ ُروا، تَُعسِّ  .تُنَفُِّروا وال وبَشِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  38: الرقم أو الصفحة

 (5105) ومسلم له، واللفظ( 38) البخاري أخرجه:  التخريج

 .والتَّنفير الملَلِ  مخافةَ  النَّصائِح؛ ِمن اإلكثارِ  عدمُ  :الحديث   وفي --5

 وقياٍم، صيامٍ  ِمن والعباداتِ  الطَّاعاتِ  نوافل في االقتصادَ  السنَّةِ  ِمن أنَّ : وفيه --2

 فتكونَ  ورغبٍة، شوقٍ  في الطَّاعة على تُقبِل حتَّى الطَّبيعيَّةَ  حقوقَها النَّْفس وإعطاءَ 

 .نفًعا وأكثرَ  لها أجدى

 .رحمته وَسعةِ  عطائِه، وجزيلِ  ثوابه، وعظيمِ  هللا، بفضلِ  بالتَّبشيرِ  األمرُ : وفيه --3

ها غيرِ  ِمن َمحضةً  الوعيد وأنواعِ  التَّخويف بِذكر التَّنفيرِ  عن النَّهيُ : وفيه --2  إلى ضمِّ

 .التَّبشيرِ 

 ِمن البلوغَ  قاَرب َمن وكذلك عليهم، التَّشديدِ  وتركُ  إسالُمه، قُرب َمن تأليفُ : وفيه --5

بيان،  .المعاصي ِمن تاب وَمن بلَغ، وَمن الصِّ
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وليست مهمة األنبياء لقسر الناس وإكراههم على اإليمان واالعتقاد الحق، وإنما  -2

شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، والنّبي بعد التبليغ  هي محصورة بالتبليغ والبيان، فمن

 ال يكون مسئوال عنهم وال مؤاخذا بكفر من كفر بعد التبشير واإلنذار.

ُ  صلَّى النَّبيَّ  سمعَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  َركعتيِ  في يقرأُ  وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

ِ  آَمنَّا قُلْ  الفجرِ  كعةِ  في نَاَعلَيْ  أُْنِزلَ  َوَما بِاهللَّ كعةِ  وفي األولى الرَّ  اآليةِ  بِهِذهِ  األخرى الرَّ

ُسولَ  َواتَّبَْعنَا أَْنَزْلتَ  بَِما آَمنَّا َربَّنَا اِهِدينَ  َمعَ  فَاْكتُْبنَا الرَّ  بَِشيًرا بِاْلَحقِّ  أَْرَسْلنَاكَ  إِنَّا أو الشَّ

 اْلَجِحيمِ  أَْصَحابِ  َعنْ  تُْسأَلُ  َواَل  َونَِذيًرا

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5030: الرقم أو الصفحة

هنا ان النبي غير مسؤل عن من خالفه وكان من اهل النار ان هو  ومناسبة الحديث

  اال نذير مبين

ِ  َرسولُ  قَامَ وفي الصحيح عن أبي هريرة  ُ  أْنَزلَ  ِحينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ : هللاَّ

 ال أْنفَُسُكمْ  اْشتَُروا - نَْحَوهَا َكلَِمةً  أوْ  - قَُرْيشٍ  َمْعَشرَ  يا: قالَ { األْقَربِينَ  َعِشيَرتَكَ  َوأَْنِذرْ }

ِ  ِمنَ  َعْنُكمْ  أُْغنِي ِ  ِمنَ  َعْنُكمْ  أُْغنِي ال َمنَافٍ  عبدِ  بَنِي يا شيئًا، هللاَّ  بنَ  َعبَّاسُ  يا شيئًا، هللاَّ

ِ  ِمنَ  َعْنكَ  أُْغنِي ال الُمطَّلِبِ  عبدِ  ةَ  َصفِيَّةُ  ويَا شيئًا، هللاَّ ِ  َرسولِ  َعمَّ  ِمنَ  َعْنكِ  أُْغنِي ال هللاَّ

 ِ دٍ  بْنتَ  فَاِطَمةُ  ويَا شيئًا، هللاَّ ِ  ِمنَ  َعْنكِ  أُْغنِي ال َمالِي ِمن ِشْئتِ  ما َسلِينِي ُمَحمَّ  شيئًا هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5115: الرقم أو الصفحة

 (003) ومسلم له، واللفظ( 5115) البخاري أخرجه:  التخريج

 َعملُ  وال مالُه وال نََسبُه يَنفُعه وال بعملِه ُمرتبِطٌ  إنسانٍ  كلَّ  أنَّ  بيانُ : الحديث   وفي --5

 .غيِره

، وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  َصْدعِ  بيانُ : وفيه --2 سالةَ  وإبالِغه بالحقِّ  أََمره كما الرِّ

 ..تقصيرٍ  دون تعالى ربُّه

 وإن المساومات الرخيصة على العقيدة الحقة ال تفيد شيئا، وال تحقق هدفا.--3

وإن من يتمسك بدينه األصلي حتى ولو كان من اليهود والنصارى فال بد من أن --2

يؤديه دينه الذي لم يبدله ولم يحرفه إلى االستمساك بالقرآن واإلقرار بنبوة محمد 

صلّى هللا عليه وآله، وسلم: ألن دين هللا في األصل ذو جوهر واحد، وعباداته 
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توحيد اإلله واالعتراف بربوبيته، واألخالق وشرائعه تلتقي عند غاية واحدة، وهي 

 والفضائل اإلنسانية الصحيحة ال يختلف فيها اثنان. 

 نََسبِهِ  عن َسأَْلتُكَ : له قُلْ : لِلتَّْرُجَمانِ  فَقَالَ  وفي الصحيح عن أبي سفيان بن حرب

ُسلُ  فََكذلكَ  نََسٍب، ُذو فِيُكمْ  أنَّه فََذَكْرتَ   أَحدٌ  قَالَ  هلْ  وَسأَْلتُكَ . ِمهَاقَوْ  نََسبِ  في تُْبَعثُ  الرُّ

 َرُجلٌ  لَقُلتُ  قَْبلَهُ، القَْولَ  هذا قَالَ  أَحدٌ  كانَ  لو: فَقُلتُ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  القَْوَل، هذا ِمنُكم

 كانَ  فلوْ  قُلتُ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  َملٍِك، ِمن آبَائِهِ  ِمن كانَ  هلْ  وَسأَْلتُكَ . قَْبلَهُ  قيلَ  بقَْولٍ  يَأْتَِسي

 قَْبلَ  بالَكِذبِ  تَتَِّهُمونَهُ  ُكْنتُمْ  هلْ  وَسأَْلتَُك، أبِيِه، ُمْلكَ  يَْطلُبُ  َرُجلٌ  قُلتُ  َملٍِك، ِمن آبَائِهِ  ِمن

 ويَْكِذبَ  النَّاسِ  علَى الَكِذبَ  لِيََذرَ  يَُكنْ  لَمْ  أنَّه أْعِرفُ  فقَدْ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  قَاَل، ما يَقُولَ  أنْ 

ِ  علَى  اتَّبَُعوهُ، ُضَعفَاَءهُمُ  أنَّ  فََذَكْرتَ  ُضَعفَاُؤهُْم، أمْ  اتَّبَُعوهُ  النَّاسِ  أْشَرافُ  وَسأَْلتُكَ . هللاَّ

ُسلِ  أْتبَاعُ  وهُمْ   أْمرُ  وَكذلكَ  يَِزيُدوَن، أنَّهُمْ  فََذَكْرتَ  يَْنقُُصوَن، أمْ  أيَِزيُدونَ  وَسأَْلتُكَ . الرُّ

 اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  فِيِه، يَْدُخلَ  أنْ  بَْعدَ  لِِدينِهِ  َسْخطَةً  أَحدٌ  أيَْرتَدُّ  وَسأَْلتُكَ . يَتِمَّ  حتَّى اإليَمانِ 

 وَكذلكَ  اَل، أنْ  فََذَكْرتَ  يَْغِدُر، هلْ  وَسأَْلتُكَ . القُلُوبَ  بََشاَشتُهُ  تَُخالِطُ  ِحينَ  اإليَمانُ  وَكذلكَ 

ُسلُ  َ  تَْعبُُدوا أنْ  يَأُْمُرُكمْ  أنَّه فََذَكْرتَ  يَأُْمُرُكْم، بما وَسأَْلتُكَ . تَْغِدرُ  ال الرُّ  به تُْشِرُكوا واَل  هللاَّ

اَلةِ  ويَأُْمُرُكمْ  األْوثَاِن، ِعبَاَدةِ  عن ويَْنهَاُكمْ  شيئًا، ْدقِ  بالصَّ  ما كانَ  فإنْ  والَعفَاِف، والصِّ

 أنَّه أظُنُّ  أُكنْ  لَمْ  َخاِرٌج، أنَّه أْعلَمُ  ُكْنتُ  وقدْ  هَاتَْيِن، قََدَميَّ  َمْوِضعَ  فََسيَْملِكُ  َحقًّا تَقُولُ 

 .قََدِمهِ  عن لََغَسْلتُ  ِعْنَدهُ  ُكْنتُ  ولو لِقَاَءهُ، لَتََجشَّْمتُ  إلَْيهِ  أْخلُصُ  أنِّي أْعلَمُ  أنِّي فلوْ  ِمنُكْم،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حرب بن سفيان أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1: الرقم أو الصفحة

 هرقل عظيم الروم عرف النبي من كالمه مع أبي سفيان  مناسبة الحديث

ا وفي الصحيح عن أم سلمة أم المؤمنين  َخيرَ  بها جاَوْرنا الَحبَشةِ  أرضَ  نََزْلنا لمَّ

ا. نَكَرهُه َشيئًا نَسَمعُ  وال نُْؤَذى، ال هللاَ  وَعبَْدنا ِدينِنا، على أِمنَّا النَّجاشي، جاٍر،  بلَغَ  فلمَّ

 للنَّجاشي يُهدوا وأنْ  َجْلديِن، رُجلينِ  فينا النَّجاشي إلى يَبَعثوا أنْ  اْئتََمروا قَُريًشا، ذلكَ 

ا هَدايا ةَ  َمتاعِ  ِمن يُستَطَرفُ  ممَّ  فَجَمعوا األَدُم، إليه منها يأتيه ما أعَجبِ  ِمن وكان. َمكَّ

 مع بذلكَ  بََعثوا ثمَّ . هَِديَّةً  له أهَدْوا إالَّ  بِطريقًا بَطاِرقَتِه ِمن يَتُركوا ولم كثيرةً، أََدًما له

، الُمغيرةِ  بنِ  َربيعةَ  أبي بنِ  هللاِ  عبدِ  ، وائلٍ  بنِ  العاصِ  بنِ  وَعمِرو الَمخزوميِّ  السَّهميِّ

 النَّجاشي تَُكلِّموا أنْ  قبلَ  هَِديَّتَه بِْطريقٍ  كلِّ  إلى ادفَعوا: لهما وقالوا أْمَرهم، وأَمروهما

 فَخَرجا: قالتْ . يَُكلَِّمهم أنْ  قبلَ  إليكم يَُسلَِّمهم أنْ  َسلوه ثمَّ  هَداياه، للنَّجاشي قَدِّموا ثمَّ . فيهم

 بَطاِرقَتِه ِمن يَبقَ  فلم جاٍر، َخيرِ  وِعندَ  داٍر، بَخيرِ  عنَده فنحنُ  النَّجاشي، على فقَِدما

 قد إنَّه: منهم بِْطريقٍ  لكلِّ  قاال ثمَّ  النَّجاشي، يَُكلِّما أنْ  قبلَ  هَِديَّتَه إليه َدفَعا إالَّ  بِْطريقٌ 

 ِدينِكم، في يَدُخلوا ولم قَوِمهم، ِدينَ  فاَرقوا ُسفَهاُء، ِغلمانٌ  ِمنَّا الَملِكِ  بَلَدِ  إلى َصبا

 ِمهمقَو أشرافُ  فيهم الَملِكِ  إلى بَعثَنا وقد أنتم، وال نحنُ  نَعِرفُه ال ُمبتََدٍع، بِدينٍ  وجاُؤوا
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 فإنَّ  يَُكلَِّمهم؛ وال إلينا، يَُسلَِّمهم بأنْ  عليه فتُشيروا فيهم الَملِكَ  َكلَّْمنا فإذا إليهم، ليَُردَّهم

با إنَّهما ثمَّ . نَعمْ : لهما فقالوا. عليهم عابوا بما وأعلَمُ  َعينًا، بهم أعلى قَوَمهم  هَداياهم قَرَّ

 ِمنَّا بَلَِدكَ  إلى َصبا قد إنَّه الَملُِك، أيُّها: له فقاال َكلَّماه ثمَّ  منهما، فقَبِلَها النَّجاشي إلى

 ال ُمبتََدٍع، بِدينٍ  وجاُؤوا ِدينَِك، في يَدُخلوا ولم قَوِمهم، ِدينَ  فاَرقوا ُسفَهاُء، ِغلمانٌ 

 وأعماِمهم، آبائِهم، ِمن قَوِمهم، أشرافُ  فيهم إليكَ  بَعثَنا وقد أنَت، وال نحنُ  نَعِرفُه

. فيه وعاتَبوهم عليهم، عابوا بما وأعلَمُ  َعينًا، بهم أعلى فهم إليهم، لتَُردَّهم وَعشائِرهم؛

 أنْ  ِمن العاصِ  بنِ  وَعمِرو َربيعةَ  أبي بنِ  هللاِ  عبدِ  إلى أبَغضَ  شيءٌ  يَُكنْ  ولم: قالتْ 

 بهم أعلى قَوُمهم الَملُِك، أيُّها َصَدقوا: َحولَه بَطاِرقَتُه فقالتْ . َكالَمهم النَّجاشي يَسَمعَ 

: قال. وقَوِمهم باِلِدهم إلى فْليَُردَّاهم إليهما فأْسلِْمهم عليهم، عابوا بما وأعلَمُ  َعينًا،

 قَوًما  أُكادُ  وال إليهما، أُسلُِمهم ال إَذنْ  هللاِ، اْيمُ  هللاِ، الها: قال ثمَّ  النَّجاشي، فَغِضبَ 

 ماذا فأسأَلَهم أدُعَوهم حتى ِسواَي؛ َمن على واختاروني باِلدي، نََزلوا جاوروني،

 وإنْ  قَوِمهم، إلى وَرَددتُهم إليهم، أسلَمتُهم يقوالنِ  كما كانوا فإنْ  أْمِرهم، في هذانِ  يقولُ 

 أرَسلَ  ثمَّ : قالتْ . جاَوُروني ما ِجواَرهم وأحَسنتُ  منهما، َمنَعتُهم ذلكَ  َغيرِ  على كانوا

ا فَدعاهم، وَسلََّم، آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  أصحابِ  إلى  رسولُه جاَءهم فلمَّ

ُجلِ  تَقولونَ  ما: لبعضٍ  بعُضهم قال ثمَّ  اجتََمعوا،  ما وهللاِ : نَقولُ : قال ِجئتُموه؟ إذا للرَّ

. كائنٌ  هو ما ذلكَ  في كائنٌ  وَسلََّم، آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى نَبيُّنا به أَمَرنا وما َعلِْمنا،

ا  هذا ما: فقال سأَلَهم َحولَه َمصاِحفَهم فنََشروا أَساقِفَتَه، النَّجاشي دعا وقد جاُؤوه، فلمَّ

ينُ  . األَُممِ  هذه ِمن أَحدٍ  ِدينِ  في وال ِديني، في تَدُخلوا ولم قَوَمكم، فيه فاَرقتُم الذي الدِّ

 جاِهليٍَّة، أهلَ  قَوًما ُكنَّا الَملُِك، أيُّها: له فقال. طالبٍ  أبي بنُ  َجعفَرُ  كلََّمه الذي فكانَ : قالتْ 

 يأُكلُ  الِجواَر، ونُسيءُ  األرحاَم، ونَقطَعُ  الفَواِحَش، ونأتي الَمْيتةَ، ونأُكلُ  األصناَم، نَعبُدُ 

عيَف، ِمنَّا القَويُّ   نََسبَه، نَعِرفُ  ِمنَّا، رسواًل  إلينا هللاُ  بَعثَ  حتى ذلكَ  على فُكنَّا الضَّ

َده هللاِ  إلى فَدعانا وَعفافَه، ،وأمانَتَه وِصدقَه،  نحنُ  نَعبُدُ  ُكنَّا ما ونَخلَعَ  ونَعبَُده، لنَُوحِّ

 وِصلةِ  األمانِة، وأداءِ  الحديِث، بِصدقِ  وأَمَرنا واألَْوثاِن، الِحجارةِ  ِمن دونِه ِمن وآباُؤنا

ِحِم، ماِء، الَمحاِرمِ  عنِ  والَكفِّ  الِجواِر، وُحسنِ  الرَّ  وقَولِ  الفَواِحِش، عنِ  ونَهانا والدِّ

وِر،  به نُشِركَ  وال َوحَده، هللاَ  نَعبُدَ  أنْ  وأَمَرنا الُمحَصنِة، وقَذفِ  اليَتيِم، مالِ  وأكلِ  الزُّ

الةِ  وأَمَرنا َشيئًا، كاةِ  بالصَّ يامِ  والزَّ ْقناه، اإلسالِم، أُمورَ  عليه فَعدَّدَ : قالتْ . والصِّ  فَصدَّ

ْمنا َشيئًا، به نُشِركْ  فلم َوحَده، هللاَ  فَعبَْدنا. به جاءَ  ما على واتَّبَْعناه وآَمنَّا، مَ  ما وَحرَّ  َحرَّ

ونا ِدينِنا؛ عن وفَتَنونا فَعذَّبونا قَْوُمنا، علينا فعدا لنا، أَحلَّ  ما وأحلَْلنا علينا،  إلى ليَُردُّ

ا الَخبائِث، ِمن نَستَِحلُّ  ُكنَّا ما نَستَِحلَّ  وأنْ  هللاِ، ِعبادةِ  ِمن األوثانِ  ِعبادةِ   قَهَرونا فلمَّ

 َمن على واختَرناكَ  بَلَِدَك، إلى َخَرْجنا ِدينِنا، وبينَ  بَينَنا وحالوا علينا، وَشقُّوا وظَلَمونا،

 له فقال: قالتْ . الَملِكُ  أيُّها ِعنَدكَ  نُظلَمَ  أالَّ  وَرَجْونا ِجواِرَك، في وَرِغْبنا ِسواَك،

 له فقال. نَعمْ : َجعفَرٌ  له فقال: قالتْ  شيٍء؟ ِمن هللاِ  عنِ  به جاءَ  ما َمَعكَ  هل: النَّجاشي

 فبَكى: قالتْ  ،[مريم سورة...{ ]كهيعص} ِمن َصدًرا عليه فقَرأ. علَيَّ  فاقَرْأه: النَّجاشي
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 َسِمعوا حينَ  َمصاِحفَهم أخَضلوا حتى أساقِفَتُه وبَكى لحيَتَه، أخَضلَ  حتى النَّجاشي وهللاِ 

 ِمشكاةٍ  ِمن لَيَخُرجُ  عيسى به جاءَ  والذي -َوهللاِ - هذا إنَّ : النَّجاشي قال ثمَّ . عليهم تَال ما

ا: َسلَمةَ  أُمُّ  قالتْ . أُكادُ  وال أبًَدا، إليكم أُسلُِمهم ال فَوهللاِ  انطَلِقا؛ واِحدٍة،  ِمن َخَرجا فلمَّ

 به أَستأِْصلُ  ثمَّ  عنَدهم، َعيبَهم َغًدا أَلُنَبِّئَنَّهم وهللاِ : العاصِ  بنُ  َعمُرو قال ِعنِده

 تَفَعْل؛ ال: -فينا الرُجلينِ  أْتقَى وكان- َربيعةَ  أبي بنُ  هللاِ  عبدُ  له فقال: قالتْ . َخضراَءهم

 ابنَ  عيسى أنَّ  يَزُعمونَ  أنَّهم أَلُخبَِرنَّه َوهللاِ : قال. خالَفونا قد كانوا وإنْ  أرحاًما، لهم فإنَّ 

، أيُّها: له فقال َد،الغَ  عليه َغدا ثمَّ : قالتْ . عبدٌ  َمرْيمَ   ابن   عيسى في يقولونَ  إن هم الَمل ك 

لْ  َعظيًما، قَواًل  َمريَمَ  ا فاسأَْلهم إليهم فأَرس   إليهم فأرَسلَ : قالتْ  فيه؟ يقولونَ  َعم 

ثل ه، بنا يَنز لْ  ولم: قالتْ . عنه يَسأَل هم ، فاجتََمعَ  م  هم فقال القَوم   ماذا: لبعض   بعض 

 به جاءَ  وما هللا ، قال ما فيه َوهللا   نَقول  : قالوا عنه؟ سأَلَكم إذا عيسى في تَقولونَ 

ا. كائن   هو ما ذلكَ  في كائنًا نَبيُّنا،  ابن   عيسى في تَقولونَ  ما: لهم قال عليه َدَخلوا فلم 

 هللا   عبد   هو نَبيُّنا، به جاء الذي فيه نَقول  : طالب   أبي بن   َجعفَر   له فقال َمريََم؟

ه، ورسول ه وح   الن جاشي فَضَربَ : قالتْ . البَتول   الَعذراء   َمريَمَ  إلى أَْلقاها وَكل َمت ه، ور 

وًدا، منها فأَخذَ  األرض ، إلى يََده  هذا قلتَ  ما َمريَمَ  ابن   عيسى َعدا ما: قال ثم   ع 

 فأنت م اذَهبوا َوهللا ، نََخرت م وإنْ : فقال قال، ما قال حينَ  َحولَه بَطار قَت ه فتَناَخَرتْ . الع ودَ 

يوم  - بأَْرضي س يوم   نونَ : والسُّ َم، َسب كم َمن -اآلم  ر  َم، َسب كم َمن ثم   غ  ر  بُّ  فما غ   أن   أ ح 

اًل  آَذيت   وأن ي َذَهبًا َدبًرا لي وا -الَجبَل  : الَحبَشة   بل سان   والد بر  - منكم رج  دُّ  عليهم ر 

ن ي هللا   أَخذَ  ما َوهللا  ف بها، لنا حاجةَ  فال َهداياهما، شوةَ  م  لكي، علَي   َرد   حينَ  الر  ذَ  م   فآخ 

ْشوةَ   َمقبوحيِن، ِعنِده ِمن فَخَرجا: قالتْ  .فيه فأ طيَعهم في   الناسَ  أطاعَ  وما فيه، الر 

