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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

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

 ]الجزء الثاني[

 ]تتمة سورة البقرة[

 [580الى  580( : اآليات 0التمهيد لتحويل القبلة ]سورة البقرة ) -89

فَهاُء ِمَن النَّاِس ما َوالَُّهْم َعْن  ِ َسيَقُوُل السُّ قِْبلَتِِهُم الَّتِي كانُوا َعلَْيها قُْل ّلِِلَّ

( َوَكذلَِك 580اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يَْهِدي َمْن يَشاُء إِلى ِصراٍط ُمْستَقِيٍم )

ُسوُل َعلَْيُكْم  ةً َوَسطاً لِتَُكونُوا ُشَهداَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ َجَعْلناُكْم أُمَّ

ْن  َشِهيداً َوما َجَعْلنَا ُسوَل ِممَّ اْلقِْبلَةَ الَّتِي ُكْنَت َعلَْيها إاِلَّ لِنَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّ

 ُ ُ َوما كاَن َّللاَّ يَْنقَلُِب َعلى َعقِبَْيِه َوإِْن كانَْت لََكبِيَرةً إاِلَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى َّللاَّ

َ بِالنَّاِس لََرُؤٌف َرحِ   (580يٌم )لِيُِضيَع إِيمانَُكْم إِنَّ َّللاَّ

 التفسير 

سيقول الجهال ِخفَاُف العقول من اليهود، وَمْن على شاكلتهم من  - 241

المنافقين: ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من 

مجيبًا إياهم ملك المشرق والمغرب وغيرهما من  -أيها النبي-قبل؟! قل 

شاء، وهو سبحانه يهدي من  الجهات، يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة

 يشاء من عباده إلى طريق مستقيم ال اعوجاج فيه وال انحراف.

وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم؛ جعلناكم أمة خياًرا عدواًل،  - 241

وسطًا بين األمم كلها، في العقائد والعبادات والمعامالت؛ لتكونوا يوم القيامة 

مرهم هللا بتبليغه ألممهم، وليكون الرسول شهداء لرسل هللا أنهم بلّغوا ما أ

كذلك شهيًدا عليكم أنَّه بلغكم ما أُْرِسل به  -صلى هللا عليه وسلم  -محمد 

إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها؛ وهي بيت المقدس، إال 

من يرضى بما شرعه هللا، ويُذعن  -علَم ظهوٍر يترتب عليه الجزاء-لنعلم 

تبع الرسول، ومن يرتد عن دينه، ويتبع هواه، فال يُذعن لما شرعه له، في

هللا. ولقد كان أمر تحويل القبلة األولى عظيًما إال على الذين وفقهم هللا 

لإليمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لِِحَكٍم بالغة. وما كان هللا 
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ل تحويل القبلة، إن هللا ليضيع إيمانكم باهلل، ومنه صالتكم التي صلَّيتموها قب

 بالناس لرؤوف رحيم، فال يشق عليهم، وال يضيع ثواب أعمالهم.

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن

 هللا ألوامر اإلذعان يقتضي هلل التامّ  التسليم أو الحقيقي اإليمان -2

 جهة نحو الصالة في باالتّجاه هللا أمر فإذا واختياره، لمشيئته والخضوع

 تمام ذلك المؤمن امتثل أخرى، جهة إلى عنها بالتّحول أمر ثم معينة،

 كلّها فالجهات عليها، يعقب ولم هللا، أوامر في شكّ  أي يخالجه ولم االمتثال،

 تمحيض في هي إنما والعبرة بينهما، وما والمغارب المشارق ملك وهلل هلل،

 فال شاء، جهة أي إلى بالتّوجه يأمر أن وهلل تعالى، هللا إلى واالتّجاه القصد

  العقل وضعاف الجهال لتعليق داعي

ِ  َرسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن البراء بن عازب  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  وكانَ  َشْهًرا، َعَشرَ  َسْبَعةَ  أوْ  َعَشرَ  ِستَّةَ  الَمْقِدِس، بَْيتِ  نَْحوَ  َصلَّى  هللاَّ

هَ  أنْ  يُِحب   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُ  فأْنَزلَ  الَكْعبَِة، إلى يَُوجَّ  تَقَل بَ  نََرى قَدْ : }هللاَّ

َماءِ  في وْجِهكَ  هَ  ،[244: البقرة{ ]السَّ فَهَاءُ  وقالَ  الَكْعبَِة، نَْحوَ  فَتََوجَّ  ِمنَ  الس 

هُمْ  ما: }اليَهُودُ  وهُمُ  النَّاِس،  َكانُوا الَّتي قِْبلَتِِهمُ  عن[ 241: البقرة{ ]والَّ

ِ  قُلْ  َعلَْيهَا،  فََصلَّى ُمْستَقِيمٍ  ِصَراطٍ  إلى يََشاءُ  َمن يَْهِدي والَمْغِربُ  الَمْشِرقُ  هلِلَّ

 قَْومٍ  علَى فََمرَّ  َصلَّى، ما بَْعدَ  َخَرجَ  ثُمَّ  َرُجٌل، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   مع

 َصلَّى أنَّه: يَْشهَدُ  هو: فَقالَ  الَمْقِدِس، بَْيتِ  نَْحوَ  الَعْصرِ  َصاَلةِ  في األْنَصارِ  ِمنَ 

ِ  َرسولِ  مع هَ  وأنَّهُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ فَ  الَكْعبَِة، نَْحوَ  تََوجَّ  القَْوُم، فَتََحرَّ

هُوا حتَّى  .الَكْعبَةِ  نَْحوَ  تََوجَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  088: الرقم أو البخاري الصفحة

 (101) ومسلم له، واللفظ( 088) البخاري أخرجه:  التخريج

 حيثُ  رب ه؛ على وَكَراَمتُه وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي   َشَرفُ  :الحديثِ  في --5

 .ُسؤالٍ  غيرِ  ِمن يُِحب ه ما يُعِطيه
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حابةِ  ِمن كان ما بيانُ : وفيه --1 فَقَةِ  ِدينِهم، على الِحْرصِ  في الصَّ  على والشَّ

 .إخوانِهم

 ومنسوخا، ناسخا وكتابه تعالى هللا أحكام في أن على اآليات هذه ودلّت -1

 نسخ ما أول القبلة أن على العلماء وأجمع شّذ، من إال األمة عليه وأجمعت

 .مرتين نسخت اآلتيين القولين أحد في وأنها القرآن، من

 هللا صلّى النّبي ألنّ  الكريم، بالقرآن الّسنة نسخ جواز على أيضا ودلّت -1

 إال الحكم يكن فلم قرآن، ذلك في وليس المقدس، بيت نحو صلّى وسلّم عليه

 بمعنى َعلَْيها ُكْنتَ : يكون هذا وعلى بالقرآن، ذلك نسخ ثمّ  الّسنة، جهة من

 .عليها أنت

 لم قباء أهل ألن األول، بالحكم( مطالبا) متعبّدا يظل الناسخ يبلغه لم من -2

 بالناسخ، فأخبرهم اآلتي، أتاهم أن إلى المقدس بيت إلى يصلّون يزالوا

 ألن به، العلم بشرط لكن األول، للحكم رافع فالناسخ الكعبة، نحو فمالوا

 .يبلغه لم من حقّ  في خطابا يكون وال خطاب، الناسخ

 معلوم السلف، من عليه مجمع وهو الواحد، خبر قبول على ذلك دلّ  -1

 آحادا ورسله والته توجيهه في وسلّم عليه هللا صلّى النّبي عادة من بالتواتر

 وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول سنّة فيبلّغوهم دينهم، الناس ليعلّموا لآلفاق،

 .والنواهي األوامر من

 عليه هللا صلّى هللا رسول على ينزل كان الكريم القرآن أن ذكر مما فهم -1

 حتى إليه، الحاجة حسب على حال، بعد حال وفي شيء، بعد شيئا وسلّم

 [ .1/ 5 المائدة] ِدينَُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْليَْومَ : قال كما دينه، هللا أكمل

 أِميرَ  يا: له قالَ  اليَهُودِ  ِمنَ  َرُجاًل، أنَّ  وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب

 اَلتََّخْذنَا نََزلَْت، اليَهُودِ  َمْعَشرَ  َعلَْينَا لو تَْقَرُؤونَهَا، ِكتَابُِكمْ  في آيَةٌ  الُمْؤِمنِيَن،

 علَْيُكم وأَْتَمْمتُ  ِدينَُكمْ  لَُكمْ  أْكَمْلتُ  اليومَ : }قالَ  آيٍَة؟ أي  : قالَ . ِعيًدا اليومَ  ذلكَ 

 ذلكَ  َعَرْفنَا قدْ : ُعَمرُ  قالَ [ 1: المائدة{ ]ِدينًا اإلْساَلمَ  لَُكمُ  وَرِضيتُ  نِْعَمتي

 قَائِمٌ  وهو وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبي   علَى فيه نََزلَتْ  الذي والَمكانَ  اليَوَم،

 .ُجُمَعةٍ  يَومَ  بَعَرفَةَ 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  81: الرقم أو الصفحة البخاري

 باختالف( 0053) ومسلم له، واللفظ( 81) البخاري أخرجه:  التخريج

 .عنده يسير

أيِ  تكونُ  ال األعيادَ  أنَّ  على داللةٌ  :الحديثِ  وفي --5  كما واالختراِع، بالرَّ

 .واالت باعِ  بالشَّرعِ  تكونُ  إنَّما قَبلِنا، ِمن الِكتابينِ  أهلُ  يفَعلُه

 اْليَْومَ : }تعالى قولِه على الشتمالِه وينقُُص؛ يَزيدُ  اإليمانَ  أنَّ : وفيه --1

ينَ  هذا إنَّ  حيث ؛[1: المائدة{ ]ِدينَُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ   .أعمالِه بتمامِ  َكَملَ  قد الد 

 األرضية، للكرة الدائرة قطب مركز وفي األرض، وسط الكعبة أن وكما -4

  األمم، وفوق األنبياء دون وسطا، أّمة المسلمين هللا جعل كذلك

 عدول خيار فهم أوسطها، األشياء أحمد أن هذا وأصل لعدل،ا:والوسط -5

 ومراعاة والعبادات واألحكام والشرائع والطباع والمناخ الموقع في أوساط

 مصالح وبين والروح، الجسد مطالب بين والتوازن والجمع الفطرة، دوافع

 جميعا لألمم سبّاقين وكانوا األمم، على الشهادة استحقوا لذا. واآلخرة الدنيا

 اإلنساني الكمال منتهى والتوسط الشؤون، جميع في والتوسط باالعتدال

 وحقوق نفسه، وحقوق ربّه، حقوق فيؤدي حقه، حق ذي كل يعطي الذي

 .أباعد أم أقارب المجتمع، أبناء من وغيره جسمه

ُجالِن، ومَعهُ  النَّبي   يجيءُ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  ويجيءُ  الرَّ

، ذلَِك، من وأَْكثرُ  الثَّالثةُ  ومَعهُ  النَّبي   : فيقولُ  قوَمَك؟ بلَّغتَ  هل: لَهُ  فيقالُ  وأقل 

 لََك؟ يشهدُ  َمن: فيقالُ  ال،: فيقولونَ  بلََّغُكم؟ هل: فيقالُ  قوُمهُ، فيُدَعى نَعم،

دٌ : فيقولُ  تُهُ، محمَّ ةُ  فتُدَعى وأُمَّ ٍد، أُمَّ  نَعم،: فيقولونَ  هذا؟ بلَّغَ  هل: فيقالُ  محمَّ

سلَ  أنَّ  بذلِكَ  نبي نا أخبَرنا: فيقولونَ  بذلَِك؟ ِعلُمُكم وما: فيقولُ   بلَّغوا قد الر 

قناهُ، ةً  َجَعْلنَاُكمْ  َوَكَذلِكَ : تعالى قولُهُ  فذلُِكم: قالَ  فَصدَّ  ُشهََداءَ  لِتَُكونُوا َوَسطًا أُمَّ

ُسولُ  َويَُكونَ  النَّاسِ  َعلَى  َشِهيًدا َعلَْيُكمْ  الرَّ

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0833: الرقم أو الصفحة ماجه
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تُهُ، نُوحٌ  يَِجيءُ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري ُ  فيَقولُ  وأُمَّ  تَعالَى، هللاَّ

، أيْ  نََعمْ  فيَقولُ  بَلَّْغَت؟ هلْ  تِهِ  فيَقولُ  َرب   جاَءنا ما ال فيَقولونَ  بَلََّغُكْم؟ هلْ : أِلُمَّ

، ِمن دٌ : فيَقولُ  لََك؟ يَْشهَدُ  َمن: لِنُوحٍ  فيَقولُ  نَبِيٍّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

تُهُ، ةً  َعْلناُكمْ جَ  َوَكذلكَ : }ِذْكُرهُ  َجلَّ  قَْولُهُ  وهو بَلََّغ، قدْ  أنَّه فَنَْشهَدُ  وأُمَّ  وَسطًا أُمَّ

 .الَعْدلُ  والَوَسطُ [ 241:  البقرة{ ]النَّاسِ  علَى ُشهَداءَ  لِتَُكونُوا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة البخاري

 من اإلسالمية األمة على أنعم بما كتابه في تعالى هللا من إنباء وهذا -5

 فجعل خلقه، جميع على الشهادة خطير وتولية العدالة، باسم تفضيلها

  زمانا، آخرا كانوا وإن مكانا، أوال المسلمين

 غيره على شخص قول ينفذ وال العدول، إال يشهد ال أنه على دليل وهذا -6

 به، الحكم ووجوب اإلجماع صّحة على أيضا هذا ودلّ  .عدال يكون أن إال

 .بعده من على شهيد عصر فكل الناس، على شهدوا عدوال، كانوا إذا ألنهم

 أو القيامة، يوم بأعمالهم الشهادة: معناها أمته على الرسول وشهادة -7

 .لهم بالتبليغ عليهم الشهادة أو باإليمان، لهم الشهادة

 هللاِ  نبيَّ  اليهودِ  من ِعصابةٌ  حَضرتْ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

ْثنا القاسِم، أبا يا: فقالوا يوًما، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى  عنهنَّ  نسألُكَ  ِخاللٍ  عن حد 

، إالَّ  يعلَُمهنَّ  ال ا َسلوني: قال نبيٌّ ةَ  لي اجَعلوا ولكنِ  شئتُم، عمَّ  وما هللاِ، ِذمَّ

ْثتُكم أنا لئِنْ : بَنِيه على السَّالمُ  عليه يعقوبُ  أَخذ  لتُتابُِعن ي فعَرْفتُموه، شيئًا حدَّ

 عن أخبِْرنا: قالوا ِشئتُم، عما فَسلوني: قال لَك، فذلكَ : قالوا اإلسالِم، على

مَ  الطعامِ  أي   أخبِْرنا: عنهنَّ  نسألُكَ  ِخاللٍ  أربعِ   قبلِ  من نفِسه على إسرائيلُ  حرَّ

لَ  أنْ   الذََّكرُ  يكونُ  كيفَ  الرُجِل؟ وماءُ  المرأِة، ماءُ  كيفَ  وأخبِْرنا التوراةُ؟ تُنَزَّ

: قال المالئكِة؟ من ولِي ه وَمن النوِم؟ في األمي   النبي   هذا كيفَ  وأخبِْرنا منه؟

 ِمن شاء ما فأعطَْوه: قال لتُتابُِعن ي؟، أخبَرتُكم أنا لئِنْ  وِميثاقُه؛ هللاِ  عهدُ  فَعلَْيكم

 عليه هللاُ  صلَّى موسى على التوراةَ  أنزلَ  بالذي فأنُشُدكم: قال وِميثاٍق، عهدٍ 

 شديًدا، مرًضا مِرض السَّالمُ  عليه يعقوبَ  إسرائيلَ  أنَّ  تعلَمونَ  هل وسلََّم،

منَّ  َسقَِمه، من تعالى هللاُ  َشفاه لئِنْ  نذًرا هللِ  فنَذر َسقَُمه، وطال  أَحبَّ  ليُحر 
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 اإلبِِل، لُْحمانُ  إليه الطعامِ  أَحب   وكان إليه، الطعامِ  وأَحبَّ  إليه، الشرابِ 

 عليهم، اشهَدْ  اللَّهُمَّ : قال نَعْم، اللَّهُمَّ : قالوا ألبانُها؟، إليه الشرابِ  وأَحب  

 تعلَمونَ  هل موسى، على التوراةَ  أنَزلَ  الذي هو، إالَّ  إلهَ  ال الذي باهللِ  فأنُشُدكم

 له كان عال فأي هما رقيٌق، أصفَرُ  المرأةِ  ماءَ  وأنَّ  غليظٌ، أبيضُ  الرُجلِ  ماءَ  أنَّ 

بَهُ  الولَدُ   بإذنِ  َذَكًرا 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،

 هل موسى، على التوراةَ  أنَزلَ  بالذي فأنُشُدكم عليهم، اشهَدْ  اللَّهُمَّ : قال نَعْم،

يَّ  النبيَّ  هذا أنَّ  تعلَمونَ  : قال نَعْم، اللَّهُمَّ : قالوا قلبُه؟، ينامُ  وال َعْيناه تنامُ  األُم 

ْثنا اآلنَ  وأنتَ : قالوا اشهَْد، اللَّهُمَّ   نُجاِمُعكَ  فعنَدها المالئكِة؟ من َولِي كَ  َمن: فحد 

 إالَّ  قط   نبِيًّا هللاُ  يبَعثِ  ولم السَّالُم، عليه ِجْبريلُ  َولِي ي فإنَّ : قال نُفاِرقَُك؟ أو

 لتابَْعناكَ  المالئكةِ  من ِسواه َولِي كَ  كان لو نُفاِرقَُك، فعنَدها: قالوا َولِي ه، وهو

قوه؟، أنْ  من يَمنَُعكم فما: قال وصدَّقناَك، نا، إنَّه: قالوا تُصد   فعندَ : قال عُدو 

ا َكانَ  َمنْ  قُلْ : }وجلَّ  عزَّ  هللاُ  قال ذلك لَهُ  فَإِنَّهُ  لِِجْبِريلَ  َعُدّوً  بِإِْذنِ  قَْلبِكَ  َعلَى نَزَّ

 ِ ِ  ِكتَابَ : }وجلَّ  عزَّ  قولِه إلى[ 77: البقرة...{]هللاَّ  اَل  َكأَنَّهُمْ  ظُهُوِرِهمْ  َوَراءَ  هللاَّ

: البقرة...{ ]َغَضبٍ  َعلَى بَِغَضبٍ  بَاُؤوا: }ذلك فعندَ [ 202: البقرة{ ]يَْعلَُمونَ 

 .اآليةَ  [70

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0158: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 ،(0918) والطيالسي له، واللفظ( 0158) أحمد أخرجه:  التخريج

 (50050( )50/083) والطبراني

 عليهِ  هللاُ  صلَّى النبي   إلى يهودُ  أقبلتْ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 وصدَّقناك اتَّبعناك فيها أَجْبتنا إن أشياءَ  عن نسألُك القاسمِ  أبا يا فقالوا وسلَّمَ 

 نقولُ  ما على هللاُ  قالوا نفِسه على إسرائيلُ  أخذ ما عليهم فأخذ قال بك وآمنَّا

 فأخبِْرنا قالوا قلبُه ينامُ  وال عيناه تنامُ  قال النبي   عالمةِ  عن أخبِْرنا قالوا وكيلٌ 

 ماءَ  المرأةِ  ماءُ  عال فإن الماءانِ  يلتقي قال تُذكَّرُ  وكيف المرأةُ  تَُؤنَّثُ  كيف

 فأخبِْرنا صدقتَ  قالوا أُذِكَرتْ  المرأةِ  ماءَ  الرجلِ  ماءُ  عال وإن أُن ثتْ  الرجلِ 

عدِ  عن  في أو بيَديه بالسَّحابِ  ُموكَّلٌ  المالئكةِ  من ملَكٌ  الرعدُ  قال هو ما الرَّ



7 
 

 َزْجُرهُ  منه يُسمعُ  الذي والصوتُ  السحابَ  به يزجرُ  نارٍ  من ِمخراقٌ  يِده

 أمَره حيث إلى ينتهيَ  حتى زَجَره إذا السَّحابَ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8/585: الرقم أو الصفحة الصحيحة

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(0890) أحمد أخرجه:  التخريج

(8030) 

 أخبَرَ  حيث وسلََّم؛ عليه هللاُ  صلَّى للنَّبي   ُمعجزةٍ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .َغيبيَّةٍ  بُعلومٍ 

 . يُؤِمنوا أنْ  َمِظنَّةَ  أسئلتِهم؛ عن المسلمين غيرِ  إجابةِ  بَيانُ : وفيه --1

ِ  َرسولُ  قالَ  الصحيح عن عبد َّللا بن مسعودوفي   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ةِ  في  هذا، َشْهُرنَا أاَل :  قالوا ُحْرَمةً  أْعظَمُ  تَْعلَُمونَهُ  َشْهرٍ  أي   أاَل،: الَوَداعِ  َحجَّ

 يَومٍ  أي   أاَل،: قالَ  هذا، بَلَُدنَا أاَل : قالوا ُحْرَمةً  أْعظَمُ  تَْعلَُمونَهُ  بَلَدٍ  أي   أاَل،: قالَ 

َ  فإنَّ : قالَ  هذا، يَْوُمنَا أاَل : قالوا ُحْرَمةً  أْعظَمُ  تَْعلَُمونَهُ   قدْ  وتََعالَى تَبَاَركَ  هللاَّ

مَ   في هذا، يَوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  بَحق هَا، إالَّ  وأَْعَراَضُكمْ  وأَْمَوالَُكمْ  ِدَماَءُكمْ  علَْيُكم َحرَّ

. نََعمْ  أاَل،: يُِجيبُونَهُ  ذلكَ  ُكل   ثاََلثًا، بَلَّْغتُ  هلْ  أاَل  هذا، َشْهِرُكمْ  في هذا، بَلَِدُكمْ 

 ِرقَابَ  بَْعُضُكمْ  يَْضِربُ  ُكفَّاًرا، بَْعِدي تَْرِجُعنَّ  ال وْيلَُكْم،، أوْ  وْيَحُكْم،: قالَ 

 .بَْعضٍ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3391: الرقم أو الصفحة البخاري

ِ  رسولَ  َسِمْعتُ  وفي الصحيح عن عمرو بن األحوص ُ  صلَّى هللاَّ  علَيهِ  هللاَّ

ةِ  في وسلَّمَ   لَُكم ، موضوعٌ  الجاهليَّةِ  ربا من ربًا كلَّ  إنَّ  أال:  يقولُ  الوداعِ  حجَّ

 الجاهليَّةِ  دمِ  من دمٍ  كلَّ  وإنَّ  أال ، تُظلَمونَ  وال ، تَظلمونَ  ال ، أموالُِكم رؤوسُ 

لُ  ، موضوعٌ   كانَ  ، المطَّلبِ  عبدِ  بنِ  الحارثِ  دمُ  ، منها أضعُ  دمٍ  وأوَّ

 ، نَعم:  قالوا ، بلَّغتُ  هل اللَّهمَّ :  قالَ  هَُذْيلٌ  فقتلَتهُ  لَيثٍ  بَني في ُمسترضًعا

اتٍ  ثالثَ  اتٍ  ثالثَ  ، اشهَد اللَّهمَّ :  قالَ  ، مرَّ  مرَّ
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 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األحوص بن عمرو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة داود

 الصادقين، صدق ليظهر المؤمنين، اختبار فهو: القبلة تحويل وأما -8

 الفتن، من بأنواع اإللهي االختبار ألوان في الشأن هو كما المرتابين، وريب

 اَل  َوهُمْ  آََمنَّا يَقُولُوا أَنْ  يُْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ ( 2) الم﴿ : تعالى هلل قال كما

ُ  فَلَيَْعلََمنَّ  قَْبلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  فَتَنَّا َولَقَدْ ( 1) يُْفتَنُونَ   َولَيَْعلََمنَّ  َصَدقُوا الَِّذينَ  هللاَّ

 [ .1 -2/ 17 العنكبوت]( 1) اْلَكاِذبِينَ 

ُسولَ  يَتَّبِعُ  َمنْ  لِنَْعلَمَ  إاِلَّ : تعالى قوله في العلم من والقصد  فَلَيَْعلََمنَّ  :وقوله الرَّ

 ُ  تعالى هللا فعلم بالجهل، مسبوق العلم أن ال والوقوع، الظهور علم هو.. هللاَّ

 وأين تقع، ومتى ستقع، أنها وقوعها قبل األشياء يعلم وهو يتجدد، ال قديم

 .نفسها وتصرفاتهم أعمالهم من الناس على وحجة برهان ولكنه تقع،

 غير كامل محفوظ فثوابه المقدس، بيت إلى يصلّي وهو مات من وأما -20

 فال الرحمة، شامل الرأفة، واسع هللا ألن أبدا، له هللا يضيعه ال منقوص،

 بالرحمة يعاملهم بل أوامره، المنفذين المؤمنين عن البالء بدفع يكتفي

 .الشامل واإلحسان الواسعة

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن البراء بن عازب  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 يُْعِجبُهُ  وكانَ  َشْهًرا، َعَشرَ  َسْبَعةَ  أوْ  َشْهًرا، َعَشرَ  ِستَّةَ  الَمْقِدسِ  بَْيتِ  إلى َصلَّى

هَا، أوْ  َصلَّى، وأنَّهُ  البَْيِت، قِبَلَ  قِْبلَتُهُ  تَُكونَ  أنْ   معهُ  وَصلَّى الَعْصرِ  َصاَلةَ  َصالَّ

نْ  َرُجلٌ  فََخَرجَ  قَْومٌ   َراِكُعوَن، وهُمْ  الَمْسِجدِ  أْهلِ  علَى فََمرَّ  معهُ  َصلَّى كانَ  ِممَّ

ِ، أْشهَدُ : قالَ   فََداُروا َمكَّةَ، قِبَلَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   مع َصلَّْيتُ  لقَدْ  باهللَّ

لَ  أنْ  قَْبلَ  القِْبلَةِ  علَى َماتَ  الذي وكانَ  البَْيِت، قِبَلَ  هُمْ  كما  البَْيتِ  قِبَلَ  تَُحوَّ

ُ  فأْنَزلَ  فيهم، نَقُولُ  ما نَْدرِ  لَمْ  قُتِلُوا، ِرَجالٌ  ُ  كانَ  َوما: }هللاَّ  إيَمانَُكمْ  لِيُِضيعَ  هللاَّ

َ  إنَّ   (241) سورة البقرة {َرِحيمٌ  لََرُؤوفٌ  بالنَّاسِ  هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8893: الرقم أو الصفحة البخاري
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 يصلّي كان وسلّم عليه هللا صلّى النّبي أن المسلمون يختلف لم :والخالصة

 عباس ابن فقال الزمان، من مدة الهجرة بعد المقدس بيت إلى بالمدينة

 عليه هللا صلّى النّبي مقدم بعد الكعبة إلى التحويل كان: عازب بن والبراء

 هذه في هللا نصّ  وقد شهرا، عشر لستة: قتادة وقال. شهرا عشر لسبعة وسلّم

: تعالى بقوله إليها حّولها ثم الكعبة، غير إلى كانت الصالة أن على اآليات

فَهاءُ  َسيَقُولُ  هُمْ  ما النَّاسِ  ِمنَ  الس   وقوله َعلَْيها، كانُوا الَّتِي قِْبلَتِِهمُ  َعنْ  َوالَّ