 على إنَّا فَوهللاِ : قالتْ . جارٍ  َخيرِ  مع دارٍ  بَخيرِ  عنَده وأقَْمنا. به جاءا ما عليهما َمردوًدا

 أَشدَّ  كان قَطُّ  ُحزنًا َعلِْمنا ما فَوهللاِ : قالتْ  -ُملِكه في يُناِزُعه َمن: يعني- به نَزلَ  إذْ  ذلكَ 

فًا ذلك؛ ِعندَ  َحِزنَّا ُحزنٍ  ِمن  يَعِرفُ  ال رُجلٌ  فيأتيَ  النَّجاشي، على ذلكَ  يَظهَرَ  أنْ  تََخوُّ

. النِّيلِ  َعرضُ  وبَينَهما النَّجاشي، وسارَ : قالتْ . منه يَعِرفُ  النَّجاشي كان ما َحقِّنا ِمن

 حتى يَخُرجُ  رُجلٌ  َمن: وسلَّمَ  آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  أصحابُ  فقال: قالتْ 

بَيرُ  قال: قالتْ  بالَخبَِر؟ يأتينا ثمَّ  القَوِم، َوقعةَ  يَحُضرَ  امِ  بنُ  الزُّ  ِمن وكانَ : قالتْ . أنا: الَعوَّ

 خَرجَ  حتى عليها، َسبَحَ  ثمَّ  َصدِره، في فجَعلَها قِربةً، له فنَفَخوا: قالتْ . نًّاسِ  القَومِ  أحَدثِ 

 هللاَ  وَدَعْونا: قالتْ . َحَضَرهم حتى انطَلَقَ  ثمَّ  القَوِم، ُملتَقى بها التي النِّيلِ  ناحيةِ  إلى

ه، على بالظُّهورِ  للنَّجاشي  فُكنَّا الَحبَشِة، أْمرُ  عليه واستَوثَقَ  بِالِده، في له والتَّمكينِ  َعُدوِّ

 وهو وسلَّمَ  آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على قَِدْمنا حتى َمنِزٍل، َخيرِ  في عنَده

 .بَمكَّةَ 

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  المؤمنين أم سلمة أم:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5310: الرقم أو الصفحة
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(( األولياء حلية)) في نعيم وأبو يسير، باختالف( 5150) أحمد أخرجه:  التخريج

 مختصراً ( 5/551)

ها عائشةَ  أخي ، َسخبََرةَ  بن   ط فَْيل   عنوفي الصحيح   النَّائمُ  يَرى فيما رأى أنَّهُ  ، ألُمِّ

 أنَّكم لَوال القَومُ  أنتُم إنَّكم قالَ  اليهودُ  نحنُ  قالوا أنتُم َمن فقالَ  اليهودِ  منَ  بَرْهطٍ  مرَّ  كأنَّهُ 

ِ  ابنُ  ُعَزيًرا أنَّ  تزُعمونَ  ُ  شاءَ  ما تقولونَ  أنَّكم لَوال القَومُ  وأنتُم اليهودُ  فقالَت هللاَّ  وشاءَ  هللاَّ

دٌ   أنتُم إنَّكم فقالَ  النَّصاَرى نحنُ  قالوا أنتُم َمن فقالَ  النَّصاَرى منَ  بَرْهطٍ  مرَّ  ثمَّ  محمَّ

ِ  ابنُ  المسيحُ  تقولونَ  أنَّكم لَوال القَومُ   شاءَ  ما تقولونَ  أنَّكم لَوال القَومُ  أنتُم وإنَّكم قالوا هللاَّ

 ُ دٌ  وشاءَ  هللاَّ ا محمَّ ُ  صلَّى النَّبيَّ  أتَى ثمَّ  أخبرَ  َمن بِها أخبرَ  أصبحَ  فلمَّ  آلِه وعلَى عليهِ  هللاَّ

ا نَعم قالَ  عفَّانُ  قالَ  أحًدا بِها أخبَرتَ  هل فقالَ  فأخبَرهُ  وسلَّمَ  َ  فحِمدَ  خطبَهُم صلَّوا فلمَّ  هللاَّ

 تقولونَ  كنتُم وإنَّكم منُكم أخبرَ  َمن بِها فأخبرَ  رؤيا رأى طُفَْياًل  إنَّ  قالَ  ثمَّ  علَيهِ  وأثنَى

ُ  شاءَ  ما تقولوا ال قالَ  َعنها أنهاُكم أن منُكم الحياءُ  يمنَُعني كانَ  كلمةً  دٌ  شاءَ  وما هللاَّ  محمَّ

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  سخبرة بن الطفيل:  الراوي

 الحديث شرح|   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  100: الرقم أو الصفحة

( 00385) وأحمد مختصراً،( 0559) حديث بعد ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 له واللفظ

 .أمُره صُغرَ  وإنْ  الشِّركِ  إلى يُؤدِّي بابٍ  كلِّ  َغلقِ  على الحثُّ : الحديث   وفي --5

 . وْحَده تَعالى باهللِ  فْليَحلِفْ  يَحلِفَ  أنْ  أرادَ  َمن أنَّ : وفيه --2

وليس غرض اليهود والنصارى بما يقترحون من اآليات أن يؤمنوا، بل لو أتاهم -5

بكل ما يسألون عنه لم يرضوا عنه، وإنما يرضيهم ترك ما هو عليه من اإلسالم، 

 واتباعهم.

 هللاُ  صلَّى هللاِ  نبيَّ  اليهودِ  ِمنَ  ِعصابةٌ  حَضَرتْ  عبد هللا بن عباس وفي الصحيح عن

ْثنا القاسِم، أبا يا: فقالوا يوًما، وسلَّم عليه ، نَسألُكَ  ِخاللٍ  عن حدِّ  إالَّ  يَعلَُمهُنَّ  ال عنهُنَّ

ا َسلوني: قال. نبيٌّ  ةَ  لي اجَعلوا ولكنِ  ِشْئتُم، عمَّ  السَّالمُ  عليه يعقوبُ  أََخذ وما هللاِ  ذمَّ

ْثتُْكم لَئِنْ  بَنيِه، على : قال. لكَ  فذلكَ : قالوا. اإلسالمِ  على لَتُتابُِعنِّي فَعَرْفتُموه شيئًا حدَّ

ا فَسلوني مَ  الطَّعامِ  أيَّ  أَخبِْرنا: عنهُنَّ  نَسألُكَ  ِخاللٍ  أربعِ  عن أَخبِْرنا: قالوا. ِشْئتُم عمَّ  حرَّ

لَ  أنْ  قَْبل ِمن نْفِسه على إسرائيلُ  ُجِل، وماءُ  المرأةِ  ماءُ  كيف وأَخبِْرنا التَّوراةُ؟ تُنزَّ  الرَّ

يُّ  النَّبيُّ  هذا كيف وأَخبِْرنا منه؟ الذََّكرُ  يكون كيف  ِمنَ  وليُّهُ  وَمن النَّوِم؟ في األُمِّ

 شاءَ  ما فأَعطَوه: قال. لتُتابُِعنِّي أَخبَْرتُُكم أنا لَئِنْ  وميثاقُه هللاِ  عهدُ  فعليُكم: قال المالئكِة؟

 وسلَّم، عليه هللاُ  صلَّى موسى على التَّوراةَ  أَنَزلَ  بالَّذي فأَنُشُدُكم: قال. وِميثاقٍ  َعهدٍ  ِمن
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 فنََذرَ  َسقَُمه، وطال شديًدا مَرًضا مِرضَ  السَّالمُ  عليه يعقوبَ  إسرائيلَ  أنَّ  تَعلَمون هل

َمنَّ  َسقَِمه ِمن تعالى هللاُ  شفاهُ  لَئِنْ  نْذًرا، هللِ   إليه، الطَّعامِ  وأََحبَّ  إليه، الشَّرابِ  أََحبَّ  ليَُحرِّ

: قال. نَعم اللَّهمَّ : قالوا ألبانُها؟ إليه الشَّرابِ  وأََحبُّ  اإلبِل، لُحمانَ  إليه الطَّعامِ  أََحبُّ  وكان

 هل موسى، على التَّوراةَ  أَنَزلَ  الَّذي هو إالَّ  إلهَ  ال الَّذي باهللِ  فأَنُشُدُكم. عليِهم اشهَدْ  اللَّهمَّ 

ُجلِ  ماءَ  أنَّ  تَعلَمون  له كان َعاَل  فأيُّهُما رقيٌق؛ أصفرُ  المرأةِ  ماءَ  وأنَّ  غليظٌ، أبيضُ  الرَّ

بَهُ  الولدُ  ُجلِ  ماءُ  َعاَل  إنْ  هللاِ، بإذنِ  والشَّ  وإنْ  هللاِ، بإذنِ  َذَكًرا كان المرأةِ  ماءِ  على الرَّ

ُجلِ  ماءِ  على المرأةِ  ماءُ  َعاَل   اشهَدْ  اللَّهمَّ : قال. نَعم اللَّهمَّ : قالوا هللاِ؟ بإذنِ  أنثى كان الرَّ

يَّ  النَّبيَّ  هذا أنَّ  تَعلَمون هل موسى، على التَّوراةَ  أَنَزلَ  بالَّذي فأَنُشُدُكم. عليِهم  تنامُ  األُمِّ

ْثنا، اآلنَ  وأنتَ : لواقا. اشهَدْ  اللَّهمَّ : قال. نَعم اللَّهمَّ : قالوا قْلبُه؟ ينامُ  وال َعيناهُ   َمن فحدِّ

 السَّالُم، عليه جبريلُ  وليِّي فإنَّ : قال نُفاِرقَُك؟ أو نُجامُعكَ  فِعنَدها المالئكِة؛ ِمنَ  وليُّكَ 

 ِمنَ  ِسواهُ  وليُّكَ  كان لو نُفاِرقَُك، فِعنَدها: قالوا. وليُّه وهو إالَّ  قطُّ  نبيًّا هللاُ  يَبعثِ  ولمْ 

ْقناكَ  لتابَْعناكَ  المالئكةِ  قوه؟ أنْ  يَمنَُعُكم فما: قال! وصدَّ نا إنَّه: قالوا تَُصدِّ  فِعندَ : قال! عدوُّ

ا َكانَ  َمنْ  قُلْ : }وجلَّ  عزَّ  هللاُ  قال ذلكَ  لَهُ  فَإِنَّهُ  لِِجْبِريلَ  َعُدّوً ِ  بِإِْذنِ  قَْلبِكَ  َعلَى نَزَّ { هللاَّ

ِ  ِكتَابَ : }وجلَّ  عزَّ  قولِه إلى ،[98: البقرة] { يَْعلَُمونَ  اَل  َكأَنَّهُمْ  ظُهُوِرِهمْ  َوَراءَ  هللاَّ

 .اآليةَ [ 90: البقرة{ ]َغَضبٍ  َعلَى بَِغَضبٍ  بَاُؤوا} ذلكَ  فِعندَ  ،[101: البقرة]

 أحمد مسند:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

  صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/513: الرقم أو الصفحة

 والطبراني ،(0915) والطيالسي له، واللفظ( 0155) أحمد أخرجه:  التخريج

(50/053( )50050.) 

 فقالوا وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيِّ  إلى يهودُ  أقبلتْ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 فأخذ قال بك وآمنَّا وصدَّقناك اتَّبعناك فيها أَجْبتنا إن أشياءَ  عن نسألُك القاسمِ  أبا يا

 عالمةِ  عن أخبِْرنا قالوا وكيلٌ  نقولُ  ما على هللاُ  قالوا نفِسه على إسرائيلُ  أخذ ما عليهم

 قال تُذكَّرُ  وكيف المرأةُ  تَُؤنَّثُ  كيف فأخبِْرنا قالوا قلبُه ينامُ  وال عيناه تنامُ  قال النبيِّ 

 المرأةِ  ماءَ  الرجلِ  ماءُ  عال وإن أُنِّثتْ  الرجلِ  ماءَ  المرأةِ  ماءُ  عال فإن الماءانِ  يلتقي

عدِ  عن فأخبِْرنا صدقتَ  قالوا أُذِكَرتْ   ُموكَّلٌ  المالئكةِ  من ملَكٌ  الرعدُ  قال هو ما الرَّ

 منه يُسمعُ  الذي والصوتُ  السحابَ  به يزجرُ  نارٍ  من ِمخراقٌ  يِده في أو بيَديه بالسَّحابِ 

 أمَره حيث إلى ينتهيَ  حتى زَجَره إذا السَّحابَ  َزْجُرهُ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/585: الرقم أو الصفحة

 (8010(( )الكبرى السنن)) في والنسائي ،(0590) أحمد أخرجه:  التخريج
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 .َغيبيَّةٍ  بُعلومٍ  أخبَرَ  حيث وسلََّم؛ عليه هللاُ  صلَّى للنَّبيِّ  ُمعجزةٍ  بَيانُ  :الحديث   وفي --5

 . يُؤِمنوا أنْ  َمِظنَّةَ  أسئلتِهم؛ عن المسلمين غيرِ  إجابةِ  بَيانُ : وفيه --2

ِ  َعْبدَ  بَلَغَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك ِ  َرسولِ  َمْقَدمُ  َساَلمٍ  بنَ  هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

لُ  ما: قالَ  نَبِيٌّ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال ثاََلثٍ  عن َسائِلُكَ  إنِّي: فَقالَ  فأتَاهُ، الَمِدينَةَ  وسلَّمَ   أْشَراطِ  أوَّ

اَعِة؟ لُ  وما السَّ  أيِّ  وِمنْ  أبِيِه؟ إلى الَولَدُ  يَْنِزعُ  شيءٍ  أيِّ  وِمنْ  الَجنَِّة؟ أْهلُ  يَأُْكلُهُ  َطَعامٍ  أوَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  أْخَوالِِه؟ إلى يَْنِزعُ  شيءٍ   ِجْبِريلُ  آنِفًا بِهنَّ  َخبََّرنِي وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فَقالَ : قالَ  ِ  َرسولُ  فَقالَ  الَماَلئَِكِة، ِمنَ  اليَهُودِ  َعُدوُّ  َذاكَ  هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا لُ  أمَّ اَعةِ  أْشَراطِ  أوَّ ا الَمْغِرِب، لىإ الَمْشِرقِ  ِمنَ  النَّاسَ  تَْحُشرُ  فَنَارٌ  السَّ لُ  وأَمَّ  َطَعامٍ  أوَّ

ا ُحوٍت، َكبِدِ  فَِزيَاَدةُ  الَجنَّةِ  أْهلُ  يَأُْكلُهُ  بَهُ  وأَمَّ ُجلَ  فإنَّ : الَولَدِ  في الشَّ  الَمْرأَةَ  َغِشيَ  إَذا الرَّ

بَهُ  كانَ  َماُؤهُ  فََسبَقَهَا بَهُ  كانَ  َماُؤهَا َسبَقَ  وإَذا له، الشَّ ِ، َرسولُ  أنَّكَ  أْشهَدُ : قالَ  لَهَا الشَّ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا: قالَ  ثُمَّ   بَهَتُونِي تَْسأَلَهُمْ  أنْ  قَْبلَ  بإْساَلِمي َعلُِموا إنْ  بُهٌُت، قَْومٌ  اليَهُودَ  إنَّ  هللاَّ

ِ  عبدُ  وَدَخلَ  اليَهُودُ  فََجاَءتِ  ِعْنَدَك، ِ  َرسولُ  فَقالَ  البَْيَت، هللاَّ  أيُّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فِيُكمْ  َرُجلٍ   فَقالَ  أْخيَِرنَا، وابنُ  وأَْخيَُرنَا، أْعلَِمنَا، وابنُ  أْعلَُمنَا، قالوا َساَلمٍ  بنُ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  ِ  عبدُ  أْسلَمَ  إنْ  أفََرأَْيتُمْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ُ  أَعاَذهُ : قالوا هللاَّ  ذلَك، ِمن هللاَّ

ِ  عبدُ  فََخَرجَ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ : فَقالَ  إليِهم هللاَّ ًدا أنَّ  وأَْشهَدُ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ : فَقالوا هللاَّ

نَا، نَا، وابنُ  َشرُّ  .فِيهِ  وَوقَُعوا َشرِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

 ليسَ  ما غيِرهم على ويفتَرَون يقولونَ  وفجوٍر، كِذبٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ : الحديث   في --5

 .فيه

ةِ  عالماتِ  ِمن: وفيه --2 دٍ  نُبوَّ  األمورِ  بعضِ  َعن إخباُره وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

 .الغيبِيَّةِ 

 . عنه هللاُ  رِضي ساَلمِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  فضيلةُ : وفيه --3

كل ذلك عبرة للجيال، كما قال تعالى: لَقَْد كاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُولِي وفي --6

[ . وإن تالوة كتاب هللا ينبغي أن تكون بتدبر وفهم 111/ 12اأْلَْلباِب ]يوسف 

ها وإمعان، ال لمجرد التالوة، كما قال تعالى: أَفاَل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن، أَْم َعلى قُلُوٍب أَْقفالُ 

َر أُولُوا اأْلَْلباِب ]ص 22/ 28]محمد  بَُّروا آياتِِه، َولِيَتََذكَّ  [ .29/ 37[ وقال: لِيَدَّ
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َ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ِحُم، قاَمتِ  منهمْ  فََرغَ  إذا حتَّى الَخْلقَ  َخلَقَ  هللاَّ  الرَّ

 وَصلَِك، َمن أِصلَ  أنْ  تَْرَضْينَ  أما نََعْم،: قالَ  القَِطيَعِة، ِمنَ  العائِذِ  َمقامُ  هذا: فقالَتْ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  ثُمَّ . لَكِ  فَذاكِ : قالَ  بَلَى،: قالَتْ  قَطََعِك؟ َمن وأَْقطَعَ  : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 أْرحاَمُكْم، وتُقَطُِّعوا األْرضِ  في تُْفِسُدوا أنْ  تََولَّْيتُمْ  إنْ  َعَسْيتُمْ  فَهلْ : }ِشْئتُمْ  إنْ  اْقَرُؤوا

ُ  لََعنَهُمُ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ  هُمْ  هللاَّ  قُلُوبٍ  علَى أمْ  القُْرآنَ  يَتََدبَُّرونَ  أفاَل أْبصاَرهُْم، وأَْعَمى فأَصمَّ

 [.22-22: محمد{ ]أْقفالُها

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5900: الرقم أو الصفحة

 (0115) ومسلم له، واللفظ( 5900) البخاري أخرجه:  التخريج

 والفائدة المنشودة من القرآن هي العمل به، فهو كما ثبت--8

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

ِ  واْلَحْمدُ  هللاِ  وُسْبحانَ  الِميزاَن، الةُ  واألْرِض، السََّمواتِ  بْينَ  ما -تَْملُ  أَوْ - تَْمََلنِ  هلِلَّ  والصَّ

َدقَةُ  نُوٌر، ْبرُ  بُْرهاٌن، والصَّ ةٌ  واْلقُْرآنُ  ِضياٌء، والصَّ  يَْغُدو النَّاسِ  ُكلُّ  َعلَْيَك، أوْ  لََك، ُحجَّ

 .ُموبِقُها أوْ  فَُمْعتِقُها، نَْفَسهُ  فَبايِعٌ 

 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  :الحديث   وفي --5

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

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

ومن يتلو القرآن، وهو معرض عن آياته والعمل به، يكون كالمستهزئ بربه. أما --7

ْكِر إِْن  األمي فعليه سؤال العلماء لشرح  معنى القرآن، وإفهامه مراده: فَْسئَلُوا أَْهَل الذِّ

 [ .23/ 16ْعلَُموَن ]النحل ُكْنتُْم ال تَ 

: بهِ  ويَْعَملُ  القُْرآنَ  يَْقَرأُ  الذي الُمْؤِمنُ  وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

ِة، : بهِ  ويَْعَملُ  القُْرآَن، يَْقَرأُ  ال الذي والُمْؤِمنُ  َطيٌِّب، وِريُحها َطيِّبٌ  َطْعُمها كاألُْتُرجَّ

ْيحانَةِ : القُْرآنَ  يَْقَرأُ  الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  لَها، ِريحَ  وال طَيِّبٌ  َطْعُمها كالتَّْمَرةِ   ِريُحها كالرَّ

، وَطْعُمها طَيِّبٌ   أوْ  - ُمرٌّ  طَْعُمها كالَحْنظَلَِة،: القُْرآنَ  يَْقَرأُ  ال الذي الُمنافِقِ  وَمثَلُ  ُمرٌّ

 .ُمرٌّ  وِريُحها - َخبِيثٌ 
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1018: الرقم أو الصفحة

 (181) ومسلم له، واللفظ( 1018) البخاري أخرجه:  التخريج

 .القُرآنِ  حاِملِ  فَضيلةُ  :الَحديث   في

( أبو حنيفة والشافعي وداود الظاهري وأحمد بن 120هذا.. وقد استدل باآلية )--9

الكفر كله ملة واحدة، لقوله تعالى: ِملَّتَهُْم فوحد الملة، وبقوله تعالى: لَُكْم حنبل على أن 

 [ ،6/ 109ِدينُُكْم َولَِي ِديِن ]الكافرون 

 َحذوَ  إسرائيل بني على أتى ما أمَّتي على ليأتينَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

هُ  أتى من ِمنهم كانَ  إن حتَّى ، بالنَّعلِ  النَّعلِ  تي في لَكانَ  عالنيَةً  أُمَّ  ، ذلِكَ  يصنعُ  من أمَّ

قت إسرائيل بَني وإنَّ  تي وتفترقُ  ، ملَّةً  وسبعينَ  ثِنتينِ  على تفرَّ  وسبعينَ  ثالثٍ  على أمَّ

ِ  رسولَ  يا هيَ  َمن:  قالوا ، واِحدةً  ملَّةً  إالَّ  النَّارِ  في كلُّهم ، ملَّةً   علَيهِ  أَنا ما:  قالَ  ؟ هللاَّ

 وأَصحابي

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0355: الرقم أو الصفحة

 ،(55353( )55/10) والطبراني له، واللفظ( 0355) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (555) والحاكم

تِه عالماتِ  ِمن َعالمةٌ : الحديث   هذا وفي --5  .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى نُبوَّ

 صلَّى نبيِّه وُسنَّةِ  هللاِ  بكتابِ  االعتصامِ  وتَْركِ  إسرائيَل، بَنِي اتِّباعِ  ِمن تحذيرٌ : وفيه --2

 .وسلَّم علَيه هللاُ 

المراد به اإلسالم والكفر، على أن  «ث أهل ملتين شتىال يتوار»وبقوله عليه السالم: 