ُسولَ  يَتَّبِعُ  َمنْ  لِنَْعلَمَ  إاِلَّ  َعلَْيها ُكْنتَ  الَّتِي اْلقِْبلَةَ  َجَعْلنَا َوما: تعالى  ِممَّنْ  الرَّ

 فَلَنَُول يَنَّكَ  السَّماِء، فِي َوْجِهكَ  تَقَل بَ  نَرى قَدْ : تعالى وقوله َعقِبَْيِه، َعلى يَْنقَلِبُ 

)أحكام القرآن للجصاص  .نفسرها التي التالية اآلية وهي  تَْرضاها قِْبلَةً 

98-91/5) 

 [583 الى 588 اآليات( : 0) البقرة سورة] القبلة تحويل -88

 َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََولِّ  تَْرضاها قِْبلَةً  فَلَنَُولِّيَنَّكَ  السَّماءِ  فِي َوْجِهكَ  تَقَلُّبَ  نَرى قَدْ 

 أُوتُوا الَِّذينَ  َوإِنَّ  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  فََولُّوا ُكْنتُمْ  ما َوَحْيثُ  اْلَحرامِ  اْلَمْسِجدِ 

ُ  َوَما َربِِّهمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  أَنَّهُ  لَيَْعلَُمونَ  اْلِكتابَ  ا بِغافِلٍ  َّللاَّ ( 588) يَْعَملُونَ  َعمَّ

 قِْبلَتَُهمْ  بِتابِعٍ  أَْنتَ  َوما قِْبلَتَكَ  تَبُِعوا ما آيَةٍ  بُِكلِّ  اْلِكتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  أَتَْيتَ  َولَئِنْ 

 ِمنَ  جاَءكَ  ما بَْعدِ  ِمنْ  أَْهواَءُهمْ  اتَّبَْعتَ  َولَئِنِ  بَْعضٍ  قِْبلَةَ  بِتابِعٍ  بَْعُضُهمْ  َوما

 َكما يَْعِرفُونَهُ  اْلِكتابَ  آتَْيناُهمُ  الَِّذينَ ( 581) الظَّالِِمينَ  لَِمنَ  إِذاً  إِنَّكَ  اْلِعْلمِ 

 اْلَحقُّ ( 583) يَْعلَُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقَّ  لَيَْكتُُمونَ  ِمْنُهمْ  فَِريقاً  َوإِنَّ  أَْبناَءُهمْ  يَْعِرفُونَ 

 (583) اْلُمْمتَِرينَ  ِمنَ  تَُكونَنَّ  فاَل َربِّكَ  ِمنْ 

 التفسير 

ل -النبي أيها- رأينا قد - 244  ترق بًا السماء، جهة إلى ونظرك وجهك تحو 

هنك تُحب، حيث إلى وتحويلها القبلة بشأن الوحي لنزول وتحريًا  إلى فلنَُوج 

 اآلن، المقدس بيت بدل -الحرام هللا بيت وهي- وتحبها ترتضيها قبلة

 أيها- كنتم وأينما المكرمة، بمكة الحرام هللا بيت جهة إلى رجهك فاصرف

 من الكتاب أوتوا الذين وإن. الصالة أداء عند جهته إلى فتوجهوا -المؤمنون

 خالقهم من المنزل الحق هو القبلة تحويل أن ليعلمون والنصارى اليهود
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 هؤالء يعمل عما بغافل هللا وليس كتابهم، في لثبوته أمرهم؛ ومدبر

 .عليه وسيجازيهم بذلك، عالم سبحانه هو بل الحق، عن المعرضون

 والنصارى اليهود من الكتاب أوتوا الذين -النبي أيها- جئتَ  لئن وهللاِ  - 245

 قبلتك إلى توجهوا ما حق؛ القبلة تحويل أن على وبرهان آية بكل مصحوبًا

 بعد قبلتهم إلى بمتوجه أنت وما الحق، اتباع عن وتكبًرا به، جئت لما عناًدا

 منهم كال ألن بعضهم؛ قبلة إلى بمتوجه بعضهم وما عنها، هللا صرفك أن

 من وغيرها القبلة شأن في هؤالء أهواء اتبعت ولئن اآلخر، الفريق يكف ر

 فيه؛ مرية ال الَّذي الصحيح العلم من جاءك ما بعد من واألحكام الشرائع

 - للنبي الخطاب وهذا. الهوى واتباع الهدى، بترك الظالمين لمن حينئذ إنك

 عصم قد هللا فإن وإال متابعتهم، شناعة على للداللة - وسلم عليه هللا صلى

 .بعده من ألمته تحذير فهو ذلك، من نبيه

 أمر يعرفون والنصارى؛ اليهود علماء من الكتاب آتيناهم الذين - 246

 - وسلم عليه هللا صلى - محمد نبوة عالمات من هو الَّذي القبلة تحويل

 طائفة فإن ذلك ومع غيرهم، من ويميزونهم. أوالده يعرفون كما عندهم،

 ذلك يفعلون أنفسهم، عند من حسًدا به، جاء الَّذي الحق ليكتمون منهم

 .الحق أنَّه ويعلمون

ين من -الرسول أيها- تكونن فال ربك من الحق هو هذا - 247  في الشاك 

 .صحته

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 في شرط القبلة استقبال أن على -اآلية هذه على بناء -المسلمون اتفق -2

 الراحلة على النافلة صالة وفي الفزع، أو الخوف حال في إال الصالة صحة

 وفي األمن، جهة الخوف حال القبلة فإن ،( الطائرة أو السفينة أو الدابة)

 .الراحلة به توجهت حيث الركوب حال

 نَُخاَمةً  َرأَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

هُ  فَقَامَ  وْجِهِه، في ُرئِيَ  حتَّى عليه ذلكَ  فََشقَّ  القِْبلَِة، في  إنَّ : فَقالَ  بيَِدِه، فََحكَّ

 فال القِْبلَِة، وبْينَ  بْينَهُ  َربَّهُ  إنَّ  أوْ  َربَّهُ، يُنَاِجي فإنَّه َصاَلتِهِ  في قَامَ  إَذا أَحَدُكمْ 
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 طََرفَ  أَخذَ  ثُمَّ  قََدَمْيهِ  تَْحتَ  أوْ  يََساِرهِ  عن ولَِكنْ  قِْبلَتِِه، قِبَلَ  أَحُدُكمْ  يَْبُزقَنَّ 

 .هََكَذا يَْفَعلُ  أوْ : فَقالَ  بَْعٍض، علَى بَْعَضهُ  َردَّ  ثُمَّ  فيه فَبََصقَ  ِرَدائِِه،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  801: الرقم أو الصفحة

 الَعبدِ  باستِحضارِ  اإلحساِن، َمقامِ  َحقيقةِ  إلى اإلشارةُ  :الحديث هذا وفي --5

 .عليه واط الَعه إيَّاه، هللاِ  وُمشاهدةَ  ِمنه، تعالى هللاِ  قُْربَ 

 .وتَنزيهُها القِبلةِ  إكرامُ : وفيه --1

 الَميسرةِ  على الَميمنةِ  وفْضلُ  البُزاق، طَهارةُ : وفيه --1

ِ  ورسولُ  هوَ  دخلَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن أسامة بن زيد ُ  صلَّى هللاَّ  علَيهِ  هللاَّ

 ، أعمدةٍ  ِستَّةِ  على ذاكَ  إذ والبيتُ  البيت فأجافَ  بالاًل  فأمرَ  البيتَ  وسلَّمَ 

 ، جلسَ  ، الكعبةِ  بابَ  تليانِ  اللَّتينِ  األسطُوانَتينِ  بينَ  كانَ  إذا حتَّى فمضى

َ  فحِمدَ   من استَقبلَ  ما أتى حتَّى قامَ  ثمَّ  ، واستَغفَرهُ  وسألَهُ  ، علَيهِ  وأثنى ، هللاَّ

هُ  ، وجهَهُ  ، فوضعَ  الكعبةِ  دبرِ  َ  وحمدَ  ، علَيهِ  وخدَّ  ، وسألَهُ  ، علَيهِ  وأثنى ، هللاَّ

 ، بالتَّكبيرِ  فاستقبلَهُ  الكعبةِ  أركانِ  من ُرْكنٍ  كل   إلى انصرفَ  ثمَّ  ، واستَغفَرهُ 

ِ  على والثَّناءِ  ، والتَّسبيحِ  ، والتَّهليلِ   ، خرجَ  ثمَّ  ، واالستِغفارِ  ، والمسألةِ  ، هللاَّ

 هِذهِ  ، القِبلةُ  هِذهِ :  فقالَ  انصرفَ  ثمَّ  ، الكعبةِ  وجهِ  مستقبلَ  َرْكعتينِ  فصلَّى

 القِبلةُ 

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0858: الرقم أو الصفحة

 شاهدها من أن وعلى أفق، كلّ  في قبلة الكعبة أن على العلماء واتفق -1

 فال لها، معاين وهو استقبالها ترك فإن عينها، استقبال عليه فرض وعاينها،

  له، صالة

 المصلي أن على اْلَحرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجهَكَ  فََول  : تعالى قوله ودلّ  -1

 المسجد شطر غير إلى متجها كان وإال سجوده، موضع إلى ال أمامه، ينظر
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 قائما المصلي ينظر أن يستحب: الجمهور وقال. مالك مذهب وهذا. الحرام

 .سجوده موضع إلى

اعن عائشة أم المؤمنين وفي الصحيح   بصُرهُ  خلفَ  ما اْلكعبةَ  دخلَ  لمَّ

 مْنها خرجَ  حتَّى سجوِدهِ  موضعَ 

 صفة:  المصدر|  األلباني:  المحدث[ | المؤمنين أم عائشة: ] الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  98: الرقم أو الصفحة الصالة

 وسلم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  دخلوفي الصحيح  عن عائشةأم المؤمنين 

 منها خرجَ  حتَّى سجودهِ  موضعَ  بصُرهُ  خالفَ  ما الكعبةَ 

 صفة أصل:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/000: الرقم أو الصفحة الصالة

 الشيخين شرط

 والبيهقي ،(5335) والحاكم ،(0050) خزيمة ابن أخرجه:  التخريج

(50009) 

 وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  دخلَ وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين 

 منها خرجَ  حتى سجوِده موضعَ  بصُرهُ  َخلَّفَ  وما الكعبةَ 

 الغليل إرواء:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 شرط على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0/30: الرقم أو الصفحة

 الشيخين

 قبلتهم أو دينهم عن الكتاب أهل زحزحة أن إلى( 245) اآلية وأرشدت -4

 لهم تبين وقد كفروا ألنهم إقناعهم، اإلنسان حاول مهما منه، ميئوس أمر

 اإلسالم رسالة صدق على الدالة العالمات أي اآليات، تنفعهم وال الحق،

 به، جاءهم ما صحة على دليل كلّ  عليهم النبي أقام لو وأنه اتباعه، ووجوب

 َكلَِمتُ  َعلَْيِهمْ  َحقَّتْ  الَِّذينَ  إِنَّ : تعالى هللا قال كما أهواءهم وتركوا اتبعوه لما

/ 20 يونس] اأْلَلِيمَ  اْلَعذابَ  يََرُوا َحتَّى آيَةٍ  ُكل   جاَءْتهُمْ  َولَوْ  يُْؤِمنُوَن، ال َرب كَ 

76- 77. ] 
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ِ  َعْبدَ  بَلَغَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك ِ  َرسولِ  َمْقَدمُ  َساَلمٍ  بنَ  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

 نَبِيٌّ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال ثاََلثٍ  عن َسائِلُكَ  إن ي: فَقالَ  فأتَاهُ، الَمِدينَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ 

لُ  ما: قالَ  اَعِة؟ أْشَراطِ  أوَّ لُ  وما السَّ  شيءٍ  أي   وِمنْ  الَجنَِّة؟ أْهلُ  يَأُْكلُهُ  طََعامٍ  أوَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  أْخَوالِِه؟ إلى يَْنِزعُ  شيءٍ  أي   وِمنْ  أبِيِه؟ إلى الَولَدُ  يَْنِزعُ   َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  فَقالَ : قالَ  ِجْبِريلُ  آنِفًا بِهنَّ  َخبََّرنِي وسلَّمَ  عليه هللاُ   ِمنَ  اليَهُودِ  َعُدو   َذاكَ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  الَماَلئَِكِة، ا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ لُ  أمَّ اَعةِ  أْشَراطِ  أوَّ  فَنَارٌ  السَّ

ا الَمْغِرِب، إلى الَمْشِرقِ  نَ مِ  النَّاسَ  تَْحُشرُ  لُ  وأَمَّ  الَجنَّةِ  أْهلُ  يَأُْكلُهُ  طََعامٍ  أوَّ

ا ُحوٍت، َكبِدِ  فَِزيَاَدةُ  بَهُ  وأَمَّ ُجلَ  فإنَّ : الَولَدِ  في الشَّ  فََسبَقَهَا الَمْرأَةَ  َغِشيَ  إَذا الرَّ

بَهُ  كانَ  َماُؤهُ  بَهُ  كانَ  َماُؤهَا َسبَقَ  وإَذا له، الشَّ  َرسولُ  أنَّكَ  أْشهَدُ : قالَ  لَهَا الشَّ

،ِ ِ  َرسولَ  يا: قالَ  ثُمَّ  هللاَّ  أنْ  قَْبلَ  بإْساَلِمي َعلُِموا إنْ  بُهٌُت، قَْومٌ  اليَهُودَ  إنَّ  هللاَّ

ِ  عبدُ  وَدَخلَ  اليَهُودُ  فََجاَءتِ  ِعْنَدَك، بَهَتُونِي تَْسأَلَهُمْ  ِ  َرسولُ  فَقالَ  البَْيَت، هللاَّ  هللاَّ

ِ  عبدُ  فِيُكمْ  َرُجلٍ  أي   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى  وابنُ  أْعلَُمنَا، قالوا َساَلمٍ  بنُ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  أْخيَِرنَا، وابنُ  وأَْخيَُرنَا، أْعلَِمنَا،  أفََرأَْيتُمْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  عبدُ  أْسلَمَ  إنْ  ُ  أَعاَذهُ : قالوا هللاَّ ِ  عبدُ  فََخَرجَ  ذلَك، ِمن هللاَّ  أنْ  أْشهَدُ : فَقالَ  إليِهم هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال ًدا أنَّ  وأَْشهَدُ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ نَا،: فَقالوا هللاَّ نَا، وابنُ  َشر   وَوقَُعوا َشر 

 .فِيهِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

 على ويفتَرَون يقولونَ  وفجوٍر، كِذبٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ : الحديثِ  في --5

 .فيه ليسَ  ما غيِرهم

ةِ  عالماتِ  ِمن: وفيه --1 دٍ  نُبوَّ  بعضِ  َعن إخباُره وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

 .الغيبِيَّةِ  األمورِ 

 . عنه هللاُ  رِضي ساَلمِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  فضيلةُ : وفيه --1

 فال أي األمر، ويتضمن خبر، لفظ قِْبلَتَهُمْ  بِتابِعٍ  أَْنتَ  َوما: تعالى وقوله -5

 .ذلك من شيء إلى تركن
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 النصارى وال النصارى، قبلة متّبعة ليست اليهود أن تعالى هللا أخبر ثم -6

 .وضاللهم وتدابرهم اختالفهم على دليل وهذا اليهود، قبلة متّبعة

 عليه هللا صلّى للنبي.. أَْهواَءهُمْ  اتَّبَْعتَ  َولَئِنِ : تعالى قوله في والخطاب -7

 باتباعه فيصير هواه، يتّبع أن يجوز من وهو أمته، بعض والمراد وسلّم،

 ظالما، به يكون ما وسلّم عليه هللا صلّى النّبي يفعل أن يجوز وليس ظالما،

 أن ويقيننا وسلّم، عليه هللا صلّى النّبي لعصمة أمته، إرادة على محمول فهو

 وألنه لألمر، تعظيما وسلّم عليه هللا صلّى النّبي وخوطب منه، يكون ال ذلك

 أي اْلُمْمتَِرينَ  ِمنَ  تَُكونَنَّ  فاَل: تعالى قوله وكذلك. القرآن عليه المنزل

 .أمته والمراد وسلّم، عليه هللا صلّى للنبي الخطاب الشاّكين،

: الحق أو اإلسالم قبول عن واستكبارهم الكتاب أهل عناد يوضح ومما-8

 وصدق وسلّم عليه هللا صلّى محمد نبوة يعرفون علماؤهم سيما وال أنهم

 دون بالذكر المعرفة في األبناء وخصّ   أبناءهم، يعرفون كما رسالته،

 ابنه ينسى وال نفسه، ينسى قد اإلنسان ألن األنفس،

 بي آلَمنَ  اليَهُوِد، ِمنَ  َعَشَرةٌ  بي آَمنَ  لَوْ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .اليَهُودُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0885: الرقم أو الصفحة

 .وُكبرائِهم لرؤسائِهم تقليدٍ  أهلُ  اليهودَ  أنَّ : الحديثِ  في

 ويعلمون وسلّم، عليه هللا صلّى محمدا يعني الحق يكتمون الكتاب وأهل -7

 بِها َوَجَحُدوا: تعالى قوله مثل عنادا، الكفر صحة في ظاهر وهذا نبوته،

ا: وقوله ،[ 24/ 17 النمل] أَْنفُُسهُمْ  َواْستَْيقَنَْتها  بِهِ  َكفَُروا َعَرفُوا ما جاَءهُمْ  فَلَمَّ

 [ .87/ 1 البقرة]

ا إنَّ  قتادة بن عمر بن عاصم قوم فيوفي الصحيح عن رجال   إلى دعانَا ِممَّ

 يهودَ  رجالِ  ِمنْ  نسمعُ  ُكنَّا لَما – لنا وهداهُ  تعالى هللاِ  رحمةِ  معَ  – اإلسالمِ 

 ، لنا ليسَ  علمٌ  عندهُمْ  كتابٍ  أهلَ  وكانوا ، أوثانٍ  أصحابَ  شركٍ  أهلَ  وُكنّا

 قالوا يكرهونَ  ما بعضَ  ِمنهمْ  نِْلنَا فإذا ، شرورٌ  وبينَهُمْ  بينَنا تزالُ  ال وكانتْ 
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 فُكنَّا ، وإَرمَ  عادٍ  قتلَ  معهُ  نقتلُُكمْ  اآلنَ  يُبَعثُ  نبيٍّ  زمانُ  تقاربَ  قدْ  إنهُ :  لنا

ا.  منهمْ  ذلكَ  نسمعُ  ما كثيًرا  آلهِ  وعلى عليه هللا صلى هللاِ  رسولَ  هللاُ  بعث فلمَّ

 فبادرناهُمْ  بهِ  يَتََوّعدونَا كانُوا ما َوَعرفنَا تعالى هللاِ  إلى دعانا حينَ  أَجْبناهُ  وسلم

 َولَّما: }  البقرةِ  ِمنَ  اآلياتُ  هؤالءِ  نزل وفيِهمْ  ففينَا ، بهِ  وكفروا بهِ  فآَمنّا إليهِ 

 َعلَى يَْستَفتُِحونَ  قَْبلُ  ِمنْ  َوَكانُوا َمَعهُمْ  ل َما ُمَصد قٌ  هللاِ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكتَابٌ  َجاَءهُمْ 

ا َكفُروا الَِّذينَ   )الَكافِرينَ  َعلَى هللاِ  فَلَْعنَةُ  بِهِ  َكفَُروا َعَرفُوا َما َجاَءهُمْ  فَلَمَّ

 سورة البقرة {(87

|  الوادعي:  المحدث|  قتادة بن عمر بن عاصم قوم في رجال:  الراوي

 حكم خالصة|  80: الرقم أو الصفحة النبوة دالئل صحيح:  المصدر

 حسن إسناده:  المحدث

:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عمر بن عاصم قوم من رجال:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  03: الرقم أو الصفحة النزول أسباب صحيح

 حسن

 ألهواء ال اإللهي، للوحي هو الفصل فالقولالحق في استقبال الكعبة  -20

 من اليهود والنصاري  .الجاحدين

 اليقين علم يعلمون ألنهم ومكابرة، عناد القبلة تحويل جحدهم أن :والخالصة

 هو إنما يفعله ما كل كان نبوته ثبتت ومتى وسلّم، عليه هللا صلّى محمد نبوة

 (08/0)تفسير المنير للزحيلي   .ربه من وحي عن

 اآليات( : 0) البقرة سورة] تحويلها وأسباب القبلة في االختالف -10

 [510 الى 589

ُ  بُِكمُ  يَأْتِ  تَُكونُوا ما أَْينَ  اْلَخْيراتِ  فَاْستَبِقُوا ُمَولِّيها ُهوَ  ِوْجَهةٌ  َولُِكل    َجِميعاً  َّللاَّ

َ  إِنَّ   َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََولِّ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ ( 589) قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى َّللاَّ

ُ  َوَما َربِّكَ  ِمنْ  لَْلَحقُّ  َوإِنَّهُ  اْلَحرامِ  اْلَمْسِجدِ  ا بِغافِلٍ  َّللاَّ ( 588) ْعَملُونَ تَ  َعمَّ

 فََولُّوا ُكْنتُمْ  ما َوَحْيثُ  اْلَحرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فََولِّ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ 

ةٌ  َعلَْيُكمْ  لِلنَّاسِ  يَُكونَ  لِئاَلَّ  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ   فاَل ِمْنُهمْ  ظَلَُموا الَِّذينَ  إاِلَّ  ُحجَّ

 أَْرَسْلنا َكما( 510) تَْهتَُدونَ  َولََعلَُّكمْ  َعلَْيُكمْ  نِْعَمتِي َوأِلُتِمَّ  َواْخَشْونِي تَْخَشْوُهمْ 
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يُكمْ  آياتِنا َعلَْيُكمْ  يَْتلُوا ِمْنُكمْ  َرُسوالً  فِيُكمْ   َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتابَ  َويَُعلُِّمُكمُ  َويَُزكِّ

 َوال لِي َواْشُكُروا أَْذُكْرُكمْ  فَاْذُكُرونِي( 515) تَْعلَُمونَ  تَُكونُوا لَمْ  ما َويَُعلُِّمُكمْ 

 (510) تَْكفُُرونِ 

 التفسير 

 ومن معنوية، أو كانت حسية إليها يتجهون جهة األمم من أمة ولكل - 248

 إن وجهاتهم تنوع يضر فال لهم، هللا شرع وما قبلتهم في األمم اختالف ذلك

 التي الخيرات فعل إلى -المؤمنون أيها- أنتم فتسابقوا وشرعه، هللا بأمر كان

 ليجازيكم القيامة؛ يوم فيه كنتم مكان أي من هللا وسيجمعكم بفعلها، أُمرتم

 .مجازاتكم وال جمعكم يعجزه فال قدير، شيء كل على هللا إن عملكم، على

 وأتباعك، أنت -النبي أيها- كنت وأينما خرجتَ  مكان أي ومن - 247

 إليك به الُموحى الحق فإنه الحرام، المسجد جهة فاستقبل الصالة، وأردت

 .به وسيجازيكم عليه مطلع هو بل تعملون، عما بغافل هللا وما،  ربك من

 جهة فاستقبل الصالة، وأردت -النبي أيها- خرجت مكان أي ومن - 250

 جهته بوجهكم فاستقبلوا -المؤمنون أيها- كنتم مكان وبأي الحرام، المسجد

 الذين إال عليكم، بها يحتجون حجة للناس يكون لئال الصالة؛ أردتم إذا

 الحجج، بأوهى عليكم ويحتجون عنادهم، على سيبقون فإنهم منهم، ظلموا

 هللا فإن نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال وحده، ربكم واخشوا تخشوهم فال

 سائر عن بتمييزكم عليكم نعمته يتم أن أجل من الكعبة استقبال شرع قد

 .للناس قبلة أشرف إلى هدايتكم وألجل األمم،

 أنفسكم، من رسواًل  إليكم أرسلنا حيث أخرى؛ نعمة عليكم أنعمنا كما - 252

 وما والمعروف، الفضائل من به يأمركم بما ويطهركم آياتنا، عليكم يقرأ

نَّة، القرآن ويعلمكم والمنكر، الرذائل من عنه ينهاكم  لم ما ويعلمكم والس 

 .ودنياكم دينكم أمور من تعلمون تكونوا

 لكم، والحفظ عليكم بالثناء أذكركم وجوارحكم؛ بقلوبكم فاذكروني - 251

 وال عليكم، بها أنعمت التي نعمي لي واشكروا العمل، جنس من فالجزاء

م فيما واستعمالها بجحودها، تكفروني  .عليكم ُحر 
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 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 هو إنما الحقيقي والمقصود األمة، لتوحيد وسيلة القبلة إلى االتجاه -2

 استغالل يصح فال الصالة، في االتجاه جهة كانت أيا هلل، العبادة إخالص

 البّر وأعمال الخيرات في التسابق الناس وعلى األديان، أتباع بين الخالف

 األوامر تبدل وما به، هللا أمر ما جميع في الطاعة أيضا وعليهم واإلحسان،

 االبتالء من نوع إال دائم بنحو الكعبة ثم أوال، المقدس بيت نحو باالتجاه

 وتمييز الكاذبين، عن والكشف الصادقين، المؤمنين لمعرفة واالختبار،

 وإنما نقمة، القبلة تحويل يكن فلم المنافق، من والمسلم الطيب، من الخبيث

 اْلَخْيراتِ  اْستَبِقُوا: تعالى قوله في واألمر كبري نعمة هو

 وإن الحرام، البيت استقبال من به، هللا أمر ما تنفيذ إلى المبادرة به يراد -1

 بعموم الطاعات جميع إلى واالستعجال المبادرة على الحثّ  يتضمن كان

  اللفظ،

 قادر وهللا جهده، يضيع ولن عمل، من قّدم ما على إنسان كل وسيكافأ -1

 ومن شيء، كل على وقادر القيامة، يوم الخالئق بجميع يأتي أن على

 أو البرّ  في مكان، أي في والبلى الموت بعد اإلعادة وسعتها قدرته مشتمالت

 .البحر

: قََرأَ  ثُمَّ  ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُْحَشُرونَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا عباس

لَ  بََدْأنَا كما} لُ [ 204: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إنَّا َعلَْينَا َوْعًدا نُِعيُدهُ  َخْلقٍ  أَوَّ  فأوَّ

َماِل، َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجالٍ  يُْؤَخذُ  ثُمَّ  إِْبَراِهيُم، يُْكَسى َمن  الش 

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إنَّهُمْ : فيُقَالُ  أَْصَحابِي،: فأقُولُ   فَاَرْقتَهُْم، ُمْنذُ  أَْعقَابِِهمْ  علَى ُمْرتَد 

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ   ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ

ا فيهم، قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوفَّْيتَنِي فَلَمَّ  إنْ  َشِهيٌد، شيءٍ  ُكل   علَى َوأَْنتَ  عليهم، الرَّ

ْبهُمْ  : المائدة{ ]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإنَّكَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ِعبَاُدَك، فإنَّهُمْ  تَُعذ 

دُ : قالَ  ،[228 ، يُوُسفَ  بنُ  ُمَحمَّ ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِري   قَبِيَصةَ، عن هللاَّ

وا الَِّذينَ  الُمْرتَد ونَ  هُمُ : قالَ  ُ  َرِضيَ  بَكرٍ  أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكرٍ  أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَد   هللاَّ

 .عْنه
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0883: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الَغيبِ  عنِ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إخباُره: الحديثِ  في --5

 .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --1

 .السَّالم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --1

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --4

يصةٍ  غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخص   قَد هللاَ  أنَّ : وفيه --5  بها يَتَميَّز بِخص 

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره، َعن

 هذه في األمر تأكيد بدليل الكعبة، نحو باالتجاه األمر عن تراجع وال -4

 في مرتين به السابق األمر إلى باإلضافة مرات، ثالث نحوها باالتجاه اآلية

 صالتهم في االتجاه على اإلصرار إال المؤمنين على وما( . 244) اآلية

 .الكعبة نحو

 خشية عن والنهي المؤمنين، أزر وشدّ  الكفار، شأن من والتهوين -5

 الذي هو الحق صاحب أن إلى إيماء فيه الكعبة، إلى التوجه في الظالمين

 .له يؤبه فال المبطل وأما جانبه، يخشى

 في النعمة أن على التشبيه هذا دلّ : َرُسواًل  فِيُكمْ  أَْرَسْلنا َكما: تعالى وقوله -6

 إلى القبلة تحويل شأن عظم على يدلّ  تشبيه وهو الرسالة، في كالنعمة القبلة

 .الكعبة

 بين العدل بصرح اإلشادة ففيه أَْذُكْرُكمْ  فَاْذُكُرونِي: سبحانه قوله وأما -7

 سعيد قال كما والمغفرة، بالثواب أذكركم بالطاعة اذكروني: والمعنى الناس،

 أكثر وإن يذكره، لم يطعه لم فمن هللا، طاعة: الذكر: أيضا وقال جبير، بن

 .القرآن وقراءة والتهليل التسبيح

ُ  يقولُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  وأنا بي، َعْبِدي ظَن   ِعْندَ  أنا: تَعالَى هللاَّ

 َمإَلٍ  في َذَكَرنِي وإنْ  نَْفِسي، في َذَكْرتُهُ  نَْفِسهِ  في َذَكَرنِي فإنْ  َذَكَرنِي، إذا معهُ 
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بَ  وإنْ  منهْم، َخْيرٍ  َمإَلٍ  في َذَكْرتُهُ  ْبتُ  بِشْبرٍ  إلَيَّ  تَقَرَّ  وإنْ  ِذراًعا، إلَْيهِ  تَقَرَّ

بَ  ْبتُ  ِذراًعا إلَيَّ  تَقَرَّ  .هَْرَولَةً  أتَْيتُهُ  يَْمِشي أتانِي وإنْ  باًعا، إلَْيهِ  تَقَرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3801: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 0331) ومسلم ،(3801) البخاري أخرجه:  التخريج

ِ  الظَّن   ُحْسنِ  في التَّرغيبُ  :الَحديثِ  في --5  .تَعالَى باهللَّ

ِ  أنَّ  إثباتُ : وفيه --1  .وذاتًا نَْفًسا تعالى هلِلَّ

ْكرِ  فَْضلُ : وفيه --1 ا الذ   .وَعالنيةً  ِسّرً

َ  أنَّ : وفيه --4  .َعَملِه بَِحسبِ  الَعْبدَ  يُجازي وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 لهذه هللا من تحذير فهو تَْكفُُرونِ  َوال لِي َواْشُكُروا: تعالى قوله وأما -8

 فلم هللا، بأنعم كفرت إذ السابقة، األمم فيه وقعت فيما تقع ال حتى األمة،

 .وهبها ما فسلبها أجله، من خلقت فيما والحواس العقل تستعمل

 [513 الى 510 اآليات( : 0) البقرة سورة] البالء على الصبر -15

ْبرِ  اْستَِعينُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يا الةِ  بِالصَّ َ  إِنَّ  َوالصَّ ابِِرينَ  َمعَ  َّللاَّ ( 510) الصَّ

ِ  َسبِيلِ  فِي يُْقتَلُ  لَِمنْ  تَقُولُوا َوال  تَْشُعُرونَ  ال َولِكنْ  أَْحياءٌ  بَلْ  أَْمواتٌ  َّللاَّ

 َواأْلَْنفُسِ  اأْلَْموالِ  ِمنَ  َونَْقصٍ  َواْلُجوعِ  اْلَخْوفِ  ِمنَ  بَِشْيءٍ  َولَنَْبلَُونَُّكمْ ( 518)

رِ  َوالثََّمراتِ  ابِِرينَ  َوبَشِّ ِ  إِنَّا قالُوا ُمِصيبَةٌ  أَصابَْتُهمْ  إِذا الَِّذينَ ( 511) الصَّ  ّلِِلَّ

 َوأُولئِكَ  َوَرْحَمةٌ  َربِِّهمْ  ِمنْ  َصلَواتٌ  َعلَْيِهمْ  أُولئِكَ ( 513) راِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوإِنَّا

 (513) اْلُمْهتَُدونَ  ُهمُ 

 التفسير 

 بطاعتي القيام على والصالة بالصبر استعينوا أمنوا الذين آيها يا - 251

 .ويعينهم يوفقهم الصابرين مع هللا إن ألمري، والتسليم
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 سبيل في الجهاد في يقتلون من شأن في -المؤمنون أيها- تقولوا وال - 254

 ال ولكن ربهم، عند أحياء هم بل غيرهم، يموت كما ماتوا أموات إنهم: هللا

 هللا من بوحي إال لمعرفتها سبيل ال خاصة حياة ألنها حياتهم؛ تدركون

 .تعالى

 أعدائكم، من الخوف من بشيء المصائب؛ من بأنواع ولنَْمتِحننّكم - 255

 عليها، الحصول مشقة أو لذهابها األموال في وبنقص الطعام، لقلة وبالجوع

 سبيل في بالشهادة أو الناس، تهلك التي اآلفات بسبب األنفس في وبنقص

 -النبي أيها- وبّشر األرض، تنبتها التي الثمرات من وبنقص وهللا،

 .واآلخرة الدنيا في يسرهم بما المصائب تلك على الصابرين

 إنا: وتسليم برًضا قالوا المصائب تلك من مصيبة أصابتهم إذا الذين - 256

 خلقنا الَّذي فهو القيامة، يوم عائدون إليه وإنا يشاء، بما فينا يتصرف هلل ملكٌ 

 .أمرنا ونهاية مرجعنا وإليه النعم، بمختلف علينا وتفضل

 المالئكة مأل في عليهم هللا من ثناء لهم الصفة بهذه المتصفون أولئك - 257

 .الحق طريق إلى المهتدون هم وأولئك عليهم، تنزل ورحمة األعلى

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 وأصله سيئا، ويكون حسنا، يكون والبالء واختبار، ابتالء دار الدنيا -2

 :وقال[ 15/ 12 األنبياء] فِْتنَةً  َواْلَخْيرِ  بِالشَّر   َونَْبلُوُكمْ : تعالى هللا قال المحنة،

 عبده يبلو وجلّ  عزّ  وهللا[ 27/ 8 األنفال] َحَسناً  باَلءً  ِمْنهُ  اْلُمْؤِمنِينَ  َولِيُْبلِيَ 

 صبره، ليمتحن يكرهها التي بالبلوى ويبلوه شكره، ليمتحن الجميل بالصنع

 قائم، االمتحان أن( 255) اآلية وتؤكد. بالء وللسيء بالء، للحسن فقيل

 عليه يقع حتى معاينة، علم والصابر المجاهد نعلم حتى لنمتحننّكم والمعنى

 .الجزاء

 نفِسهِ  في والمؤمنةِ  بالمؤمنِ  البالءُ  يزالُ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

َ  يَلقى حتَّى ومالِهِ  وولِدهِ   خطيئةٌ  علْيهِ  وما هللاَّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0088: الرقم أو الصفحة

 (3918) وأحمد له، واللفظ( 0088) الترمذي أخرجه:  التخريج

نوِب، تكفيرِ  في وأثَُره البالءِ  فضلُ  :الحديثِ  وفي  شأنِ  ِمن أنَّه وبيانُ  الذ 

الحين  .الصَّ

ِ، رسولَ  يا: قلتُ  وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص  أشد   النَّاسِ  أي   هللاَّ

جلُ  فيُبتلى فاألمثَُل، األمثلُ  ثمَّ  األنبياءُ : قال بالًء؟  فإن دينِه، حْسبِ  على الرَّ

 دينِه، حْسبِ  على ابتليَ  رقَّةٌ  دينِهِ  في كانَ  وإن بالُؤهُ، اشتدَّ  صلبًا دينهِ  في كانَ 

 خطيئةٌ  علْيهِ  ما األرضِ  على يمشي يتُرَكهُ  حتَّى بالعبدِ  البالءُ  يبرحُ  فما

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0089: الرقم أو الصفحة الترمذي

نوبِ  َكفَّاراتٌ  والمصائِبَ  الباليا أنَّ : الحديثِ  وفي --5  .والَخطايا للذ 

الحين شأنِ  ِمن االبتاِلءَ  أنَّ  بيانُ : وفيه --1  .الصَّ

 هجوم عند هو إنما عليه الثواب يعظم الذي النفس على الشاق والصبر -1

 الصبر مقام في وثباته القلب قوة على يدلّ  فإنه وحرارتها، المصيبة

 .ذاك إذ يصبر أحد فكل المصيبة، حرارة بردت إذا وأما

ْبرُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك ْدَمةِ  ِعْندَ  الصَّ  .األُولَى الصَّ

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  803: الرقم أو الصفحة

 (803) ومسلم ،(5090) البخاري أخرجه:  التخريج

 ِمن اِلْمَرأَةٍ  يقولُ  َمالِكٍ  بنَ  أنَسَ  َسِمْعتُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 بهَا َمرَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  فإنَّ : قالَ  نََعْم،: قالَتْ  فاَُلنَةَ؟ تَْعِرفِينَ : أْهلِهِ 

َ، اتَّقِي: فَقالَ  قَْبٍر، ِعْندَ  تَْبِكي وهي  ِخْلوٌ  فإنَّكَ  َعن ي، إلَْيكَ : فَقالَتْ  واْصبِِري، هللاَّ

 َرسولُ  لَكِ  قالَ  ما: فَقالَ  َرُجلٌ  بهَا فََمرَّ  وَمَضى، فََجاَوَزهَا: قالَ  ُمِصيبَتِي، ِمن
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 ِ ِ  لََرسولُ  إنَّه: قالَ  َعَرْفتُهُ؟ ما: قالَتْ  وسلََّم؟ عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ابًا، عليه تَِجدْ  فَلَمْ  بَابِهِ  إلى فََجاَءتْ : قالَ  وسلََّم، عليه ِ، َرسولَ  يا: فَقالَتْ  بَوَّ  هللاَّ

 ِ ْبرَ  إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   فَقالَ  َعَرْفتَُك، ما وهللاَّ لِ  ِعْندَ  الصَّ  .َصْدَمةٍ  أوَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3518: الرقم أو الصفحة

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النبي   تَواُضع: الحديث وفي --5

 .المي ت على البُكاءِ  ِعندَ  المرأةِ  موعظةُ : وفيه --1

 لَّما المرأةَ  يَنتِهرْ  لم حيثُ  ُخلقِه؛ وكريمُ  وسلَّم عليه هللا صلَّى ِرفقُه: وفيه --1

 .بُمصيبتِها عَذَرها بل قولَه، عليه ردَّتْ 

 على وصبر مجاهد، فصاحبه هللا، معصية عن صبر: صبران والصبر -1

 عن صبر فإذا. المقصود ألنه ثوابا، أكثر والثاني عابد، فصاحبه هللا، طاعة

 وعالمة. بقضائه الرضا هللا أورثه هللا، طاعة على وصبر هللا، معصية

 :والمحبوبات المكروهات من النفس على ورد بما القلب سكون: الرضا

 واجب أيضا فذاك والنوائب المصائب على الصبر وهو الثالث الصبر وأما 

 .المعايب من كاالستغفار

 وإن اإلنسان، تصيب التي النكبة وهي: بمصيبة المؤمن أصيب وإذا -4

ِ  إِنَّا: قال صغرت،  .راِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوإِنَّا هلِلَّ

 ويصيبه، المؤمن يؤذي ما كل: إذن فالمصيبة

 الدين، في المصيبة: المصائب أعظم ومن -5

ِ  إِنَّا: تعالى قوله وهو وإذعان تسليم واالسترجاع -6  وقد راِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوإِنَّا هلِلَّ

 لما للممتحنين، وعصمة المصائب، لذوي ملجأ الكلمات هذه تعالى هللا جعل

ِ  إِنَّا: قوله فإن المباركة، المعاني من جمعت  بالعبودية وإقرار توحيد هلِلَّ

 من والبعث أنفسنا على بالهالك إقرار راِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوإِنَّا: وقوله والملك،

 . تعالى هلل كله األمر مرجع أن واليقين قبورنا،
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 ولو نبينا، قبل نبيا الكلمات هذه تعط لم: تعالى َّللا رحمه جبير بن سعيد قال

 [ .84/ 21 يوسف] يُوُسفَ  َعلى أََسفى يا:قال لما يعقوب، عرفها

 فيَقولُ  ُمِصيبَةٌ، تُِصيبُهُ  ُمْسلِمٍ  ِمن ما وفي الصحيح عن أم سلمة أم المؤمنين

ُ  أَمَرهُ  ما ِ  إنَّا: }هللاَّ  في ْأُجْرنِي اللَّهُمَّ [ 256:البقرة]،{راِجُعونَ  إلَْيهِ  وإنَّا هلِلَّ

ُ  أْخلَفَ  إالَّ  ِمْنها، َخْيًرا لي وأَْخلِفْ  ُمِصيبَتِي، ا: قالَتْ  ِمْنها، َخْيًرا له هللاَّ  فَلَمَّ

لُ  َسلََمةَ؟ أبِي ِمن َخْيرٌ  الُمْسلِِمينَ  أي  : قُلتُ  َسلََمةَ، أبو ماتَ   إلى هاَجرَ  بَْيتٍ  أوَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ُ  فأْخلَفَ  قُلتُها، إن ي ثُمَّ  وسلََّم، عليه هللاَّ  هللاِ  َرسولَ  لي هللاَّ

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  إلَيَّ  أْرَسلَ : قالَتْ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ا: فقالَ  َغيُوٌر، وأنا بْنتًا لي إنَّ : فَقُلتُ  له، يَْخطُبُنِي بَْلتََعةَ  أبِي بنَ  حاِطبَ   أمَّ

َ  فَنَْدُعو اْبنَتُها َ  وأَْدُعو َعْنها، يُْغنِيَها أنْ  هللاَّ  .بالَغْيَرةِ  يَْذهَبَ  أنْ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  859: الرقم أو الصفحة

برِ  األَمرُ : الَحديثِ  وفي --5  .الَجزعِ  وَعدمِ  الَمصائبِ  َعلى بالصَّ

هُ : َوفيهِ  --1  .الِعوضَ  عنَده ألنَّ  الُملمَّاتِ  في هللاِ  إلى بالد عاءِ  التَّوج 

 لم وإنْ  وسلَّم عليهِ  هللاُ  صلَّى النَّبي   ألمرِ  الُمؤمنِ  امثِتالِ  َضرورةُ : َوفيه --1

 .أَمِره ِمن الِحكمةُ  لَه تَظهرْ 

 صلّى هللا رسول سلمة ألم هللا أخلف كما بالخلف، إما: الصابرين وبشارة-7

 بالثواب وإما سلمة، أبو زوجها مات لما تزوجها فإنه وسلّم، عليه هللا

 الجنة في بيت بناء المتضمن المتقّدم موسى أبي حديث في كما الجزيل،

 .للصابرين الحمد بيت يسمى

ُ  قالَ  العبدِ  ولَدُ  ماتَ  إذا وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  لمالئِكتِهِ  هللاَّ

 فيقولُ  نعم فيقولونَ  فؤاِدهِ  ثمرةَ  قبضتُم فيقولُ  نعم فيقولونَ  عبدي ولدَ  قبضتم

ُ  فيقولُ  واسترجعَ  حِمَدكَ  فيقولونَ  عبدي قالَ  ماذا  في بيتًا لعبدي ابنوا هللاَّ

وهُ  الجنَّةِ   الحْمدِ  بيتَ  وسم 
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5005: الرقم أو الصفحة الترمذي

 (5005) الترمذي أخرجه:  التخريج

 المغفرة هي عظمي بنعم المسترجعين الصابرين على هللا أنعم وقد -8

 وتشريفه وبركته ورحمته عفوه: عبده على هللا من الصالة ألن والرحمة،

 .واآلخرة الدنيا في إياه

 ومن.  «الحسن والثناء الغفران: وجل عز هللا من الصالة» :الزّجاج وقال 

 .له والدعاء عليه الثناء هو إنما الميت، على الصالة: هذا

 لكَ  أُْهِدي أاََل : فَقالَ  ُعْجَرةَ، بنُ  َكْعبُ  قِيَنِيل وفي الصحيح عن كعب بن عجرة

: فَقالَ  لِي، فأْهِدهَا بَلَى،: فَقُلتُ  وسلََّم؟ عليه هللاُ  َصلَّى النبي   ِمنَ  َسِمْعتُهَا هَِديَّةً 

ِ  َرسولَ  َسأَْلنَا ِ، َرسولَ  يا: فَقُْلنَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ اَلةُ  كيفَ  هللاَّ  علَْيُكم الصَّ

َ  فإنَّ  البَْيِت، أَْهلَ   علَى َصل   اللَّهُمَّ : قُولوا: قالَ  علَْيُكم؟ نَُسل مُ  كيفَ  َعلََّمنَا قدْ  هللاَّ

دٍ  ٍد، آلِ  وعلَى ُمَحمَّ  إنَّكَ  إْبَراِهيَم، آلِ  وعلَى إْبَراِهيَم، علَى َصلَّْيتَ  كما ُمَحمَّ

دٍ  علَى بَاِركْ  اللَّهُمَّ  َمِجيٌد، َحِميدٌ  ٍد، آلِ  وعلَى ُمَحمَّ  علَى بَاَرْكتَ  كما ُمَحمَّ

 .َمِجيدٌ  َحِميدٌ  إنَّكَ  إْبَراِهيمَ  آلِ  وعلَى إْبَراِهيَم،

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0030: الرقم أو الصفحة

 إَذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   كانَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن أبي أوفي

: فَقالَ  بَصَدقَتِِه، أبِي فأتَاهُ  فاَُلٍن، آلِ  علَى َصل   اللَّهُمَّ : قالَ  بَصَدقَتِِهْم، قَْومٌ  أتَاهُ 

 .أْوفَى أبِي آلِ  علَى َصل   اللَّهُمَّ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  أوفى أبي بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5883: الرقم أو الصفحة البخاري

الةُ : الحديثِ  في --5  .األْنبياءِ  َغيرِ  على الصَّ

عاءُ : وفيه --1  .لِلُمتََصد قِ  الد 
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 .لِصاِحبِها بالد عاءِ  األمرُ : وفيه --1

 بالقضاء ورضي األولى، الصدمة عند صبر من أن :أعتقده ما وخالصة

 هللا، عند ذلك واحتسب مصيبته، على هللا من والثواب األجر وطلب والقدر،

 الدنيا، في عنها خيرا هللا عّوضه هللا، مع أدب سوء فيها كلمة منه يبدر ولم

 وفضال كبيرة نعمة عليه وأسبغ واآلخرة، الدنيا في اإللهي باللطف وغمره

 واإلقامة الجنة، ودخول والخطايا، الذنوب مغفرة وهو: اآلخرة في عظيما

 (81/0)تفسير المنير للزحيلي .الحمد بيت في

 البقرة سورة] َّللا آيات كتمان وجزاء والمروة الصفا بين السعي -10

 [530 الى 519 اآليات( : 0)

فا إِنَّ  ِ  َشعائِرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ  َعلَْيهِ  ُجناحَ  فاَل اْعتََمرَ  أَوِ  اْلبَْيتَ  َحجَّ  فََمنْ  َّللاَّ

فَ  أَنْ  عَ  َوَمنْ  بِِهما يَطَّوَّ َ  فَإِنَّ  َخْيراً  تَطَوَّ  الَِّذينَ  إِنَّ ( 519) َعلِيمٌ  شاِكرٌ  َّللاَّ

 اْلِكتابِ  فِي لِلنَّاسِ  بَيَّنَّاهُ  ما بَْعدِ  ِمنْ  َواْلُهدى اْلبَيِّناتِ  ِمنَ  أَْنَزْلنا ما يَْكتُُمونَ 

ُ  يَْلَعنُُهمُ  أُولئِكَ   َوأَْصلَُحوا تابُوا الَِّذينَ  إاِلَّ ( 518) الالَِّعنُونَ  َويَْلَعنُُهمُ  َّللاَّ

ابُ  َوأَنَا َعلَْيِهمْ  أَتُوبُ  فَأُولئِكَ  َوبَيَّنُوا ِحيمُ  التَّوَّ  َكفَُروا الَِّذينَ  إِنَّ ( 530) الرَّ

ِ  لَْعنَةُ  َعلَْيِهمْ  أُولئِكَ  ُكفَّارٌ  َوُهمْ  َوماتُوا ( 535) أَْجَمِعينَ  َوالنَّاسِ  َواْلَمالئَِكةِ  َّللاَّ

 (530) يُْنظَُرونَ  ُهمْ  َوال اْلَعذابُ  َعْنُهمُ  يَُخفَّفُ  ال فِيها خالِِدينَ 

 التفسير 

 معالم من الكعبة قرب والمروة بالصفا المعروفين الجبلين إن - 258

 إثم فال العمرة؛ نسك أو الحج نسك ألداء البيت قصد فمن الظاهرة، الشريعة

ج لمن طمأنةٌ  هنا اإلثم نفي وفى. بينهما يسعى أن عليه  من المسلمين من تََحرَّ

 مناسك من ذلك أن تعالى بيَّن وقد الجاهلية، أمر من أنَّه اعتقاًدا بينهما السعي

 هللا فإن مخلًصا؛ بها متطوًعا الطاعات من المستحبات فَعلَ  ومن. الحج

 ويستحق الخير، يفعل بمن العليم وهو عليها، ويجازيه منه، يقبلها له، شاكر

 .الثواب

 وما النبي صدق على الدالة البينات من أنزلنا ما يخفون الذين إن - 257

 أولئك كتبهم؛ في للناس أظهرناه ما بعد من والنصارى، اليهود من به، جاء
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 أجمعون والناس واألنبياء المالئكة عليهم ويدعو رحمته، من هللا يطردهم

 .رحمته من بالطرد

 الواضحات، اآليات تلك كتمان على نادمين هللا إلى رجعوا الذين إال - 260

 والهدى، الحق من كتموه ما وبيَّنوا والباطنة، الظاهرة أعمالهم وأصلحوا

 العباد، من تاب من على التواب وأنا طاعتي، إلى رجوعهم أقبل فأولئك

 .بهم الرحيم

 عليهم أولئك منه يتوبوا أن قبل الكفر على وماتوا كفروا الذين إن - 262

 من بالطرد كلهم والناس المالئكة دعاء وعليهم رحمته، من بطردهم هللا لعنة

 .منها واإلبعاد هللا رحمة

 وال واحًدا، يوًما ولو العذاب، عنهم يَُخفف ال اللعنة، هذه مالزمين - 261

 .القيامة يوم يُْمهلون

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 الحج أعمال من والمروة الصفا بين السعي أن إلى اآلية أرشدت -2

 تطوف من على الجناح رفع هو علمنا كما سببها اآلية أن والعمرة،والظاهر

 صنمين لوجود بينهما، السعي من يتحرجون كانوا أن بعد والمروة، بالصفا

 بهما يتمسحون وكانوا الجاهلية، في عليهما( ونائلة إساف) وثنين أو

 من وأنهما هللا، أجل من بهما يطاف أنه هللا فأبان أجلهما، من ويطوفون

 .شعائره

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  َسأَْلتُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  فَقُلتُ  َعْنهَا هللاَّ

ِ  قَْولَ  أََرأَْيتِ : لَهَا فَا إنَّ : }تََعالَى هللاَّ ِ  َشَعائِرِ  ِمن والَمْرَوةَ  الصَّ  البَْيتَ  َحجَّ  فَمن هللاَّ

فَ  أَنْ  عليه ُجنَاحَ  فال اْعتََمرَ  أَوِ  ِ  ،[258: البقرة{ ]بِهَما يَطَّوَّ  علَى ما فََوهللاَّ

فَا يَطُوفَ  ال أَنْ  ُجنَاحٌ  أََحدٍ   أُْختِي، اْبنَ  يا قُْلتَ  ما بْئسَ : قالَتْ  والَمْرَوِة، بالصَّ

ْلتَهَا كما َكانَتْ  لو هِذه نَّ إ فَ  ال أَنْ  عليه ُجنَاحَ  ال: َكانَتْ  عليه، أَوَّ  بِهَما، يَتَطَوَّ

 الَّتي الطَّاِغيَِة، لَِمنَاةَ  يُِهل ونَ  يُْسلُِموا أَنْ  قَْبلَ  َكانُوا األْنَصاِر، في أُْنِزلَتْ  ولَِكنَّهَا

جُ  أَهَلَّ  َمن فَكانَ  الُمَشلَِّل، ِعْندَ  يَْعبُُدونَهَا َكانُوا فَا يَطُوفَ  أَنْ  يَتََحرَّ  بالصَّ

ا والَمْرَوِة، ِ  َرسولَ  َسأَلُوا أَْسلَُموا، فَلَمَّ : قالوا ذلَك، عن وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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ِ، َرسولَ  يا جُ  ُكنَّا إنَّا هللاَّ فَا بْينَ  نَطُوفَ  أَنْ  نَتََحرَّ ُ  فأْنَزلَ  والَمْرَوِة، الصَّ  هللاَّ

فَا إنَّ : }تََعالَى ِ  َشَعائِرِ  ِمن والَمْرَوةَ  الصَّ  قالَتْ  اآليَةَ [. 258: البقرة{ ]هللاَّ

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةُ  ِ  َرسولُ  َسنَّ  وقدْ : َعْنهَا هللاَّ  الطََّوافَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 عبدِ  بنَ  بَْكرِ  أَبَا أَْخبَْرتُ  ثُمَّ  بْينَهَُما، الطََّوافَ  يَْتُركَ  أَنْ  ألَحدٍ  فليسَ  بْينَهَُما،

ْحَمنِ   الِعْلمِ  أَْهلِ  ِمن ِرَجااًل  َسِمْعتُ  ولقَدْ  َسِمْعتُهُ، ُكْنتُ  ما لَِعْلمٌ  هذا إنَّ : فَقالَ  الرَّ

 َكانُوا بَمنَاةَ، يُِهل   كانَ  ِممَّنْ  - َعائَِشةُ  َذَكَرتْ  َمن إالَّ  - النَّاَس، أنَّ : يَْذُكُرونَ 

فَا مْ ُكل هُ  يَطُوفُونَ  ا والَمْرَوِة، بالصَّ ُ  َذَكرَ  فَلَمَّ  ولَمْ  بالبَْيِت، الطََّوافَ  تََعالَى هللاَّ

فَا يَْذُكرِ  ِ، َرسولَ  يا: قالوا القُْرآِن، في والَمْرَوةَ  الصَّ فَا نَطُوفُ  ُكنَّا هللاَّ  بالصَّ

َ  وإنَّ  والَمْرَوةِ  فَا، يَْذُكرِ  فَلَمْ  بالبَْيتِ  الطََّوافَ  أَْنَزلَ  هللاَّ  َحَرجٍ  ِمن َعلَْينَا فَهلْ  الصَّ

فَ  أَنْ  فَا نَطَّوَّ ُ  فأْنَزلَ  والَمْرَوِة؟ بالصَّ فَا إنَّ : }تََعالَى هللاَّ  َشَعائِرِ  ِمن والَمْرَوةَ  الصَّ

 ِ  الفَِريقَْينِ  في نََزلَتْ  اآليَةَ  هِذه فأْسَمعُ : بَْكرٍ  أَبُو قالَ  اآليَةَ [ 258: البقرة{ ]هللاَّ

ُجونَ  َكانُوا الَِّذينَ  في ِكلَْيِهَما، فَا بالَجاِهلِيَّةِ  يَطُوفُوا أَنْ  يَتََحرَّ  والَمْرَوِة، بالصَّ

ُجوا ثُمَّ  يَطُوفُونَ  والذينَ  َ  أنَّ  أَْجلِ  ِمن اإلْساَلِم، في بِهما يَطُوفُوا أَنْ  تََحرَّ  هللاَّ

فَا، يَْذُكرِ  ولَمْ  بالبَْيِت، بالطََّوافِ  أََمرَ  تََعالَى  َذَكرَ  ما بَْعدَ  ذلَك، َذَكرَ  حتَّى الصَّ

 .بالبَْيتِ  الطََّوافَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5380: الرقم أو البخاري الصفحة

 بالزيادة ويحتمل بهما، بالتطوف يحتمل «خيرا تطوع ومن: »وقوله  -1

 لألحاديث الجمهور رأي لدي والراجح ، بهما، التطوف من الفرض على

عَ  َوَمنْ : تعالى وقوله. السعي بفرضية مصرحة وهي بها استدلوا التي  تَطَوَّ

 يشكر تعالى هللا فإن عليه، بالزيادة تطوع فمن واجب، السعي أن إلى إشارة

 .له ذلك

 النصارى ورهبان اليهود أحبار في نزلت التي هللا أنزل ما كتمان وآية -4

 الزناة رجم أمر اليهود كتم وقد وسلّم، عليه هللا صلّى محمد أمر كتموا الذين

 من كل والمراد اللفظ، بعموم العبرة وإنما بهم، خاصة ليست المحصنين،

 رأيا أو نافعا، علما أو شرعيا، حكما كتم من كل في عامة فهي الحق، كتم

  لألمة، نافعا خالصا صحيحا



28 
 

 وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على ُمرَّ  عازبوفي الصحيح عن البراء بن 

مٍ  بيهوديٍّ  اني حدَّ  تِجدون هكذا:  فقال فدعاهم ، مجلودٍ  ُمحمَّ  نعم:  فقالوا ؟ الزَّ

 ، موَسى على التَّوراةَ  أنزل الَّذي باهللِ  نشدتُك:  قال علمائِهم من رجاًل  فدعا! 