 « .المسلم الكافرال يرث »قوله عليه الّسالم:  بدليل

 شتَّى ملَّتينِ  أَْهلُ  يَتوارثُ  ال وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0855: الرقم أو الصفحة

يث   وفي --5  .المختلِفة الِملَلِ  أهلِ  بينَ  التَّواُرثِ  عدمُ : الَحد 

 .المجتَمع في به المتعلِّقةِ  والُحقوقِ  الميراثِ  أهميَّةُ : وفيه --2
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 .الُمْسلِمَ  الَكافِرُ  َواَل  الَكافِرَ  الُمْسلِمُ  يَِرثُ  اَل  وفي الصحيح عن أسامة بن زيد 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3135: الرقم أو الصفحة

 (5355) ومسلم له، واللفظ( 3135) البخاري أخرجه:  التخريج

ِ  رسولَ  يا وفي الصحيح عن أسامة بن زيد ةَ  داِركَ  في أتنزلُ  ، هللاَّ  َوهَل:  قالَ  ؟ بَمكَّ

 يِرثْ  ولم ، وطالبٌ  هوَ  طالبٍ  أبا ورثَ  عقيلٌ  َوكانَ  ؟ دورٍ  أو رباعٍ  من َعقيلٌ  لَنا تَركَ 

 عمرُ  فَكانَ  كافرينِ  وطالبٌ  عقيلٌ  َوكانَ  ، ُمْسلَِمينِ  كانا ألنَّهُما ، شيئًا عليٌّ  وال جعفرٌ 

ِ  رسولُ  قالَ :  أسامةُ  وقالَ  الكافرَ  المؤمنُ  يَِرثُ  ال:  يقولُ  ذلِكَ  أجلِ  من ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

 الُمْسلِمَ  الكافِرُ  وال الكافرَ  المسلمُ  يِرثُ  ال:  وسلَّمَ  علَيهِ 

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

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

 وأبو ،(5355 ،5015) ومسلم ،(3135 ،5199) البخاري أخرجه:  التخريج

 في والنسائي مختصراً،( 05110) وأحمد ،(0501) والترمذي ،(0808) داود

 له واللفظ( 0100) ماجه وابن يسير، باختالف( 5011(( )الكبرى السنن))

ِ، َرسولَ  يَاوفي الصحيح عن أسامة بن زيد  ةَ؟ َداِركَ  في تَْنِزلُ  أَْينَ  هللاَّ  وهلْ : فَقالَ  بَمكَّ

 َجْعفَرٌ  يَِرْثهُ  ولَمْ  وطَالٌِب، هو طَالِبٍ  أَبَا وِرثَ  َعقِيلٌ  وكانَ  ُدوٍر، أَوْ  ِربَاعٍ  ِمن َعقِيلٌ  تََركَ 

ُ  َرِضيَ  َعلِيٌّ  واَل   َكافَِرْيِن، وطَالِبٌ  َعقِيلٌ  وكانَ  ُمْسلَِمْيِن، َكانَا ألنَّهُما شيئًا عْنهَما، هللاَّ

ُ  َرِضيَ  الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  فَكانَ  : ِشهَابٍ  ابنُ  قالَ . الَكافِرَ  الُمْؤِمنُ  يَِرثُ  ال: يقولُ  عْنه هللاَّ

لُونَ  وَكانُوا ِ  قَْولَ  يَتَأَوَّ  وأَْنفُِسِهمْ  بأَْمَوالِِهمْ  وَجاهَُدوا وهَاَجُروا آَمنُوا الَِّذينَ  إنَّ : }تََعالَى هللاَّ

ِ، َسبيلِ  في  .اآليَةَ [ 82: األنفال{ ]بَْعضٍ  أَْولِيَاءُ  بَْعُضهُمْ  أُولَئِكَ  ونََصُروا آَوْوا والذينَ  هللاَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5199: الرقم أو الصفحة

 (5015) ومسلم له، واللفظ( 5199) البخاري أخرجه:  التخريج

وأحمد في الرواية األخرى: إلى أن الكفر ملل، فال يرث اليهودي  وذهب اإلمام مالك،

 النصراني، وال يرثان المجوسي، أخذا بظاهر قوله عليه الّسالم:
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 المحدث | عبدهللا بن عمرو : الراوي)   « .ال يتوارث أهل ملتين»

 حسن صحيح(  0855: صحيح أبي داود : األلباني :

فالمراد به الكثرة، وإن كانت موحدة في اللفظ، بدليل  وأما قوله تعالى: ِملَّتَهُمْ --10

علمهم،  -مثال -إضافتها إلى ضمير الكثرة، كما تقول: أخذت عن علماء أهل المدينة

 وسمعت عليهم حديثهم، يعني علومهم وأحاديثهم.

والخطاب في قوله تعالى: َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْهواَءهُْم إما للرسول، لتوجه الخطاب --11

يه، وإما للرسول، والمراد به أمته. وإذا كان الرسول هو المخاطب فأمته أولى، ألن إل

 منزلتهم دون منزلته.

وسبب اآلية: أنهم كانوا يسألون المسالمة والهدنة، ويعدون النّبي صلّى هللا عليه وسلّم 

 باإلسالم، فأعلمه هللا أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأمره بجهادهم.

ِ  َعْبدَ  بَلَغَ  الصحيح عن أنس بن مالكوفي  ِ  َرسولِ  َمْقَدمُ  َساَلمٍ  بنَ  هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

لُ  ما: قالَ  نَبِيٌّ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال ثاََلثٍ  عن َسائِلُكَ  إنِّي: فَقالَ  فأتَاهُ، الَمِدينَةَ  وسلَّمَ   أْشَراطِ  أوَّ

اَعِة؟ لُ  وما السَّ  أيِّ  وِمنْ  أبِيِه؟ إلى الَولَدُ  يَْنِزعُ  شيءٍ  أيِّ  وِمنْ  الَجنَِّة؟ أْهلُ  يَأُْكلُهُ  َطَعامٍ  أوَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  أْخَوالِِه؟ إلى يَْنِزعُ  شيءٍ   ِجْبِريلُ  آنِفًا بِهنَّ  َخبََّرنِي وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فَقالَ : قالَ  ِ  َرسولُ  فَقالَ  الَماَلئَِكِة، ِمنَ  اليَهُودِ  َعُدوُّ  َذاكَ  هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا لُ  أمَّ اَعةِ  أْشَراطِ  أوَّ ا الَمْغِرِب، إلى الَمْشِرقِ  ِمنَ  النَّاسَ  تَْحُشرُ  فَنَارٌ  السَّ لُ  وأَمَّ  َطَعامٍ  أوَّ

ا ُحوٍت، َكبِدِ  فَِزيَاَدةُ  الَجنَّةِ  أْهلُ  يَأُْكلُهُ  بَهُ  وأَمَّ ُجلَ  فإنَّ : الَولَدِ  في الشَّ  الَمْرأَةَ  َغِشيَ  إَذا الرَّ

بَهُ  كانَ  َماُؤهُ  فََسبَقَهَا بَهُ  كانَ  َماُؤهَا َسبَقَ  وإَذا له، الشَّ ِ، َرسولُ  أنَّكَ  أْشهَدُ : قالَ  لَهَا الشَّ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا: قالَ  ثُمَّ   بَهَتُونِي تَْسأَلَهُمْ  أنْ  قَْبلَ  بإْساَلِمي َعلُِموا إنْ  بُهٌُت، قَْومٌ  اليَهُودَ  إنَّ  هللاَّ

ِ  عبدُ  وَدَخلَ  اليَهُودُ  فََجاَءتِ  ِعْنَدَك، ِ  َرسولُ  فَقالَ  البَْيَت، هللاَّ  أيُّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فِيُكمْ  َرُجلٍ   فَقالَ  أْخيَِرنَا، وابنُ  وأَْخيَُرنَا، أْعلَِمنَا، وابنُ  أْعلَُمنَا، قالوا َساَلمٍ  بنُ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  ِ  عبدُ  أْسلَمَ  إنْ  أفََرأَْيتُمْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ُ  أَعاَذهُ : قالوا هللاَّ  ذلَك، ِمن هللاَّ

ِ  عبدُ  فََخَرجَ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ : فَقالَ  إليِهم هللاَّ ًدا أنَّ  وأَْشهَدُ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ : فَقالوا هللاَّ

نَا، نَا، وابنُ  َشرُّ  .فِيهِ  وَوقَُعوا َشرِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

 ليسَ  ما غيِرهم على ويفتَرَون يقولونَ  وفجوٍر، كِذبٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ : الحديث   في --5

 .فيه
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ةِ  عالماتِ  ِمن: وفيه --2 دٍ  نُبوَّ  األمورِ  بعضِ  َعن إخباُره وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

 .الغيبِيَّةِ 

 . عنه هللاُ  رِضي ساَلمِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  فضيلةُ : وفيه --3

واستدل اإلمام أحمد بقوله: ِمَن اْلِعْلِم على كفر من اعتقد أن القرآن مخلوق، فإنه --12

 قال: كافر، قيل: بم كفّرته؟سئل عمن يقول: القرآن مخلوق، ف

/ 13فقال: بآيات من هللا تعالى: َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْهواَءهُْم بَْعَد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ]الرعد 

 [ والقرآن من علم هللا، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر.38

 البََشُر، عليه آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما ، هللاَّ  .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ  أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَيَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم له، واللفظ( 5895) البخاري أخرجه:  التخريج

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

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه

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

والمقصود من تالوة كتاب هللا حق التالوة: اتباعه حق االتباع، كما بينا، قال أبو --13

موسى األشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، وقال الحسن البصري: 

. هم الذين يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه

  (088/5لي )تفسير المنير للزحي

ِ  إنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك ِ  رسولَ  يا: قالوا النَّاسِ  منَ  أَْهلينَ  هللَّ  هُم من ، هللاَّ

ِ  أَْهلُ  ، القرآنِ  أَْهلُ  هم: قالَ  ؟ تُهُ  هللاَّ  وخاصَّ

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  518: الرقم أو الصفحة

 .ونَواهٍ  وأواِمرَ  أحكامٍ  ِمن فيه بما والقيامِ  القُرآِن، ِحْفظِ  فَضيلةِ  بيانُ  :الحديث   وفي --5
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 َذمِّ  إلى إشارةٌ  هذا وفي القرآِن، أهلِ  ِمن اإلنسانُ  يكونَ  أنْ  في كبيرٌ  ترغيبٌ : وفيه --2

 يَشملُ  وهْجُره واآلِخرِة، الدنيا في وخيمةٌ  عاقبتُه القُرآنِ  فهجرُ  ونَِسيَه؛ القُرآنَ  هَجرَ  َمن

 .به واالستِشفاءِ  إليه، والتَّحكيمِ  والَعمِل، التدبُّرِ  وهْجرَ  والحفِظ، التالوة هْجرَ 

الى  500( : اآليات 0تذكير بالنعمة وتخويف من اآلخرة ]سورة البقرة ) -50

500] 

وا ن ْعَمت َي ال ت ي أَْنَعْمت   يَن يا بَن ي إ ْسرائ يَل اْذك ر  ْم َعلَى اْلعالَم  ْلت ك  ْم َوأَن ي فَض  َعلَْيك 

ْنها َعْدل  َوال تَْنفَع ها 500) ( َوات ق وا يَْوماً ال تَْجز ي نَْفس  َعْن نَْفس  َشْيئاً َوال ي ْقبَل  م 

وَن )  (500َشفاَعة  َوال ه ْم ي ْنَصر 

 التفسير 

ية التي أنعمت بها عليكم، يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي الدينية والدنيو - 122

 واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك.

واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقايةً؛ باتباع أوامر هللا واجتناب  - 123

نفٌس عن نفس شيئًا، وال يُْقبل منها فيه أي فداء  -في ذلك اليوم-نواهيه، فإنه ال تُْغنِي 

ا فيه شفاعة من أحد مهما عال مكانه، وليس لها نصير ينصرها مهما عظم، وال تنفعه

 من دون هللا.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

تؤكد هذه اآلية ما جاء في صدر السورة، لحث اليهود وغيرهم على اتباع --1

الرسول النبي األمي المطابقة صفته لما في التوراة، وتأمرهم ببواعث اإليمان: وهي 

تذكر النعم الدينية والدنيوية التي أنعم هللا بها على آبائهم، واإلقالع عن حسد بني 

عمهم من العرب على ما رزقهم هللا من إرسال خاتم النبيين منهم، وأال يحملهم ذلك 

 الحسد على مخالفته وتكذيبه.

ِ  َعْبدَ  بَلَغَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك ِ  َرسولِ  َمْقَدمُ  َساَلمٍ  بنَ  هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

لُ  ما: قالَ  نَبِيٌّ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال ثاََلثٍ  عن َسائِلُكَ  إنِّي: فَقالَ  فأتَاهُ، الَمِدينَةَ  وسلَّمَ   أْشَراطِ  أوَّ

اَعِة؟ لُ  وما السَّ  أيِّ  وِمنْ  ؟أبِيهِ  إلى الَولَدُ  يَْنِزعُ  شيءٍ  أيِّ  وِمنْ  الَجنَِّة؟ أْهلُ  يَأُْكلُهُ  َطَعامٍ  أوَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  أْخَوالِِه؟ إلى يَْنِزعُ  شيءٍ   ِجْبِريلُ  آنِفًا بِهنَّ  َخبََّرنِي وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فَقالَ : قالَ  ِ  َرسولُ  فَقالَ  الَماَلئَِكِة، ِمنَ  اليَهُودِ  َعُدوُّ  َذاكَ  هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا لُ  أمَّ اَعةِ  أْشَراطِ  أوَّ ا الَمْغِرِب، إلى الَمْشِرقِ  ِمنَ  النَّاسَ  تَْحُشرُ  فَنَارٌ  السَّ لُ  وأَمَّ  َطَعامٍ  أوَّ

ا ُحوٍت، َكبِدِ  فَِزيَاَدةُ  الَجنَّةِ  أْهلُ  يَأُْكلُهُ  بَهُ  وأَمَّ ُجلَ  فإنَّ : الَولَدِ  في الشَّ  الَمْرأَةَ  َغِشيَ  إَذا الرَّ

بَهُ  كانَ  َماُؤهُ  فََسبَقَهَا بَهُ  كانَ  َماُؤهَا َسبَقَ  وإَذا له، الشَّ ِ، َرسولُ  أنَّكَ  أْشهَدُ : قالَ  لَهَا الشَّ  هللاَّ
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ِ  َرسولَ  يا: قالَ  ثُمَّ   بَهَتُونِي تَْسأَلَهُمْ  أنْ  قَْبلَ  بإْساَلِمي َعلُِموا إنْ  بُهٌُت، قَْومٌ  اليَهُودَ  إنَّ  هللاَّ

ِ  عبدُ  وَدَخلَ  اليَهُودُ  فََجاَءتِ  ِعْنَدَك، ِ  َرسولُ  فَقالَ  البَْيَت، هللاَّ  أيُّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فِيُكمْ  َرُجلٍ   فَقالَ  أْخيَِرنَا، وابنُ  وأَْخيَُرنَا، أْعلَِمنَا، وابنُ  أْعلَُمنَا، قالوا َساَلمٍ  بنُ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  ِ  عبدُ  أْسلَمَ  إنْ  أفََرأَْيتُمْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ُ  أَعاَذهُ : قالوا هللاَّ  ذلَك، ِمن هللاَّ

ِ  عبدُ  فََخَرجَ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ : فَقالَ  إليِهم هللاَّ ًدا أنَّ  وأَْشهَدُ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ : فَقالوا هللاَّ

نَا، نَا، وابنُ  َشرُّ  .فِيهِ  وَوقَُعوا َشرِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

 ليسَ  ما غيِرهم على ويفتَرَون يقولونَ  وفجوٍر، كِذبٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ : الحديث   في --5

 .فيه

ةِ  عالماتِ  ِمن: وفيه --2 دٍ  نُبوَّ  األمورِ  بعضِ  َعن إخباُره وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

 .الغيبِيَّةِ 

 . عنه هللاُ  رِضي ساَلمِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  فضيلةُ : وفيه --3

 ومن نعم هللا علي بني اسرائيل ان األنبياء كانت تسوسهم 

 ِسنِيَن، َخْمسَ  هَُرْيَرةَ  أبا قاَعْدت     حازم أبو المدني دينار بن سلمة وفي الصحيح عن 

 تَُسوُسهُمُ  إْسرائِيلَ  بَنُو كانَتْ : قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  يَُحدِّثُ  فََسِمْعتُهُ 

، َخلَفَهُ  نَبِيٌّ  هَلَكَ  ُكلَّما األْنبِياُء، : قالوا فَيَْكثُُرونَ  ُخلَفاءُ  وَسيَكونُ  بَْعِدي، نَبِيَّ  ال وإنَّه نَبِيٌّ

لِ  ببَْيَعةِ  فُوا: قالَ  تَأُْمُرنا؟ فَما ِل، األوَّ َ  فإنَّ  هُْم،َحقَّ  أْعطُوهُمْ  فاألوَّ ا سائِلُهُمْ  هللاَّ  َعمَّ

 .اْستَْرعاهُمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0511: الرقم أو الصفحة

فإن أبوا فإن مصيرهم المحتوم هو الحساب الشديد يوم القيام، المحقق الوقوع --2

األثر وهو العقاب، دون أن ينفع الوسطاء أو الشفعاء، والبدل أو الفداء، والنتيجة أو 

والنصر أو المنع من العذاب، ويكون كل امرئ مسئوال عن نفسه، وال يسأل أحد عن 

[ َوال تَِزُر واِزَرةٌ 21/ 52غيره، كما قال تعالى: ُكلُّ اْمِرٍئ بِما َكَسَب َرِهيٌن ]الطور 

 (000/5)تفسير المنير للزحيلي [ .162/ 6ْزَر أُْخرى ]األنعام وِ 
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ُ  صلَّى النَّبيِّ  نحوَ  أبي معَ  انطلقتُ  وفي الصحيح عن أبي رمثة  إنَّ  ثمَّ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  ُ  صلَّى هللاَّ  حقًّا؟: قالَ . الكعبةِ  وربِّ  إي: قالَ  هذا؟ ابنُكَ  ألبي قالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

مَ : قالَ  بِِه، أشهَدُ : قالَ  ِ  رسولُ  فتبسَّ ُ  صلَّى هللاَّ  في شبَهي ثبتِ  من ضاِحًكا وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 رسولُ  وقرأَ  عليِه، تَجني وال عليكَ  يَجني ال إنَّهُ  أما: قالَ  ثمَّ  عليَّ  أبي حلِفِ  ومن أبي

 ِ ُ  صلَّى هللاَّ  {أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َواَل : }وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5581: الرقم أو الصفحة

: لها قيلَ  إذا كانت عنها هللاُ  رِضيَ  عائَِشةَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

نا َولَدَ  يَعني) الثَّالثَةِ  َشرُّ  هو : هللاُ  قال أَبََوْيه، ِوزرِ  ِمن عليه ما: وقالت ذلك عابَتْ  ،(الزِّ

 [.15: اإلسراء{ ]أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َواَل }

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 .صحيح سنده:  المحدث حكم خالصة|  50/530: الرقم أو الصفحة المسند

 ،(50390) شيبة أبي وابن له، واللفظ( 50930) عبدالرزاق أخرجه:  التخريج

 (1010) والحاكم

ُ  يقول  في الصحيح عن أنس بن مالك ويوم القيامة ال فداء بدليل حديث النبي   تَعالَى هللاَّ

 تَْفتَِدي أُكْنتَ  شيءٍ  ِمن األْرضِ  في ما لكَ  أنَّ  لو: القِياَمةِ  يَومَ  َعذابًا النَّارِ  أْهلِ  ألْهَونِ 

 تُْشِركَ  ال أنْ : آَدمَ  ُصْلبِ  في وأَْنتَ  هذا، ِمن أْهَونَ  ِمْنكَ  أَرْدتُ : فيَقولُ  نََعْم،: فيَقولُ  بِه؟

 .بي تُْشِركَ  أنْ  إالَّ  فأبَْيتَ  شيئًا، بي

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3111: الرقم أو الصفحة

 (0901) ومسلم له، واللفظ( 3111) البخاري أخرجه:  التخريج

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

 أْيَسرُ  هو ما ُسئِْلتَ  ُكْنتَ  قدْ : له فيُقالُ  نََعْم،: فيَقولُ  بِه؟ تَْفتَِدي أُكْنتَ  َذهَبًا، األْرضِ  ِمْلءُ 

 .ذلكَ  ِمن

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3109: الرقم أو الصفحة
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 (0901) ومسلم له، واللفظ( 3109) البخاري أخرجه:  التخريج

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  509: الرقم أو

 (105) ومسلم له، واللفظ( 509) البخاري أخرجه:  التخريج

اختبار إبراهيم عليه الّسالم وخصائص البيت الحرام وفضائل مكة ]سورة  -50

 [503الى  505( : اآليات 0البقرة )

ه ن  قاَل إ   ي ت ي َوإ ذ  اْبتَلى إ ْبراه يَم َربُّه  ب َكل مات  فَأَتَم  ر  ْن ذ  ل َك ل لن اس  إ ماماً قاَل َوم  ن ي جاع 

يَن ) ْن 505قاَل ال يَنال  َعْهد ي الظ ال م  ذ وا م  ( َوإ ْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثابَةً ل لن اس  َوأَْمناً َوات خ 

يَل أَْن طَه را َصلًّى َوَعه ْدنا إ لى إ ْبراه يَم َوإ ْسماع  بَْيت َي ل لط ائ ف يَن  َمقام  إ ْبراه يَم م 

ود  ) ج  ك ع  السُّ ْق 501َواْلعاك ف يَن َوالرُّ ناً َواْرز  ( َوإ ْذ قاَل إ ْبراه يم  َرب  اْجَعْل هذا بَلَداً آم 

ر  قاَل َوَمْن َكفََر فَأ َمت ع ه  قَل يالً  ْنه ْم ب اَّلل   َواْليَْوم  اآْلخ  َن الث َمرات  َمْن آَمَن م  ث م  أَْهلَه  م 

ير  ) ه  إ لى َعذاب  الن ار  َوب ْئَس اْلَمص   (503أَْضطَرُّ

 التفسير

واذكر حين اختبر هللا إبراهيم عليه السالم بما أمره به من أحكام وتكاليف،  - 122

فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه، قال هللا لنبيه إبراهيم: إني جاعلك للناس قدوة 

من ذريتي كذلك أئمة  -يا رب-وأخالقك، قال إبراهيم: واجعل يُْقتَدى بك في أفعالك 

يقتدي بهم الناس، قال هللا مجيبًا إياه: ال ينال عهدي لك باإلمامة في الدين الظالمين من 

 ذريتك.

واذكر حين جعل هللا البيت الحرام مرجًعا للناس تتعلق به قلوبهم، كلما رحلوا  - 125

م، ال يُعتَدى عليهم فيه. وقال للناس: اتخذوا من الَحَجر عنه رجعوا إليه، وجعله أمنًا له

مكانًا للصالة. وأوصينا إبراهيم وابنه  -الَّذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة-

إسماعيل بتطهير البيت الحرام من األقذار واألوثان وتهيئته لمن أراد التعبد فيه 

 بالطواف واالعتكاف والصالة وغيرها.

حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه: رب اجعل مكة بلًدا آمنًا،  -أيها النبي-ذكر وا - 126

ا  ال يُتعرض فيه ألحد بسوء، وارزق أهله من أنواع الثمرات، واجعله رزقًا خاّصً

بالمؤمنين بك وباليوم اآلخر، قال هللا: ومن كفر منهم فإني أمتعه بما أرزقه في الدنيا 

ألِجئه ُمكرهًا إلى عذاب النار، وبئس المصير الَّذي يرجع متاًعا قلياًل، ثم في اآلخرة 

 إليه يوم القيامة.
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 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

النبوة أو اإلمامة في الدين الصالحة الدائمة األثر تتطلب االستقامة على أوامر هللا  -1

والظلم تحفر لنفسها قبرها واجتناب نواهيه، واإلمامة المؤقتة القائمة على االنحراف 

 بيدها، وتدمر كيانها، وتقوض عرش وجودها.

فالظلم مانع من اإلمامة ومن اتخاذ الظالم قدوة للناس. وال تكون اإلمامة الصالحة  --2

أو النبوة إال للفاضل الذين يعملون الصالحات، ويرشدون إلى الخير، ويزجرون 

للظالمين في شيء من هذا، ألن الظلم أنفسهم وغيرهم عن الشر واآلثام، وال حظّ 

 مؤذن بخراب المدنيات، وتدمير الحضارة والعمران.

ُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  هللاِ  َعنِ  َرَوى فِيما وسلََّم، عليه هللاَّ

ْمتُ  إنِّي ِعبَاِدي يا: قالَ  أنَّهُ  َوتََعالَى تَبَاَركَ  ًما، بْينَُكمْ  َوَجَعْلتُهُ  نَْفِسي، علَى الظُّْلمَ  َحرَّ  ُمَحرَّ

 ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا أَْهِدُكْم، فَاْستَْهُدونِي هََدْيتُهُ، َمن إالَّ  َضالٌّ  ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا تَظَالَُموا، فال

 َكَسْوتُهُ، َمن إالَّ  َعاٍر، ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا أُْطِعْمُكْم، فَاْستَْطِعُمونِي أَْطَعْمتُهُ، َمن إالَّ  َجائٌِع،

نُوبَ  أَْغفِرُ  َوأَنَا َوالنَّهَاِر، باللَّْيلِ  تُْخِطئُونَ  إنَُّكمْ  ِعبَاِدي يا أَْكُسُكْم، فَاْستَْكُسونِي  َجِميًعا، الذُّ

ي تَْبلُُغوا لَنْ  إنَُّكمْ  ِعبَاِدي يا لَُكْم، أَْغفِرْ  فَاْستَْغفُِرونِي ونِي َضرِّ  نَْفِعي، تَْبلُُغوا َولَنْ  فَتَُضرُّ

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا فَتَْنفَُعونِي،  َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْتقَى علَى َكانُوا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي في ذلكَ  َزادَ  ما ِمنُكْم، َواِحدٍ   َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي ِمن ذلكَ  نَقَصَ  ما َواِحٍد، َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْفَجرِ  علَى َكانُوا  أَوَّ

 ما َمْسأَلَتَهُ، إْنَسانٍ  ُكلَّ  فأْعَطْيتُ  فََسأَلُونِي َواِحدٍ  َصِعيدٍ  في قَاُموا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ 

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   غيرَ  َوَجدَ  َوَمن هللاَّ

ْمتُ  إنِّي: روايةٍ  وفي.نَْفَسهُ  إالَّ  يَلُوَمنَّ  فال ذلَك،  فال ِعبَاِدي، وعلَى الظُّْلمَ  نَْفِسي علَى َحرَّ

 .تَظَالَُموا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0111: الرقم أو الصفحة

 جْلبِ  في تعالى هللاِ  إلى ُمفتقُِرون الخلقِ  جميعَ  وأنَّ  الظُّلمِ  قُبحُ : الحديث   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  ُملَكه أنَّ : وفيه --3
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 .تنقصُ  وال تنفذُ  ال َخزائنَه أنَّ : وفيه --2

 فَمنْ  شر   ِمن أصابَه وما تعالى، هللاِ  فْضلِ  فَِمن خيرٍ  ِمن العبدَ  أصابَ  ما أنَّ : وفيه --5

 .وهََواه نفِسه

 .به حوائِجهم وإنزالِ  سؤالِه على الخلقِ  حثُّ : وفيه --6

 ُملِكه وكمالِ  تعالى قُدرتِه كمالِ  ذْكرُ : وفيه --8

العدل واإلحسان واستدل جماعة بهذه اآلية على أن اإلمام يكون من أهل --3

والفضل، مع القوة على القيام بذلك. فأما أهل الفسوق والجور والظلم، فليسوا له 

 بأهل، لقوله تعالى: ال يَناُل َعْهِدي الظَّالِِميَن.

ُ  يُِظلُّهُمُ  َسْبَعةٌ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  اإلَمامُ : ِظلُّهُ  إالَّ  ِظلَّ  ال يَومَ  ِظلِِّه، في هللاَّ

 في تََحابَّا وَرُجاَلنِ  الَمَساِجِد، في ُمَعلَّقٌ  قَْلبُهُ  وَرُجلٌ  َربِِّه، ِعبَاَدةِ  في نََشأَ  وَشابٌّ  الَعاِدُل،

 ِ قَا عليه اْجتَمعا هللاَّ  إنِّي: فَقَالَ  وَجَماٍل، َمْنِصبٍ  َذاتُ  اْمَرأَةٌ  طَلَبَْتهُ  وَرُجلٌ  عليه، وتَفَرَّ

َ، أَخافُ  َ  َذَكرَ  وَرُجلٌ  يَِمينُهُ، تُْنفِقُ  ما ِشَمالُهُ  تَْعلَمَ  ال حتَّى أْخفَى تََصدََّق، وَرُجلٌ  هللاَّ  هللاَّ

 .َعْينَاهُ  فَفَاَضتْ  َخالِيًا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  330: الرقم أو الصفحة

 (5005) ومسلم له، واللفظ( 330) البخاري أخرجه:  التخريج

والذي عليه أكثر العلماء: أن الصبر على طاعة اإلمام الجائر أولى من الخروج --2

عليه، ألن في منازعته والخروج عليه استبدال األمن بالخوف، وإراقة الدماء، 

 وانطالق أيدي السفهاء، وشن الغارات على المسلمين، والفساد في األرض.

ِ  َرسولَ  يَْسأَلُونَ  النَّاسُ  كانَ   وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا فَقُلتُ  يُْدِرَكنِي، أَنْ  َمَخافَةَ  الشَّرِّ  َعنِ  أَْسأَلُهُ  وُكْنتُ  الَخْيِر، َعنِ  وسلَّمَ   ُكنَّا إنَّا هللاَّ

، َجاِهلِيَّةٍ  في ُ  فََجاَءنَا وَشر  ؟ ِمن الَخْيرِ  هذا بَْعدَ  فَهلْ  الَخْيِر، بهذا هللاَّ : قُلتُ  نََعمْ : قالَ  َشر 

 يَْهُدونَ  قَْومٌ : قالَ  َدَخنُهُ؟ وما: قُلتُ  َدَخنٌ  وفيهِ  نََعْم،: قالَ  َخْيٍر؟ ِمن الشَّرِّ  ذلكَ  بَْعدَ  وهلْ 

؟ ِمن الَخْيرِ  ذلكَ  بَْعدَ  فَهلْ : قُلتُ  وتُْنِكرُ  منهمْ  تَْعِرفُ  هَْديِي، بغيرِ   إلى ُدَعاةٌ  نََعْم،: قالَ  َشر 

ِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  فِيهَا قََذفُوهُ  إلَْيهَا أََجابَهُمْ  َمن َجهَنََّم، أَْبَوابِ   ِمن هُمْ : فَقالَ  لَنَا؟ ِصْفهُمْ  هللاَّ

ن ي فَما: قُلتُ  بأَْلِسنَتِنَا ويَتََكلَُّمونَ  ِجْلَدتِنَا، ر   َجَماَعةَ  تَْلَزم  : قالَ  ذلَك؟ أَْدَرَكن ي إنْ  تَأْم 

ينَ  ْسل م  ؟ واَل  َجَماَعة   لهمْ  يَك نْ  لَمْ  فإنْ : ق لت   وإَماَمه ْم، الم   الفَِرقَ  تِلكَ  فَاْعتَِزلْ  قالَ  إَمام 

 .ذلكَ  علَى وأَْنتَ  الَمْوتُ  يُْدِرَككَ  حتَّى َشَجَرٍة، بأَْصلِ  تََعضَّ  أَنْ  ولو ُكلَّهَا،
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0303: الرقم أو الصفحة

ته أعالم ِمن َعلَمٌ  :الحديث   وفي --5  بأمورٍ  أْخبَر حيثُ  وسلَّم؛ عليه هللا صلَّى نُبوَّ

 .والُمرَسلِين األنبياء من بذلِك إليه أُوِحيَ  َمن إالَّ  يَعلَُمها ال الغيبِ  ِمن ُمختلفةٍ 

 َكلمتِهم بتَفريقِ  فِراقِهم عن والنَّهيُ  وإماِمهم، الُمسلِمينَ  َجماعةِ  بلزومِ  األَْمرُ : وفيه --2

 .إيَّاه تأميِرهم ِمن ُمجتِمعونَ  عليه هُم فيما عصاهم وَشقِّ 

 ومنَشِطكَ  ويُسِركَ  ُعسِركَ  في وأِطع اسَمعْ  وفي الصحيح عن عبادة بن الصامت 

 َظْهَركَ  وضَربوا مالَكَ  أََكلوا وإن عليكَ  وأثََرةٍ  وَمْكرِهكَ 

 السنة كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5003: الرقم أو الصفحة

(( السنة)) في عاصم أبي وابن يسير، باختالف( 00191) أحمد أخرجه:  التخريج

 لهما واللفظ( 5130) حبان وابن ،(5003)

 .وجلَّ  عزَّ  هللاَ  يُرِضي فيما حالٍ  كلِّ  على األَُمراءِ  بطاعةِ  األمرُ : الحديث   في

وإن تعظيم البيت الحرام بالطواف حوله والسعي فيه أمر قديم من عهد أبينا --5

إبراهيم عليه الّسالم، وتخصيصه باالتجاه إليه رمز لوجوده تعالى هناك، مع أن ذاته 

ور رحمته، وإفاضة فضله، العلية ال تتحدد بمكان، وحضوره تعالى معناه حض

 وإسباغ نعمه، وإجابة الدعاء فيه.

ُ  َرِضيَ  الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  قالَ  وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب  وافَْقتُ  عْنه، هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا فَقُلتُ : ثاََلثٍ  في َربِّي : فَنََزلَتْ  ُمَصلًّى، إْبَراِهيمَ  َمقَامِ  ِمن اتََّخْذنَا لَوِ  هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  الِحَجاِب، وآيَةُ [ 125: البقرة{ ]ُمَصلًّى إْبَراِهيمَ  َمقَامِ  ِمن َواتَِّخُذوا}  هللاَّ

 واْجتَمع الِحَجاِب، آيَةُ  فَنََزلَتْ  والفَاِجُر، البَرُّ  يَُكلُِّمهُنَّ  فإنَّه يَْحتَِجْبَن، أنْ  نَِساَءكَ  أَمْرتَ  لو

 أنْ  طَلَّقَُكنَّ  إنْ  َربُّهُ  َعَسى: )لهنَّ  فَقُلتُ  عليه، الَغْيَرةِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  نَِساءُ 

لَهُ   اآليَةُ  هِذه فَنََزلَتْ  ،(ِمْنُكنَّ  َخْيًرا أْزَواًجا يُبَدِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  500: الرقم أو الصفحة

والجدير بالرزق اإللهي: من آمن باهلل واليوم اآلخر، وأطاع ربه، واستقام على --6

 أوامر هللا، واجتنب ما نهى هللا عنه. 
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واإلنسان مخير في اختيار الحق والطيّب والتزام جادة االستقامة، وترك الباطل  --8

ن حاد عن ذلك، فقد والخبيث، بما أعطاه هللا من العقل، وبما أرشده به من الوحي، فم

ظلم نفسه، وعّرضها للعذاب والشقاء، ويكون ذلك سببا لحملة على العذاب، وإلجائه 

 إليه، وصب السخط عليه واالنتقام منه.

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

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  001: الرقم أو الصفحة

وأما الكلمات التي اختبر هللا بها إبراهيم: فهي الوظائف التي كلفه بها، ولما كان --7

تكليفها بالكالم سميت به، كما يسمى عيسى بالكلمة، ألنه صدر عن الكلمة، وهي كن، 

 وتسمية الشيء بمقدمته أحد قسمي المجاز.

والصحيح من اتخاذ مقام إبراهيم مصلّى معناه: موضعا للصالة المعهودة، كما --9

بان في سبب نزول اآلية السابق ذكره عن عمر رضي هللا عنه، واتضح منه أربعة 

أمور: وهي أن ذلك الموضع هو المقام المراد في اآلية، وأن المراد به الصالة 

وأن الصالة عقب الطواف، وأن  المتضمنة للركوع والسجود، ال مطلق الدعاء،

 ركعتي الطواف مطلوبتان، 

عن قوله تعالى: َواتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِْبراِهيَم ُمَصلًّى هو  وقال الجصاص الحنفي--10

 أمر ظاهره اإليجاب، والمراد باآلية فعل الصالة بعد الطواف،

 وقد روي أن النّبي صلّى هللا عليه وسلّم قد صالهما عند البيت.

فدلت هذه اآلية على وجوب صالة الطواف، ودل فعل النّبي صلّى هللا عليه وسلّم لها 

 تارة عند المقام، وتارة عند غيره على أن فعلها عنده ليس بواجب.

ويفهم من قوله تعالى: ال يَناُل َعْهِدي الظَّالِِميَن عدم جواز تولية الظالم، أو --11

ليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق، وال فرق بين القاضي وبين الخ

الفاسق ال يكون خليفة وال يكون حاكما، كما ال تقبل شهادته وال خبره لو روى خبرا 

 عن النّبي عليه الّسالم.

وكل من كان ظالما لم يكن نبيا وال خليفة وال حاكما وال  قال ابن خويز منداد:--50

ا يرويه عن صاحب الشريعة، وال تقبل شهادته مفتيا، وال إمام صالة، وال يقبل عنه م

)تفسير القرطبي  . أهل الحل والعقدفي األحكام، غير أنه ال يعزل بفسقه، حتى يعزله 

508/0) 
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: دل قوله تعالى: ال يَناُل َعْهِدي الظَّالِِميَن على أن اإلجابة وقعت وقال الجصاص--50

 له في أن ذرية إبراهيم أئمة.

ُجوِد استدل بها أبو حنيفة --12 ِع السُّ كَّ وآية: أَْن َطهِّرا بَْيتَِي لِلطَّائِفِيَن َواْلعاِكفِيَن َوالرُّ

 والشافعي والثوري على جواز صالة الفرض والنفل داخل البيت الحرام، 

 بَْيتِيَ  َطهِّرْ }  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى لنبيِّهِ  هللاُ  قال وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

كَّعِ  َوالَعاِكفِينَ  لِلطَّائِفِينَ  ُجودِ  َوالرُّ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قال وقد الصالةِ  قبلَ  فالطَّوافُ {  السُّ

 نطقَ  فمن النُّْطقَ  فيهِ  أََحلَّ  قد هللاَ  أنَّ  إال الصالةِ  بمنزلةِ  بالبيتِ  الطَّوافُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ 

 بخيرٍ  إال ينطقُ  فال

 الغليل إرواء:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/511: الرقم أو الصفحة

: إن صلى في جوفها مستقبال حائطا من حيطانها، فصالته قال الشافعي رحمه هللا

جائزة، وإن صلى نحو الباب، والباب مفتوح، فصالته باطلة، وكذلك من صلى على 

 لم يستقبل منها شيئا.ظهرها، ألنه 

 وهل الصالة عند البيت أفضل أو الطواف به؟ اختلفوا، فقال مالك:--15

الطواف ألهل األمصار أفضل، والصالة ألهل مكة أفضل. والجمهور على أن 

 الصالة أفضل.

( : اآليات 0بناء البيت الحرام ودعاء إبراهيم وإسماعيل ]سورة البقرة ) -55

 [508الى  501

يع  اْلَعل يم  َوإ ْذ يَ  م  ن ا إ ن َك أَْنَت الس  يل  َرب نا تَقَب ْل م  َن اْلبَْيت  َوإ ْسماع  َد م  ْرفَع  إ ْبراه يم  اْلقَواع 

َكنا َوت ْب 501) ْسل َمةً لََك َوأَر نا َمناس  ةً م  ي ت نا أ م  ر  ْن ذ  ْسل َمْين  لََك َوم  ( َرب نا َواْجَعْلنا م 

يم  )َعلَْينا إ ن َك أَ  ح  اب  الر  ْنه ْم يَْتل وا َعلَْيه ْم 509ْنَت الت و  ( َرب نا َواْبَعْث ف يه ْم َرس والً م 

يه ْم إ ن َك أَْنَت اْلَعز يز  اْلَحك يم  ) ْكَمةَ َوي َزك  ه م  اْلك تاَب َواْلح   (508آيات َك َوي َعل م 

 التفسير 

يم وإسماعيل أسس الكعبة، وهما حين كان يرفع إبراه -أيها النبي-واذكر  - 128

إنك أنت  -ومنها بناء هذا البيت-: ربنا تقبل منا أعمالنا -في خضوع وتذلل-يقوالن 

 المجيب لدعائنا، العليم بنياتنا وأعمالنا.
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ربنا واجعلنا ُمستَسلَِمين ألمرك، خاضَعين لك، ال نشرك معك أحًدا، واجعل  - 127

فن ا عبادتك كيف تكون، وتجاوز عن سيئاتنا من ذريتنا أمة مستسلمة لك، وعرِّ

 وتقصيرنا في طاعتك؛ إنك أنت التواب على من تاب من عبادك، الرحيم بهم.

ربنا وابعث فيهم رسواًل منهم من ذرية إسماعيل، يتلو عليهم آياتك المنزلة،  - 129

نَّة، ويطهرهم من الشرك والرذائل؛ إنك أنت القوي الغالب،  ويعلمهم القرآن والسُّ

 الحكيم في أفعالك وأحكامك.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

في هذه األدعية تعليم لنا أن نطلب في ختام أعمالنا قبولها، وأن ندعو بصالح --1

 أنفسنا وذريتنا ليستمر اإلسالم في كل زمان،

لَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  أُمِّ  قِبَلِ  ِمن الِمْنطَقَ  النَِّساءُ  اتََّخذَ  ما أَوَّ

 إْسَماِعيلَ  وبِاْبنِهَا إْبَراِهيمُ  بهَا َجاءَ  ثُمَّ  َساَرةَ، علَى أَثََرهَا لِتَُعفِّيَ  ِمْنطَقًا اتََّخَذتْ  إْسَماِعيَل،

 الَمْسِجِد، أَْعلَى في َزْمَزمَ  فَْوقَ  َدْوَحٍة، ِعْندَ  البَْيتِ  ِعْندَ  وَضَعهُما حتَّى تُْرِضُعهُ، وهي

 فيه ِجَرابًا ِعْنَدهُما وَوَضعَ  هُنَالَِك، فََوَضَعهُما َماٌء، بهَا وليسَ  أََحٌد، يَوَمئذٍ  بَمكَّةَ  وليسَ 

 إْبَراِهيُم، يا: فَقالَتْ  إْسَماِعيلَ  أُمُّ  فَتَبَِعْتهُ  ُمْنطَلِقًا، إْبَراِهيمُ  قَفَّى ثُمَّ  َماٌء، فيه وِسقَاءً  تَْمٌر،

 ِمَراًرا، ذلكَ  له فَقالَتْ  شيٌء؟ واَل  إْنسٌ  فيه ليسَ  الذي الَواِدي، بهذا وتَْتُرُكنَا تَْذهَبُ  أَْينَ 

ُ : له فَقالَتْ  إلَْيهَا، يَْلتَفِتُ  ال وَجَعلَ   يَُضيُِّعنَا، ال إَذنْ : قالَتْ  نََعْم، قالَ  بهذا؟ أََمَركَ  الذي آهللَّ

 بَوْجِههِ  اْستَْقبَلَ  يََرْونَهُ، ال َحْيثُ  الثَّنِيَّةِ  ِعْندَ  كانَ  إَذا حتَّى إْبَراِهيمُ  فَاْنطَلَقَ  َرَجَعْت، ثُمَّ 

يَّتي ِمن أَْسَكْنتُ  إنِّي} َربِّ : فَقالَ  يََدْيهِ  وَرفَعَ  الَكلَِماِت، بهَُؤاَلءِ  َدَعا ثُمَّ  البَْيَت،  بَوادٍ  ُذرِّ

مِ  بَْيتِكَ  ِعْندَ  َزْرعٍ  ِذي غيرِ  : إبراهيم{ ]يَْشُكُرونَ } - غَ بَلَ  حتَّى -[38: إبراهيم{ ]الُمَحرَّ

 في ما نَفِدَ  إَذا حتَّى الَماِء، ذلكَ  ِمن وتَْشَربُ  إْسَماِعيلَ  تُْرِضعُ  إْسَماِعيلَ  أُمُّ  وَجَعلَتْ [ 38

قَاءِ  ى، إلَْيهِ  تَْنظُرُ  وَجَعلَتْ  ابنُهَا، وَعِطشَ  َعِطَشتْ  السِّ  فَاْنطَلَقَتْ  يَتَلَبَّطُ، قالَ  أَوْ  يَتَلَوَّ