اني حدَّ  تِجدون هكذا  بهذا نشدتَني أنَّك ولوال!  ال اللَّهمَّ :  فقال ؟ كتابِكم في الزَّ

اني حدَّ  نِجدُ  ، أُخبِْرك لم جمَ  كتابِنا في الزَّ  فكنَّا ، أشرافِنا في كثرُ  ولكنَّه ، الرَّ

جلَ  أخذنا إذا جلَ  أخذنا وإذا ، تركناه الشَّريفَ  الرَّ عيفَ  الرَّ  عليه أقمنا ، الضَّ

 ، والوضيعِ  الشَّريفِ  على نُقيُمه شيءٍ  على فنجتِمعَ  تعالَْوا:  فقلنا ، الحدَّ 

جمَ  وتركنا ، والجلدِ  التَّحميمِ  على فاجتمعنا  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال.  الرَّ

لُ  إن ي اللَّهمَّ :  وسلَّم عليه  فأنزل.  فُرِجم به فأمر.  أماتوه إذ أمَرك أحيا من أوَّ

ُسولُ  أَي هَا يَا وجلَّ  عزَّ  هللاُ  :  قولِه إلى اْلُكْفرِ  فِي يَُساِرُعونَ  الَِّذينَ  يَْحُزْنكَ  اَل  الرَّ

 يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ :  قولِه إلى فَاْحَذُروا تُْؤتَْوهُ  لَمْ  َوإِنْ  فَُخُذوهُ  هََذا أُوتِيتُمْ  إِنْ  يَقُولُونَ 

ُ  أَْنَزلَ  بَِما  بَِما يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ :  قولِه إلى اليهودِ  في اْلَكافُِرونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  هللاَّ

ُ  أَْنَزلَ   أَْنَزلَ  بَِما يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ :  قولِه إلى اليهودِ  في الظَّالُِمونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  هللاَّ

 ُ  اآليةَ  هذه يعني ، كل ها الكفَّارِ  في هي:  قال اْلفَاِسقُونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  هللاَّ

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

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8889: الرقم أو الصفحة داود

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(5300) مسلم أخرجه:  التخريج

 داود وأبو مطوالً،( 59101) وأحمد ،(0119) ماجه وابن ،(3059)

 له واللفظ( 8889)

 هللاُ  َصلَّى النبي   إلى َجاُؤوا اليَهُودَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

 َزنَى بَمن تَْفَعلُونَ  كيفَ : لهمْ  فَقَالَ  َزنَيَا، قدْ  واْمَرأَةٍ  منهمْ  بَرُجلٍ  وسلَّمَ  عليه

ُمهُما: قالوا ِمنُكْم؟ ْجَم؟ التَّْوَراةِ  في تَِجُدونَ  ال: فَقَالَ  ونَْضِربُهَُما، نَُحم   الرَّ

ِ  عبدُ  لهمْ  فَقَالَ  شيئًا، فِيهَا نَِجدُ  ال: فَقالوا  بالتَّْوَراةِ  فَأْتُوا َكَذْبتُمْ : َساَلمٍ  بنُ  هللاَّ

ُسهَا الذي ِمْدَراُسهَا فََوَضعَ  َصاِدقِيَن، ُكْنتُمْ  إنْ  فَاْتلُوهَا  آيَةِ  علَى َكفَّهُ  منهمْ  يَُدر 

ْجمِ  ْجِم، آيَةَ  يَْقَرأُ  واَل  وَراَءهَا وما يَِدِه، ُدونَ  ما يَْقَرأُ  فَطَفِقَ  الرَّ  يََدهُ  فَنََزعَ  الرَّ

ْجِم، آيَةِ  عن ا هِذه؟ ما: فَقَالَ  الرَّ ْجِم، آيَةُ  هي: قالوا ذلكَ  َرأَْوا فَلَمَّ  بِهما فأَمرَ  الرَّ

 يَْحنِي َصاِحبَهَا فََرأَْيتُ  الَمْسِجِد، ِعْندَ  الَجنَائِزِ  َمْوِضعُ  َحْيثُ  ِمن قَِريبًا فَُرِجما

 .الِحَجاَرةَ  يَقِيهَا َعلَْيهَا
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8113: الرقم أو الصفحة البخاري

ُ  الَحِديَث، يُْكثِرُ  هَُرْيَرةَ  أبَا إنَّ  يقولونَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  وهللاَّ

ثُونَ  ال واألْنَصارِ  لِْلُمهَاِجِرينَ  ما: ويقولونَ  الَمْوِعُد،  وإنَّ  أَحاِديثِِه؟ ِمْثلَ  يَُحد 

ْفقُ  يَْشَغلُهُمُ  كانَ  الُمهَاِجِرينَ  ِمنَ  إْخَوتي  ِمنَ  إْخَوتي وإنَّ  باألْسَواِق، الصَّ

ِ  َرسولَ  أْلَزمُ  ِمْسِكينًا، اْمَرأً  وُكْنتُ  أْمَوالِِهْم، َعَملُ  يَْشَغلُهُمْ  كانَ  األْنَصارِ   هللاَّ

 ِحينَ  وأَِعي يَِغيبُوَن، ِحينَ  فأْحُضرُ  بَْطنِي، ِمْلءِ  علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

 حتَّى ثَْوبَهُ  ِمنُكم أَحدٌ  يَْبُسطَ  لَنْ : يَْوًما وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   وقالَ  يَْنَسْوَن،

 فَبََسْطتُ  أبًَدا شيئًا َمقالتي ِمن فَيَْنَسى َصْدِرهِ  إلى يَْجمعهُ  ثُمَّ  هِذه، َمقالتي أْقِضيَ 

 َمقالَتَهُ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   قََضى حتَّى َغْيُرهَا، ثَْوبٌ  َعلَيَّ  ليسَ  نَِمَرةً 

، بََعثَهُ  فََوالَِّذي َصْدِري، إلى َجَمْعتُهَا ثُمَّ   إلى تِلكَ  َمقالتِهِ  ِمن نَِسيتُ  ما بالَحق 

ِ  هذا، يَوِمي ِ، ِكتَابِ  في آيَتَانِ  لَْواَل  وهللاَّ ْثتُُكمْ  ما هللاَّ  الَِّذينَ  إنَّ : }أبًَدا شيئًا َحدَّ

ِحيمُ } قَْولِهِ  إلى[ 257: البقرة{ ]والهَُدى البَي نَاتِ  ِمنَ  أْنَزْلنَا ما يَْكتُُمونَ  { الرَّ

 [.260: البقرة]

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة

تِهِ  َدالئلِ  وِمن وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى للنَّبي   معجزةٌ  :الحديثِ  وفي --5  نبوَّ

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى

 .المالِ  طلَبِ  على طلَبِهِ  وإِيثارِ  التَّعل مِ  على الِحرصُ : وفيهِ  --1

 إكثاِره لسببِ  وبيانٌ  عنه، هللاُ  رِضي هَُريَرةَ  ألبي ظاهرةٌ  فضيلةٌ : وفيه --1

 . .وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي   عن التَّحديثِ  ِمن غيِره عن

ُ  أََخذَ  َوإِذْ : تعالى بقوله شبيهة اآلية وهذه -5  اْلِكتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ِميثاقَ  هللاَّ

 ما يَْكتُُمونَ  الَِّذينَ  إِنَّ : وقوله[ 287/ 1 عمران آل] تَْكتُُمونَهُ  َوال لِلنَّاسِ  لَتُبَي نُنَّهُ 

ُ  أَْنَزلَ   ميثاق فهذا[ 274/ 1 البقرة] قَلِياًل  ثََمناً  بِهِ  َويَْشتَُرونَ  اْلِكتاِب، ِمنَ  هللاَّ

 أخرى آيات وفي والتحريف، الكتمان تحريم يتضمن العلم أهل على هللا أخذه

 يذكر لم وإن ونشره، العلم بيان على الحث في واضح وأمر إيجابي تصريح
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يِن، فِي لِيَتَفَقَّهُوا طائِفَةٌ  ِمْنهُمْ  فِْرقَةٍ  ُكل   ِمنْ  نَفَرَ  فَلَْوال: مثل وعيد،ال  َولِيُْنِذُروا الد 

 [ .211/ 7 التوبة] يَْحَذُرونَ  لََعلَّهُمْ  إِلَْيِهمْ  َرَجُعوا إِذا قَْوَمهُمْ 

ابِهِ  قالَ  َمْرَوانَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  َرافِعُ  يا اْذهَبْ : لِبَوَّ

 بما يُْحَمدَ  أنْ  وأََحبَّ  أُوتَِي، بما فَِرحَ  اْمِرئٍ  ُكل   كانَ  لَئِنْ : فَقُلْ  َعبَّاٍس، اْبنِ  إلى

بًا، يَْفَعلْ  لَمْ  بَنَّ  ُمَعذَّ  َدَعا إنَّما ولِهِذه لَُكمْ  وما: َعبَّاسٍ  ابنُ  فَقالَ  أْجَمُعوَن، لَنَُعذَّ

 وأَْخبَُروهُ  إيَّاهُ، فََكتَُموهُ  شيءٍ  عن فََسأَلَهُمْ  يَهُودَ  مَ وسلَّ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي  

 بما وفَِرُحوا َسأَلَهُْم، فِيما عْنه أْخبَُروهُ  بما إلَْيِه، اْستَْحَمُدوا قَدِ  أنْ  فأَرْوهُ  بَغْيِرهِ 

ُ  أَخذَ  َوإِذْ : }َعبَّاسٍ  ابنُ  قََرأَ  ثُمَّ  ِكْتَمانِِهْم، ِمن أُوتُوا  أُوتُوا الَِّذينَ  ِميثَاقَ  هللاَّ

 لَمْ  بما يُْحَمُدوا أنْ  ويُِحب ونَ  أتَْوا بما يَْفَرُحونَ : }قَْولِهِ  حتَّى َكذلكَ { الِكتَابَ 

 {يَْفَعلُوا

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

 في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  8139: الرقم أو الصفحة البخاري

 أخبرنا مقاتل ابن حدثنا. جريج ابن عن الرزاق عبد تابعه:  وقال[ صحيحه

 الرحمن عبد بن حميد عن مليكة أبي ابن أخبرني جريج ابن عن الحجاج

 ...بهذا مروان أن أخبره أنه عوف بن

 يلزمه لم يقصده، لم وإذا عصى، العلم كتمان العالم قصد إذا :والحاصل -3

 عليه وجب فقد سئل من وأما. غيره لدى معروف أنه عرف إذا التبليغ

 عدم على تدل اآلية أن بعضهم وذكر   .المتقدم والحديث اآليات لهذه التبليغ،

 وترك العلم إظهار لزوم على تدل ألنّها التعليم، على األجر أخذ جواز

: آية صرحت كما أداؤه، يلزمه عمل على أجرا إنسان يستحق وال كتمانه،

ُ  أَْنَزلَ  ما يَْكتُُمونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  / 1 البقرة] قَلِياًل  ثََمناً  بِهِ  َويَْشتَُرونَ  اْلِكتابِ  ِمنَ  هللاَّ

 .الدين وعلوم القرآن تعليم على األجر أخذ بطالن على ذلك فدل[ 274

 من بلِجامٍ  هللاُ  ألجمه فكتمه علمٍ  عن ُسئل من وفي الصحيح عن أبي هريرة

 القيامةِ  يومَ  نارٍ 

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

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0319: الرقم أو الصفحة
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 ،(0388) والترمذي له، واللفظ( 0319) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (.3135) وأحمد ،(033) ماجه وابن

 الِعلمِ  بنَشرِ  األمرَ  يَستلِزمُ  وهذا الِعلِم، كْتمِ  ِمن الشديدُ  الترهيبُ : الحديثِ  وفي

 .لهم وتَعليِمه الناسِ  بينَ 

 الدينية، العلوم تعليم على األجور أخذ بجواز المتأخرون أفتى لكن -7

 ال حتى الدنيا، الحياة بمتاع االشتغال إلى وانصرافهم بها، الناس لتهاون

 المسلمين، مال بيت من العلماء مخصصات والنقطاع العلوم، تضيع

 .الحياة شؤون على يعينهم بما التزود إلى العلماء واضطرار

 ووعيدهم، الكاتمين على النكير شدة على هللا أنزل ما كتمان آية ودلت -8

 السماوية، الكتب وتعطيل بالناس، الجسيم الضرر من الكتمان في لما

 فإن وتعميمه، نشره ويجب كتمه، يحرم العلم وألن النّبوية، الرسالة ووظيفة

 ومن هللا من األبدية اللعنة استحق علمه، من الناس حرمان على إنسان أقدم

 .والرشاد الهدى طريق ومعرفة والنور الخير حرموا ألنهم أجمعين، الناس

 والهدى البينات من هللا أنزل ما كتمان تحريم في سبحانه قوله أرشد وقد -7

 وجب وقد إال البيان، عليه يجب ال ألنه الواحد، بقول العمل وجوب إلى

 البيان بوقوع فحكم َوبَيَّنُوا َوأَْصلَُحوا تابُوا الَِّذينَ  إاِلَّ : تعالى وقال قوله، قبول

 .بخبرهم

 الصالحين التائبين فاستثنى األمل، طريق سبحانه الحق يسدّ  ولم -20

 تبت، قد: القائل قول التوبة في يكفي وال لتوبتهم، المنيبين وأقوالهم ألعمالهم

 اإلسالم إلى رجع مرتدا كان فإن السابق، سلوكه مخالفة منه يظهر حتى

 الصالح، العمل منه ظهر المعاصي أهل من كان وإن شرائعه، مظهرا

واألحوال التي كان عليها، وإن كان من أهل األوثان    الفساد أهل وجانب

 جانبهم وخالط أهل اإلسالم، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه.

وما بعدها على خلود الكفار في نار جهنم،  ودلت آية: إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا-22

فهم خالدون في اللعنة ومستقرة فيهم أي في جزائها، وأنهم مطرودون من 
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رحمة هللا، وأن تعذيبهم دائم مستمر بدون انقطاع وال تخفيف، وال إمهال أو 

 إرجاء، فهم ال ينظرون أي ال يؤخرون عن العذاب وقتا من األوقات.

ِ  رسولُ  علينا خرجَ  َّللا بن عمرووفي الصحيح عن عبد  ُ  صلَّى هللاَّ  علْيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا ال فقُلنا الِكتابانِ  هذانِ  ما أتَدرونَ : فقالَ  كتابانِ  يِدهِ  وفي وسلَّمَ   إالَّ  هللاَّ

 أسماءُ  فيهِ  العالمينَ  رب   من كتابٌ  هذا اليُمنى يِدهِ  في للَّذي فقالَ  تُخبَِرنا أن

 وال فيهم يزادُ  فال آخرهم على أُجِمل ثمَّ  وقبائلِهم آبائِهم وأسماء الجنَّةِ  أَهلِ 

 أسماءُ  فيهِ  العالمينَ  رب   من كتابٌ  هذا شمالِهِ  في للَّذي قالَ  ثمَّ  أبًدا مْنهم ينقصُ 

 وال فيهم يزادُ  فال آخرهم على أُجِملَ  ثمَّ  وقبائلهم آبائِهم وأسماء النَّارِ  أَهلِ 

ِ  رسولَ  يا العملُ  ففيمَ  أصحابُهُ  فقالَ  أبًدا مْنهم ينقصُ   فُِرغَ  قد أمرٌ  كانَ  إن هللاَّ

دوا فقالَ  مْنهُ   وإن الجنَّةِ  أَهلِ  بعملِ  لَهُ  يُختَمُ  الجنَّةِ  صاحبَ  فإنَّ  وقاربوا سد 

 عملٍ  أيَّ  عملَ  وإن النَّارِ  أَهلِ  بعملِ  لَهُ  يُختَمُ  النَّارِ  صاحبَ  وإنَّ  عملٍ  أيَّ  عِملَ 

ِ  رسولُ  قالَ  ثمَّ  ُ  صلَّى هللاَّ  منَ  رب كم فرغَ  قالَ  ثمَّ  فنبَذهما بيدْيهِ  وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

ِعير فِي َوفَِريقٌ  اْلَجنَّةِ  فِي فَِريقٌ  العبادِ   السَّ

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

 |   حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  089: الرقم أو الصفحة السنة

 يسير، باختالف( 3130) وأحمد ،(0585) الترمذي أخرجه:  التخريج

 عاصم أبي وابن مختصراً،( 55830(( )الكبرى السنن)) في والنسائي

 .له واللفظ( 089(( )السنة)) في

 الترمذي سنن:  المصدر|  الترمذي:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح غريب حسن:  المحدث حكم خالصة|  0585: الرقم أو الصفحة

( 3130) وأحمد له، واللفظ( 0585) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .مختصراً ( 55830(( )الكبرى السنن)) في والنسائي يسير، باختالف

 فيُناِدي أْملََح، َكْبشٍ  َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَىوفي الصحيح عن أبي سعيدالخدري 

: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِب ونَ  الَجنَِّة، أْهلَ  يا: ُمنادٍ 

 فَيَْشَرئِب ونَ  النَّاِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُمَّ  َرآهُ، قدْ  وُكل هُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،

 قدْ  وُكل هُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن،
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 فال ُخلُودٌ  النَّارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُودٌ  الَجنَّةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُمَّ  فيُْذبَحُ  َرآهُ،

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

ْنيا أْهلُ  َغْفلَةٍ  في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8300: الرقم أو الصفحة البخاري

 بال غايٍة، وال أَمدٍ  إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن النَّارِ  أهلِ  خلودُ : الحديثِ  وفي

 تَْفنَى ال النارَ  وأنَّ  ِمنها، يَخُرجون ال وأنَّهم راحٍة، وال نافعةٍ  حياةٍ  وال موتٍ 

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

وال خالف في جواز لعن الكفار جملة من غير تعيين، وكذلك كل من  -21

جاهر بالمعاصي كشّراب الخمر وأكلة الّربا، والتشبّه من النساء بالرجال 

 ومن الرجال بالنساء، إلى غير ذلك مما ورد في األحاديث لعنه.

وأما الكافر المعيّن، فقال ابن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه، لظاهر 

 « .        (10/5أحكام القرآن البن عربي »حاله، ولجواز قتله وقتاله 

ِ  رسولُ  قالَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر ُ  صلَّى هللاَّ  ، وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 الَعن اللَّهمَّ  ، هشامٍ  بنَ  الحارثَ  الَعنِ  اللَّهمَّ  ، ُسفيانَ  أبا العن اللَّهمَّ :  أُُحدٍ  يومَ 

(  َعلَْيِهمْ  يَتُوبَ  أَوْ  َشْيءٌ  األَْمرِ  ِمنَ  لَكَ  لَْيسَ )  فنزلت: قالَ  ، أميَّةَ  بنَ  صفوانَ 

 إسالُمهُم فحُسنَ  فأسلَموا عليِهم فتابَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولَ  َسِمعَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُكوعِ  ِمنَ  َرْأَسهُ  َرفَعَ  إَذا ْكَعةِ  ِمنَ  الر   الَعنْ  اللَّهُمَّ : يقولُ  الفَْجرِ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  الرَّ

ُ  َسِمعَ  يقولُ  ما بَْعدَ  وفاَُلنًا وفاَُلنًا فاَُلنًا  فأْنَزلَ  الَحْمدُ  ولَكَ  َربَّنَا َحِمَدهُ، لَِمن هللاَّ

 ُ  فَإنَّهُمْ } - قَْولِهِ  إلى -[218: عمران آل{ ]شيءٌ  األْمرِ  ِمنَ  لكَ  ليسَ : }هللاَّ

 بنَ  َسالِمَ  َسِمْعتُ  ُسْفيَاَن، أبِي بنِ  َحْنظَلَةَ  َوَعنْ [ 218: عمران آل{ ]ظَالُِمونَ 

ِ  عبدِ  ِ  َرسولُ  كانَ : يقولُ  هللاَّ  بنِ  َصْفَوانَ  علَى يَْدُعو وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 األْمرِ  ِمنَ  لكَ  ليسَ } فَنََزلَتْ  ِهَشامٍ  بنِ  والَحاِرثِ  َعْمٍرو، بنِ  وُسهَْيلِ  أَُميَّةَ،
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: عمران آل{]ظَالُِمونَ  فَإنَّهُمْ } - قَْولِهِ  إلى -[ 218: عمران آل]{ شيءٌ 

218] 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8038: الرقم أو البخاري الصفحة

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َرَكعَ  وفي الصحيح عن خفاف بن إيماء الغفاري  عليه هللاَّ

ُ  َغفَرَ  ِغفَارُ : فَقالَ  َرْأَسهُ، َرفَعَ  ثُمَّ  وسلََّم، ُ، َسالََمهَا َوأَْسلَمُ  لَهَا، هللاَّ  َوُعَصيَّةُ  هللاَّ

َ  َعَصتِ   َوقَعَ  ثُمَّ  َوَذْكَواَن، ِرْعاًل، َواْلَعنْ  لِْحيَاَن، بَنِي الَعنْ  اللَّهُمَّ  َوَرسولَهُ، هللاَّ

 .ذلكَ  أَْجلِ  ِمن الَكفََرةِ  لَْعنَةُ  فَُجِعلَتْ : ُخفَافٌ  قالَ . َساِجًدا

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغفاري إيماء بن خفاف:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  338: الرقم أو الصفحة مسلم

الةِ  في النَّوازلِ  قُنوتِ  َمشروعيَّةُ : الَحديثِ  في --5  .الصَّ

 .الُكفَّارِ  لَعنِ  َمشروعيَّةُ : َوفيه --1

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  إَذا كانَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُكوِع، بَْعدَ  قَنَتَ  ألَحٍد، يَْدُعوَ  أوْ  أَحدٍ  علَى يَْدُعوَ  أنْ  أَرادَ  : قالَ  إَذا: قالَ  فَُربَّما الر 

ُ  َسِمعَ   وَسلََمةَ  الَولِيِد، بنَ  الَولِيدَ  أْنجِ  اللَّهُمَّ  الَحْمدُ  لكَ  َربَّنَا اللَّهُمَّ  َحِمَدهُ، لَِمن هللاَّ

 واْجَعْلهَا ُمَضَر، علَى وْطأَتَكَ  اْشُددْ  اللَّهُمَّ  َربِيَعةَ، أبِي بنَ  وَعيَّاشَ  ِهَشاٍم، بنَ 

 َصاَلةِ  في َصاَلتِهِ  بَْعضِ  في يقولُ  وكانَ  بذلَك، يَْجهَرُ  يُوُسفَ  َكِسنِي ِسنِينَ 

ُ  أْنَزلَ  حتَّى الَعَربِ  ِمنَ  ألْحيَاءٍ  وفاَُلنًا، فاَُلنًا الَعنْ  اللَّهُمَّ : الفَْجرِ   لَكَ  لَْيسَ  : }هللاَّ

بَهُمْ  أَوْ  َعلَْيِهمْ  يَتُوبَ  أَوْ  َشْيءٌ  اأْلَْمرِ  ِمنَ  آل  .اآليَةَ ( { 218) ظَالُِمونَ  فَإِنَّهُمْ  يَُعذ 

 عمران 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8130: الرقم أو الصفحة

روي في  لما إجماعا، فيجوز تعيين، غير من مطلقا العاصي لعن وأما

 صحيح السنة 
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ُ  لََعنَ وفي الصحيح عن أبي هريرة   يَُدهُ، فَتُْقطَعُ  البَْيَضةَ  يَْسِرقُ  السَّاِرَق، هللاَّ

 .يَُدهُ  فَتُْقطَعُ  الَحْبلَ  َويَْسِرقُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3390: الرقم أو الصفحة

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  مع أْمِشي، أنَا بْينَما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر  هللاَّ

ِ  َرسولَ  َسِمْعتَ  كيفَ : فَقالَ  َرُجٌل، َعَرضَ  إذْ  بيَِدِه، آِخذٌ  عْنهما  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ  َسِمْعتُ : فَقالَ  النَّْجَوى؟ في يقولُ  وسلَّمَ  عليه  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َ  إنَّ : يقولُ   َذْنبَ  أتَْعِرفُ : فيَقولُ  ويَْستُُرهُ، َكنَفَهُ  عليه فَيََضعُ  الُمْؤِمَن، يُْدنِي هللاَّ

، أيْ  نََعمْ : فيَقولُ  َكَذا؟ َذْنبَ  أتَْعِرفُ  َكَذا، َرهُ  إَذا حتَّى َرب   في وَرأَى بُذنُوبِِه، قَرَّ

ْنيَا، في َعلَْيكَ  َستَْرتُهَا: قالَ  هَلََك، أنَّه نَْفِسهِ   فيُْعطَى اليَوَم، لكَ  أْغفُِرهَا وأَنَا الد 

ا َحَسنَاتِِه، ِكتَابَ   َكَذبُوا الَِّذينَ  هَُؤاَلءِ : }األْشهَادُ  فيَقولُ  والُمنَافِقُوَن، الَكافِرُ  وأَمَّ

ِ  لَْعنَةُ  أاَل  َرب ِهمْ  علَى  [28: هود{ ]الظَّالِِمينَ  علَى هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0885: الرقم أو الصفحة البخاري

 إلى َخَرجَ  نُفَْيلٍ  بنِ  َعْمِرو بنَ  َزْيدَ  أنَّ  بن عمر وفي الصحيح عن عبد َّللا

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

 تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونُ  ال: فَقالَ  فأْخبِْرنِي، ِدينَُكْم، أِدينَ  أنْ  لََعل ي إن ي

ِ، َغَضبِ  ِمن بنَِصيبِكَ  ِ، َغَضبِ  ِمن إالَّ  أفِر   ما َزْيدٌ  قالَ  هللاَّ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ

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

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

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

ِ، لَْعنَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ،  أفِر   ما: قالَ  هللاَّ

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

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

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

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

 إْبَراِهيَم، ِدينِ  علَى أن ي أْشهَدُ  إن ي اللَّهُمَّ 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  ويالرا

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

 اآليات( : 0) البقرة سورة] قدرته ومظاهر ورحمته اإلله وحدانية -10

 [538 الى 530

ْحمنُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلهَ  ال واِحدٌ  إِلهٌ  َوإِلُهُكمْ  ِحيمُ  الرَّ  َخْلقِ  فِي إِنَّ ( 530) الرَّ

 اْلبَْحرِ  فِي تَْجِري الَّتِي َواْلفُْلكِ  َوالنَّهارِ  اللَّْيلِ  َواْختاِلفِ  َواأْلَْرضِ  السَّماواتِ 

ُ  أَْنَزلَ  َوما النَّاسَ  يَْنفَعُ  بِما  بَْعدَ  اأْلَْرضَ  بِهِ  فَأَْحيا ماءٍ  ِمنْ  السَّماءِ  ِمنَ  َّللاَّ

ياحِ  َوتَْصِريفِ  َدابَّةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيها َوبَثَّ  َمْوتِها رِ  َوالسَّحابِ  الرِّ  بَْينَ  اْلُمَسخَّ

   (538) يَْعقِلُونَ  لِقَْومٍ  آَلياتٍ  َواأْلَْرضِ  السَّماءِ 

 التفسير

 ال وصفاته، ذاته في متفّرد واحد -الناس أيها- الحق ومعبودكم - 261

 أنعم حيث بعباده، الرحيم الواسعة، الرحمة ذو الرحمن غير بحق معبود

 .تحصى ال التي النعم عليهم

 وفي الخلق، عجائب من فيهما وما واألرض السماوات خلق في إن - 264

 ينفع ما حاملة البحار مياه في تجري التي السفن وفي والنهار، الليل تعاقب

 هللا أنزل وفيما إليه، يحتاجون مما وغيرها وتجارة، ولباس طعام من الناس

 وفيما والكأل، الزرع من فيها ينبت بما األرض به فأحيا ماء من السماء من

 السحاب وفي لجهة، جهة من الرياح تحويل وفي حية، كائنات من فيها نشره

 وحدانيته على واضحة لدالئل ذلك كل في إن واألرض، السماء بين المذلل

 .والبراهين األدلة ويفهمون الُحجج، يعقلون لمن سبحانه

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 وال إظهاره يجب ما أول أن بيّن الحق، كتمان من تعالى هللا حذر لما-2

 وهو: النظر وضرورة البرهان بذكر وأعقبه التوحيد، أمر: كتمانه يجوز

 يشبهه ال فاعل من له بد ال أنه ليعلم واإلبداع، الصنع عجائب في التفكر

  شيء،
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ِ  رسولِ  معَ  أمشي كنتُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ُ  صلَّى هللاَّ  عليهِ  هللاَّ

 هلكَ  هريرةَ  أبا يا فقالَ  المدينةِ  أهلِ  لبعضِ  نخلٍ  في وسلَّمَ  آلِهِ  وعلى

اتٍ  ثالثَ  وهكذا وهكذا هكذا قالَ  َمن إال المكثِرونَ   يمينِهِ  عن بكفَّهِ  حثى مرَّ

 أدل كَ  أال هريرةَ  أبا يا فقالَ  ساعةً  مشى ثمَّ  هم ما وقليلٌ  يديهِ  وبينَ  يساِرهِ  وعن

ةَ  وال حولَ  ال قل قالَ  هللاَّ  رسولَ  يا بلى فقلتُ  الجنَّةِ  كنوزِ  من كنزٍ  على  إال قوَّ

 ِ ِ  منَ  ملجأَ  وال باهللَّ  ما تدري هل هريرةَ  أبا يا فقالَ  ساعةً  مشى ثمَّ  إليهِ  إال هللاَّ

ِ  على النَّاسِ  حق   ِ  حق   وما هللاَّ ُ  قلتُ  النَّاسِ  على هللاَّ  فإنَّ  قالَ  أعلمُ  ورسولُهُ  هللاَّ

ِ  حقَّ   عليهِ  فحقٌّ  ذلكَ  فعلوا فإذا شيئًا بهِ  يشِركوا وال يعبدوهُ  أن النَّاسِ  على هللاَّ

بَهم ال أن  يعذ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5031: الرقم أو الصفحة

 مختصراً،( 50580(( )الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 9091) وأحمد مختصراً، بنحوه( 8505) ماجه وابن

 .تعالى هللاِ  ِذْكرِ  من اإلْكثارِ  على الحث   :الَحديثِ  وفي --5

 به، يُخبِرُ  بما االْهتِمامِ  لتَأْكيدِ  الن داَء؛ الواِعظِ  أو الُمعل مِ  تَكرارُ : وفيه --1

لَ   يَْسَمُعه فيما الُمتعل مِ  تنب هَ  وليَُكم 

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   َرِديفُ  أنَا بْينَا وفي الصحيح عن معاذ بن جبل

ْحِل، أِخَرةُ  إالَّ  وبْينَهُ  بَْينِي ليسَ   َرسولَ  لَبَّْيكَ : قُلتُ  َجبَلٍ  بنَ  ُمَعاذُ  يا: فَقالَ  الرَّ

 ِ ِ  َرسولَ  لَبَّْيكَ : قُلتُ  ُمَعاذُ  يا: قالَ  ثُمَّ  َساَعةً  َسارَ  ثُمَّ  وَسْعَدْيَك، هللاَّ  وَسْعَدْيَك، هللاَّ

ِ  َرسولَ  لَبَّْيكَ : قُلتُ  ُمَعاذُ  يا: قالَ  ثُمَّ  َساَعةً  َسارَ  ثُمَّ   تَْدِري هلْ : قالَ  وَسْعَدْيَك، هللاَّ

ِ  َحق   ما ُ : قُلتُ  ِعبَاِدهِ  علَى هللاَّ ِ  َحق  : قالَ  أْعلَُم، سولُهُ ورَ  هللاَّ  أنْ  ِعبَاِدهِ  علَى هللاَّ

: قُلتُ  َجبَلٍ  بنَ  ُمَعاذُ  يا: قالَ  ثُمَّ  َساَعةً، َسارَ  ثُمَّ  شيئًا به يُْشِرُكوا واَل  يَْعبُُدوهُ،

ِ  َرسولَ  لَبَّْيكَ  ِ  علَى الِعبَادِ  َحق   ما تَْدِري هلْ : فَقالَ  وَسْعَدْيَك، هللاَّ  فََعلُوهُ  إَذا هللاَّ

ُ : قُلتُ  ِ  علَى الِعبَادِ  َحق  : قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ بَهُمْ  ال أنْ  هللاَّ  .يَُعذ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1833: الرقم أو الصفحة
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 (00) ومسلم له، واللفظ( 1833) البخاري أخرجه:  التخريج

 اإلمامِ  إردافَ  فإنَّ  وسلَّم؛ عليه هللا صلَّى النبي   تواُضع :الحديث وفي --5

 .التكب ر وتَْركُ  التواُضع ِمن معه، وركوبَه دونه هو لَمن والشَّريفِ 

 به، يُخبِر بما االهتمامِ  لتأكيدِ  الن داَء؛ الواِعظِ  أو الُمعل مِ  تَكرارُ : وفيه --1

 .يَسَمُعه فيما الُمتعل م تنب ه وليُكُمل

 .قطًعا الجنَّةَ  دَخلَ  التوحيدِ  على ماتَ  َمن أنَّ : وفيه --1

 ال وأنه باأللوهية، تفرده عن واِحدٌ  إِلهٌ  َوإِلهُُكمْ : آية في تعالى وأخبر -1

 إله ال الذي الصمد، الفرد األحد الواحد هللا هو بل له، عديل وال له، شريك

 .الرحيم الرحمن وأنه هو، إال

ِ  اسمُ  األنصارية سلمة أموفي الصحيح عن أسماء  بنت يزيد   في األعظمُ  هللاَّ

ْحَمنُ  هُوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َواِحدٌ  إِلَهٌ  َوإِلَهُُكمْ ) اآليتينِ  هاتينِ  ِحيمُ  الرَّ  سورةِ  وفاتِحةِ ( الرَّ

ُ  الم)  عمرانِ  آلِ   (اْلقَي ومُ  اْلَحي   هُوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ

|  األلباني:  المحدث|  األنصارية سلمة أم يزيد بنت أسماء:  الراوي

 حكم خالصة|  5883: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح:  المصدر

 حسن:  المحدث

 ماجه وابن ،(0839) والترمذي ،(5883) داود أبو أخرجه:  التخريج

(0911) 

 .به هللاِ  ُسؤالِ  في والتَّرغيبِ  األعظِم، هللاِ  اسمِ  فَضلِ  إلى إشارةٌ : الَحديثِ  وفي

 إيمان، وآخرها كفر أولها وإثبات، نفي هُوَ  إاِلَّ  إِلهَ  ال: تعالى وقوله -1

 .هللا إال معبود ال: ومعناه

ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َجبَلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  ُ  َصلَّى َّللاَّ  آِخرُ  َكانَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َكاَلِمهِ   «اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  َّللاَّ

 ((.108/ 5) المصابيح مشكاة ،(َصِحيح): األلباني قال َداُود، أَبُو ) َرَواهُ  

 :قال فلو اللسان، ال القلب،: والمقصود
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 لكان الصفات، من له يجب وما الوحدانية وضميره ومعتقده ومات إله، ال

 .السنة أهل باتفاق الجنة، أهل من

 آخرَ  كان َمن فإنَّ  ، هللاُ  إال إلهَ  ال موتاكم لَق نوا الصحيح عن أبي هريرةوفي 

 ذلك قبلَ  أصابَه وإن ، الدَّهرِ  يوَما الجنةَ  دخلَ  الموتِ  عند هللاُ  إال إلهَ  ال كالِمه

 أصابَه ما

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1510: الرقم أو الصفحة

 ماجه وابن ،(833) والترمذي ،(853) مسلم أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 0008) حبان وابن مختصراً،( 5888)

 والقِيامِ  وتَأنيِسه لتَذكيِره الُمحتَضرِ  عندَ  الُحضورُ  على الحث   :الَحديثِ  وفي

 .بُحقوقِه

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال كالِمهِ  آخرُ  كانَ  من وفي الصحيح عن معاذ بن جبل  الجنَّةَ  َدخلَ  هللاَّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0553: الرقم أو الصفحة

 (00008) وأحمد له، واللفظ( 0553) داود أبو أخرجه:  التخريج

 شرح الحديث 

 ُمخلًِصا، قالَها من التي النَّجاِة، َكلِمةُ  وهي التَّوحيِد، َكلِمةُ  هي( هللاُ  إالَّ  إلهَ  ال)

 عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   يقولُ  الحديثِ  هذا وفي بالِجناِن، وفازَ  النَّارِ  ِمن نََجا

نيا ِمنَ  وخروِجه اْحتِضاِره عند: أي ،"كالِمهِ  آِخرُ  كان َمنْ : "وسلَّم  ال: "الد 

 وْحَده هللاُ  إالَّ  بَحقٍّ  معبودَ  ال": هللاُ  إالَّ  إلهَ  ال" ومعنى ،"الَجنَّةَ  َدَخلَ  هللاُ  إالَّ  إلهَ 

 .له َشريكَ  ال

 التَّوحيدِ  وكلمةُ  فقَْط، التَّوحيدِ  كلمةَ  وليس الشَّهادتَيِن، يَقولَ  أنْ  والمرادُ : قيل

دٍ  والشَّهادةَ  بالتَّوحيِد، هللِ  الشَّهادةَ  فتَْشَملَ  الشَّهادتيِن؛ على َعلَمٌ   هللاُ  صلَّى لُمحمَّ

سالةِ  وسلَّم عليه  .بالر 
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 .هللاُ  إالَّ  إلهَ  ال: لقولِ  عظيمةٌ  فضيلةٌ : الَحديثِ  وفي

 وكانَ  َسالِمٍ  ببَنِي لِقَْوِمي أَُصل ي ُكْنتُ  وفي الصحيح عن عتبان بن مالك

 قِبَلَ  اْجتِيَاُزهُ  َعلَيَّ  فَيَُشق   األْمطَاُر، َجاَءتِ  إَذا وادٍ  وبْينَهُمْ  بَْينِي يَُحولُ 

ِ  َرسولَ  فَِجْئتُ  َمْسِجِدِهْم،  أْنَكْرتُ  إن ي: له فَقُلتُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 فَيَُشق   األْمطَاُر، َجاَءتِ  إَذا يَِسيلُ  قَْوِمي وبْينَ  بَْينِي الذي الَواِديَ  وإنَّ  بََصِري،

 فَقالَ  ُمَصلًّى، أتَِّخُذهُ  َمَكانًا، بَْيتي ِمن فَتَُصل ي تَأْتي أنَّكَ  فََوِدْدتُ  اْجتِيَاُزهُ، َعلَيَّ 

ِ  َرسولُ  ِ  َرسولُ  َعلَيَّ  فََغَدا َسأَْفَعلُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  َرِضيَ  بَْكرٍ  وأَبُو وسلََّم، ِ  َرسولُ  فَاْستَأَْذنَ  النَّهَاُر، اْشتَدَّ  ما بَْعدَ  عْنه هللاَّ  هللاَّ

 ِمن أَُصل يَ  أنْ  تُِحب   أْينَ : قالَ  حتَّى يَْجلِسْ  فَلَمْ  له فأِذْنتُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى

ِ  َرسولُ  فَقَامَ  فِيِه، أَُصل يَ  أنْ  أُِحب   الذي الَمَكانِ  إلى له فأَشْرتُ  بَْيتَِك؟  َصلَّى هللاَّ

 ِحينَ  وَسلَّْمنَا َسلَّمَ  ثُمَّ  َرْكَعتَْيِن، فََصلَّى ،وَراَءهُ  وَصفَْفنَا فََكبََّر، وسلَّمَ  عليه هللاُ 

ِ  َرسولَ  الدَّارِ  أْهلُ  فََسِمعَ  له، يُْصنَعُ  َخِزيرٍ  علَى فََحبَْستُهُ  َسلََّم،  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َجالُ  َكثُرَ  حتَّى منهمْ  ِرَجالٌ  فَثَابَ  بَْيتِي، في وسلَّمَ  عليه  فَقالَ  البَْيِت، في الر 

َ  يُِحب   ال ُمنَافِقٌ  َذاكَ : منهمْ  َرُجلٌ  فَقالَ . أَراهُ  ال َمالٌِك؟ فََعلَ  ما: منهمْ  َرُجلٌ   هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  وَرسولَهُ،  ال: قالَ  تََراهُ  أاَل  َذاكَ  تَقُلْ  ال: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ، إالَّ  إلَهَ  ِ، وْجهَ  بذلكَ  يَْبتَِغي هللاَّ ُ  فَقالَ  هللاَّ ا أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ ِ  فَوَ  نَْحُن، أمَّ  ال هللاَّ

هُ  نََرى ِ  َرسولُ  قالَ  الُمنَافِقِيَن، إلى إالَّ  َحِديثَهُ  واَل  ُودَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َ  فإنَّ  مَ  قدْ  هللاَّ ُ، إالَّ  إلَهَ  ال: قالَ  َمن النَّارِ  علَى َحرَّ ِ  وْجهَ  بذلكَ  يَْبتَِغي هللاَّ  قالَ  هللاَّ

بِيعِ  بنُ  َمْحُمودُ  ْثتُهَا: الرَّ ِ  َرسولِ  َصاِحبُ  أي وبَ  أبو فيهم قَْوًما فََحدَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 بأَْرضِ  عليهم ُمَعاِويَةَ  بنُ  ويَِزيدُ  فِيهَا، تُُوف يَ  الَّتي َغْزَوتِهِ  في وسلَّمَ  عليه

وِم، ِ : قالَ  أي وَب، أبو َعلَيَّ  فأْنَكَرهَا الر  ِ  َرسولَ  أظُن   ما وهللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، ذلكَ  فََكبُرَ  قَط ، قُْلتَ  ما: قالَ  وسلََّم، ِ  فََجَعْلتُ  َعلَيَّ  حتَّى َسلََّمنِي إنْ  َعلَيَّ  هلِلَّ

ُ  َرِضيَ  َمالِكٍ  بنَ  ِعْتبَانَ  َعْنهَا أْسأَلَ  أنْ  َغْزَوتي ِمن أْقفُلَ   وَجْدتُهُ  إنْ  عْنه، هللاَّ

ةٍ  فأْهلَْلتُ  فَقَفَْلُت، قَْوِمِه، َمْسِجدِ  في َحيًّا  قَِدْمتُ  حتَّى ِسْرتُ  ثُمَّ  بُعْمَرٍة، أوْ  بَحجَّ

ا لِقَْوِمِه، يَُصل ي أْعَمى شيخٌ  ِعْتبَانُ  فَإَِذا َسالٍِم، بَنِي فأتَْيتُ  الَمِدينَةَ،  ِمنَ  َسلَّمَ  فَلَمَّ

اَلةِ  ثَنيهِ  الَحديِث، ذلكَ  عن َسأَْلتُهُ  ثُمَّ  أنَا، نمَ  وأَْخبَْرتُهُ  عليه َسلَّْمتُ  الصَّ  كما فَحدَّ

ثَنيهِ  لَ  حدَّ ةٍ  أوَّ  .َمرَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن عتبان:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5593: الرقم أو الصفحة

 واألرض السموات بخلق باأللوهية تفرده على الدليل سبحانه أورد ثم -4

. وحدانيته على الدالة المخلوقات من وبرأ ذرأ مما ذلك بين وما فيهما وما

 .وصانع بان من له بد ال العجيب والبناء العالم فهذا

 .فوقها من عالئق وال تحتها من عمد بغير ارتفاعها: السموات فآية -5

 .ووعرها وسهلها وشجرها ومعادنها وأنهارها بحارها: األرض وآية -6

 ال حيث من اآلخر وإدبار أحدهما بإقبال اختالفهما: والنهار الليل وآية -7

 .والقصر والطول والظلمة النور من األوصاف في واختالفهما يعلم،

  الشمس، غروب إلى الفجر طلوع من:والنهار -8 

 .الفجر إلى الغروب من: والليل -7

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

ُ  َخلَقَ : فَقالَ  ْبِت، يَومَ  الت ْربَةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ  األَحِد، يَومَ  الِجبَالَ  فِيهَا َوَخلَقَ  السَّ

 يَومَ  الن ورَ  َوَخلَقَ  الث اَلثَاِء، يَومَ  الَمْكُروهَ  َوَخلَقَ  االْثنَْيِن، يَومَ  الشََّجرَ  َوَخلَقَ 

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

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

 .اللَّْيلِ  إلى الَعْصرِ  بْينَ 

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

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

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  في الت َؤَدةِ  فَضلُ  :الحديثِ  وفي

 الماء وجه على تجري حتى إياها هللا تسخير( : السفن) الفلك وآية -20

 تعالى أخبر كما الّسالم، عليه نوح عملها من وأول ثقلها، مع فوقه ووقوفها

 لتجارة مطلقا، البحر ركوب فيجوز لإلنسان، مسخرة السفن كانت وإذا

 .والجهاد كالحج عبادة، أو كانت
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 بها، العالم وإنعاش وتفريقها، وتجمعها تكونها كيفية: األمطار وآية -22

 غير في عدة األرض في منها المخزون وجعل واألرزاق، النّبات وإخراج

 [ .28/ 11 المؤمنون] اأْلَْرضِ  فِي فَأَْسَكنَّاهُ : تعالى هللا قال كما نزولها، وقت

 أَنَُّكمْ  ُشْكَرُكمْ  َوتَْجَعلُونَ : )يَقرأُ  كان أنَّهُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

بُونَ   أْصبَحوا، فإذا اللَّيِل، ِمنَ  ُمِطروا إذا كانوا باألْنواِء، نَزلَتْ : قال(. تَُكذ 

: وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فأنَزلَ  ُكْفًرا، ذلك قَولُهم وكان وكذا، كذا بنَْوءِ  ُمِطْرنا: قالوا

زقِ  ِمنَ  عليكم أَنَزْلتُ  ما على ُشْكَرَكمُ  وتَْجَعلونَ ) بونَ  أنَّكم والَغْيثِ  الر   ،(تَُكذ 

 .وكذا كذا بِنَْوءِ  ُمِطْرنا: تَقولونَ 

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

:  المحدث حكم خالصة|  1053: الرقم أو الصفحة اآلثار مشكل تخريج

 صحيحان إسناداه

ِ  َرسولُ  لَنَا َصلَّىوفي الصحيح عن زيد بن خالد الجهني   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ْبحِ  َصاَلةَ  وسلَّمَ  ا اللَّْيلَِة، ِمنَ  َكانَتْ  َسَماءٍ  إْثرِ  علَى بالُحَدْيبِيَةِ  الص   اْنَصَرفَ  فَلَمَّ

ُ : قالوا َرب ُكْم؟ قالَ  َماَذا تَْدُرونَ  هلْ : فَقالَ  النَّاِس، علَى أْقبَلَ   أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ

ا وَكافٌِر، بي ُمْؤِمنٌ  ِعبَاِدي ِمن أْصبَحَ : قالَ  ِ  بفَْضلِ  ُمِطْرنَا: قالَ  َمن فأمَّ  هللاَّ

ا بالَكْوَكِب، وَكافِرٌ  بي ُمْؤِمنٌ  فَذلكَ  وَرْحَمتِِه،  وَكَذا، َكَذا بنَْوءِ : قالَ  َمن وأَمَّ

 .بالَكْوَكبِ  وُمْؤِمنٌ  بي َكافِرٌ  فَذلكَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الجهني خالد بن زيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  983: الرقم أو الصفحة البخاري

لوا أن لهُم تَنبيهًا أصحابِه؛ على الَمسألةَ  اإلمامِ  طَرحُ : الحديثِ  في  فيها ما يَتَأمَّ

قَّة ِمن  .الد 

 ُكل   ِمنْ  فِيها َوبَثَّ : تعالى هللا قال الدواب، أنواع مختلف السماء وفي -21

 .كله الحيوان تجمع: والدابة[ 264/ 1 البقرة] َدابَّةٍ 

 َوهوَ  أَنا فَمَكثتُ  كعبًا، ثمَّ  فوَجدتُ  الط ورَ  أتيتُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ثُهُ  يوًما ِ  رسولِ  عن أحد  ُ  صلَّى هللاَّ ثُني وسلََّم، علَيهِ  هللاَّ  فقلت التَّوراِة، عنِ  ويحد 

ِ  رسولُ  قالَ : لَهُ  ُ  صلَّى هللاَّ  يومُ  الشَّمسُ  فيهِ  طلعت يومٍ  خيرُ : وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ
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 تقومُ  وفيهِ  قُبَِض، وفيهِ  علَيِه، تيبَ  وفيهِ  أُْهبِطَ، وفيهِ  آدُم، ُخلِقَ  فيهِ  الجمعِة،

 حتَّى ُمصيخةً، الجمعةِ  يومَ  تصبحُ  َوهيَ  إالَّ  دابَّةٍ  من األرضِ  علَى ما السَّاعةُ،

 مؤمنٌ  يصادفُها ال ساعةٌ  وفيهِ  آدَم، ابنَ  إالَّ  السَّاعةِ  منَ  شفقًا الشَّمسُ  تطلعَ 

الةِ  في َوهوَ  َ  يسألُ  الصَّ  في يومٌ  ذلِكَ : كعبٌ  فقالَ  إيَّاه أعطاهُ  إالَّ  شيئًا فيها هللاَّ

 صدقَ : قالَ  ثمَّ  التَّوراةَ، كعبٌ  فقرأَ  ُجُمعٍة، كل   في هيَ  بل: فقلتُ  َسنٍة، كل  

ِ  رسولُ  ، بَصرةَ  أبي بنَ  بَصرةَ  فلقيتُ  فخَرجتُ . جمعةٍ  كل   في هوَ  هللاَّ  الغفاريَّ

 لم تأتيَهُ  أن قبلِ  ِمن لقيتُكَ  لو: قالَ  الط وِر، منَ : قلتُ  جئَت؟ أينَ  من: فقالَ 

ِ  رسولَ  َسِمْعتُ  إن ي: قالَ  ولَِم؟: لَهُ  قلتُ  تأتِِه،  إلى إالَّ  الِمطى تَعملُ  ال: يقولُ  هللاَّ

ِ  عبدَ  فلَقيتُ  المقدسِ  بيتِ  ومسجدِ  ومسجدي الحرامِ  المسجدِ : مساِجدَ  ثالثةِ   هللاَّ

 َوهوَ  أَنا فَمَكثتُ  كعبًا فلقيتُ  الط ورِ  إلى َخرجتُ  رأيتَني لو: فقلتُ  سالٍم، بنَ 

ثُهُ  يوًما ِ  رسولِ  عن أحد  ثُني هللاَّ ِ  رسولُ  قالَ : لَهُ  فقلتُ  التَّوراِة، عنِ  ويحد   هللاَّ

 تيبَ  وفيهِ  أُْهبِطَ، وفيهِ  آدُم، خلقَ  فيهِ  الجمعةِ  يومُ  الشَّمسُ  فيهِ  طلعت يومٍ  خيرُ 

 َوهيَ  إالَّ  دابَّةٍ  من األرضِ  علَى ما السَّاعةُ، تقومُ  وفيهِ  قُبَِض، وفيهِ  علَيِه،

 آدَم، ابنَ  إالَّ  السَّاعةِ  منَ  شفقًا الشَّمسُ  تطلعَ  حتَّى ُمصيخةً  الجمعةِ  يومَ  تصبحُ 

الةِ  في َوهوَ  مؤمنٌ  عبدٌ  يصادفُها ال ساعةٌ  وفيهِ  َ  يسألُ  الصَّ  إالَّ  شيئًا، فيها هللاَّ

ِ  عبدُ  فقالَ  سنٍة، كل   في يومٌ  ذلِكَ : كعبٌ  قالَ  إيَّاه أعطاهُ   كَذبَ : سالمٍ  بنُ  هللاَّ