فَا فََوَجَدتِ  إلَْيِه، تَْنظُرَ  أَنْ  َكَراهيةَ   ثُمَّ  عليه، فَقَاَمتْ  يَلِيهَا، األْرضِ  في َجبَلٍ  أَْقَربَ  الصَّ

فَا ِمنَ  فَهَبَطَتْ  أََحًدا، تَرَ  فَلَمْ  أََحًدا تََرى هلْ  تَْنظُرُ  الَواِديَ  اْستَْقبَلَتِ   بَلََغتِ  إَذا حتَّى الصَّ

 الَواِدَي، َجاَوَزتِ  حتَّى الَمْجهُودِ  اإلْنَسانِ  َسْعيَ  َسَعتْ  ثُمَّ  ِدْرِعهَا، طََرفَ  َرفََعتْ  الَواِديَ 

 َسْبعَ  ذلكَ  فَفََعلَتْ  أََحًدا، تَرَ  فَلَمْ  أََحًدا تََرى هلْ  ونَظََرتْ  َعلَْيهَا فَقَاَمتْ  الَمْرَوةَ  أَتَتِ  ثُمَّ 

اٍت، ا بْينَهُما النَّاسِ  َسْعيُ  فَذلكَ  :وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ : َعبَّاسٍ  ابنُ  قالَ  َمرَّ  فَلَمَّ

َعْت، ثُمَّ  ،- نَْفَسهَا تُِريدُ  - َصهٍ  فَقالَتْ  َصْوتًا، َسِمَعتْ  الَمْرَوةِ  علَى أَْشَرفَتْ   فََسِمَعتْ  تََسمَّ

 َزْمَزَم، َمْوِضعِ  ِعْندَ  بالَملَكِ  هي فَإَِذا ِغَواٌث، ِعْنَدكَ  كانَ  إنْ  أَْسَمْعتَ  قدْ : فَقالَتْ  أَْيًضا،

ُضهُ  فََجَعلَتْ  الَماُء، َظهَرَ  حتَّى بَجنَاِحِه، قالَ  أَوْ  بَعقِبِِه، فَبََحثَ   هََكَذا، بيَِدهَا وتَقُولُ  تَُحوِّ

 قالَ : َعبَّاسٍ  ابنُ  قالَ . تَْغِرفُ  ما بَْعدَ  يَفُورُ  وهو ِسقَائِهَا في الَماءِ  ِمنَ  تَْغِرفُ  وَجَعلَتْ 

ُ  يَْرَحمُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ   لَمْ  لو: قالَ  أَوْ  - َزْمَزمَ  تََرَكتْ  لو إْسَماِعيَل، أُمَّ  هللاَّ



251 
 

 لَهَا فَقالَ  ولََدهَا، وأَْرَضَعتْ  فََشِربَتْ : قالَ  َمِعينًا َعْينًا َزْمَزمُ  لََكانَتْ  ،- الَماءِ  ِمنَ  تَْغِرفْ 

ْيَعةَ، تََخافُوا ال: الَملَكُ  ِ، بَْيتَ  هُنَا هَا فإنَّ  الضَّ َ  وإنَّ  وأَبُوهُ، الُغاَلمُ  هذا يَْبنِي هللاَّ  ال هللاَّ

ابِيَِة، األْرضِ  ِمنَ  ُمْرتَفًِعا البَْيتُ  وكانَ  أَْهلَهُ، يُِضيعُ  يُوُل، تَأْتِيهِ  َكالرَّ  يَِمينِهِ  عن فَتَأُْخذُ  السُّ

تْ  حتَّى َكذلكَ  فََكانَتْ  وِشَمالِِه،  ُمْقبِلِينَ  ُجْرهَُم، ِمن بَْيتٍ  أَْهلُ  أَوْ  ُجْرهَُم، ِمن ُرْفقَةٌ  بِهمْ  َمرَّ

ةَ  أَْسفَلِ  في فَنََزلُوا َكَداٍء، طَِريقِ  ِمن  لَيَُدورُ  الطَّائِرَ  هذا إنَّ : فَقالوا َعائِفًا، طَائًِرا فََرأَْوا َمكَّ

 بالَماِء، هُمْ  فَإَِذا َجِريَّْينِ  أَوْ  َجِريًّا فأْرَسلُوا َماٌء، فيه وما الَواِدي بهذا لََعْهُدنَا َماٍء، علَى

 أَنْ  لَنَا أَتَأَْذنِينَ : فَقالوا الَماِء، ِعْندَ  إْسَماِعيلَ  وأُمُّ : قالَ  فأْقبَلُوا، بالَماءِ  فأْخبَُروهُمْ  فََرَجُعوا

 قالَ : َعبَّاسٍ  ابنُ  قالَ  نََعْم،: قالوا الَماِء، في لَُكمْ  َحقَّ  ال ولَِكنْ  نََعْم،: فَقالَتْ  ِعْنَدِك؟ نَْنِزلَ 

 وأَْرَسلُوا فَنََزلُوا اإلْنسَ  تُِحبُّ  وهي إْسَماِعيلَ  أُمَّ  ذلكَ  فأْلفَى: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ 

 الَعَربِيَّةَ  وتََعلَّمَ  الُغاَلمُ  وَشبَّ  منهْم، أَْبيَاتٍ  أَْهلُ  بهَا كانَ  إَذا حتَّى معهُْم، فَنََزلُوا أَْهلِيِهمْ  إلى

، ِحينَ  وأَْعَجبَهُمْ  وأَْنفََسهُمْ  منهْم، ا َشبَّ ُجوهُ  أَْدَركَ  فَلَمَّ  أُمُّ  وَماتَتْ  منهْم، اْمَرأَةً  َزوَّ

جَ  بَْعَدما إْبَراِهيمُ  فََجاءَ  إْسَماِعيَل،  فََسأَلَ  إْسَماِعيَل، يَِجدْ  فَلَمْ  تَِرَكتَهُ، يَُطالِعُ  إْسَماِعيلُ  تََزوَّ

، نَْحنُ  فَقالَتْ  وهَْيئَتِِهْم، َعْيِشِهمْ  عن َسأَلَهَا ثُمَّ  نَا،لَ  يَْبتَِغي َخَرجَ : فَقالَتْ  عْنه اْمَرأَتَهُ   بَشر 

ٍة، ِضيقٍ  في نَْحنُ   وقُولِي السَّاَلَم، عليه فَاْقَرئِي َزْوُجكِ  َجاءَ  فَإَِذا: قالَ  إلَْيِه، فََشَكتْ  وِشدَّ

ا بَابِِه، َعتَبَةَ  يَُغيِّرْ  له : قالَتْ  أََحٍد؟ ِمن َجاَءُكمْ  هلْ : فَقالَ  شيئًا، آنَسَ  َكأنَّهُ  إْسَماِعيلُ  َجاءَ  فَلَمَّ

 في أنَّا فأْخبَْرتُهُ  َعْيُشنَا، كيفَ  وَسأَلَنِي فأْخبَْرتُهُ، َعْنكَ  فََسأَلَنَا وَكَذا، َكَذا شيخٌ  َجاَءنَا نََعْم،

ٍة، َجْهدٍ   ويقولُ  السَّاَلَم، َعلَْيكَ  أَْقَرأَ  أَنْ  أََمَرنِي نََعْم،: قالَتْ  بشيٍء؟ أَْوَصاكِ  فَهلْ : قالَ  وِشدَّ

جَ  فَطَلَّقَهَا، بأَْهلِِك، الَحقِي أُفَاِرقَِك، أَنْ  أََمَرنِي وقدْ  أَبِي، َذاكِ : قالَ  بَابَِك، َعتَبَةَ  َغيِّرْ   وتََزوَّ

ُ، َشاءَ  ما إْبَراِهيمُ  عْنهمْ  فَلَبِثَ  أُْخَرى، منهمْ   اْمَرأَتِهِ  علَى فََدَخلَ  يَِجْدهُ، فَلَمْ  بَْعدُ  أَتَاهُمْ  ثُمَّ  هللاَّ

 وهَْيئَتِِهْم، َعْيِشِهمْ  عن وَسأَلَهَا أَْنتُْم؟ كيفَ : قالَ  لَنَا، يَْبتَِغي َخَرجَ : فَقالَتْ  عْنه، فََسأَلَهَا

ِ، علَى وأَْثنَتْ  وَسَعٍة، بَخْيرٍ  نَْحنُ : فَقالَتْ   فَما قالَ  اللَّْحُم، قالتِ  َطَعاُمُكْم؟ ما: فَقالَ  هللاَّ

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  والَماِء، اللَّْحمِ  في لهمْ  بَاِركْ  اللَّهُمَّ : قالَ . الَماءُ  قالتِ  ْم؟َشَرابُكُ 

، يَوَمئذٍ  لهمْ  يَُكنْ  ولَمْ : وسلَّمَ   عليهما يَْخلُو ال فَهُما: قالَ . فِيهِ  لهمْ  َدَعا لهمْ  كانَ  ولو َحبٌّ

ةَ  بغيرِ  أََحدٌ   يُْثبِتُ  وُمِريهِ  السَّاَلَم، عليه فَاْقَرئِي َزْوُجكِ  َجاءَ  فَإَِذا: قالَ  يَُوافِقَاهُ، لَمْ  إالَّ  َمكَّ

ا بَابِِه، َعتَبَةَ   َحَسنُ  شيخٌ  أَتَانَا نََعْم،: قالَتْ  أََحٍد؟ ِمن أَتَاُكمْ  هلْ : قالَ  إْسَماِعيلُ  َجاءَ  فَلَمَّ

 بَخْيٍر، أنَّا فأْخبَْرتُهُ  َعْيُشنَا كيفَ  فََسأَلَنِي فأْخبَْرتُهُ، َعْنكَ  فََسأَلَنِي عليه، وأَْثنَتْ  الهَْيئَِة،

 بَابَِك، َعتَبَةَ  تُْثبِتَ  أَنْ  ويَأُْمُركَ  السَّاَلَم، َعلَْيكَ  يَْقَرأُ  هو نََعْم،: قالَتْ  بشيٍء، فأْوَصاكِ : قالَ 

ُ، َشاءَ  ما عْنهمْ  لَبِثَ  ثُمَّ  أُْمِسَكِك، أَنْ  أََمَرنِي الَعتَبَةُ، وأَْنتِ  أَبِي َذاكِ : قالَ   بَْعدَ  َجاءَ  ثُمَّ  هللاَّ

ا َزْمَزَم، ِمن قَِريبًا َدْوَحةٍ  تَْحتَ  له نَْباًل  يَْبِري وإْسَماِعيلُ  ذلَك،  فََصنََعا إلَْيِه، قَامَ  َرآهُ  فَلَمَّ

َ  إنَّ  إْسَماِعيُل، يا قالَ  ثُمَّ  بالَوالِِد، والَولَدُ  بالَولَدِ  الَوالِدُ  يَْصنَعُ  كما : قالَ  بأَْمٍر، أََمَرنِي هللاَّ

َ  فإنَّ : قالَ  وأُِعينَُك،: قالَ  وتُِعينُنِي؟: قالَ  َربَُّك، أََمَركَ  ما فَاْصنَعْ   هَا أَْبنِيَ  أَنْ  أََمَرنِي هللاَّ

 ِمنَ  القََواِعدَ  َرفََعا ذلكَ  فَِعْندَ : قالَ  َحْولَهَا، ما علَى ُمْرتَفَِعةٍ  أََكَمةٍ  إلى وأََشارَ  بَْيتًا، هُنَا

 بهذا َجاءَ  البِنَاُء، اْرتَفَعَ  إَذا حتَّى يَْبنِي، وإْبَراِهيمُ  بالِحَجاَرةِ  يَأْتي إْسَماِعيلُ  فََجَعلَ  لبَْيِت،ا
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: يَقُواَلنِ  وهُما الِحَجاَرةَ، يُنَاِولُهُ  وإْسَماِعيلُ  يَْبنِي وهو عليه، فَقَامَ  له فََوَضَعهُ  الَحَجرِ 

 يَُدوَرا حتَّى يَْبنِيَانِ  فََجَعاَل : قالَ  ،[128: البقرة{ ]الَعلِيمُ  السَِّميعُ  أَْنتَ  إنَّكَ  ِمنَّا تَقَبَّلْ  َربَّنَا}

 [.128: البقرة{ ]الَعلِيمُ  السَِّميعُ  أَْنتَ  إنَّكَ  ِمنَّا تَقَبَّلْ  َربَّنَا: }يَقُواَلنِ  وهُما البَْيتِ  َحْولَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0035: الرقم أو الصفحة

ويظهر االنقياد والخضوع لخالق السماء واألرض، وهللا تعالى جعل المناسك  --2

وهللا كريم --3ومواقف الحج أمكنة للتخلص من الذنوب وطلب الرحمة من هللا، 

فأرسل خاتم النبيين محمدا صلّى رحيم. وقد أجاب هللا دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل، 

 هللا عليه وسلم رسوال من العرب،

وأكرم هللا أمة العرب، فجعلها باإلسالم خير األمم، وكان لها السيادة والمجد --2

والسلطة في المشارق والمغارب، حينا من الزمان، وكان منها ومن المسلمين غير 

القضاء والعلم والفكر واألدب العرب رجال هم مفخرة التاريخ في العدل والسياسة و

 والحضارة.

أما بناء الكعبة: فكان بالطين والحجارة، وظل كذلك إلى أن هدمتها قريش --5

وأعادوا بناءها، ورفعوها عن األرض عشرين ذراعا، وتم وضع الحجر من قبل 

النبي صلّى هللا عليه وسلم وهو شاب قبل البعثة، ألنهم حّكموا أول من يطلع عليهم، 

فحّكموه، ووضع الحجر في ثوب، ثم  فطلع عليهم رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم،

أمر سيد كل  قبيلة، فأعطاه ناحية من الثوب، ثم ارتقى هو، فرفعوا إليه الحجر 

األسود، فكان هو يضعه صلّى هللا عليه وسلم. ولم يدخلوا حجر الكعبة في البناء أي 

كنه رأى النبي تجديد البناء، لحجر إسماعيل من جهة الشمال، لعجز النفقة لديهم، ثم 

 لم يفعل خشية ان تنكر قلوب الناس ذلك 

 يا:  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال

 وَجَعْلتُ  باألْرِض، فأْلَزْقتُها الَكْعبَةَ، لَهََدْمتُ  بِشْرٍك، َعْهدٍ  َحديثُو قَْوَمكِ  أنَّ  لَْوال عائَِشةُ،

 قَُرْيًشا فإنَّ  الِحْجِر، ِمنَ  أْذُرعٍ  ِستَّةَ  فيها وِزْدتُ  َغْربِيًّا، وبابًا َشْرقِيًّا، بابًا: بابَْينِ  لها

 .الَكْعبَةَ  بَنَتِ  َحْيثُ  اْقتََصَرْتها

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 5000) ومسلم ،(5193) البخاري أخرجه:  التخريج
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ِ  َرسولُ  لي قالَ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  لَْواَل : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 فإنَّ  السَّاَلُم، عليه إْبَراِهيمَ  أََساسِ  علَى لَبَنَْيتُهُ  ثُمَّ  البَْيَت، لَنَقَْضتُ  بالُكْفرِ  قَْوِمكِ  َحَداثَةُ 

 .َخْلفًا له وَجَعْلتُ  بنَاَءهُ  اْستَْقَصَرتْ  قَُرْيًشا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5191: الرقم أو الصفحة

 (5000) ومسلم له، واللفظ( 5191) البخاري أخرجه:  التخريج

رَرْين أيَسرِ  ارتِكابِ  على َدليلٌ : الحديث   في --5  قُصور ألنَّ  ألْكبَِرهما؛ دفًعا الضَّ

 .دينِِهم عن وُرجوِعِهم الُمسلِمينَ  من طائِفةٍ  افتِتانِ  من أيَسرُ  البَيت

ين في إلَيه تُساسُ  بما تُساسُ  النُّفوسَ  أنَّ : وفيه --2  يُْتَركَ  بأن الفَرائِضِ  َغيرِ  ِمن الدِّ

 .ِمنها يُنِكرون ما النَّاسِ  عن ويُْرفَعَ 

 ألم: لها قال وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيَّ  أنَّ  عن عائشة أم المؤمنينوفي الصحيح 

 هللاِ، رسولَ  يا: فقُلتُ  إبراهيَم؟ قَواِعدِ  على استَْقَصروا الَكعبةَ  بنَُوا حينَ  قَوَمكِ  أنَّ  تََريْ 

ها أفال  إنْ : ُعَمرَ  ابنُ  فقال بالُكفِر، قَوِمكِ  ِحْدثانُ  لْوال: فقال إبراهيَم؟ قَواِعدِ  على تَُردُّ

 رسولَ  أَرى فال وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  ِمن الَحديثَ  هذا سِمَعتْ  عائِشةُ  كانَتْ 

كنَينِ  استاِلمَ  تَركَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ   يَتِمَّ  لم البَيتَ  أنَّ  إالَّ  الَحَجرَ  يَليانِ  اللذينِ  الرُّ

 .إبراهيمَ  قَواِعدِ  على

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  03500: الرقم أو الصفحة المسند

 الشيخين شرط

 ،(0800) والنسائي ،(5000) ومسلم ،(5190) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 03500) وأحمد

غزا أهل الشام في عهد األمويين عبد هللا بن الزبير، ووهت الكعبة من ثم لما --6

حريقهم، أعاد بناءها ابن الزبير، وبناها على ما أخبرته عائشة، وزاد فيه خمسة 

أذرع من الحجر، وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعا، فزاد في طوله عشرة أذرع، 

 منه، كما روى مسلم في صحيحة. وجعل لها بابين، أحدهما يدخل منه، واآلخر يخرج

ا:  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  ِحينَ  ُمَعاِويَةَ، بنِ  يَِزيدَ  َزَمنَ  البَْيتُ  اْحتََرقَ  لَمَّ

اِم، أَْهلُ  َغَزاهَا بَْيرِ  ابنُ  تََرَكهُ  َكاَن، ما أَْمِرهِ  ِمن فَكانَ  الشَّ  الَمْوِسمَ  النَّاسُ  قَِدمَ  حتَّى الزُّ

ئَهُْم، أَنْ  يُِريدُ  بَهُْم، أَوْ  يَُجرِّ اِم، أَْهلِ  علَى يَُحرِّ ا الشَّ  النَّاُس، أَيُّهَا يا: قالَ  النَّاُس، َصَدرَ  فَلَمَّ
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 ابنُ  قالَ  منها؟ َوهَى ما أُْصلِحُ  أَوْ  بنَاَءهَا؟ أَْبنِي ثُمَّ  أَْنقُُضهَا الَكْعبَِة، في َعلَيَّ  أَِشيُروا

 أَْسلَمَ  بَْيتًا َوتََدعَ  منها، َوهَى ما تُْصلِحَ  أَنْ  أََرى فِيهَا، َرْأيٌ  لي فُِرقَ  قدْ  فإنِّي: َعبَّاسٍ 

ُ  َصلَّى النبيُّ  َعلَْيهَا َوبُِعثَ  َعلَْيهَا، النَّاسُ  أَْسلَمَ  َوأَْحَجاًرا عليه، النَّاسُ   فَقالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

بَْيرِ  ابنُ  هُ، حتَّى َرِضيَ  ما بَْيتُهُ، اْحتََرقَ  أََحُدُكمُ  كانَ  لو: الزُّ  إنِّي َربُِّكْم؟ بَْيتُ  فَكيفَ  يُِجدَّ

ا أَْمِري، علَى َعاِزمٌ  ثُمَّ  ثَاَلثًا، َربِّي ُمْستَِخيرٌ   أَنْ  علَى َرْأيَهُ  أَْجمع الثَّاَلثُ  َمَضى فَلَمَّ

لِ  يَْنِزلَ  أَنْ  النَّاسُ  فَتََحاَماهُ  يَْنقَُضهَا، َماِء، ِمنَ  أَْمرٌ  فيه يَْصَعدُ  النَّاسِ  بأَوَّ  َصِعَدهُ  حتَّى السَّ

ا ِحَجاَرةً، منه فأْلقَى َرُجٌل،  به بَلَُغوا حتَّى فَنَقَُضوهُ  تَتَابَُعوا شيءٌ  أََصابَهُ  النَّاسُ  يََرهُ  لَمْ  فَلَمَّ

بَْيرِ  ابنُ  فََجَعلَ  األْرَض، تُورَ  َعلَْيهَا فََستَّرَ  أَْعِمَدةً، الزُّ  ابنُ  َوقالَ . بنَاُؤهُ  اْرتَفَعَ  حتَّى السُّ

بَْيرِ  ُ  َصلَّى النبيَّ  إنَّ : تَقُولُ  َعائَِشةَ  َسِمْعتُ  إنِّي: الزُّ  النَّاسَ  أنَّ  لَْواَل : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ي ما النَّفَقَةِ  ِمنَ  ِعنِدي َوليسَ  بُكْفٍر، َعْهُدهُمْ  َحِديثٌ   ِمنَ  فيه أَْدَخْلتُ  لَُكْنتُ  بنَائِِه، علَى يُقَوِّ

 فأنَا: قالَ . منه يَْخُرُجونَ  َوبَابًا منه، النَّاسُ  يَْدُخلُ  بَابًا لَهَا َولََجَعْلتُ  أَْذُرٍع، َخْمسَ  الِحْجرِ 

 حتَّى الِحْجرِ  ِمنَ  أَْذُرعٍ  َخْمسَ  فيه فََزادَ : قالَ  النَّاَس، أََخافُ  َولَْستُ  أُْنفُِق، ما أَِجدُ  اليومَ 

ا أَْبَدى  ِذَراًعا، َعْشَرةَ  ثََمانِيَ  الَكْعبَةِ  طُولُ  َوكانَ  البِنَاءَ  هعلي فَبَنَى إلَْيِه، النَّاسُ  نَظَرَ  أُّسً

ا  يُْدَخلُ  أََحُدهُما: بَابَْينِ  له َوَجَعلَ  أَْذُرٍع، َعْشرَ  طُولِهِ  في فََزادَ  اْستَْقَصَرهُ، فيه َزادَ  فَلَمَّ

ا. منه يُْخَرجُ  َواآلَخرُ  منه، بَْيرِ  ابنُ  قُتِلَ  فَلَمَّ اجُ  َكتَبَ  الزُّ  َمْرَوانَ  بنِ  الَملِكِ  عبدِ  إلى الَحجَّ

بَْيرِ  اْبنَ  أنَّ  َويُْخبُِرهُ  بذلكَ  يُْخبُِرهُ   أَْهلِ  ِمن الُعُدولُ  إلَْيهِ  نَظَرَ  أُس   علَى البِنَاءَ  َوَضعَ  قدْ  الزُّ

ةَ، بَْيرِ  اْبنِ  تَْلِطيخِ  ِمن لَْسنَا إنَّا: الَملِكِ  عبدُ  إلَْيهِ  فََكتَبَ  َمكَّ ا شيٍء، في الزُّ  في َزادَ  ما أَمَّ

هُ، طُولِهِ  ا فأقِرَّ هُ  الِحْجرِ  ِمنَ  فيه َزادَ  ما َوأَمَّ  فَنَقََضهُ  فَتََحهُ، الذي البَابَ  َوُسدَّ  بنَائِِه، إلى فَُردَّ

 .بنَائِهِ  إلى َوأََعاَدهُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة

يَّةُ : الحديث وفي ْأيِ  أُولِي استشارةِ  أهمِّ  والخبرةِ  الرَّ

وروي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة،  --8

وأن يرّده على بناء ابن الزبير، لما جاء عن النّبي صلّى هللا عليه وسلم، وامتثله ابن 

فقال له مالك: ناشدتك هللا يا أمير المؤمنين، أال تجعل بهذا البيت ملعبة  الزبير،

للملوك، ال يشاء أحد منهم، إال نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور 

 (088/5)إكمال المعلم بفوائد مسلم .الناس

وأما كسوة الكعبة، فقال العلماء: ال ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء، فإنه  --7

 هدي إليها، وال ينقص منها شيء.  م
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الى  500( : اآليات 0لبقرة )سفاه من يرغب عن ملة إبراهيم ]سورة ا -51

500] 

ْنيا َوإ ن ه  ف ي  ل ة  إ ْبراه يَم إ ال  َمْن َسف هَ نَْفَسه  َولَقَد  اْصطَفَْيناه  ف ي الدُّ َوَمْن يَْرَغب  َعْن م 

يَن  ال ح  َن الص  َرة  لَم  يَن )500)اآْلخ  ( 505( إ ْذ قاَل لَه  َربُّه  أَْسل ْم قاَل أَْسلَْمت  ل َرب  اْلعالَم 

وت ن  إ ال   يَن فَال تَم  م  الد  َ اْصطَفى لَك  ى ب ها إ ْبراه يم  بَن يه  َويَْعق وب  يا بَن ي  إ ن  هللا  َوَوص 

ْسل م وَن )  (500َوأَْنت ْم م 

 التفسير 

عن دين إبراهيم عليه السالم إلى غيره من األديان إال من  وال أحد ينصرف - 130

ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضالل، ورضي لها بالهوان. ولقد 

اخترناه في الدنيا رسواًل وخلياًل، وإنه في اآلخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب 

 هللا عليهم، فنالوا أعلى الدرجات.