ِ  رسولُ  صدقَ : فقالَ  كعٌب، قرأَ  ثمَّ : قلتُ  كعٌب،  فقالَ  جمعٍة، كل   في هوَ  هللاَّ

ِ  عبدُ  ثني أخي، يا: فقلتُ  السَّاعةَ، تلكَ  ألعلَمُ  إن ي كعبٌ  صدقَ : هللاَّ : قالَ  بِها، حد 

 َسمعتَ  قد أليسَ : فقُلتُ  الشَّمس تغيبَ  أن قبلَ  الجمعةِ  يومِ  من ساعةٍ  آخرُ  هيَ 

ِ  رسولَ  الِة، في َوهوَ  مؤمنٌ  يصادفُها ال: يقولُ  هللاَّ  السَّاعةَ  تلكَ  وليَست الصَّ

ِ  رسولَ  سمعتَ  قد أليسَ : قالَ  صالةٌ،  ينتظرُ  وجلسَ  صلَّى، َمن: يقولُ  هللاَّ

الةَ  الةُ  تأتيَهُ  حتَّى صالتِهِ  في يَزل لم الصَّ : قالَ  بلَى،: قلتُ  تاُلقيها الَّتي الصَّ

 كذلِكَ  فَهوَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5808: الرقم أو الصفحة

 .اإلجابةِ  بساعةِ  الختصاِصه الُجُمعِة؛ يومِ  فضلُ : الحديثِ  وفي --5

عاءِ  فضلِ  بيانُ : وفيه --1  .منه واإلكثارِ  الد 
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 الِعلمِ  أْخذِ  على ِحرصٍ  ِمن َعنه هللاُ  َرِضي هُريرةَ  أبي ِعندَ  ما بيانُ : وفيه --1

 .غيِره ِمن وتَلق يه

 .ِعلِمه وَكثرةُ  َساَلمٍ  ابنِ  فَضيلةُ : وفيه --4

حالِ  شد   ِمن التحذيرُ : وفيه --5  في إليها المشارِ  الثَّالثةِ  المساِجدِ  لغيرِ  الر 

 .الحديثِ 

 في كما يُنَكر، ما رأَوا إذا البعضِ  بعِضهم يَدِ  على الصحابةِ  أْخذُ : وفيه --6

 .عنهم هللاُ  رِضي هَُريرةَ  أبي مع بَْصرةَ  أبي بنِ  بَْصَرةَ  فِعل

 وهالكا ونكبا وملقحة، عقيما إرسالها أي تصريفها،: الرياح وآية -21

 والترويح، والتنفيس التفريج وفيها وعاصفة، وليّنة وباردة، وحارة ونصرا،

 العذاب ريح ألن العذاب، في والريح الخير، في تستعمل الرياح أن ويالحظ

 .متقطعة ليّنة الرحمة وريح واحد، جسم كأنها األجزاء، ملتئمة شديدة

يحَ  تُسب وا ال وفي الصحيح عن أبي هريرة  ، تعالَى هللاِ  ُروحِ  من فإنَّها ، الر 

حمةِ  تأتِي ُذوا ، خيِرها من هللاَ  سلُوا ولِكنْ  ، والعذابِ  بالرَّ ها من باهللِ  وتعوَّ  شر 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  3053: الرقم أو الصفحة

يحِ  سب   عن النهيُ : الحديث وفي --2  .الر 

دائدِ  ِعندَ  تعالى هللاِ  إلى واللجوءُ  العوذُ : وفيه --1  يُكَرهُ  ما وُرؤيةِ  الشَّ

يحَ  أنَّ : أبيهِ  عن أَْبزى، بن الرحمنِ  عبدِ  وفي الصححيح   عن  هاجتْ  الر 

يحَ  تَُسب وا ال: َحديثَ : أي] ِمْثلَهُ  ذَكر ثمَّ  ،....أُبَيٍّ  عهدِ  على  ما منها رأيتُم إذا الر 

يِح، هذه خيرِ  ِمن نسألُك إنَّا اللَّهُمَّ : قولوا تَكَرهون،  وَخيرِ  فيها، ما وَخيرِ  الر 

يحِ، هذه َشر   من بك ونعوذُ  به، أُِمَرت ما  أُِمَرت ما وَشر   فيها، ما وَشر   الر 

 .يرفَْعهُ  ولمْ  ،[به
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|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  أبيه عن أبزى بن الرحمن عبد:  الراوي

 حكم خالصة|  095/ 0: الرقم أو اآلثار الصفحة مشكل تخريج:  المصدر

 الشيخين شرط على صحيح إسناده:  المحدث

 السماء بين وثبوته آخر إلى مكان من وتحريكه تجمعه: السحاب وآية-24

 يراه من لرؤيته ويدهش الجبال، يشبه عالئق، وال عمد غير من واألرض

 فوقه تحلق ما عند الطائرة ركاب من

ِ  َرسولِ  َعْهدِ  علَى َسنَةٌ  النَّاسَ  أََصابَتِ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَبْينَا وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى  علَى يَْخطُبُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، قَامَ  الُجُمَعةِ  يَومَ  الِمْنبَرِ  ِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  أْعَرابِيٌّ  وَجاعَ  الَماُل، هَلَكَ  هللاَّ

َ  فَاْدعُ  الِعيَاُل، ِ  َرسولُ  فََرفَعَ : قالَ  يَْسقِيَنَا، أنْ  لَنَا هللاَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َماءِ  في وما يََدْيهِ   عن يَْنِزلْ  لَمْ  ثُمَّ  الِجبَاِل، أْمثَالُ  َسَحابٌ  فَثَارَ : قالَ  قََزَعةٌ، السَّ

 وفي ذلَك، يَوَمنَا فَُمِطْرنَا: قالَ  لِْحيَتِِه، علَى يَتََحاَدرُ  الَمطَرَ  َرأَْيتُ  حتَّى ِمْنبَِرهِ 

 - األْعَرابِي   ذلكَ  فَقَامَ  األُْخَرى، الُجُمَعةِ  إلى يَلِيهِ  والذي الَغِد، بَْعدِ  وِمنْ  الَغِد،

ِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  - َغْيُرهُ  َرُجلٌ  أوْ  َ  فَاْدعُ  الَماُل، وَغِرقَ  البِنَاءُ  تَهَدَّمَ  هللاَّ  لَنَا، هللاَّ

ِ  َرسولُ  فََرفَعَ   َعلَْينَا واَل  َحَوالَْينَا، اللَّهُمَّ : وقالَ  يََدْيِه، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  َجَعلَ  فَما: قالَ   ِمنَ  نَاِحيَةٍ  إلى بيَِدهِ  يُِشيرُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

َماءِ  َجْت، إالَّ  السَّ  الَواِدي، َسالَ  حتَّى الَجْوبَةِ  ِمْثلِ  في الَمِدينَةُ  َصاَرتِ  حتَّى تَفَرَّ

 .بالَجْودِ  َحدَّثَ  إالَّ  نَاِحيَةٍ  ِمن أَحدٌ  يَِجئْ  فَلَمْ : قالَ  َشْهًرا، قَنَاةَ  واِدي

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة

 (983) ومسلم له، واللفظ( 5000) البخاري أخرجه:  التخريج

 إجابةِ  في وسلَّم عليه هللا صلَّى للنبي   ظاهرةٌ  ُمعِجزةٌ  :الحديثِ  وفي --5

 .ُدعائِه

 .الجمعةِ  ُخطبة أثناءِ  في االستِسقاءِ  َمْشُروِعيَّةُ : وفيه --1

 في َصْوتًا فََسِمعَ  األْرِض، ِمنَ  بفاَلةٍ  َرُجلٌ  بَْينا وفي الصحيح عن أبي هريرة

ى فاُلٍن، َحِديقَةَ  اْسقِ : َسحابَةٍ  ٍة، في ماَءهُ  فأْفَرغَ  السَّحاُب، ذلكَ  فَتَنَحَّ  فإذا َحرَّ
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 َرُجلٌ  فإذا الماَء، فَتَتَبَّعَ  ُكلَّهُ، الماءَ  ذلكَ  اْستَْوَعبَتْ  قَدِ  الش راجِ  تِلكَ  ِمن َشْرَجةٌ 

لُ  َحِديقَتِهِ  في قائِمٌ  : قالَ  اْسُمَك؟ ما هللاِ  َعْبدَ  يا: له فقالَ  بِمْسحاتِِه، الماءَ  يَُحو 

 َعنِ  تَْسأَلُنِي لِمَ  هللاِ  َعْبدَ  يا: له فقالَ  السَّحابَِة، في َسِمعَ  الذي لاِِلْسمِ  فاُلٌن،

 اْسقِ : يقولُ  ماُؤهُ  هذا الذي السَّحابِ  في َصْوتًا َسِمْعتُ  إن ي: فقالَ  اْسِمي؟

ا: قالَ  فيها؟ تَْصنَعُ  فَما اِلْسِمَك، فاُلٍن، َحِديقَةَ   إلى أْنظُرُ  فإن ي هذا، قُْلتَ  إذْ  أمَّ

 .ثُلُثَهُ  فيها وأَُرد   ثُلُثًا، وِعيالِي أنا وآُكلُ  بثُلُثِِه، فأتََصدَّقُ  ِمْنها، يَْخُرجُ  ما

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0898: الرقم أو الصفحة

 والتَّنف لِ  َزكاتِها وإخراجِ  األموالِ  في الُحقوقِ  ِحْفظِ  على الحث  : الَحديثِ  وفي

َدقاتِ  ِمْنها  بالصَّ

 عليهِ  هللاُ  صلَّى النبي   إلى يهودُ  أقبلتْ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 وصدَّقناك اتَّبعناك فيها أَجْبتنا إن أشياءَ  عن نسألُك القاسمِ  أبا يا فقالوا وسلَّمَ 

 نقولُ  ما على هللاُ  قالوا نفِسه على إسرائيلُ  أخذ ما عليهم فأخذ قال بك وآمنَّا

 فأخبِْرنا قالوا قلبُه ينامُ  وال عيناه تنامُ  قال النبي   عالمةِ  عن أخبِْرنا قالوا وكيلٌ 

 ماءَ  المرأةِ  ماءُ  عال فإن الماءانِ  يلتقي قال تُذكَّرُ  وكيف المرأةُ  تَُؤنَّثُ  كيف

 فأخبِْرنا صدقتَ  قالوا أُذِكَرتْ  المرأةِ  ماءَ  الرجلِ  ماءُ  عال وإن أُن ثتْ  الرجلِ 

عدِ  عن  في أو بيَديه بالسَّحابِ  ُموكَّلٌ  المالئكةِ  من ملَكٌ  الرعدُ  قال هو ما الرَّ

 َزْجُرهُ  منه يُسمعُ  الذي والصوتُ  السحابَ  به يزجرُ  نارٍ  من ِمخراقٌ  يِده

 أمَره حيث إلى ينتهيَ  حتى زَجَره إذا السَّحابَ 

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8/585: الرقم أو الصحيحة الصفحة

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(0890) أحمد أخرجه:  التخريج

(8030) 

 أخبَرَ  حيث وسلََّم؛ عليه هللاُ  صلَّى للنَّبي   ُمعجزةٍ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .َغيبيَّةٍ  بُعلومٍ 

 . يُؤِمنوا أنْ  َمِظنَّةَ  أسئلتِهم؛ عن المسلمين غيرِ  إجابةِ  بَيانُ : وفيه --1
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 َعبدِ  بنِ  ُحَميدِ  َعم ي مع لَجالِسٌ  إن ي وفي الصحيح عن أبي إبراهيم بن سعد

حمنِ  سولِ  َمسِجدِ  في الرَّ  ناحيةِ  في عَرضَ  إذ وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى الرَّ

 إليه فأرَسلَ  ِغفاٍر، بَني ِمن الضْعِف، بَعضُ  بََصِره في َجليٌل، َشيخٌ  الَمسِجدِ 

ا فَدعاهُ، ُحَميٌد،  صلَّى هللاِ  رسولَ  صِحبَ  قد هذا إنَّ  أخي، ابنَ : قال أقبَلَ  فلمَّ

 له، فأوَسعتُ  وبينََك، بَيني فيما له أوِسعْ  أسفاِرِه، بَعضِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ 

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  سِمعتَ  أنَّكَ  ذَكرتَ  الذي الَحديثُ : ُحَميدٌ  له فقال

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  سِمعتُ  نَعم،: قال السَّحاِب؟ في يَقولُهُ  وسلَّمَ 

 أحَسنَ  ويَضَحكُ  الَمنِطِق، أحَسنَ  فيَنِطقُ  السَّحاَب، يُنشئُ  هللاَ  إنَّ : يَقولُ 

 .الضِحكِ 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  سعد بن إبراهيم أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  1000: الرقم أو اآلثار الصفحة مشكل تخريج

 صحيح إسناده

ِ  عبدُ  إلَْيهِ  َكتَبَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن أوفي  ِحينَ  أْوفَى، أبِي بنُ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  إنَّ : فِيهِ  فَإَِذا فَقََرْأتُهُ، الَحُروِريَِّة، إلى َخَرجَ   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، فِيهَا لَقِيَ  الَّتي أيَّاِمهِ  بَْعضِ  في  في قَامَ  ثُمَّ  الشَّْمُس، َمالَتِ  حتَّى اْنتَظَرَ  الَعُدوَّ

، لِقَاءَ  تََمنَّْوا ال النَّاُس، أي ها: فَقَالَ  النَّاسِ  َ  وَسلُوا الَعُدو   لَقِيتُُموهُمْ  فَإَِذا الَعافِيَةَ، هللاَّ

يُوفِ  ِظاَللِ  تَْحتَ  الَجنَّةَ  أنَّ  واْعلَُموا فَاْصبُِروا،  ُمْنِزلَ  اللَّهُمَّ : قَالَ  ثُمَّ  الس 

 .عليهم واْنُصْرنَا اْهِزْمهُمْ  األْحَزاِب، وهَاِزمَ  السََّحاِب، وُمْجِريَ  الِكتَاِب،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  أوفى أبي بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو البخاري الصفحة

، لقاءِ  تََمن ي عن النَّْهيُ : الحديثِ  وفي --5  .الشَّهاَدةِ  تََمن ي غيرُ  وهذا الَعُدو 

 .يَصبِر أن عليه الواجبَ  فإنَّ  الَعُدوَّ  لَقِيَ  إذا اإلنسانَ  أنَّ : وفيه --1

ِريَّة أو الجيشِ  ألَِميرِ  يَنبغي أنه: وفيه --1  القتالَ  يَبدأَ  وأالَّ  بهم، يَرفُقَ  أن السَّ

 .الُمناِسبِ  الوقتِ  في إالَّ 

ِ  َرسولَ  َسِمَعتْ  أنَّهَا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 األْمرَ  فَتَْذُكرُ  السََّحاُب، وهو: الَعنَانِ  في تَْنِزلُ  الَماَلئَِكةَ  إنَّ : يقولُ  وسلََّم، عليه
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َماِء، في قُِضيَ  يَاِطينُ  فَتَْستَِرقُ  السَّ ْمعَ  الشَّ  الُكهَّاِن، إلى فَتُوِحيهِ  فَتَْسَمُعهُ، السَّ

 .أْنفُِسِهمْ  ِعندِ  ِمن َكْذبَةٍ  ِمئَةَ  معهَا فَيَْكِذبُونَ 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو البخاري الصفحة

 الى 531 اآليات( : 0) البقرة سورة] آلهتهم مع المشركين حال -18

533] 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  يَتَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ   ِ  َكُحبِّ  يُِحبُّونَُهمْ  أَْنداداً  َّللاَّ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  َّللاَّ

ِ  ُحبًّا أََشدُّ  ةَ  أَنَّ  اْلَعذابَ  يََرْونَ  إِذْ  ظَلَُموا الَِّذينَ  يََرى َولَوْ  ّلِِلَّ ِ  اْلقُوَّ  َوأَنَّ  َجِميعاً  ّلِِلَّ

 َ أَ  إِذْ ( 531) اْلَعذابِ  َشِديدُ  َّللاَّ  َوَرأَُوا اتَّبَُعوا الَِّذينَ  ِمنَ  اتُّبُِعوا الَِّذينَ  تَبَرَّ

ةً  لَنا أَنَّ  لَوْ  اتَّبَُعوا الَِّذينَ  َوقالَ ( 533) اأْلَْسبابُ  بِِهمُ  َوتَقَطََّعتْ  اْلَعذابَ   َكرَّ

أَ  ُؤا َكما ِمْنُهمْ  فَنَتَبَرَّ ُ  يُِريِهمُ  َكذلِكَ  ِمنَّا تَبَرَّ  ُهمْ  َوما َعلَْيِهمْ  َحَسراتٍ  أَْعمالَُهمْ  َّللاَّ

 (533) النَّارِ  ِمنَ  بِخاِرِجينَ 

 التفسير 

 آلهة هللا دون من يتخذ من الناس من فإن الواضحة اآليات تلك ومع - 265

 هلل حبًّا أشد آمنوا والذين هللا، يحبون كما يحبونهم تعالى، هلل نظراء يجعلونهم

 السراء في ويحبونه أحًدا، هللا مع يشركون ال ألنهم لمعبوداتهم؛ هؤالء من

 الضراء في أما السراء، حال في آلهتهم يحبون فإنهم أولئك وأما والضراء،

 في حالَهم السيئات وارتكاب بشركهم الظالمون يرى ولو. هللا إال يدعون فال

 وأنه هللا، هو جميًعا بالقوة المتفرد أن لعلموا العذاب؛ يشاهدون حين اآلخرة

 .أحًدا معه أشركوا لما ذلك يرون لو عصاه، لمن العذاب شديد

 اتبعوهم؛ الذين الضعفاء من المتبوعون الرؤساء يتبرأ حين وذلك - 266

 أسباب كل بهم تقطعت وقد وشدائده، القيامة يوم أهوال من يشاهدونه لِما

 .ووسائلها النجاة

 رؤسائنا من فنتبرأ الدنيا إلى رجعة لنا ليت: واألتباع الضعفاء وقال - 267

 عاقبة يريهم اآلخرة في الشديد العذاب هللا أراهم وكما منا، تبرؤوا كما
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 من أبًدا بخارجين وليسوا وأحزانًا، نََدامات الباطل على لرؤسائهم متابعتهم

   .النار

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

َ  إِنَّ : به الشرك هي هللا عند جريمة أعظم إن -2  بِِه، يُْشَركَ  أَنْ  يَْغفِرُ  ال هللاَّ

 [48/ 4 النساء] يَشاءُ  لَِمنْ  ذلِكَ  ُدونَ  ما َويَْغفِرُ 

 ألَهلِ  االستغفارِ  عنِ  نُمِسكُ  زلنا ما عبد َّللا بن عمروفي الصحيح عن 

َ  إنَّ : يقولُ  نبي نا في ِمن سِمعنا حتَّى اْلكبائرِ   أن يغفِرُ  ال وتعالى تباَركَ  هللاَّ

رتُ  فإن ي: قالَ  يشاءُ  لمن ذلِكَ  دونَ  ما ويغفرُ  بِهِ  يشَركَ   ألَهلِ  شفاعتي أخَّ

تي من اْلكبائرِ   . أنفُِسنا في كان مما كثيرٍ  عن فأمَسكنا.  القيامةِ  يومَ  أمَّ

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

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

ا يتوقَّفُ  الُمسلمَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي ينِ  أُمورِ  ِمن به له ِعْلمَ  ال عمَّ  .الد 

 هللا مع آلهة يتخذون الذين المشركين أن العقالء ويدهش له يؤسف ومما -1

 على هلل المؤمنين كحب الباطل على أصنامهم يحبون أصنام أو رؤساء من

 مع هلل المؤمنين كحب عجزهم مع إياهم وعبادتهم ألصنامهم وحبهم الحق،

 .قدرته

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

ِ  ِعْندَ  الذَّْنبِ  أي  : وسلَّمَ  عليه هللاُ  ِ  تَْجَعلَ  أنْ : قالَ  أْكبَُر، هللاَّ ا هلِلَّ  َخلَقَكَ  وهو نِّدً

؟ ثُمَّ : قُلتُ  ؟ ثُمَّ : قُلتُ  معكَ  يَْطَعمَ  أنْ  َخْشيَةَ  ولََدكَ  تَْقتُلَ  أنْ  ثُمَّ : قالَ  أيٌّ : قالَ  أيٌّ

ِ  َرسولِ  لِقَْولِ  تَْصِديقًا اآليَةُ  هِذه ونََزلَتْ : قالَ  َجاِركَ  بَحلِيلَةِ  تَُزانِيَ  أنْ   َصلَّى هللاَّ

ِ  مع يَْدُعونَ  ال َوالَِّذينَ : }وسلَّمَ  عليه هللاُ   الَّتي النَّْفسَ  يَْقتُلُونَ  واَل  آَخرَ  إلَهًا هللاَّ

مَ  ُ  َحرَّ  {يَْزنُونَ  واَل  بالَحق   إالَّ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8335: الرقم أو الصفحة البخاري
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 أن أي جميعا، هلل القوة أن حينئذ لعلموا العذاب، المشركون عاين ولو -1

 وسلطانه، وغلبته قهره تحت األشياء جميع وأن له، شريك ال وحده له الحكم

 .شديد هللا عذاب بأن علما

 ما الُعقُوبَِة، ِمنَ  هللاِ  ِعْندَ  ما الُمْؤِمنُ  يَْعلَمُ  لَوْ  الصحيح عن أبي هريرةوفي 

ْحَمِة، ِمنَ  هللاِ  ِعْندَ  ما الَكافِرُ  يَْعلَمُ  ولو أََحٌد، بَِجنَّتِهِ  طَِمعَ   َجنَّتِهِ  ِمن قَنَطَ  ما الرَّ

 .أََحدٌ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0311: الرقم أو الصفحة

 والمراد خوطب، ولكنه بذلك، يعلم وسلّم عليه هللا صلّى النّبي كان وقد-4

 القيامة ويوم .هذا مثل بمشاهدة علمه تقوية إلى يحتاج من فيهم فإن أمته،

ْأنا: مثال المالئكة فتقول عابديهم، من المعبودون يتبرأ  إِيَّانا كانُوا ما إِلَْيكَ  تَبَرَّ

 بَلْ  ُدونِِهْم، ِمنْ  َولِي نا أَْنتَ  ُسْبحانَكَ : ويقولون[ 61/ 18 القصص] يَْعبُُدونَ 

 تتبرأ أيضا والجن[ 42/ 14 سبأ] ُمْؤِمنُونَ  بِِهمْ  أَْكثَُرهُمْ  اْلِجنَّ  يَْعبُُدونَ  كانُوا

نْ  أََضل   َوَمنْ : تعالى قال كما لهم، عبادتهم من ويتنصلون منهم  ِمنْ  يَْدُعوا ِممَّ

ِ  ُدونِ   َوإِذا. غافِلُونَ  ُدعائِِهمْ  َعنْ  َوهُمْ  اْلقِياَمِة، يَْومِ  إِلى لَهُ  يَْستَِجيبُ  ال َمنْ  هللاَّ

 -5/ 46 األحقاف] كافِِرينَ  بِِعباَدتِِهمْ  َوكانُوا أَْعداًء، لَهُمْ  كانُوا النَّاُس، ُحِشرَ 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َواتََّخُذوا: تعالى وقال[ 6 ا لَهُمْ  لِيَُكونُوا آلِهَةً  هللاَّ  َسيَْكفُُرونَ  َكالَّ . ِعّزً

ا َعلَْيِهمْ  َويَُكونُونَ  بِِعباَدتِِهْم،  [ .81 -82/ 27 مريم] ِضّدً

 حتى الدنيا إلى الرجوع ويتمنون معبوديهم، من أيضا العابدون ويتبرأ-5

 هللا من يطلبون إنهم بل. المزعومة اآللهة من ويتبرءوا صالحا يعملوا

: يَقُولُونَ  النَّارِ  فِي ُوُجوهُهُمْ  تُقَلَّبُ  يَْومَ : تعالى هللا قال كما لهم العذاب مضاعفة

َ  أَطَْعنَا لَْيتَنا يا ُسواَل  َوأَطَْعنَا هللاَّ  َوُكبَراَءنا، ساَدتَنا أَطَْعنا إِنَّا َربَّنا: َوقالُوا. الرَّ

بِياَل  فَأََضل ونَا  َكبِيراً  لَْعناً  َواْلَعْنهُمْ  اْلَعذاِب، ِمنَ  ِضْعفَْينِ  آتِِهمْ  ناَربَّ . السَّ

 [ .68 -66/ 11 األحزاب]

 وإنهم عنه، نهوا لما لعادوا ردوا ولو بل كاذبون، التمني هذا في *وهم

 .عنهم تعالى هللا أخبر كما لكاذبون،
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 لِِميقَاتِ  واآلِخِرينَ  األولِينَ  هللاُ  يَْجَمعُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 يَْنتَِظُرونَ  السَّماءِ  إلى أَْبصاُرهُمْ  َشاِخَصةً  ، َسنَةً  أربعينَ  قِياًما َمْعلومٍ  يَْومٍ 

 إلى العرشِ  ِمنَ  الَغمامِ  ِمنَ  ظُلَلٍ  في وجلَّ  عزَّ  هللاُ  ويَْنِزلُ :  قال القََضاءِ  فَْصلَ 

 وَرَزقَُكمْ  خلقَُكمْ  الذي َرب ُكمُ  من تَْرَضْوا أَْلم الناسُ  أي ها ُمنادٍ  يُناِدي ثُمَّ  الُكْرِسي  

 كانُوا ما ِمنكمْ  أناسٍ  كلَّ  يَُول يَ  أنْ  شيئًا بهِ  تُْشِرُكوا وال تَْعبُُدوهُ  أنْ  وأمَرُكمْ 

 فَيَْنطَلِقُ  ، بلى:  قالوا ؟ َرب ُكمْ  من َعْدال ذلكَ  أَليسَ  ، الدنيا في ويعبدونَ  يتولونَ 

 ويمثلُ  ، فَيَْنطَلِقُونَ :  قال ، الدنيا في ويَتََولَّْونَ  يعبدونَ  كانُوا ما إلى قومٍ  كل  

 يَْنطَلِقُ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الشمسِ  إلى يَْنطَلِقُ  َمنْ  فَِمْنهُمْ  ، يَْعبُُدونَ  َكانُوا ما أَْشباهُ  لهُمْ 

 ويمثلُ :  لقا ، يَْعبُدونَ  َكانُوا ما وأْشباهِ  الِحَجاَرةِ  ِمنَ  واألْوثَانِ  ، القمرِ  إلى

 َشْيطَانُ  ُعَزْيًرا يَْعبُدُ  كان لَِمنْ  ويمثلُ  ، ِعيَسى َشْيطَانُ  ِعيَسى يَْعبُدُ  كان لَِمنْ 

تُهُ  محمدٌ  ويَْبقَى ، ُعَزْيرٍ   فَيأتيِهمُ  ، وتعالى تباركَ  الرب   فيتمثلُ :  قال ، وأُمَّ

 ما إِلَهًا لَنا إِنَّ :  فَيقولونَ :  قال ؟ الناسُ  انطلقَ  كما تَْنطَلِقُونَ  ال لَُكمْ  ما:  فيقولُ 

 وبينَهُ  بينَنا إنَّ :  فَيقولونَ  ؟ رأيتُُموهُ  إنْ  تَْعِرفُونَهُ  هل:  فيقولُ )  بَْعدُ )  َرأَْيناهُ 