 لمسارعته إلى اإلسالم حين قال له ربه: أخلص لي العبادة، اختاره هللا - 131

واخضع لي بالطاعة، فقال مجيبًا ربه: أسلمت هلل خالق العباد ورازقهم ومدبر 

 شؤونهم.

ووّصى إبراهيُم أبناءه بهذه الكلمة: }أَْسلَْمُت لَِربِّ اْلَعالَِميَن{، ووّصى بها  - 132

أبناءهما: إن هللا اختار لكم دين اإلسالم، فاستمسكوا  كذلك يعقوُب أبناءه؛ قاال مناديين

 به حتَّى يأتيكم الموت، وأنتم مسلمون هلل ظاهًرا وباطنًا.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

ملة التوحيد واالنقياد  -تندد هذه اآليات بكل من أعرض عن ملة إبراهيم --1

 كرهوا هذه الملة.واإلخالص هلل، وتوبخ الكافرين الذين 

أْمِ  إلى َخَرجَ  نُفَْيلٍ  بنِ  َعْمِرو بنَ  َزْيدَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  يَْسأَلُ  الشَّ

يِن، َعنِ   أِدينَ  أنْ  لََعلِّي إنِّي: فَقالَ  ِدينِِهْم، عن فََسأَلَهُ  اليَهُودِ  ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ويَْتبَُعهُ، الدِّ

ِ، َغَضبِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونُ  ال: فَقالَ  فأْخبِْرنِي، ِدينَُكْم،  َزْيدٌ  قالَ  هللاَّ

ِ، َغَضبِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما ِ  َغَضبِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ  فَهلْ  أْستَِطيُعهُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا هللاَّ

 ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: َزْيدٌ  قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  الَّ إ أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا، يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ   ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  َزْيدٌ  فََخَرجَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ، فََذَكرَ  النََّصاَرى : قالَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما ِ، لَْعنَةِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ  أْستَِطيعُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا َغَضبِهِ  ِمن واَل  هللاَّ

 ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي فَهلْ 



256 
 

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ا هللاَّ  إْبَراِهيمَ  في قَْولَهُمْ  َزْيدٌ  َرأَى فَلَمَّ

ا َخَرَج، السَّاَلمُ  عليه  إْبَراِهيَم، ِدينِ  علَى أنِّي أْشهَدُ  إنِّي اللَّهُمَّ : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  بََرزَ  فَلَمَّ

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

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

وملة اإلسالم قديمة دعا لها األنبياء جميعا، واإلسالم في كالم العرب: الخضوع  --2

واالنقياد للمسلم إليه، وليس كل إسالم إيمانا، لكن كل إيمان إسالم، ألن من آمن باهلل 

فقد استسلم وانقاد هلل، وليس كل من أسلم آمن باهلل، ألنه قد يتكلم فزعا من السيف، وال 

نا، بدليل قوله تعالى: قالَِت اأْلَْعراُب: آَمنَّا، قُْل: لَْم تُْؤِمنُوا، َولِكْن قُولُوا: يكون ذلك إيما

 [ 12/ 29أَْسلَْمنا ]الحجرات 

فأخبر هللا تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمنا، فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمنا، --3

سالم، واإلسالم فإن اإليمان باطن، واإلسالم ظاهر. وقد يطلق اإليمان بمعنى اإل

 ويراد به اإليمان، للزوم أحدهما اآلخر وصدوره عنه.

َمر   أب ي حد ثَنيوفي الصحيح  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعْندَ  نَْحنُ  بْينَما: قالَ  الَخط اب   بن   ع   هللاَّ

 ال الشََّعِر، َسوادِ  َشِديدُ  الثِّياِب، بَياضِ  َشِديدُ  َرُجلٌ  علْينا طَلَعَ  إذْ  يَوٍم، ذاتَ  وسلَّمَ  عليه

فَِر، أثَرُ  عليه يَُرى ُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َجلَسَ  حتَّى أَحٌد، ِمنَّا يَْعِرفُهُ  وال السَّ  وسلََّم، عليه هللاَّ

دُ  يا: َوقالَ . فَِخَذْيهِ  علَى َكفَّْيهِ  وَوَضعَ  ُرْكبَتَْيِه، إلى ُرْكبَتَْيهِ  فأْسنَدَ   َعنِ  أْخبِْرنِي ُمَحمَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فقالَ  اإلْسالِم، ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  تَْشهَدَ  أنْ  اإلْسالمُ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ  وأنَّ  هللاَّ

ًدا ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  ُمَحمَّ الةَ، وتُقِيمَ  وسلََّم، عليه هللاَّ كاةَ، وتُْؤتِيَ  الصَّ  وتَُصومَ  الزَّ

 يَْسأَلُهُ، له فََعِجْبنا: قالَ  َصَدْقَت،: قالَ  َسبِياًل، إلَْيهِ  اْستَطَْعتَ  إنِ  البَْيتَ  وتَُحجَّ  َرَمضاَن،

قُهُ، ِ، تُْؤِمنَ  أنْ : قالَ  اإليماِن، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  ويَُصدِّ  وُرُسلِِه، وُكتُبِِه، وَمالئَِكتِِه، باهللَّ

ِه، َخْيِرهِ  بالقََدرِ  وتُْؤِمنَ  اآلِخِر، واْليَومِ   اإلْحساِن، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  َصَدْقَت،: قالَ  وَشرِّ

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اَعِة، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  يَراَك، فإنَّه تَراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تَراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ  السَّ

ائِلِ  ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنها الَمْسُؤولُ  ما: قالَ   األَمةُ  تَلِدَ  أنْ : قالَ  أماَرتِها، عن فأْخبِْرنِي: قالَ  السَّ

اءِ  ِرعاءَ  العالَةَ  الُعراةَ  الُحفاةَ  تََرى وأَنْ  َربَّتَها،  اْنطَلَقَ  ثُمَّ : قالَ  البُْنياِن، في يَتَطاَولُونَ  الشَّ

ائُِل؟ َمنِ  أتَْدِري ُعَمرُ  يا: لِي قالَ  ثُمَّ  َملِيًّا، فَلَبِْثتُ  ُ : قُلتُ  السَّ  فإنَّه: قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ

 .ِدينَُكمْ  يَُعلُِّمُكمْ  أتاُكمْ  ِجْبِريلُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  9: الرقم أو الصفحة

 .الَخمسةِ  اإلْسالمِ  أركانِ  بَيانُ : الَحديث   في --5
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تَّةِ  اإليمانِ  أركانِ  بَيانُ : وفيه --2  .السِّ

 .وَغيِره التَّواُضعِ  ِمنَ  الِعلمِ  طالِبِ  آدابِ  بَعضِ  بَيانُ : وفيه --3

ائِلُ  به يَْنتَفِعُ  الِعلمَ  وأنَّ  الِعلِم، بَركةِ  على َدليلٌ : وفيه --2  .والُمجيبُ  السَّ

يَّةُ : وفيه --5  .والطَّاعةِ  الَعملِ  في اإلْتقانِ  أهمِّ

حابةِ  أدبِ  ُحسنِ  بَيانُ : وفيه --6  .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللا َرسولِ  مع الصَّ

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  على السَّالمُ  عليه ِجْبِريلَ  نُزولِ  أْحوالِ  بَيانُ : وفيه --8

 ووصى باإلسالم إبراهيم ويعقوب، ألنه الدين الحق، وبنو إبراهيم:--2

إسماعيل، وأمه هاجر القبطية، وهو أكبر ولده، نقله إلى مكة وهو رضيع له سنتان، 

وولد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة، ومات وله مائة وسبع وثالثون سنة، وكان 

سنه يوم مات أبوه إبراهيم عليهما السالم تسعا وثمانين سنة، وهو الذبيح في قول 

 مشهور. 

ولده: الروم واليونان واألرمن ونحوهم وبنو إسرائيل،  وإسحاق: أّمه سارة .ومن--5

وعاش إسحاق مائة وثمانين سنة، ومات باألرض المقدسة، ودفن عند أبيه إبراهيم 

)تفسير القرطبي  الخليل عليهما السالم. ودخل يعقوب فيمن أوصى إبراهيم.

501/0) 

إبراهيم، وأوصى ولم ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيم، وإنما ولد بعد موت --6

يعقوب بنيه كما فعل إبراهيم، عاش يعقوب مائة وسبعا وأربعين سنة، ومات بمصر، 

وأوصى أن يحمل إلى األرض المقدسة، ويدفن عند أبيه إسحاق، فحمله يوسف ودفنه 

  عنده.

 وُسفُ يُ  الَكِريمِ  اْبنِ  الَكِريمِ  اْبنِ  الَكِريمِ  ابنُ  اْلَكِريمُ  وفي الصحيح عن عبدهللا بن عمر

 .السَّالَمُ  عليهمُ  - إْبراِهيمَ  بنِ  إْسحاقَ  بنِ  يَْعقُوبَ  ابنُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو

وبما أن اإلسالم قديم وهو دعوة كل األنبياء، أوصى إبراهيم ويعقوب بالتزامه، --8

فقاال: الزموا اإلسالم وداوموا عليه وال تفارقوه حتى تموتوا، فأتى بلفظ موجز 

يتضمن المقصود، ويتضمن وعظا وتذكيرا بالموت، وذلك أن المرء يتحقق أنه 
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تيه الموت إال وهو عليه، فقد توجه يموت، وال يدري متى، فإذا أمر بأمر ال يأ

 الخطاب من وقت األمر دائبا الزما.

فظاهر قوله تعالى: فَال تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسلُِموَن: وهو النهي عن  الموت إال على --7

حالة اإلسالم، غير مراد، وإنما المقصود األمر بالثبات على اإلسالم إلى حين الموت، 

.)تفسير البحر المحيط « 1»يقة عن كونهم على خالف اإلسالم فهو نهي في الحق

088/5) 

حمنِ  هللاِ  بسمِ : َوصاياهم ُصدورِ  في يكتُبونَ  كانوا وفي الصحيح عن أنس بن مالك  الرَّ

حيِم،  له، شريكَ  ال وحَده هللاُ  إالَّ  إلهَ  ال أنْ  يشهَدُ : فاُلنٍ  ابنُ  فاُلنُ  به أوصى ما هذا الرَّ

ًدا وأنَّ   في َمن يبَعثُ  هللاَ  وأنَّ  فيها، ريبَ  ال آتيةٌ  السَّاعةَ  وأنَّ  ورسولُه، عبُده محمَّ

 هللاَ  ويُِطيعوا بينهم، ذاتَ  ويُْصلِحوا هللاَ  يتَّقوا أنْ  أهلِه ِمن تَركَ  َمن وأَْوَصى القُبوِر،

 إِنَّ  بَنِيَّ  يَا: }ويعقوبُ  بَنِيهِ  إبراهيمُ  به أَْوصى بما وأَْوصاهم ُمْؤمنيَن، كانوا إنْ  ورسولَه

 َ ينَ  لَُكمُ  اْصطَفَى هللاَّ  [.132: البقرة{ ]ُمْسلُِمونَ  َوأَْنتُمْ  إاِلَّ  تَُموتُنَّ  فاََل  الدِّ

 الغليل إرواء:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5351: الرقم أو الصفحة

 ،(3100) والبزار ،(53058(( )المصنف)) في عبدالرزاق أخرجه:  التخريج

 (5/515) والدارقطني

 أْجلِ  ِمن لَِغيٍَّة، كانَ  وإنْ  ُمتََوفًّى، َمْولُودٍ  ُكلِّ  علَى يَُصلَّى وفي الصحيح عن أبي هريرة

ةً، أبُوهُ  أوْ  اإلْساَلَم، أبََواهُ  يَدَِّعي اإلْساَلِم، فِْطَرةِ  علَى ُولِدَ  أنَّه هُ  َكانَتْ  وإنْ  َخاصَّ  علَى أُمُّ

 أْجلِ  ِمن يَْستَِهلُّ  ال َمن علَى يَُصلَّى واَل  عليه، ُصلِّيَ  َصاِرًخا اْستَهَلَّ  إَذا اإلْساَلِم، غيرِ 

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أبَا فإنَّ  ِسْقطٌ  أنَّه ُث، كانَ  عْنه، هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  يَُحدِّ

َدانِهِ  فأبََواهُ  الفِْطَرِة، علَى يُولَدُ  إالَّ  َمْولُودٍ  ِمن ما َرانِِه، أوْ  يُهَوِّ َسانِِه، أوْ  يُنَصِّ  تُْنتَجُ  كما يَُمجِّ

ونَ  هلْ  َجْمَعاَء، بَِهيَمةً  البَِهيَمةُ  ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أبو يقولُ  ثُمَّ  َجْدَعاَء، ِمن فِيهَا تُِحسُّ  هللاَّ

ِ  فِْطَرةَ : }عْنه  .اآليَةَ [ 30: الروم{ ]َعلَْيهَا النَّاسَ  فََطرَ  الَّتي هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5019: الرقم أو الصفحة

( : 0إبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبراهيم ويعقوب ]سورة البقرة ) -26

 [501الى  500اآليات 
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ْنت ْم  ْن بَْعد ي قال وا نَْعب د  أَْم ك  ش َهداَء إ ْذ َحَضَر يَْعق وَب اْلَمْوت  إ ْذ قاَل ل بَن يه  ما تَْعب د وَن م 

وَن ) ْسل م  داً َونَْحن  لَه  م  يَل َوإ ْسحاَق إ لهاً واح  ( 500إ لَهَك َوإ لهَ آبائ َك إ ْبراه يَم َوإ ْسماع 

ة  قَْد َخلَْت لَها ما َكَسبَتْ  ا كان وا يَْعَمل وَن ) ت ْلَك أ م  ْم ما َكَسْبت ْم َوال ت ْسئَل وَن َعم  ( 505َولَك 

َن  ل ةَ إ ْبراه يَم َحن يفاً َوما كاَن م  َوقال وا ك ون وا ه وداً أَْو نَصارى تَْهتَد وا ق ْل بَْل م 

ْشر ك يَن ) يَل  ( ق ول وا آَمن ا ب اَّلل   َوما أ ْنز َل إ لَْينا َوما أ ْنز لَ 501اْلم  إ لى إ ْبراه يَم َوإ ْسماع 

ْن َرب ه ْم ال  يسى َوما أ وت َي الن ب يُّوَن م  َوإ ْسحاَق َويَْعق وَب َواأْلَْسباط  َوما أ وت َي م وسى َوع 

ْسل م وَن ) ْنه ْم َونَْحن  لَه  م  ق  بَْيَن أََحد  م  ْثل  ما آَمْنت ْم ب ه  فَقَد  503ن فَر  ( فَإ ْن آَمن وا ب م 

يع  اْلَعل يم  ) قاق  فََسيَْكف يَكه م  هللا   َوه َو الس م   (501اْهتََدْوا َوإ ْن تََول ْوا فَإ ن ما ه ْم ف ي ش 

 التفسير 

أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة، حين قال ألبنائه سائاًل  - 133

إلهك وإله آبائك إبراهيم إياهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا جوابًا لسؤاله: نعبد 

 وإسماعيل وإسحاق، إلهًا واحًدا ال شريك له، ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون.

تلك أمة قد مضت فيمن مضى قبلكم من األمم، وأفضت إلى ما قدمت من  - 132

عمل، فلها ما كسبت من َحسن أو سيئ ولكم ما كسبتم، وال تُْسألون عن أعمالهم، وال 

مالكم، وال يؤاَخذ أحٌد بذنب غيره، بل يُجاَزى كل واحد بما قدم، فال يُْسألون عن أع

يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحًدا لن ينفعه بعد رحمة هللا 

 غير عمله الصالح.

وقال اليهود لهذه األمة: كونوا يهوًدا تسلكوا سبيل الهداية، وقال النصارى:  - 135

مجيبًا إياهم: بل نتبع دين  -أيها النبي-سبيل الهداية. قل كونوا نصارى تسلكوا 

إبراهيم، المائل عن األديان الباطلة إلى الدين الحق، ولم يكن ممن أشركوا مع هللا 

 أحًدا.

ألصحاب هذه الدعوى الباطلة من يهود ونصارى:  -أيها المؤمنون-قولوا  - 136

بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل آمنا باهلل وبالقرآن الَّذي أنزل إلينا، وآمنا 

وإسحاق ويعقوب، وآمنا بما أنزل على األنبياء من ولد يعقوب، وآمنا بالتوراة التي 

آتاها هللا موسى، واإلنجيل الَّذي آتاه هللا عيسى، وآمنا بالكتب التي آتاها هللا األنبياء 

نؤمن بهم جميًعا، جميًعا، ال نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل 

 ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون.

فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانًا مثل إيمانكم؛ فقد اهتدوا  - 138

إلى الطريق المستقيم الَّذي ارتضاه هللا، وإن أعرضوا عن اإليمان بأن كذبوا باألنبياء 

فإن هللا سيكفيك  -أيها النبي-فال تحزن  كلهم أو ببعضهم فإنما هم في اختاِلف وِعداء،
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أذاهم، ويمنعك من شرهم، وينصرك عليهم، فهو السميع ألقوالهم، والعليم بنياتهم 

 وأفعالهم.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

أمة، دلت آية: قالُوا: نَْعبُُد إِلهََك َوإِلهَ آبائَِك ... اآلية على أن دين هللا واحد في كل  -1

وعلى لسان كل نبي، فهو دين التوحيد الخالص هلل، واإلذعان لجميع األنبياء، كما قال 

ْينا بِِه  ى بِِه نُوحاً، َوالَِّذي أَْوَحْينا إِلَْيَك، َوما َوصَّ يِن ما َوصَّ تعالى: َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ

يَن، َوال تَتَفَ  قُوا فِيِه ]الشورى إِْبراِهيَم َوُموسى َوِعيسى أَْن أَقِيُموا الدِّ  [ .13/ 22رَّ

تٍ  إخَوةٌ  األنبياءُ   وفي الصحيح عن أبي هريرة هاتُهم واِحٌد، ِدينُهم: لَعالَّ  وأنا َشتَّى، وأُمَّ

، وبَينَه بَيني يَُكنْ  لم أِلنَّه َمريَم، ابنِ  بعيسى النَّاسِ  أْولى  رأَيتُموه فإذا ناِزٌل، وإنَّه نَبيٌّ

 لم وإنْ  يَقطُُر، َرأَسه كأنَّ  َسْبطٌ  والبَياِض، الُحمرةِ  إلى َمربوعٌ  َرُجلٌ  فإنَّه فاْعِرفوه،

َرتَْيِن، بَينَ  بَلٌَل، يُِصْبه ليَب، فيَكِسرُ  ُمَمصَّ  ويُعطِّلُ  الِجزيةَ، ويََضعُ  الِخنزيَر، ويَقتُلُ  الصَّ

 الَمسيحَ  َزمانِه في هللاُ  ويُهلِكُ  اإلسالِم، َغيرَ  ُكلُّها، الِملَلُ  َزمانِه في تَهلِكَ  حتى الِملََل،

الَ  اَب، الدَّجَّ  والنُّمورُ  َجميًعا، األَسدِ  مع اإلبِلُ  تَرتَعَ  حتى األرِض، في األَمنَةُ  وتَقَعُ  الَكذَّ

ئابُ  البَقَِر، مع بيانُ  ويَلَعبَ  الَغنَِم، مع والذِّ  بَعُضهم يَُضرُّ  ال بالَحيَّاِت، والِغْلمانُ  الصِّ

 .ويَدفِنونه الُمسلِمونَ  عليه فيَُصلِّي يُتََوفَّى ثم يَمُكَث، أنْ  هللاُ  شاءَ  ما فيَمُكثُ  بَْعًضا،

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8300: الرقم أو الصفحة

 باختالف( 5005) داود وأبو مختصراً،( 0550) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 8300) وأحمد يسير،

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

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

 .يسير باختالف( 8300) وأحمد ،(5005) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يقوم على أمرين: ولقد حث القرآن على اتباع الدين الواحد الذي -2

 التوحيد ونبذ الشرك والوثنية بمختلف األنواع. -األول

 االستسالم هلل والخضوع له في جميع األعمال. -الثاني

فمن لم يتصف باألمرين معا فليس بمسلم، وال على نهج الدين القيم الذي دعا إليه 

 األنبياء، ومنهم النّبي صلّى هللا عليه وسلم.
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نيف هو الدين الذي دعا إليه محمد صلّى هللا عليه وسلم وأتباعه، فدين إبراهيم الح--3

 وكان إبراهيم حنيفا، أي مائال عن األديان المكروهة إلى الدين الحق.