 ساقِهِ  عن يَْكِشفُ :  فَيقولونَ  ؟ ماهيَ :  فيقولُ  قال ، عرفناهُ  ، رأيناهُ  إذا َعالَمةٌ 

 طَبَقٌ  لِظهِرهِ  كان َمنْ  كل   فَيَِخر   ، ساقِهِ  عن يَْكِشفُ  ذلكَ  فعندَ : )  قال)  ،

ا ُجودَ  يُِريُدونَ  ، البَقَرِ  َكَصياِصي ظُهوُرهُمْ  قومٌ  ويَْبقَى ، ساجّدً  فال الس 

ُجودِ  إلى يُْدَعْونَ  َكانُوا وقد)  ، يَْستَِطيُعونَ  :  يقولُ  ثُمَّ )  سالُِمونَ  وهُمْ  الس 

 ، أَْعمالِِهمْ  قدرِ  على نُوَرهُمْ  فِيُْعِطيِهمْ  ، روؤَسهُمْ  فَيَْرفَُعونَ  ، رؤوَسُكمْ  ارفُعوا

 َمنْ  وِمْنهُمْ  ، أيديِهمْ  بين يَْسَعى ، الَعِظيمِ  الَجبَلِ  مثل نُوَرهُ  يُْعطَى َمنْ  فِمْنهُمْ 

 وِمْنهُمْ  ، بِيَِمينِهِ  النخلةِ  مثلَ  يُْعطَى َمنْ  وِمْنهُمْ  ، ذلكَ  من أَْصَغرَ  نوَرهُ  يُْعطَى

 إِْبهامِ  على نُوَرهُ  يُْعطَى رجاًل  آِخُرهُمْ  يَُكونَ  حتى ذلكَ  من أَْصَغرَ  يُْعطَى َمنْ 

 وإذا(  وَمَشى)  قدمٌ  قََدَمهُ  أََضاءَ  فإذا ، مرةً  ويطفأُ  ، مرةً  يُِضيءُ  ، قََدِمهِ 

 النارِ  إلى بِهَمْ  يَُمرَّ  حتى أَماَمهُمْ  وتعالى تباركَ  والرب  :  قال ، قامَ  طُفِىءَ 

وا:  فيقولُ :  قال(  َمِزلَّةٌ  َدْحضٌ )  السَّْيفِ  َكَحد   أَثَُرهُ  فَيَْبقَى ونَ  ، ُمر   على فَيَُمر 

 وِمْنهُمْ  ، َكالبَْرقِ  يَُمر   َمنْ  ،َوِمْنهُمْ  الَعْينِ  كطرفةِ  يَُمر   َمنْ  ِمْنهُمْ  ، نُوِرِهمْ  قدرِ 

 يَُمر   َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الكوكبِ  َكاْنقَِضاضِ  يَُمر   َمنْ  وِمْنهُمْ  ، كالسَّحابِ  يَُمر   َمنْ 

يحِ   حتى ، الرجلِ  َكَشد   يَُمر   َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الفََرسِ  َكَشد   يَُمر   َمنْ  وِمْنهُمْ  ، َكالر 

 ويدْيهِ  وجِههِ  على يَْحبُو قََدِمهِ (  إبِهامِ )  ظهرِ  على نوَرهُ  يُعطَى الذي يَُمر  

 َجَوانِبَهُ  وتُِصيبُ  ، رجلٌ  وتعلقُ  ، رجلٌ  وتخر   ، يدٌ  لقُ وتع يدٌ  تخر   ، وِرْجلَْيهِ 
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 هللِ  الحمدُ :  فقال علْيها وقَفَ  َخلَصَ  فإذا يَْخلُصَ  حتى َكذلكَ  يزالُ  فال النارُ 

 بهِ  فَيُْنطَلَقُ :  قال رأْيتُها إذْ  بعدَ  ِمْنها أنجانِي إذْ  ، أحًدا يُْعطِ  لمْ  ما أَْعطَانِي الذي

 ، وأَْلَوانُهُمْ  الجنةِ  أهلِ  ِريحُ  إليهِ  فَيَُعودُ  ، فَيَْغتَِسلُ  الجنةِ  بابِ  عندَ  َغِديرٍ  إلى

)  هللاُ  فيقولُ  الجنةَ  أَْدِخْلنِي َرب  :  فيقولُ  ، البابِ  ِخاللِ  من الجنةِ  في ما فيََرى

ْيتُكَ  وقد الجنةَ  أَتَْسأَلُ ( :  لهُ   وبينَها بَْينِي اجعلْ  َرب  :  فيقولُ  ؟ النارِ  ِمنَ  نَجَّ

 َمْنِزلٌ  لهُ  يُْرفَعُ  أوْ  ويََرى ، الجنةَ  فَيدخلُ :  قال َحِسيَسها أَْسَمعُ  ال حتى ِحجابًا

 ذلكَ  أعِطنِي!  َرب  :  فيقولُ  ، ُحْلمٌ  إليهِ  بالنسبةِ  فيهِ  هو ما كأنَّ  ذلكَ  أَمامَ 

تِكَ  ال فيقولُ  ؟ غيَرهُ  تَْسأَلُ  أَْعطَْيتُكَ  إنْ  لََعلَّكَ (  لهُ )  فيقولُ  الَمْنِزلَ   ال وِعزَّ

 ذلكَ  أَمامَ  ويََرى ، فَيَْنِزلُهُ  ، فَيُْعطَاهُ  ؟ ِمْنهُ  أحسنُ  َمْنِزلٌ  وأنَّى ، غيَرهُ  أسألُكَ 

 فيقولُ  الَمْنِزلَ  ذلكَ  أعِطنِي َرب  :  قال ُحْلمٌ  إليهِ  بالنسبةِ  فيهِ  هو ما كأنَّ  ، َمْنِزاًل 

تِكَ  ال:  فيقولُ  ؟ غيَرهُ  تَْسأَلُ  أَْعطَْيتُكَ  إنْ  لََعلَّكَ :  لهُ  وتعالى تباركَ  هللاُ  )  وِعزَّ

 جلَّ  هللاُ  فيقولُ  يسكتُ  ثُمَّ  ، فَيَْنِزلُهُ  فَيُْعطَاهُ  ؟ ِمْنهُ  أحسنُ  منََزلٌ  وأنَّى(  أسألُكَ  ال

 أَْقَسْمتُ )  ، اْستَْحيَْيتُكَ  حتى َسأَْلتُكَ  قد!  َرب  :  فيقولُ  ؟ تَْسأَلُ  ال لكَ  ما:  ذكرهُ 

 الدنيا مثل أُْعِطيَكَ  أنْ  ترضَ  ألمْ :  ذكرهُ  جلَّ  هللاُ  فيقولُ )  اْستَْحيَْيتُكَ  حتى لكَ 

 َرب   وأنتَ  بي أتهزأُ :  فيقولُ  ؟ أَْضَعافِهِ  وعشَرةَ  أَْفنَْيتُها يومِ  إلى َخلَْقتُها ُمْنذُ 

ب   فَيَْضَحكُ )  ؟ العزةِ   مسعودٍ  بنَ  هللاِ  عبدَ  فَرأْيتُ :  قال قولِهِ  من وجلَّ  عزَّ  الرَّ

 َعْبدِ  أبا يا:  رجلٌ  لهُ  فقال ، َضِحكَ  الَحِديثِ  هذا من المكانَ  هذا بَلَغَ  إذا

 المكانَ  هذا بَلَْغتَ  كلَّما ، ِمَراًرا الَحِديثِ  بِهذا تَُحد ثُ  َسِمْعتُكَ  قد!  الرحمنِ 

 بَلَغَ  كلَّما ِمَراًرا الحديثَ  هذا يَُحد ثُ  هللاِ  رسولَ  َسِمْعتُ  إن ي:  فقال ؟ َضِحْكتَ 

 فيقولُ :  قال ،)  أضراَسهُ  تبُدو حتى َضِحكَ  الَحِديثِ  هذا من المكانَ  هذا

ب    ، بِالناسِ  أَْلِحْقنِي:  فيقولُ  ، قاِدرٌ  ذلكَ  على ولَِكن ي ، ال:  ذكرهُ  جلَّ  الرَّ

 ُرفِعَ  الناسِ  ِمنَ  َدنا إذا حتى ، الجنةِ  في يرملُ  فَيَْنطَلِقُ .  بِالناسِ  الَحقْ :  فيقولُ 

ةٍ  من قَْصرٌ  لهُ  :  فيقولُ  ؟ مالكَ  رأَسكَ  ارفعْ :  لهُ  فيقولُ  ، ساِجًدا فَيَِخر   ، ُدرَّ

 يَْلقَى ثُمَّ  قال َمناِزلِكَ  من َمْنِزلٌ  هو إِنَّما فيقالُ  ، رب ي لي تََراَءى أوْ  رب ي رأْيتُ 

 المالئكةِ  ِمنَ  َملَكٌ  أنَّكَ  رأْيتُ :  فيقولُ !  َمهْ :  لهُ  فيقالُ  لهُ  للسجودِ  فَيَتَهَيَّأُ  رجاًل 

انِكَ  من َخاِزنٌ  أنا إِنَّما:  فيقولُ  ،  أَْلفُ  يََديَّ  تَْحتَ  ، َعبيِدكَ  من وَعْبدٌ  ، ُخزَّ

 بابَ  لهُ  يَْفتَحَ  حتى أَماَمهُ  فَيَْنطَلِقُ :  قال عليهِ  أنا ما)  مثل)  على قَْهَرمانٍ 

ةٍ  من وهوَ  قال ، القصرِ  فَةٍ  ُدرَّ  ِمْنها وَمفَاتِيُحها وإْغالقُها وأبوابُها شقائقُها ُمَجوَّ

 بابٍ  كل   ، بابًا سبعونَ  فيها)  بِحمراءَ  ُمبَطَّنَةٌ  َخْضَراءُ  َجْوهََرةٌ  تَْستَْقبِلُهُ  ،
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 على َجْوهََرةٍ  إلى تُفِضي جوهرةٍ  كل   مبطنةٍ  ، خضراءُ  جوهرةٍ  إلى يُقِضي

 أَْدناهُنَّ  ، وَوصائِفُ  وأزواجٌ  ُسُررٌ  َجْوهََرةٍ  كل   في ، األُْخَرى لَْونِ  َغْيرِ 

 َكبُِدها ، ُحلَلِها وَراءِ  من ساقِها ُمخ   يَُرى ُحلَّةً  سبعونَ  علْيها ، َعْيناءُ  َحْوَراءُ 

 سبعينَ  َعْينِهِ  في اْزَداَدتْ  إِْعَراَضةً  َعْنها أَْعَرضَ  إذا ِمْرآتُها وَكبُِدهُ  ، ِمْرآتُهُ 

ا ِضْعفًا  سبعينَ  َعْينِي في اْزَدْدتِ  لَقَدِ  وهللاِ :  لها فيقولُ  ذلكَ  قبلَ  كانَتْ  َعمَّ

 عيني في ازددت لقد(  وهللاِ )  وأنت لهُ  وتَقُولَ  ، ذلكَ  قبلَ  ُكْنتِ  عما ِضْعفًا

 مسيرةُ  ملُككَ :  لهُ  فيقالُ  ، فيشرف.  أشرف ، أشرف:  لهُ  فيقالُ  ضعفا سبعينَ 

ثُنا ما تسَمعُ  أال:  عمرُ  لهُ  فقال:  قال بََصُركَ  يُْنفُِذهُ  ، عامٍ  ِمئةِ   عبدٍ  أم   ابنُ  يَحدَّ

 المؤمنينَ  أَِميرَ  يا:  قال ؟ أعالهُمْ  فَكْيفَ  ، منزاًل  الجنةِ  أهلِ  أَْدنَى عن كعبُ  يا

 الَحِديثَ  فذكرَ  ، سَمَعتْ  أذنٌ  وال رأَتْ  عينٌ  مااًل 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0185: الرقم أو الصفحة الترغيب

 .َخْلقِها وِعظَمِ  الجنَِّة، َسَعةِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5

 . الُمْؤِمنينَ  بِعباِده هللاِ  َرْحمةِ  َسعةِ  بَيانُ : وفيه --1

 ال وأنهم فيها، الكفار خلود على دليل النَّارِ  ِمنَ  بِخاِرِجينَ  هُمْ  َوما :وقوله

 َسم   فِي اْلَجَملُ  يَلِجَ  َحتَّى اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ  َوال: تعالى كقوله منها، يخرجون

 (35/0-30-38)تفسير المنير للزحيلي .[ 40/ 7 األعراف] اْلِخياطِ 

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

 هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِب ونَ  الَجنَِّة، أْهلَ  يا: ُمنادٍ  فيُناِدي

 فَيَْشَرئِب ونَ  النَّاِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُمَّ  َرآهُ، قدْ  وُكل هُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ 

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

 فال ُخلُودٌ  النَّارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُودٌ  الَجنَّةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُمَّ  فيُْذبَحُ  َرآهُ،

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

ْنيا أْهلُ  َغْفلَةٍ  في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8300: الرقم أو الصفحة البخاري
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 بال غايٍة، وال أَمدٍ  إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن النَّارِ  أهلِ  خلودُ  :الحديثِ  وفي

 تَْفنَى ال النارَ  وأنَّ  ِمنها، يَخُرجون ال وأنَّهم راحٍة، وال نافعةٍ  حياةٍ  وال موتٍ 

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

:  الُخدري   سعيدٍ  ألبي قُْلتُ   طريفٍ  أبي بنُ  صالحُ  وفي الصحيح عن 

 الَِّذينَ  يََود   ُربََما: }اآليةِ  هذه في يقولُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أسِمْعتَ 

 هللاُ  ويُخِرجُ :  يقولُ  سِمْعتُه نَعم:  فقال[ 1: الحجر{ ]ُمْسلِِمينَ  َكانُوا لَوْ  َكفَُروا

ا:  قال منهم نِقمتَه يأُخذُ  بعَدما النَّارِ  ِمن المؤِمنينَ  ِمن أُناًسا  النَّارَ  هللاُ  أدَخلهم لَمَّ

نيا في تزُعمونَ  ُكْنتُم أليس : الُمشِركونَ  قال الُمشِركينَ  مع  فما أولياءُ  أنَّكم الد 

 لهم فيتشفَّعُ  الشَّفاعةِ  في أِذن منهم ذلكَ  هللاُ  سِمع فإذا ؟ النَّارِ  في معنا لكم

ا هللاِ  بإذنِ  يُخَرجوا حتَّى والنَّبي ونَ  المالئكةُ   كنَّا ليتَنا يا:  قالوا أُخِرجوا فلمَّ

 يََود   ُربََما: } وعال جلَّ  هللاِ  قولُ  فذلكَ  النَّارِ  ِمن فنخُرجَ  الشَّفاعةُ  فتُدِرَكنا ِمْثلَهم

ْونَ :  قال[ 1: الحجر{ ]ُمْسلِِمينَ  َكانُوا لَوْ  َكفَُروا الَِّذينَ   الجنَّةِ  في فيُسمَّ

 االسمَ  هذا عنَّا أذِهبْ  ربَّنا:  فيقولونَ  وجوِههم في سوادٍ  أجلِ  ِمن الَجهنَّمي ينَ 

 ( منهم ذلكَ  فيذهَبُ  الجنَّةِ  في نهرٍ  في فيغتِسلونَ  فيأُمُرهم:  قال

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

 المحدث حكم خالصة|  3800: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح تخريج

 صحيح: 

 اآليات( : 0) البقرة سورة] المحرمات تحريم ومنشأ الطيبات تحليل -11

 [535 الى 539

ا ُكلُوا النَّاسُ  أَيَُّها يا ْيطانِ  ُخطُواتِ  تَتَّبُِعوا َوال طَيِّباً  َحالالً  اأْلَْرضِ  فِي ِممَّ  الشَّ

وءِ  يَأُْمُرُكمْ  إِنَّما( 539) ُمبِينٌ  َعُدو   لَُكمْ  إِنَّهُ   َعلَى تَقُولُوا َوأَنْ  َواْلفَْحشاءِ  بِالسُّ

 ِ ُ  أَْنَزلَ  ما اتَّبُِعوا لَُهمُ  قِيلَ  َوإِذا( 538) تَْعلَُمونَ  ال ما َّللاَّ  ما نَتَّبِعُ  بَلْ  قالُوا َّللاَّ

( 530) يَْهتَُدونَ  َوال َشْيئاً  يَْعقِلُونَ  ال آباُؤُهمْ  كانَ  أََولَوْ  آباَءنا َعلَْيهِ  أَْلفَْينا

 بُْكمٌ  ُصم   َونِداءً  ءً ُدعا إاِلَّ  يَْسَمعُ  ال بِما يَْنِعقُ  الَِّذي َكَمثَلِ  َكفَُروا الَِّذينَ  َوَمثَلُ 

 (535) يَْعقِلُونَ  ال فَُهمْ  ُعْميٌ 

 التفسير 
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 مما وأشجار، ونبات حيوان من األرض في مما كلوا الناس أيها يا - 268

 الشيطان مسالك تتبعوا وال خبيث، غير نفسه في طيبًا وكان حالاًل  كسبه كان

 يتبع أن لعاقل يجوز وال العداوة، واضح عدو لكم إنه بها، يستدرجكم التي

 !وضالله إيذائه على يحرص الَّذي عدوه

 وبأن الذنوب، من يعظم وما اآلثام من يسوء بما يأمركم إنما فهو - 267

 .رسله أو هللا عن جاءكم علم بغير والشرائع العقائد في هللا على تقولوا

 قالوا والنور، الهدى من هللا أنزل ما اتبعوا: الكفار لهؤالء قيل وإذا - 270

 أيتبعون والتقاليد، المعتقدات من آباءنا عليه وجدنا ما نتبع بل: معاندين

 الحق إلى يهتدون وال والنور، الهدى من شيئًا يعقلون ال كانوا ولو آباءهم

 !عنه؟ هللا يَْرَضى الَّذي

 مناديًا يصيح الَّذي كالراعي آلبائهم اتباعهم في كفروا الذين ومثل - 272

 سماًعا الحق سماع عن ُصمٌّ  فهم قوله، تفهم وال صوته، فتسمع بهائمه، على

 إبصاره، عن ُعميٌ  بالحق، النطق عن ألسنتهم خرست قد بُكمٌ  به، ينتفعون

 .إليه تدعوهم الَّذي الهدى يعقلون ال ولهذا

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 من حالال كونه حال في األرض في مما يأكلوا أن للناس تعالى هللا أباح -2

 يمنع ولذلك للعقول، وال لألبدان ضار غير نفسه، في مستطابا أي طيبا، هللا

 .القذر الحيوان أكل

ُ  صلَّى النَّبيَّ  أتى رجاًل  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا: فقالَ  وسلََّم،  وأخَذتني للن ساءِ  انتَشرتُ  اللَّحمَ  أصبتُ  إذا إن ي هللاَّ

متُ  َشْهوتي، ُ  فأنزلَ . اللَّحمَ  عليَّ  فحرَّ ُموا الَ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَي هَا يَا هللاَّ  طَي بَاتِ  تَُحر 

ُ  أََحلَّ  َما َ  إِنَّ  تَْعتَُدوا َوالَ  لَُكمْ  هللاَّ ا َوُكلُوا اْلُمْعتَِدينَ  يُِحب   الَ  هللاَّ ُ  َرَزقَُكمُ  ِممَّ  هللاَّ

 ي بًاطَ  َحالاَلً 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0018: الرقم أو الصفحة الترمذي

 .للُمكلَّفين َمصلحةٌ  فيه لَِما التَّشريعِ  ُمراعاةُ  :الحديثِ  وفي --5
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 والش ربِ  األكلِ  ِمن المباحاتِ  في والتَّوس طِ  االقتِصادِ  على الَحث  : وفيه --1

 .فيها اإلسرافِ  وَعدمِ 

ؤوسِ  سودِ  ألحدِ  الغنائمُ  تَِحلَّ  لم وفي الصحيح عن أبي هريرة   قبلِكم ِمن الر 

 أبو إالَّ  هذا يقولُ  فَمن األعَمشُ  سلَيمانُ  قالَ  فتأكلُها السَّماءِ  منَ  نارٌ  تنزلُ  كانَت

ا اآلنَ  هَريرةَ  ُ  فأنزلَ  لَهم تَِحلَّ  أن قبلَ  الغنائمِ  في وقَعوا بدرٍ  يومُ  كانَ  فلمَّ  :  هللاَّ

ِ  ِمنَ  ِكتَابٌ  لَْواَل } ُكمْ  َسبَقَ  هللاَّ ا فَُكلُوا*  َعِظيمٌ  َعَذابٌ  أََخْذتُمْ  فِيَما لََمسَّ  َغنِْمتُمْ  ِممَّ

 [.67 -68: األنفال{ ]طَي بًا َحاَلاًل 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0091: الرقم أو الصفحة

 السنن)) في والنسائي له، واللفظ( 0091) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (3800) وأحمد ،(55008(( )الكبرى

 للغير حق به يتعلق وال إثم، وال فيه شبهة ال الذي هو: الطيب والحالل -1

 .كان مهما

ه  َصل ى للاه  َرسولَ  أن    وفي الصحيح عن عياض بن حمار  وسل َم، عليه للا 

ْطَبتههه  في َيوم   َذاتَ  قالَ  مْ  أَنْ  أََمَرنهي َربِّي إن   أََل : خه ْلتهْم، ما أهَعلَِّمكه ا َجهه  مم 

ي َعل َمنهي ي َخلَْقته  وإنِّي َحََلٌل، َعْبًدا َنَحْلتههه  َمال   كهل   هذا، َيومه َباده َنَفاءَ  عه  حه

ل ههْم، ينه  أََتْتههمه  وإن ههمْ  كه َياطه ْم، عن َفاْجَتالَْتههمْ  الش  ينههه َمتْ  ده  أَْحلَْلته  ما عليهم َوَحر 

كهوا أَنْ  َوأََمَرْتههمْ  لهْم، لْ  لَمْ  ما بي يهْشره ْنزه
ْلَطاًنا، به أه َ  وإن   سه  أَْهله  إلى َنَظرَ  للا 

، ن َبَقاَيا إل   َوَعَجَمههْم، َعَرَبههمْ  َفَمَقَتههمْ  األْرضه ، أَْهله  مه َتابه  إن ما: َوقالَ  الكه

َتاًبا َعلَْيكَ  َوأَْنَزْلته  بَك، َوأَْبَتلهيَ  ألَْبَتلهَيكَ  َبَعْثتهكَ  لههه  ل كه ، َيْغسه هه الَماءه  َنائهًما َتْقَرؤه

َ  وإن   َوَيْقَظاَن، قَ  أَنْ  أََمَرنهي للا  وا إًذا َربِّ : َفقهلته  قهَرْيًشا، أهَحرِّ ي َيْثلَغه  َرْأسه

وهه ْبَزًة، َفَيَدعه ْجههمْ : قالَ  خه وَك، كما اْسَتْخره مْ  اْسَتْخَرجه هه َك، َواْغزه  َوأَْنفهقْ  نهْغزه

ْنفهقَ  ، َخْمَسةً  َنْبَعثْ  َجْيًشا َواْبَعثْ  َعلَْيَك، َفَسنه ْثلَهه  َمن أََطاَعكَ  بَمن َوَقاتهلْ  مه

ةه  َوأَْهله : قالَ  َعَصاَك، و َثََلَثةٌ  الَجن  ْلَطان   ذه طٌ  سه ْقسه قٌ  مه َتَصدِّ َوف ٌق، مه لٌ  مه  َوَرجه

لِّ  الَقْلبه  َرقهيقه  َرحهيمٌ  ي لهكه ، قهْرَبى ذه ْسلهم  َتَعفِّفٌ  َوَعفهيفٌ  َومه و مه ، ذه َيال  : قالَ  عه

يفه : َخْمَسةٌ  الن اره  َوأَْهله  عه ينَ  له، َزْبرَ  ل الذي الض  مْ  ال ذه مْ  هه ونَ  ل َتَبًعا فهيكه  َيْبَتغه
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لٌ  َخاَنهه، إل   َدق   وإنْ  َطَمٌع، له َيْخَفى ل الذي َواْلَخائهنه  َماًل، َوَل  ًَل أَهْ   ل َوَرجه

ي َوَل  يهْصبهحه  كَ  َوهو إل   يهْمسه عه بَ  أَوه  البهْخلَ  َوَذَكرَ  َوَمالهكَ  أَْهلهكَ  عن يهَخاده  الَكذه

يره  ْنظه اشه  َوالشِّ  .الَفح 

ُكر   َولَم    انَ  أَُبو َيذ  فِق  : َحديثِهِ  في َغسَّ فِقَ  َوأَن  كَ  َفَسُنن   بهذا:  رواية وفي. َعلَي 

،  أن  :  رواية وفي. َحََللٌ  َعْبًدا، َنَحْلتههه  َمال   كهل  : َحديثههه  في َيْذكهرْ  َولَمْ  اإلْسَناده

ه  َصل ى للاه  َرسولَ  ، َذاتَ  َخَطبَ  وسل مَ  عليه للا  يثَ  َوَساقَ  َيوم   في َوقالَ . الَحده

هه  ْعته : قالَ  َقَتاَدَة، عن: شهْعَبةه  قالَ : َيْحَيى قالَ : آخهره ًفا َسمه َطرِّ  هذا في مه

ه  َصل ى للاه  َرسوله  فهيَنا َقامَ :  رواية وفي. الَحديثه   َيوم   َذاتَ  وسل مَ  عليه للا 

يًبا، َ  إن  : َفقالَ  َخطه يثَ  َوَساقَ  أََمَرنهي للا  ْثله  الَحده ، َحديثه  بمه َشام  . َقَتاَدةَ  عن هه

َ  وإن   فيه َوَزادَ  وا أَنْ  إلَي   أَْوَحى للا  ، علَى أََحدٌ  َيْفَخرَ  ل حت ى َتَواَضعه  َوَل  أََحد 

ي مْ  َحديثههه  في َوقالَ  أََحد   علَى أََحدٌ  َيْبغه مْ  َوهه ونَ  ل َتَبًعا فهيكه . َماًل  َوَل  أَْهًَل  َيْبغه

ه  َنَعْم،: قالَ  للاه  عبده  أََبا يا ذلَك؟ َفَيكونه : َفقهلته  لهي ةه، في أَْدَرْكتهههمْ  لَقدْ  َوللا   الَجاهه

لَ  وإن   جه ، علَى لََيْرَعى الر  َها َولهيَدتهههمْ  إل   به ما الَحيِّ  .َيَطؤه

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5682: الرقم أو الصفحة

 .الن اره  وأهله  الجن ةه  أهله  صفةه  بيانه  :الحديثِ  في --1

 .َمخلوقتانه  والن ارَ  الجن ةَ  أن  : وفيه --2

 .وتعالى سبحانه للاه  بهطاعةه  القائمه  العادله  الوالي فْضله : وفيه --3

له  ثوابه : وفيه --4 حيمه  الواصه ينَ  والر   .بهالمسلمه

 .المتعفِّفه  المحتاجه  فْضله : وفيه --5

 القوله  وفهحشه  والبهخله  الخيانةه  َعنه  الن هيه : وفيه --6

 أو الغير، حق به يتعلق ماال يأخذ أن للمسلم يحل ال أنه على يدل وهذا -1

 .شرعي غير وجه على يأخذه
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َ  إنَّ  النَّاُس، أَي ها وفي الصحيح عن أبي هريرة  وإنَّ  طَي بًا، إالَّ  يَْقبَلُ  ال طَي بٌ  هللاَّ