أْمِ  إلى َخَرجَ  نُفَْيلٍ  بنِ  َعْمِرو بنَ  َزْيدَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  يَْسأَلُ  الشَّ

يِن، َعنِ   أِدينَ  أنْ  لََعلِّي إنِّي: فَقالَ  ِدينِِهْم، عن فََسأَلَهُ  اليَهُودِ  ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ويَْتبَُعهُ، الدِّ

ِ، َغَضبِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونُ  ال: فَقالَ  فأْخبِْرنِي، ِدينَُكْم،  َزْيدٌ  قالَ  هللاَّ

ِ، َغَضبِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما ِ  َغَضبِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ  فَهلْ  أْستَِطيُعهُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا هللاَّ

 ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: َزْيدٌ  قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا، يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ   ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  َزْيدٌ  َخَرجَ فَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ، فََذَكرَ  النََّصاَرى : قالَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما ِ، لَْعنَةِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ  أْستَِطيعُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا َغَضبِهِ  ِمن واَل  هللاَّ

 ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي فَهلْ 

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ا هللاَّ  إْبَراِهيمَ  في قَْولَهُمْ  َزْيدٌ  َرأَى فَلَمَّ

ا َخَرَج، السَّاَلمُ  عليه  إْبَراِهيَم، ِدينِ  علَى أنِّي أْشهَدُ  إنِّي اللَّهُمَّ : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  بََرزَ  فَلَمَّ

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

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

ما يغاير هذا األصل، فيدعو إلى اإلشراك ومخالفة ملة إبراهيم، بجعل عزير  وكل--2

وكل المعبودات من دون هللا جمادات  ابن هللا، والمسيح ابن هللا، فهو من المشركين.

 كاألوثان والنار والشمس واألحجار.

 َمْعلومٍ  يَْومٍ  لِِميقَاتِ  واآلِخِرينَ  األولِينَ  هللاُ  يَْجَمعُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

:  قال القََضاءِ  فَْصلَ  يَْنتَِظُرونَ  السَّماءِ  إلى أَْبصاُرهُمْ  َشاِخَصةً  ، َسنَةً  أربعينَ  قِياًما

 أيُّها ُمنادٍ  يُناِدي ثُمَّ  الُكْرِسيِّ  إلى العرشِ  ِمنَ  الَغمامِ  ِمنَ  ظُلَلٍ  في وجلَّ  عزَّ  هللاُ  ويَْنِزلُ 

 بهِ  تُْشِرُكوا وال تَْعبُُدوهُ  أنْ  وأمَرُكمْ  وَرَزقَُكمْ  خلقَُكمْ  الذي َربُِّكمُ  من تَْرَضْوا أَْلم الناسُ 

 من َعْدال ذلكَ  أَليسَ  ، الدنيا في ويعبدونَ  يتولونَ  كانُوا ما ِمنكمْ  أناسٍ  كلَّ  يَُولِّيَ  أنْ  شيئًا

:  قال ، الدنيا في ويَتََولَّْونَ  يعبدونَ  كانُوا ما إلى قومٍ  كلُّ  فَيَْنطَلِقُ  ، بلى:  قالوا ؟ َربُِّكمْ 

 وِمْنهُمْ  ، الشمسِ  إلى يَْنطَلِقُ  َمنْ  فَِمْنهُمْ  ، يَْعبُُدونَ  َكانُوا ما أَْشباهُ  لهُمْ  ويمثلُ  ، فَيَْنطَلِقُونَ 

 ويمثلُ :  قال ، يَْعبُدونَ  َكانُوا ما وأْشباهِ  الِحَجاَرةِ  ِمنَ  واألْوثَانِ  ، القمرِ  إلى يَْنطَلِقُ  َمنْ 

 ، ُعَزْيرٍ  َشْيَطانُ  ُعَزْيًرا يَْعبُدُ  كان لَِمنْ  ويمثلُ  ، ِعيَسى َشْيطَانُ  ِعيَسى يَْعبُدُ  كان نْ لِمَ 

تُهُ  محمدٌ  ويَْبقَى  ال لَُكمْ  ما:  فيقولُ  فَيأتيِهمُ  ، وتعالى تباركَ  الربُّ  فيتمثلُ :  قال ، وأُمَّ

 هل:  فيقولُ )  بَْعدُ )  َرأَْيناهُ  ما إِلَهًا لَنا إِنَّ :  فَيقولونَ :  قال ؟ الناسُ  انطلقَ  كما تَْنطَلِقُونَ 

 فيقولُ  قال ، عرفناهُ  ، رأيناهُ  إذا َعالَمةٌ  وبينَهُ  بينَنا إنَّ :  فَيقولونَ  ؟ رأيتُُموهُ  إنْ  تَْعِرفُونَهُ 

 فَيَِخرُّ  ، ساقِهِ  عن يَْكِشفُ  ذلكَ  فعندَ : )  قال)  ، ساقِهِ  عن يَْكِشفُ :  فَيقولونَ  ؟ ماهيَ : 
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ا َطبَقٌ  لِظهِرهِ  كان َمنْ  كلُّ   يُِريُدونَ  ، البَقَرِ  َكَصياِصي ظُهوُرهُمْ  قومٌ  ويَْبقَى ، ساجّدً

ُجودَ  ُجودِ  إلى يُْدَعْونَ  َكانُوا وقد)  ، يَْستَِطيُعونَ  فال السُّ :  يقولُ  ثُمَّ )  سالُِمونَ  وهُمْ  السُّ

 َمنْ  فِمْنهُمْ  ، أَْعمالِِهمْ  قدرِ  على نُوَرهُمْ  فِيُْعِطيِهمْ  ، روؤَسهُمْ  فَيَْرفَُعونَ  ، رؤوَسُكمْ  ارفُعوا

 من أَْصَغرَ  نوَرهُ  يُْعَطى َمنْ  وِمْنهُمْ  ، أيديِهمْ  بين يَْسَعى ، الَعِظيمِ  الَجبَلِ  مثل نُوَرهُ  يُْعطَى

 حتى ذلكَ  من أَْصَغرَ  يُْعطَى َمنْ  وِمْنهُمْ  ، بِيَِمينِهِ  النخلةِ  مثلَ  يُْعطَى َمنْ  وِمْنهُمْ  ، ذلكَ 

 فإذا ، مرةً  ويطفأُ  ، مرةً  يُِضيءُ  ، قََدِمهِ  إِْبهامِ  على نُوَرهُ  يُْعَطى رجاًل  آِخُرهُمْ  يَُكونَ 

 حتى أَماَمهُمْ  وتعالى تباركَ  والربُّ :  قال ، قامَ  طُفِىءَ  وإذا(  وَمَشى)  قدمٌ  قََدَمهُ  أََضاءَ 

وا:  فيقولُ :  قال(  َمِزلَّةٌ  َدْحضٌ )  السَّْيفِ  َكَحدِّ  أَثَُرهُ  فَيَْبقَى النارِ  إلى بِهَمْ  يَُمرَّ   ، ُمرُّ

ونَ   ، َكالبَْرقِ  يَُمرُّ  َمنْ  ،َوِمْنهُمْ  الَعْينِ  كطرفةِ  يَُمرُّ  َمنْ  ِمْنهُمْ  ، نُوِرِهمْ  قدرِ  على فَيَُمرُّ

 يَُمرُّ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الكوكبِ  َكاْنقَِضاضِ  يَُمرُّ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، كالسَّحابِ  يَُمرُّ  َمنْ  وِمْنهُمْ 

يحِ   الذي يَُمرُّ  حتى ، الرجلِ  َكَشدِّ  يَُمرُّ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الفََرسِ  َكَشدِّ  يَُمرُّ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، َكالرِّ

 وتعلقُ  يدٌ  تخرُّ  ، وِرْجلَْيهِ  ويدْيهِ  وجِههِ  على يَْحبُو قََدِمهِ (  إبِهامِ )  ظهرِ  على نوَرهُ  يُعطَى

 يَْخلُصَ  حتى َكذلكَ  يزالُ  فال النارُ  َجَوانِبَهُ  وتُِصيبُ  ، رجلٌ  وتعلقُ  ، رجلٌ  وتخرُّ  ، يدٌ 

 ِمْنها أنجانِي إذْ  ، أحًدا يُْعطِ  لمْ  ما أَْعطَانِي الذي هللِ  الحمدُ :  فقال علْيها وقَفَ  َخلَصَ  فإذا

 أهلِ  ِريحُ  إليهِ  فَيَُعودُ  ، فَيَْغتَِسلُ  الجنةِ  بابِ  عندَ  َغِديرٍ  إلى بهِ  فَيُْنطَلَقُ :  قال رأْيتُها إذْ  بعدَ 

 الجنةَ  أَْدِخْلنِي َربِّ :  فيقولُ  ، البابِ  ِخاللِ  من الجنةِ  في ما فيََرى ، وأَْلَوانُهُمْ  الجنةِ 

ْيتُكَ  وقد الجنةَ  أَتَْسأَلُ ( :  لهُ )  هللاُ  فيقولُ   وبينَها بَْينِي اجعلْ  َربِّ :  فيقولُ  ؟ النارِ  ِمنَ  نَجَّ

 ذلكَ  أَمامَ  َمْنِزلٌ  لهُ  يُْرفَعُ  أوْ  ويََرى ، الجنةَ  فَيدخلُ :  قال َحِسيَسها عُ أَْسمَ  ال حتى ِحجابًا

(  لهُ )  فيقولُ  الَمْنِزلَ  ذلكَ  أعِطنِي!  َربِّ :  فيقولُ  ، ُحْلمٌ  إليهِ  بالنسبةِ  فيهِ  هو ما كأنَّ 

تِكَ  ال فيقولُ  ؟ غيَرهُ  تَْسأَلُ  أَْعطَْيتُكَ  إنْ  لََعلَّكَ   أحسنُ  َمْنِزلٌ  وأنَّى ، غيَرهُ  أسألُكَ  ال وِعزَّ

:  قال ُحْلمٌ  إليهِ  بالنسبةِ  فيهِ  هو ما كأنَّ  ، َمْنِزاًل  ذلكَ  أَمامَ  ويََرى ، فَيَْنِزلُهُ  ، فَيُْعطَاهُ  ؟ ِمْنهُ 

 ؟ غيَرهُ  تَْسأَلُ  أَْعطَْيتُكَ  إنْ  لََعلَّكَ :  لهُ  وتعالى تباركَ  هللاُ  فيقولُ  الَمْنِزلَ  ذلكَ  أعِطنِي َربِّ 

تِكَ  ال:  فيقولُ   يسكتُ  ثُمَّ  ، فَيَْنِزلُهُ  فَيُْعطَاهُ  ؟ ِمْنهُ  أحسنُ  منََزلٌ  وأنَّى(  أسألُكَ  ال)  وِعزَّ

)  ، اْستَْحيَْيتُكَ  حتى َسأَْلتُكَ  قد!  َربِّ :  فيقولُ  ؟ تَْسأَلُ  ال لكَ  ما:  ذكرهُ  جلَّ  هللاُ  فيقولُ 

 ُمْنذُ  الدنيا مثل أُْعِطيَكَ  أنْ  ترضَ  ألمْ :  ذكرهُ  جلَّ  هللاُ  فيقولُ )  اْستَْحيَْيتُكَ  حتى لكَ  أَْقَسْمتُ 

)  ؟ العزةِ  َربُّ  وأنتَ  بي أتهزأُ :  فيقولُ  ؟ أَْضَعافِهِ  وعشَرةَ  أَْفنَْيتُها يومِ  إلى َخلَْقتُها

بُّ  فَيَْضَحكُ   المكانَ  هذا بَلَغَ  إذا مسعودٍ  بنَ  هللاِ  عبدَ  فَرأْيتُ :  قال قولِهِ  من وجلَّ  عزَّ  الرَّ

 بِهذا تَُحدِّثُ  َسِمْعتُكَ  قد!  الرحمنِ  َعْبدِ  أبا يا:  رجلٌ  لهُ  فقال ، َضِحكَ  الَحِديثِ  هذا من

 يَُحدِّثُ  هللاِ  رسولَ  َسِمْعتُ  إنِّي:  فقال ؟ َضِحْكتَ  المكانَ  هذا بَلَْغتَ  كلَّما ، ِمَراًرا الَحِديثِ 

 ،)  أضراَسهُ  تبُدو حتى َضِحكَ  الَحِديثِ  هذا من المكانَ  هذا بَلَغَ  كلَّما ِمَراًرا الحديثَ  هذا

بُّ  فيقولُ :  قال  ، بِالناسِ  أَْلِحْقنِي:  فيقولُ  ، قاِدرٌ  ذلكَ  على ولَِكنِّي ، ال:  ذكرهُ  جلَّ  الرَّ

 قَْصرٌ  لهُ  ُرفِعَ  الناسِ  ِمنَ  َدنا إذا حتى ، الجنةِ  في يرملُ  فَيَْنطَلِقُ .  بِالناسِ  الَحقْ :  فيقولُ 

ةٍ  من  تََراَءى أوْ  ربِّي رأْيتُ :  فيقولُ  ؟ مالكَ  رأَسكَ  ارفعْ :  لهُ  فيقولُ  ، ساِجًدا فَيَِخرُّ  ، ُدرَّ
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 لهُ  فيقالُ  لهُ  للسجودِ  فَيَتَهَيَّأُ  رجاًل  يَْلقَى ثُمَّ  قال َمناِزلِكَ  من َمْنِزلٌ  هو إِنَّما فيقالُ  ، ربِّي لي

انِكَ  من َخاِزنٌ  أنا إِنَّما:  فيقولُ  ، المالئكةِ  ِمنَ  َملَكٌ  أنَّكَ  رأْيتُ :  فيقولُ !  َمهْ :   ، ُخزَّ

 فَيَْنطَلِقُ :  قال عليهِ  أنا ما)  مثل)  على قَْهَرمانٍ  أَْلفُ  يََديَّ  تَْحتَ  ، َعبيِدكَ  من وَعْبدٌ 

ةٍ  من وهوَ  قال ، القصرِ  بابَ  لهُ  يَْفتَحَ  حتى أَماَمهُ  فَةٍ  ُدرَّ  وإْغالقُها وأبوابُها شقائقُها ُمَجوَّ

 بابٍ  كلُّ  ، بابًا سبعونَ  فيها)  بِحمراءَ  ُمبَطَّنَةٌ  َخْضَراءُ  َجْوهََرةٌ  تَْستَْقبِلُهُ  ، ِمْنها وَمفَاتِيُحها

 لَْونِ  َغْيرِ  على َجْوهََرةٍ  إلى تُفِضي جوهرةٍ  كلُّ  مبطنةٍ  ، خضراءُ  جوهرةٍ  إلى يُقِضي

 علْيها ، َعْيناءُ  َحْوَراءُ  أَْدناهُنَّ  ، وَوصائِفُ  وأزواجٌ  ُسُررٌ  َجْوهََرةٍ  كلِّ  في ، األُْخَرى

 أَْعَرضَ  إذا ِمْرآتُها وَكبُِدهُ  ، ِمْرآتُهُ  َكبُِدها ، ُحلَلِها وَراءِ  من ساقِها ُمخُّ  يَُرى ُحلَّةً  سبعونَ 

ا ِضْعفًا سبعينَ  َعْينِهِ  في اْزَداَدتْ  إِْعَراَضةً  َعْنها  لَقَدِ  وهللاِ :  لها فيقولُ  ذلكَ  قبلَ  كانَتْ  َعمَّ

 لقد(  وهللاِ )  وأنت لهُ  وتَقُولَ  ، ذلكَ  قبلَ  ُكْنتِ  عما ِضْعفًا سبعينَ  َعْينِي في اْزَدْدتِ 

:  لهُ  فيقالُ  ، فيشرف.  أشرف ، أشرف:  لهُ  فيقالُ  ضعفا سبعينَ  عيني في ازددت

ثُنا ما تسَمعُ  أال:  عمرُ  لهُ  فقال:  قال بََصُركَ  يُْنفُِذهُ  ، عامٍ  ِمئةِ  مسيرةُ  ملُككَ   أمِّ  ابنُ  يَحدَّ

 مااًل  المؤمنينَ  أَِميرَ  يا:  قال ؟ أعالهُمْ  فَكْيفَ  ، منزاًل  الجنةِ  أهلِ  أَْدنَى عن كعبُ  يا عبدٍ 

 الَحِديثَ  فذكرَ  ، سَمَعتْ  أذنٌ  وال رأَتْ  عينٌ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0185: الرقم أو الصفحة

 .َخْلقِها وِعظَمِ  الجنَِّة، َسَعةِ  بَيانُ : الحديث   وفي --5

 . الُمْؤِمنينَ  بِعباِده هللاِ  َرْحمةِ  َسعةِ  بَيانُ : وفيه --2

ا كانُوا يَْعَملُوَن ]البقرة --6 / 2وال يؤاخذ أحد بذنب أحد، كما دلت آية َوال تُْسئَلُوَن َعمَّ

[ أي ال تحمل ثقل ذنب 162/ 6. وآية َوال تَِزُر واِزَرةٌ ِوْزَر أُْخرى ]األنعام [ 132

 أخرى.

: يعني– الثالثةِ  شرُّ  هو :لها قيلَ  إذا كانت عنها هللا رضي عائشةَ  أن  وفي الصحيح 

نا ولدَ   ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َواَل : }هللاُ  قال أبََوْيه، ِوْزرُ  من عليه ما: وقالت ذلك، عابَتْ  -الزِّ

 [.162:األنعام{ ]أُْخَرى

 الصفحة داود أبي سنن تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  -:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  3/85: الرقم أو

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 .صحيح سنده:  المحدث حكم خالصة|  50/530: الرقم أو الصفحة المسند
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 ،(50390) شيبة أبي وابن له، واللفظ( 50930) عبدالرزاق أخرجه:  التخريج

 (1010) والحاكم

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  نحوَ  أبي مع انطلَْقتُ : قالوفي الصحيح عن أبي رمثة التيمي 

ا وسلََّم، عليه  هذا: أبي لي فقال ال،: قُْلتُ  هذا؟ َمن تَدري هل: أبي لي قال رأَْيتُه، فلمَّ

 هللاِ  رسولَ  أظُنُّ  وكنتُ  ذاك، قال حينَ  فاْقشعَرْرتُ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ 

 ذو: حديثِه في عفَّانُ  قال- َوفرةٌ  له بَشرٌ  فإذا النَّاسَ  يُشبِهُ  ال شيئًا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

ْثنا جلَْسنا، ثُمَّ  أبي، عليه فسلَّمَ  أَخضراِن، ثَوبانِ  عليه ِحنَّاٍء، ِمن َردعٌ  وبها -َوفرةٍ   فتحدَّ

 وَربِّ  إي: قال هذا؟ ابنُكَ : ألبي قال وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  إنَّ  ثُمَّ  ساعةً،

 ِمن ضاِحًكا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فتبسَّمَ  به، أشهَدُ : قال حقًّا؟: قال الَكعبِة،

، أبي َحلِفِ  وِمن أبي، في َشبَهي ثَْبتِ   تَْجني وال عليك، يَْجني ال إنَّه أَما: قال ثُمَّ  عليَّ

{ أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َواَل : }وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  وقَرأَ : قال عليه،

لعةِ  ِمثلِ  إلى نظَرَ  ثُمَّ : قال ،[162: األنعام]  إنِّي هللاِ، رسولَ  يا: فقال َكتفَيه، بينَ  السِّ

جاِل، كأَطبِّ   .خلَقَها الذي طبيبُها ال،: قال لَك؟ أُعالُجها أاَل  الرِّ

 المسند تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  التيمي رمثة أبو:  الراوي

 مسلم شرط على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1508: الرقم أو الصفحة

 والنسائي مختصراً،( 0950) والترمذي ،(5003) داود أبو أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 1508) وأحمد مختصراً، مفرقاً ( 1090 ،5110)

، وهم اثنا عشر ولدا، ولد لكل واحد أما األسباط: فهم ولد يعقوب عليه السالم-7

القبيلة في ولد منهم أمة من الناس، واحدهم سبط، والسبط في بني إسرائيل بمنزلة 

 إسماعيل. وسّموا األسباط من الّسبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون.

ُ إلى أن هللا ناصر عبده ورسوله محمدا على أعدائه، --9 وأرشدت اآلية فََسيَْكفِيَكهُُم هللاَّ

وكان هذا وعدا من هللا تعالى لنبيه عليه الّسالم أنه سيكفيه من عانده ومن خالفه من 

لّين، بمن يهديه من المؤمنين، فأنجز له الوعد، وكان ذلك في قتل بني قينقاع المتو

 وبني قريظة، وإجالء بني النضير.

هذا إخبار بكفاية هللا تعالى لنبيه صلّى هللا عليه وسلم أمر  قال الجصاص:--10

أعدائه، فكفاه مع كثرة عددهم وحرصهم، فوجد مخبره على ما أخبر به، وهو نحو 

ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس  ]المائدة قوله تعا )أحكام القرآن للجصاص  [ .68/ 5لى:َوهللاَّ

95/5) 



265 
 

ُ  صلَّى النَّبيُّ  كانَ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  حتَّى يُحَرسُ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ُ : اآليةَ  هِذهِ  نزلت ِ  رسولُ  فأخرجَ  النَّاسِ  ِمنَ  يَْعِصُمكَ  َوهللاَّ ُ  صلَّى هللاَّ  رأَسهُ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ُ  َعصَمني فقد انَصِرفوا النَّاسُ  أيُّها يا: لَهُم فقالَ  القبَِّة، منَ   هللاَّ

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0053: الرقم أو الصفحة

 في نعيم وأبو ،(0005) والحاكم له، واللفظ( 0053) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (3/003(( )األولياء حلية))

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  كانوفي الصحيح عن أبي هريرة   نزل إذا وسلَّمَ  آلِهِ  وعلى علْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى للنبيِّ  فجعلوها يرونها شجرةٍ  أعظمَ  نظروا منزاًل   وسلَّمَ  آلِهِ  وعلى علْيهِ  هللاَّ

 وقد شجرةٍ  تحتَ  نازلٌ  هو فبينما الشجرةِ  ظلِّ  في ذلك بعد أصحابُه وينزلُ  تحتها فينزلُ 

ُ  َصلَّى النبيِّ  منَ  دنا ثم الشجرةِ  منَ  السيفَ  فأخذ أعرابيٌّ  جاء إذ علْيها السيفَ  علَّق  هللاَّ

 َصلَّى النبيُّ  فقال مني يمنُعك من محمدُ  يا:  فقال فأيقظَه نائمٌ  وهو وسلَّمَ  آلِهِ  وعلى علْيهِ 

 ُ ُسولُ  أَيُّهَا يَا:  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فأنزل هللاُ :  وسلَّمَ  آلِهِ  وعلى علْيهِ  هللاَّ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  َما بَلِّغْ  الرَّ

ُ  ِرَسالَتَهُ  بَلَّْغتَ  فََما تَْفَعلْ  لَمْ  َوإِنْ  َربِّكَ  ِمنْ   . اآليةُ  النَّاسِ  ِمنَ  يَْعِصُمكَ  َوهللاَّ

 النزول أسباب صحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 | حسن:  المحدث حكم خالصة|  88: الرقم أو الصفحة

والمؤمن هو الذي يثق بوعد هللا وبتأييده، ويخشى هللا ويتقيه، ألنه المهيمن على --11

كل شيء في هذا الوجود، وهو السميع لقول كل قائل، العليم بما ينفذه في عباده 

 هم.ويجريه علي

ا وفي الصحيح عن رجل من الصحابة  لَهُم َعرَضت ، الخندقِ  بَحفرِ  النَّبيُّ  أمرَ  لمَّ

ِ  رسولُ  فَقامَ  ، الحفرِ  وبينَ  بينَهُم حالَت صخرةٌ   رداَءهُ  ووضعَ  ، المعولَ  وأخذَ  ، هللاَّ

لَ  اَل  َوَعْداًل، ِصْدقًا َربِّكَ  َكلَِمةُ  تَمَّتْ :  وقالَ  ، الخنَدقِ  ناحيةَ   السَِّميعُ  َوهُوَ  لَِكلَِماتِهِ  ُمبَدِّ

ِ  رسولِ  ضربةِ  معَ  فبَرقَ  ، ينظرُ  قائمٌ  الفارسيُّ  وَسلمانُ  ، الحجرِ  ثلثُ  فَندرَ  ، اْلَعلِيمُ   هللاَّ

 َوهُوَ  لَِكلَِماتِهِ  ُمبَدِّلَ  اَل  َوَعْداًل، ِصْدقًا َربِّكَ  َكلَِمةُ  تَمَّتْ :  وقالَ  ، الثَّانيةَ  ضربَ  ثمَّ  ، برقةٌ 

 ، الثَّالثةَ  ضربَ  ثمَّ  ، َسلمانُ  فرآها برقةٌ  فبرقت ، اآلخرُ  الثُّلثُ  فندرَ  ، اْلَعلِيمُ  السَِّميعُ 

لَ  اَل  َوَعْداًل، ِصْدقًا َربِّكَ  َكلَِمةُ  تَمَّتْ :  وقالَ   الثُّلثُ  فنذر ، اْلَعلِيمُ  السَِّميعُ  َوهُوَ  لَِكلَِماتِهِ  ُمبَدِّ

ِ  رسولُ  وخرجَ  ، الباقي ِ  رسولَ  يا:  سلمانُ  قالَ  ، وجلَسَ  رداَءهُ  فأخذَ  ، هللاَّ  رأيتُكَ  ، هللاَّ

ِ  رسولُ  لَهُ  قالَ  ، بَرقةٌ  مَعها كانت إالَّ  ضربةً  تضربُ  ما ، ضربتَ  حينَ   َسلمانُ  يا:  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا بالحقِّ  بعثَكَ  والَّذي أي:  فقالَ  ذلِكَ  رأيتَ  ،  َضربتُ  حينَ  فإنِّي:  قالَ  ، هللاَّ

ربةَ   بعينيَّ  رأيتُها حتَّى ، كثيرةٌ  ومدائنُ  حولَها وما ِكسرى مدائنُ  لي ُرفَِعت األولى الضَّ
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ِ  رسولَ  يا:  أصحابِهِ  من حضرة َمن لَهُ  قالَ  َ  ادعُ  ، هللاَّ  ويغنَِّمنا علَينا يفتَحها أن هللاَّ

بَ  ، دياَرهُم ِ  رسولُ  فدعا ، بالَدهُم بأيدينا ويخرِّ ربةَ  َضربتُ  ثمَّ  ، بدلك هللاَّ  ، الثَّانيةَ  الضَّ

ِ  رسولَ  يا:  قالوا ، بعينيَّ  رأيتُها حتَّى ، حولَها وما قيصرَ  مدائنُ  لي فُرفِعت  ادعُ  ، هللاَّ

 َ بَ  ، دياَرهُم ويغنَِّمنا علَينا يفتَحها أن هللاَّ ِ  رسولُ  فدعا ، بالَدهُم بأَيدينا ويخرِّ  ، بذلِكَ  هللاَّ

 رأيتُها حتَّى ، القُرى منَ  حولَها وما الحبشةِ  مدائنُ  لي فُرفَِعت ، الثَّالثةَ  ضَربتُ  ثمَّ 

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

 تَركوُكم

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0513: الرقم أو الصفحة

تِه ِصدقِ  عالماتِ  ِمن عالمةٌ  :الحديث   وفي --5  .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى نُبوَّ

 . بالمبشِّراتِ  وسلَّم عليه هللا صلَّى لنبيِّه تَعالَى هللاِ  تأييدُ : وفيه --2

:  (0صبغة اإليمان وأثره في النفوس والعبودية َّلل تعالى ]سورة البقرة ) -51

 [555الى  509اآليات 

ْبَغةً َونَْحن  لَه  عاب د وَن ) َن هللا   ص  ْبَغةَ هللا   َوَمْن أَْحَسن  م  ونَنا ف ي هللا   509ص  ( ق ْل أَت َحاجُّ

وَن ) ْخل ص  ْم َونَْحن  لَه  م  ْم أَْعمال ك  ْم َولَنا أَْعمال نا َولَك  ( أَْم تَق ول وَن 508َوه َو َربُّنا َوَربُّك 

يَل َوإ ْسحاَق َويَْعق وَب َواأْلَْسباطَ كان وا ه وداً أَْو نَصارى ق ْل أَأَْنت ْم  إ ن  إ ْبراه يَم َوإ ْسماع 

ا تَْعَمل ونَ  َن هللا   َوَما هللا   ب غاف ل  َعم  ْنَده  م  ْن َكتََم َشهاَدةً ع  م   أَْعلَم  أَم  هللا   َوَمْن أَْظلَم  م 

ة  550) ا كان وا يَْعَمل وَن  ( ت ْلَك أ م  ْم ما َكَسْبت ْم َوال ت ْسئَل وَن َعم  قَْد َخلَْت لَها ما َكَسبَْت َولَك 

(555) 

 التفسير 

الزموا دين هللا الَّذي فطركم عليه ظاهًرا وباطنًا، فال أحسن دينًا من دين هللا،  - 137

بدون هلل وحده ال فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد، وقولوا: نحن عا

 نشرك معه غيره.

في أنكم أولى باهلل ودينه منّا؛ ألن  -يا أهل الكتاب-: أتجادلوننا -أيها النبي-قل  - 139

دينكم أقدم وكتابكم أسبق، فإن ذلك ال ينفعكم، فاهلل هو ربنا جميًعا ال تختصون به، ولنا 

ل عنها، وكلٌّ سيُْجَزى بعمله، أعمالنا التي ال تُسألون عنها، ولكم أعمالكم التي ال نُسأ

 ونحن مخلصون هلل في العبادة والطاعة ال نشرك به شيئًا.
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: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألنبياء -يا أهل الكتاب-أم تقولون  - 120

مجيبًا إياهم:  -أيها النبي-من ولده يعقوب، كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية؛ قل 

هللا؟! فإن زعموا أنهم كانوا على ملَّتهم فقد كذبوا؛ ألن مبعثهم وموتهم أأنتم أعلم أم 

كان قبل نزول التوراة واإلنجيل! وُعلم بذلك أن ما يقولونه كذب على هللا ورسله، 

وأنهم كتموا الحق الَّذي نزل عليهم، وال أحد أشد ظلًما من الَّذي كتم شهادة ثابتةً عنده 

 الكتاب، وليس هللا بغافل عن أعمالكم، وسيجازيكم عليها. َعلَِمها من هللا، كفعل أهل

تلك أمة قد مضت من قبلكم، وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت  - 121

من األعمال، ولكم ما كسبتم، وال تسألون عن أعمالهم، وال يسألون عن أعمالكم، فال 

 على ما قدم.يؤخذ أحد بذنب أحد، وال ينتفع بعمل غيره، بل كلٌّ سيجازى 

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

نبذ اإلسالم كّل الّصور والهياكل والطقوس الفارغة كالمعمودية عند النصارى  --1

ونحوها، وأعلن بكل صراحة أن المعول عليه هو ما فطر عليه النفوس من اإلقرار 

في األمور، كما قال بوحدانية هللا، وإخالص العمل هلل، وحّب الخير واالعتدال 

يُن اْلقَيُِّم، َولِكنَّ  ِ، ذلَِك الدِّ ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْيها، ال تَْبِديَل لَِخْلِق هللاَّ  سبحانه: فِْطَرَت هللاَّ

 [ .30/ 30أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَُموَن ]الروم 

 أْجلِ  ِمن لَِغيٍَّة، كانَ  وإنْ  ى،ُمتََوفًّ  َمْولُودٍ  ُكلِّ  علَى يَُصلَّى وفي الصحيح عن أبي هريرة

ةً، أبُوهُ  أوْ  اإلْساَلَم، أبََواهُ  يَدَِّعي اإلْساَلِم، فِْطَرةِ  علَى ُولِدَ  أنَّه هُ  َكانَتْ  وإنْ  َخاصَّ  علَى أُمُّ

 أْجلِ  ِمن يَْستَِهلُّ  ال َمن علَى يَُصلَّى واَل  عليه، ُصلِّيَ  َصاِرًخا اْستَهَلَّ  إَذا اإلْساَلِم، غيرِ 

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أبَا فإنَّ  ِسْقطٌ  أنَّه ُث، كانَ  عْنه، هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  يَُحدِّ

َدانِهِ  فأبََواهُ  الفِْطَرِة، علَى يُولَدُ  إالَّ  َمْولُودٍ  ِمن ما َرانِِه، أوْ  يُهَوِّ َسانِِه، أوْ  يُنَصِّ  تُْنتَجُ  كما يَُمجِّ

ونَ  هلْ  َجْمَعاَء، بَِهيَمةً  البَِهيَمةُ  ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أبو يقولُ  ثُمَّ  َجْدَعاَء، ِمن فِيهَا تُِحسُّ  هللاَّ

ِ  فِْطَرةَ : }عْنه  .اآليَةَ [ 30: الروم{ ]َعلَْيهَا النَّاسَ  فََطرَ  الَّتي هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5019: الرقم أو الصفحة

وإن روح الّدين التوحيد، وأساسه اإلخالص، وهذا ما دعا إليه جميع األنبياء، --2

وجدد الدعوة إليه محمد صلّى هللا عليه وسلم، فدعوته أو شريعته مكملة لدعوة 

 وشريعة إخوانه النبيين والمرسلين.

هاتُهُم لِعالتٍ  إخوةٌ  األنبياءُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  وإنِّي ، واحدٌ  ودينُهُم شتَّى أمَّ

 رأيتُموهُ  فإذا ، نازلٌ  وإنَّهُ  ، نبيٌّ  وبينَهُ  بيني يَُكن لم ألنَّهُ  ؛ مريمَ  ابنِ  بعيسى النَّاسِ  أولى
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ران ثوبانِ  عليهِ  ، والبياضِ  الحمرةِ  إلى َمربوعٌ  رجلٌ :  فاعِرفوهُ   رأَسهُ  كأنَّ  ، ُممصَّ

ليبَ  فيدقُّ  ، بلَلٌ  يُصبهُ  لم وإن يقطرُ   ويدعو ، الجزيةَ  ويضعُ  ، الخنزيرَ  ويقتُلُ  ، الصَّ

ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمِ  إلى النَّاسَ  ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمَ  إالَّ  كلَّها الِمللَ  زمانِهِ  في هللاَّ  زمانِهِ  في هللاَّ

الَ  المسيحَ   والنِّمارُ  ، اإلبلِ  معَ  األسودُ  ترتَعَ  حتَّى ، األرضِ  على األَمنةُ  تقعُ  ثمَّ  ، الدَّجَّ

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

 المسلِمونَ  عليهِ  ويصلِّي يُتوفَّى ثمَّ  ، سنةً 

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8300: الرقم أو الصفحة

 باختالف( 5005) داود وأبو مختصراً،( 0550) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 8300) وأحمد يسير،

أما الدعاوي الرخيصة، واألكاذيب المفتراة، واألماني التي ال تعتمد على برهان، --3

جج الثالث التي دحض بها مما صدر من اليهود والنصارى، فكل ذلك باطل بالح

[ ، وقوله: أَْم تَقُولُوَن: 139/ 2القرآن كل ما ذكر وهي قوله: َوهَُو َربُّنا َوَربُُّكْم ]البقرة 

ْن َكتََم َشهاَدةً ِعْنَدهُ ِمَن  [ ، وقوله:120/ 2اِعيَل ]البقرة إِنَّ إِْبراِهيَم َوإِْسم َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِ ]البقرة   [ .120/ 2هللاَّ

أْمِ  إلى َخَرجَ  نُفَْيلٍ  بنِ  َعْمِرو بنَ  َزْيدَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  يَْسأَلُ  الشَّ

يِن، َعنِ   أِدينَ  أنْ  لََعلِّي إنِّي: فَقالَ  ِدينِِهْم، عن فََسأَلَهُ  اليَهُودِ  ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ويَْتبَُعهُ، الدِّ

ِ، َغَضبِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونُ  ال: فَقالَ  فأْخبِْرنِي، ِدينَُكْم،  َزْيدٌ  قالَ  هللاَّ

ِ، َغَضبِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما ِ  َغَضبِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ  فَهلْ  أْستَِطيُعهُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا هللاَّ

 ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: َزْيدٌ  قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا، يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ   ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  َزْيدٌ  فََخَرجَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ، فََذَكرَ  النََّصاَرى : قالَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن إالَّ  أفِرُّ  ما ِ، لَْعنَةِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ  أْستَِطيعُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا َغَضبِهِ  ِمن واَل  هللاَّ

 ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدلُّنِي فَهلْ 

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ا هللاَّ  إْبَراِهيمَ  في قَْولَهُمْ  َزْيدٌ  َرأَى فَلَمَّ

ا َخَرَج، السَّاَلمُ  عليه  إْبَراِهيَم، ِدينِ  علَى أنِّي أْشهَدُ  إنِّي اللَّهُمَّ : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  بََرزَ  فَلَمَّ

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

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

وال تكون النجاة باالعتماد على أعمال اآلخرين من األسالف وغيرهم، وال على --2

شفاعة الصالحين دون انتفاع بهديهم وسنتهم، وإنما السعادة والنجاة بالعمل الصالح. 
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وأساس الصالح إخالص العبادة هلل، وحقيقة اإلخالص: تصفية الفعل عن مراءاة 

 المخلوقين.

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة َركاءِ  أْغنَى أنا: وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ ْرِك، َعنِ  الشُّ  الشِّ

 .وِشْرَكهُ  تََرْكتُهُ  غيِري، َمِعي فيه أْشَركَ  َعَماًل  َعِملَ  َمن

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2975: الرقم أو الصفحة

ياءَ  أنَّ : الحديث   وفي  .تُقبَلُ  ال فإِنَّها الِعباَدةَ؛ شاَركَ  إِذا الرِّ

َ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  إلى ينزلُ  القيامةِ  يومُ  كانَ  إذا وتعالى تباَرك هللاَّ

ةٍ  َوكلُّ  بينَهم ليقضيَ  العبادِ  لُ  جاثيةٌ  أمَّ  يقتَتِلُ  ورجلٌ  القرآنَ  جمعَ  رجلٌ  بِه يدعو من فأوَّ

ُ  فيقولُ  المالِ  كثيرُ  ورجلٌ  هللاِ  سبيلِ  في  رسولي علَى أنزلتُ  ما أعلِّْمكَ  ألم للقارئِ  هللاَّ

 النَّهارِ  وآناءَ  اللَّيلِ  آناءَ  بِه أقومُ  كنتُ  قالَ  ُعلِّمتَ  فيما عملتَ  فماذا قالَ  ربِّ  يا بلى قالَ 

ُ  فيقولُ  ُ  له ويقولُ  كَذبتَ  المالئِكةُ  وتقولُ  كَذبتَ  لَه هللاَّ  قارئٌ  فالنٌ  يقالَ  أن أردتَ  بل هللاَّ

ُ  فيقولُ  المالِ  بصاحبِ  ويؤتى ذلكَ  قيلَ  فقد عْ  ألم هللاَّ  إلى تحتاجُ  أدْعكَ  لم حتَّى عليكَ  أوسِّ

حمَ  أصلُ  كنتُ  قالَ  آتيتُك فيما عِملتَ  فماذا قالَ  ربِّ  يا بلى قالَ  أحدٍ   فيقولُ  وأتصدَّقُ  الرَّ

 ُ ُ  ويقولُ  كَذبتَ  لَه المالئِكةُ  وتقولُ  كَذبتَ  لَه هللاَّ  قيلَ  وقد َجوادٌ  فالنٌ  يقالَ  أن أردتَ  بل هللاَّ

ُ  فيقولُ  هللاِ  سبيلِ  في قُتلَ  بالَّذي ويُؤتى ذلكَ   بالِجهادِ  أُِمرتُ  فيقولُ  قُتلتَ  ماذا في لَه هللاَّ

ُ  فيقولُ  قُتلتُ  حتَّى فقاتلتُ  سبيلِك في ُ  ويقولُ  كذبتَ  المالئِكةُ  لَه وتقولُ  كذبتَ  لَه هللاَّ  بل هللاَّ

ُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  ضربَ  ثمَّ  ذلكَ  قيلَ  فقد جريءٌ  فالنٌ  يقالَ  أن أردتَ   وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

لُ  الثَّالثةُ  أولئِك هريرةَ  أبا يا فقالَ  ُركبتي علَى رُ  هللاِ  خلقِ  أوَّ  القيامةِ  يومَ  النَّارُ  بِهمُ  تُسعَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة

ياِء، من التَّحذيرُ  :الحديث   وفي --5 ةِ  وبَيانُ  الرِّ  .ُعقوبتِه ِشدَّ

 لَمن هي إنَّما تعالى، هللاِ  سبيلِ  في الجهادِ  فْضلِ  في الواردةَ  الُعموماتِ  أنَّ : وفيه --2

 .تعالى هللاِ  وْجهَ  به أراد

 محمولٌ  كلُّه الخيراِت، ُوجوهِ  في والُمْنفِقين الُعلماءِ  على الواردَ  الثَّناءَ  أنَّ : وفيه --3

ياءِ  من َشيءٌ  يَشوبُه ال ُمْخلًِصا، تعالى، هللاِ  وْجهِ  ابتغاءَ  كلَّه ذلك فَعلَ  َمن على  الرِّ

معِة،  .ذلك ونحوِ  والسُّ
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 وقد أّكدت هذه اآليات أمرين عظيمين جدا هما:

، ومناط الجزاء والعقاب، وهذا ما الشخصية أساس الحساب أن المسؤولية -األّول

تفاخر به الشريعة اإلسالمية التي جاءت ناقضة ألعراف الجاهلية عند العرب 

 والرومان من توجيه المسؤولية لغير الجاني الحقيقي.

يَ  عائ َشةَ  أن  وفي الصحيح   َولَدَ  يَعني) الثَّالثَةِ  َشرُّ  هو :لها قيلَ  إذا كانت عنها هللا   رض 

نا  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َواَل : }هللاُ  قال أَبََوْيه، ِوزرِ  ِمن عليه ما: وقالت ذلك عابَتْ  ،(الزِّ

 [.15: اإلسراء{ ]أُْخَرى

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 .صحيح سنده:  المحدث حكم خالصة|  50/530: الرقم أو الصفحة المسند

 ،(50390) شيبة أبي وابن له، واللفظ( 50930) عبدالرزاق أخرجه:  التخريج

 (1010) والحاكم

وكسبهم، فغيرهم  أن أولئك األنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بعملهم -الثاني

 (000/5)تفسير المنير للزحيلي من الناس العاديين أحرى وأولى. 

 البََشُر، عليه آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما ، هللاَّ  .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ  أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَيَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم له، واللفظ( 5895) البخاري أخرجه:  التخريج

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

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه

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

ِ  َرسولِ  علَى َدَخْلتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: فَقُلتُ  بيَِدي فََمِسْستُهُ  َشِديًدا، وْعًكا يُوَعكُ  وهو  َشِديًدا؟ وْعًكا لَتُوَعكُ  إنَّكَ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فقالَ  : فَقُلتُ  ِمنُكم َرُجالنِ  يُوَعكُ  كما أُوَعكُ  إنِّي أَجْل،: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  فقالَ  أْجَرْيِن؟ لكَ  أنَّ  ذلكَ  ِ  َرسولُ  قالَ  ثُمَّ  أَجلْ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ُ  َحطَّ  إالَّ  ِسواهُ، فَما َمَرضٌ  أًذى، يُِصيبُهُ  ُمْسلِمٍ  ِمن ما: وسلَّمَ  عليه هللاُ   كما َسيِّئاتِِه، له هللاَّ

 .وَرقَها الشََّجَرةُ  تَُحطُّ 
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1330: الرقم أو الصفحة

 (0115) ومسلم له، واللفظ( 1330) البخاري أخرجه:  التخريج

برِ  فَضلُ  :الحديث   في  وتَُحطُّ  السيِّئاِت، تكفِّر وأنَّها واألعراِض، األمراضِ  على الصَّ

نوبَ       .الذُّ

 انتهى التفسير التربوي للقرآن الكريم  الجزء األول

 د/محمد الهادي عفيفي أبو باشا من مصر

 في انتظارك اتصل مجانا 05009080010(000) 

 

 

 

 