 َ ُسلُ  أي ها يا: }فقالَ  الُمْرَسلِيَن، به أَمرَ  بما الُمْؤِمنِينَ  أَمرَ  هللاَّ  ِمنَ  ُكلُوا الر 

 يا: }وقالَ [ 52:المؤمنون{]َعلِيمٌ  تَْعَملُونَ  بما إن ي صالًِحا، واْعَملُوا الطَّي باتِ 

ُجلَ  َذَكرَ  ثُمَّ  ،[271:البقرة{]َرَزْقناُكمْ  ما طَي باتِ  ِمن ُكلُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أي ها  الرَّ

فَرَ  يُِطيلُ  ، يا السَّماِء، إلى يََدْيهِ  يَُمد   أْغبََر، أْشَعثَ  السَّ ، يا َرب   وَمْطَعُمهُ  َرب 

 لذلَك؟ يُْستَجابُ  فأنَّى بالَحراِم، وُغِذيَ  َحراٌم، وَمْلبَُسهُ  َحراٌم، وَمْشَربُهُ  َحراٌم،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5051: الرقم أو الصفحة

 من اإلنفاقِ  عن والنهيُ  الحالِل، ِمن اإلنفاقِ  على الحث   :الحديثِ  وفي --5

 .غيِره

 يكونَ  أن ينبغي ذلك ونحوَ  والملبوسَ  والمأكولَ  المشروبَ  أنَّ : وفيه --1

 .فيه ُشبهةَ  ال خالًصا حالاًل 

 طرائق اتباع تحريم على.. الشَّْيطانِ  ُخطُواتِ  تَتَّبُِعوا َوال آية وتدل - -4

 والسوائب البحائر تحريم من فيه أتباعه أضل فيما ومسالكه الشيطان

  جاهليتهم في لهم زينة كان مما ونحوها والوصائل

 هذا:  وقال ، َخطًّا هللاِ  رسولُ  لنا َخطَّ وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود 

 على ، ُسبُلٌ  هذه:  وقال ، يََساِرهِ  وعن يمينِه عن خطوطًا َخطَّ  ثم ، هللاِ  سبيلُ 

 ، فَاتَّبُِعوهُ  ُمْستَقِيًما ِصَراِطي هََذا َوأَنَّ )  قرأ ثم ، إليه يَْدُعو شيطانٌ  سبيلٍ  كل  

بُلَ  تَتَّبُِعوا َواَل  قَ  الس  اُكمْ  َذلُِكمْ  ، َسبِيلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَرَّ  ( تَتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ

 شرح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  101: الرقم أو الصفحة الطحاوية

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(8580) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 000) والدارمي ،(55538)
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:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  3: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح تخريج

 حسن إسناده

 تَْوضيحِ  على وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   ِحرصِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5

تِه الَحق    .ألُمَّ

ينِ  َصحيحِ  بات باعِ  يكونُ  الُمْستقيمِ  هللاِ  ِصراطِ  ات باعَ  بأنَّ  بَيانُ : وفيه --1  .الد 

، عن ويُِضلونَهم الناَس، يُْغوونَ  الشَّياطينَ  أنَّ : وفيه --1  لهم ويَقِفونَ  الَحق 

 .الُمْستقيمِ  هللاِ  طَريقِ  في

 آمنَ  من معشرَ  يا  عبيد بن نضلة وفي الصحيح عن أبي برزة األسلمي

 ، عوراتِهم تتَّبعوا وال ، المسلمين تغتابوا ال ، قلبَه اإليمانُ  يدخلْ  ولم بلسانِه

 في يفضُحه عورتَه هللاُ  يتَّبعِ  ومن ، عورتَه هللاُ  يتَّبعُ  عوراتِهم اتَّبعَ  من فإنه

 .بيتِه

 المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبيد بن نضلة األسلمي برزة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  8990: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح: 

 صحيح حسن

 (58333) وأحمد ،(8990) داود أبو أخرجه:  التخريج

 وأنَّ  والجوارِح، والَعملِ  بالقولِ  يكونُ  اإليمانَ  أنَّ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .قلبِه في اإليمانُ  يَستقِرَّ  لم المْغتابَ 

 عوراتِ  تتب عِ  ِمن الشَّديدُ  والترهيبُ  الِغيبِة، من التَّحذيرُ  النَّهيُ : وفيهِ  --1

 .المسلمينَ 

 يخالف وأن وهواه، نفسه يجاهد أن المسلم على يجب أنه على اآلية وتدل -5

 بأن تعالى هللا وأخبر. والعصيان والمنكر والسوء للشر داع فإنه الشيطان،

 قد الذي العدو هذا من حذره يأخذ أن العاقل على فالواجب عدو، الشيطان

 آدم، بني أحوال إفساد في وعمره نفسه وبذل آدم، زمن من عداوته أبان

ْيطانُ  مثل اآلية، هذه غير كثيرة آيات في وذلك  َويَأُْمُرُكمْ  اْلفَْقَر، يَِعُدُكمُ  الشَّ
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ْيطانُ  َويُِريدُ [ 168/ 1 البقرة] بِاْلفَْحشاءِ   النساء] بَِعيداً  َضالاًل  يُِضلَّهُمْ  أَنْ  الشَّ

ْيطانَ  إِنَّ [ 60/ 4 ا، فَاتَِّخُذوهُ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  الشَّ  ِمنْ  لِيَُكونُوا ِحْزبَهُ، يَْدُعوا إِنَّما َعُدّوً

ِعيرِ  أَْصحابِ   [ .6/ 15 فاطر] السَّ

 آَمنُوا الَِّذينَ  أَي هَا يَا اآليةِ  هِذهِ  عن رجلٌ  وسألَهُ  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح 

ا َوأَْواَلِدُكمْ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  إِنَّ   من أسلموا رجالٌ  هؤالءِ  قالَ  فَاْحَذُروهُمْ  لَُكمْ  َعُدّوً

ةَ  أَهلِ  ُ  صلَّى النَّبيَّ  يأتوا أن وأرادوا َمكَّ  أزواُجهم فأبى وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يأتوا أن يَدعوهم أن وأوالُدهم ُ  صلَّى هللاَّ ا وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ  أتَوا فلمَّ

ِ  رسولَ  ُ  صلَّى هللاَّ وا الد ينِ  في فقُهوا قد النَّاسَ  رأوا وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ  أن هم 

ُ  فأنزلَ  يعاقِبوهم ا َوأَْواَلِدُكمْ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  إِنَّ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَي هَا يَا هللاَّ  لَُكمْ  َعُدّوً

 اآليةَ  فَاْحَذُروهُمْ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0053: الرقم أو الصفحة الترمذي

 مدخل الشيطان لإلنسان من حيث يحب ويحرص ومناسبة الحديث

: أْهلَهُ  يَأْتي ِحينَ  يقولُ  أَحَدهُمْ  أنَّ  لو أَما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

ِ، باْسمِ  ْيطانَ  َجن ْبنِي اللَّهُمَّ  هللاَّ ْيطانَ  وَجن بِ  الشَّ رَ  ثُمَّ  َرَزْقتَنا، ما الشَّ  في بْينَهُما قُد 

هُ  لَمْ  ولٌَد، قُِضيَ  أوْ  ذلَك،  .أبًَدا شيطانٌ  يَُضرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1531: الرقم أو الصفحة البخاري

 أَرى ُكْنتُ  لقَدْ : يقولُ  َسلََمةَ، أبَا َسِمْعتُ  الصحيح عن أبي قتادة بن ربعيوفي 

ْؤيَا ْؤيَا أَلََرى ُكْنتُ  وأَنَا: يقولُ  قَتَاَدةَ، أبَا َسِمْعتُ  حتَّى فَتُْمِرُضنِي، الر   الر 

ْؤيَا: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسِمْعتُ  حتَّى تُْمِرُضنِي،  ِمنَ  الَحَسنَةُ  الر 

،ِ ، َمن إالَّ  به يَُحد ثْ  فال يُِحب   ما أَحُدُكمْ  َرأَى فَإَِذا هللاَّ  يَْكَرهُ  ما َرأَى وإَذا يُِحب 

ذْ  ِ  فَْليَتََعوَّ هَا، ِمن باهللَّ ْيطَاِن، َشر   وِمنْ  َشر   بهَا يَُحد ثْ  واَل  ثاََلثًا، وْليَْتفِلْ  الشَّ

هُ  لَنْ  فإنَّهَا أَحًدا،  .تَُضرَّ
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:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  ربعي بن الحارث قتادة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  3088: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح

 [صحيح]

 (0035) ومسلم له، واللفظ( 3088) البخاري أخرجه:  التخريج

ةً  للشَّيطانِ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود ةً  وللملَك آدمَ  بابنِ  لمَّ  لمَّ

ا ةُ  فأمَّ ا بالحق   وتَكذيبٌ  بالشَّر   فإيعادٌ  الشَّيطانِ  لمَّ ةُ  وأمَّ  بالخيرِ  فإيعادٌ  الملَك لمَّ

َ  فليحمدِ  هللاِ  منَ  أنَّهُ  فليعلم ذلِك وجدَ  فمن بالحق   وتصديقٌ   وجدَ  ومن هللاَّ

ذ األخرى ِ  فليتعوَّ جيمِ  الشَّيطانِ  منَ  باهللَّ ْيطَانُ  قرأ ثمَّ  الرَّ  اْلفَْقرَ  يَِعُدُكمُ  الشَّ

 اآليةَ  بِاْلفَْحَشاءِ  َويَأُْمُرُكمْ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0899: الرقم أو الصفحة الترمذي

 يكونُ  ما ومنها الملَكِ  ِمن يكونُ  ما القلبِ  َخواِطرِ  ِمن أنَّ : الحديثِ  وفي --5

 .الشَّيطانِ  ِمن

جيِم، الشَّيطانِ  ِمن الحَذرُ : وفيه --1 ذِ  على والحث   الرَّ  ِمنه تعالى باهللِ  التعو 

ه وِمن  .َشر 

تِه ِوقايةِ  على وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبي   ِحْرصُ : وفيه --1  شر   ِمن أمَّ

 .الشَّيطانِ 

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  فإذا التَّثاُؤَب، ويَْكَرهُ  الُعطاَس، يُِحب   هللاَّ

َ، فََحِمدَ  َعطَسَ  تَهُ، أنْ  َسِمَعهُ  ُمْسلِمٍ  ُكل   علَى فََحقٌّ  هللاَّ ا يَُشم   فإنَّما: التَّثاُؤبُ  وأَمَّ

ْيطاِن، ِمنَ  هو هُ  الشَّ  .الشَّْيطانُ  منه َضِحكَ  ها،: قالَ  فإذا اْستَطاَع، ما فَْليَُردَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3000: الرقم أو الصفحة

 في نذر وكل هلل، معصية كل الشيطان خطوات اتباع في ويدخل -6

 من فهو غضب، في نذر أو يمين من كان ما: عباس ابن قال المعاصي،

 .يمين كفارة وكفارته الشيطان، خطوات
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 هذا: وقال كبش، بذبح مسروق فأفتاه ابنه، ينحر أن رجل نذر: الشعبي وقال

 (008/5)تفسير ابن كثير  الشيطان خطوات من

 على واليهود، العرب، كفار ومنهم للناس أي.. لَهُمُ  قِيلَ  َوإِذا: آية ودلت-7

 على ينظر أن وغيره المسلم على يجب أنه وعلى األعمى، التقليد تحريم

 .دينه وأمور عقيدته إثبات في وقوته طاقته قدر

 أتينا حجر بن وحجر السلمي عمرو بن وفي الصحيح  عن عبدالرحمن

 لتحملهم أتوك ما إذا الذين على وال فيه نزل ممن وهو ساريةَ، بنِ  العرباضَ 

 وعائدين، زائرين، ؛ أتيناك:  وقلنا فسلَّمنا، عليه أحملكم ما أجد ال قلت

 ذاتَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  بنا صلى:  العرباضُ  فقال.  ومقتبِسين

 منها ووِجلت العيون، منها ذرفت بليغةً، موعظةً  فوعظنا علينا، أقبل ثم يوٍم،

ٍع، موعظةُ  هذه كأن!  هللاِ  رسولَ  يا:  قائلٌ  فقال.  القلوبُ   إلينا تعهد فماذا ُمود 

 من فإنه حبشيًّا، عبًدا وإن والطاعةِ  والسمعِ  هللاِ  بتقوى أوصيكم:  فقال ؟

 المهديّين الخلفاءِ  وسنةِ  بسنتي فعليكم كثيًرا، اختالفًا فسيرى بعدي منكم يِعشْ 

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

 ضاللةٌ  بدعةٍ  وكلَّ  بدعةٌ، محدثةٍ  كلَّ 

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

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8303: الرقم أو الصفحة

 (53591) وأحمد له، واللفظ( 8303) داود أبو أخرجه:  التخريج

 عليه هللا صلَّى النبي بسنة التمس كِ  على الشَّديدُ  والتأكيدُ  الَحث  : الحديث وفي

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

 .ذلك ِمن الشَّديدُ 

  الخلفاءِ  وُسنَّةِ  بُسنَّتِي عليكم  سارية بن العرباض وفي الصحيح عن

 الراشدين

 النصيحة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سارية بن العرباض:  الراوي
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 |   كثيرة طرق وله صحيح:  المحدث حكم خالصة|  50: الرقم أو الصفحة

 ماجه وابن ،(0333) والترمذي ،(8303) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .مطوالً ( 53581) وأحمد ،(80)

اشدينَ  الخلفاءِ  وسنَّةِ  بسنَّتي علْيكموفي الصحيح عن  وا بعدي من الرَّ  َعض 

 بالنَّواجذِ  علْيها

 الفتوى صفة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  -:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  11: الرقم أو الصفحة

 بقول األخذ فهو: االتّباع وأما. حجة بال قول قبول :العلماء عند والتقليد -8

 .دليله معرفة بعد الغير

 يسأل أن أصولها من األحكام استنباط يستطيع ال الذي العامي وفرض -7

ْكرِ  أَْهلَ  فَْسئَلُوا: تعالى لقوله األعلم، فتوى ويمتثل العلم، أهل  ال ُكْنتُمْ  إِنْ  الذ 

 [ .41/ 26 النحل] تَْعلَُمونَ 

ا  ح عن عمر بن الخطابوفي الصحي ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِي   اْعتََزلَ  لَمَّ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 طَلَّقَ : ويقولونَ  بالَحَصى، يَْنُكتُونَ  النَّاسُ  فَإَِذا الَمْسِجَد، َدَخْلتُ : قالَ  نَِساَءهُ،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ   فَقالَ  بالِحَجاِب، يُْؤَمْرنَ  أَنْ  قَْبلَ  َوذلكَ  نَِساَءهُ، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 أَبِي بْنتَ  يا: فَقُلتُ  َعائَِشةَ، علَى فََدَخْلتُ : قالَ  اليَوَم، ذلكَ  ألَْعلََمنَّ : فَقُلتُ  ُعَمُر،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  تُْؤِذي أَنْ  َشأْنِكِ  ِمن بَلَغَ  أَقَدْ  بَْكٍر،  ما: فَقالَتْ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

 بْنتِ  َحْفَصةَ  علَى فََدَخْلتُ  قالَ  بَعْيبَتَِك، َعلَْيكَ  الَخطَّاِب، اْبنَ  يا لكَ  َوما لي

ُ  َصلَّى هللاِ  لَ َرُسو تُْؤِذي أَنْ  َشأْنِكِ  ِمن بَلَغَ  أَقَدْ  َحْفَصةُ، يا: لَهَا فَقُلتُ  ُعَمَر،  هللاَّ

ِ، َوَسلََّم؟ عليه ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أنَّ  َعلِْمتِ  لقَدْ  َوهللاَّ  يُِحب ِك، ال َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  لَطَلَّقَكِ  أَنَا َولَْواَل  : لَهَا فَقُلتُ  البَُكاِء، أََشدَّ  فَبََكتْ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  أَْينَ   الَمْشُربَِة، في ِخَزانَتِهِ  في هو: قالَتْ  َوَسلََّم؟ عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  ُغاَلمِ  بَربَاحٍ  أَنَا فَإَِذا فََدَخْلُت،  علَى قَاِعًدا َوَسلََّم، عليه هللاَّ

 عليه يَْرقَى ِجْذعٌ  َوهو َخَشٍب، ِمن نَقِيرٍ  علَى ِرْجلَْيهِ  ُمَدلٍّ  الَمْشُربَِة، أُْسُكفَّةِ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ   ِعْنَدكَ  لي اْستَأِْذنْ  َربَاُح، يا: فَنَاَدْيتُ  َويَْنَحِدُر، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  علَى ، نَظَرَ  ثُمَّ  الُغْرفَِة، إلى َربَاحٌ  فَنَظَرَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ  إِلَيَّ
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  علَى ِعْنَدكَ  لي اْستَأِْذنْ  َربَاُح، يا: قُلتُ  ثُمَّ  شيئًا، يَقُلْ  فَلَمْ   هللاَّ

، نَظَرَ  ثُمَّ  الُغْرفَِة، إلى َربَاحٌ  فَنَظَرَ  َوَسلََّم، عليه  َرفَْعتُ  ثُمَّ  شيئًا، يَقُلْ  فَلَمْ  إِلَيَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  علَى ِعْنَدكَ  لي اْستَأِْذنْ  َربَاُح، يا: فَقُلتُ  َصْوتِي،  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أنَّ  أَظُن   فإن ي َوَسلََّم،  أَْجلِ  ِمن ِجْئتُ  أَن ي ظَنَّ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ِ، َحْفَصةَ، ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  أََمَرنِي لَئِنْ  َوهللاَّ  ُعنُقِهَا، بَضْربِ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 َرُسولِ  علَى فََدَخْلتُ  اْرقَْه، أَنِ  إِلَيَّ  فأْوَمأَ  َصْوتِي، َوَرفَْعتُ  ُعنُقَهَا، ْضِربَنَّ ألَ 

ُ  َصلَّى هللاِ   عليه فأْدنَى فََجلَْسُت، َحِصيٍر، علَى ُمْضطَِجعٌ  َوهو َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 في ببََصِري فَنَظَْرتُ  َجْنبِِه، في أَثَّرَ  قدْ  الَحِصيرُ  وإَذا َغْيُرهُ، عليه َوليسَ  إَِزاَرهُ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  ِخَزانَةِ   نَْحوِ  َشِعيرٍ  ِمن بقَْبَضةٍ  أَنَا فَإَِذا َوَسلََّم، عليه هللاَّ

اِع،  فَاْبتََدَرتْ : قالَ  ُمَعلٌَّق، أَفِيقٌ  وإَذا الُغْرفَِة، نَاِحيَةِ  في قََرظًا َوِمْثلِهَا الصَّ

 َوهذا أَْبِكي ال لي َوما هللاِ، نَبِيَّ  يا: قُلتُ  الَخطَّابِ  اْبنَ  يا يُْبِكيكَ  ما: قالَ  َعْينَاَي،

 َوَذاكَ  أََرى، ما إاِلَّ  فِيهَا أََرى ال ِخَزانَتُكَ  َوهِذه َجْنبَِك، في أَثَّرَ  قدْ  الَحِصيرُ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َوأَْنتَ  َواألْنهَاِر، الث َمارِ  في َوِكْسَرى قَْيَصرُ   َوَسلََّم، عليه هللاَّ

 لَنَا تَُكونَ  أَنْ  تَْرَضى أاََل  الَخطَّاِب، اْبنَ  يا: فَقالَ  ِخَزانَتَُك، َوهِذه َوَصْفَوتُهُ،

ْنيَا؟ َولَهُمُ  اآلِخَرةُ   في أََرى َوأَنَا َدَخْلُت، ِحينَ  عليه َوَدَخْلتُ : قالَ  بَلَى،: قُلتُ  الد 

 فإنْ  الن َساِء؟ َشأْنِ  ِمن َعلَْيكَ  يَُشق   ما هللاِ، َرُسولَ  يا: فَقُلتُ  الَغَضَب، َوْجِههِ 

، ُكْنتَ  َ  فإنَّ  طَلَّْقتَهُنَّ  بَْكٍر، َوأَبُو َوأَنَا، َوِميَكائِيَل، َوِجْبِريَل، َوَماَلئَِكتَهُ، معَك، هللاَّ

َ  َوأَْحَمدُ  تََكلَّْمتُ  َوقَلَّما معَك، َواْلُمْؤِمنُونَ  ُ  يَكونَ  أَنْ  َرَجْوتُ  إاِلَّ  بَكاَلٍم، هللاَّ  هللاَّ

 إنْ  َرب هُ  َعَسى: }التَّْخيِيرِ  آيَةُ  اآليَةُ  هِذه َونََزلَتْ  أَقُوُل، الذي قَْولِي يَُصد قُ 

 فإنَّ  عليه تَظَاهََرا َوإنْ } ،[5:التحريم{]ِمْنُكنَّ  َخْيًرا أَْزَواًجا يُْبِدلَهُ  أَنْ  طَلَّقَُكنَّ 

 َ  ذلكَ  بَْعدَ  َواْلَماَلئَِكةُ  الُمْؤِمنِينَ  َوَصالِحُ  َوِجْبِريلُ  َمْواَلهُ  هو هللاَّ

 علَى تَظَاهََرانِ  َوَحْفَصةُ  بَْكٍر، أَبِي بْنتُ  َعائَِشةُ  َوَكانَتْ  ،[4:التحريم{]ظَِهيرٌ 

ُ  َصلَّى النبي   نَِساءِ  َسائِرِ  ؟ هللاِ، َرُسولَ  يا: فَقُلتُ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ : قالَ  أَطَلَّْقتَهُنَّ

 بالَحَصى يَْنُكتُونَ  َواْلُمْسلُِمونَ  الَمْسِجدَ  َدَخْلتُ  إن ي هللاِ، َرُسولَ  يا: قُلتُ  اَل،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  طَلَّقَ : يقولونَ   أنَّكَ  فَأُْخبَِرهُمْ  أَفَأَْنِزُل، نَِساَءهُ، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

، لَمْ  ثُهُ  أََزلْ  لَمْ فَ  ِشْئَت، إنْ  نََعْم،: قالَ  تُطَل ْقهُنَّ  عن الَغَضبُ  تََحسَّرَ  حتَّى أَُحد 

 هللاِ  نَبِي   نََزلَ  ثُمَّ  ثَْغًرا، النَّاسِ  أَْحَسنِ  ِمن َوكانَ  فََضِحَك، َكَشرَ  َوحتَّى َوْجِهِه،

ُ  َصلَّى  هللاِ  َرُسولُ  َونََزلَ  بالِجْذِع، أَتََشبَّثُ  فَنََزْلتُ  َونََزْلُت، َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هُ  ما األْرضِ  علَى يَْمِشي َكأنَّما َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  يا: فَقُلتُ  بيَِدِه، يََمس 
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 تِْسًعا يَكونُ  الشَّْهرَ  إنَّ : قالَ  َوِعْشِريَن، تِْسَعةً  الُغْرفَةِ  في ُكْنتَ  إنَّما هللاِ، َرُسولَ 

 َرُسولُ  يُطَل قْ  لَمْ  َصْوتِي، بأَْعلَى فَنَاَدْيتُ  الَمْسِجِد، بَابِ  علَى فَقُْمتُ  َوِعْشِريَن،

ُ  َصلَّى هللاِ   ِمنَ  أَْمرٌ  َجاَءهُمْ  َوإَِذا: }اآليَةُ  هِذه َونََزلَتْ  نَِساَءهُ، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

وهُ  ولو به أََذاُعوا الَخْوفِ  أَوِ  األْمنِ  ُسولِ  إلى َرد   منهمْ  األْمرِ  أُولِي وإلَى الرَّ

 األْمَر، ذلكَ  اْستَْنبَْطتُ  أَنَا فَُكْنتُ [ 81:النساء{]منهمْ  يَْستَْنبِطُونَهُ  الَِّذينَ  لََعلَِمهُ 

ُ  َوأَْنَزلَ   .التَّْخيِيرِ  آيَةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5838: الرقم أو الصفحة

ُمه؛ وسلَّم عليه هللا صلَّى ُخلقِه ُحسنُ  :الَحديثِ  وفي --5  لَِمن إكراًما وتَبس 

مُ   .إليه يَتبسَّ

 .عنه هللاُ  رِضيَ  لُعمرَ  ظاهرةٌ  َمنقبَةٌ : وفيه --1

ُجلِ  َموعظةُ : وفيه --1  .َزوِجها مع ُخلقِها وإصالحُ  ابنتَه، الرَّ

ةَ  أنَّ : وفيه --4  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  ألنَّ  َمذمومةٌ؛ الن ساءِ  على الوطأةِ  ِشدَّ

 .قوِمه سيرةَ  وتََركَ  نسائِهم في األْنصارِ  بِِسيَرةِ  أَخذَ  وسلَّم

 .والَمْشيِ  القُعودِ  حالِ  وفي والَخلَواِت، الط رقِ  في الِعلمِ  في البْحثُ : وفيه --5

 عن والبُْعدِ  الطَّاعاتِ  بعملِ  اآلخرةِ  نَعيمِ  إيثارِ  على الحث  : وفيه --6

نيا نعيمِ  بطَلَبِ  االشتِغالِ  وَعَدمِ  المعاصي،  .الد 

 رِضيَ  الخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  حدَّثني: قال عبَّاٍس، بنِ  َّللاِ  عبدِ  عنوفي الصحيح 

 يدُخلَ  أالَّ  نِسائِه على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  َحلِفِ  حديثِ  في عنه هللاُ 

، كنتَ  إنْ  هللاِ، رسولَ  يا: قُلتُ : قال شهًرا، عليِهنَّ  ، عزَّ  هللاَ  فإنَّ  طلَّقتَهنَّ  وجلَّ

 معَك، والُمؤِمنونَ  بَكٍر، وأبو وأنا، معَك، وميكائيلَ  وِجبريَل، ومالئكتَه،

 يُصد قُ  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  يكونَ  أنْ  َرَجوتُ  إالَّ  بكالمٍ  هللاَ  وأحَمدُ  تكلَّمتُ  وقلَّما

 َخْيًرا أَْزَواًجا يُْبِدلَهُ  أَنْ  طَلَّقَُكنَّ  إِنْ  َرب هُ  َعَسى: }التَّْخييرِ  آيةُ  فنََزلتْ : قال قَولي،

َ  فَإِنَّ  َعلَْيهِ  تَظَاهََرا َوإِنْ [ }5: التحريم{ ]ِمْنُكنَّ  { َوِجْبِريلُ  َمْواَلهُ  هُوَ  هللاَّ

 أَوِ  اأْلَْمنِ  ِمنَ  أَْمرٌ  َجاَءهُمْ  َوإَِذا: }اآليةُ  هذه فيَّ  ونَزلَتْ  اآليةَ،[ 4: التحريم]
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وهُ  َولَوْ  بِهِ  أََذاُعوا اْلَخْوفِ  ُسولِ  إِلَى َرد   الَِّذينَ  لََعلَِمهُ  ِمْنهُمْ  اأْلَْمرِ  أُولِي َوإِلَى الرَّ

 األْمَر، ذلك استنبَطَ  الذي أنا فُكنتُ : قال[ 81: النساء{ ]ِمْنهُمْ  يَْستَْنبِطُونَهُ 

 .التَّْخييرِ  آيةَ  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  وأنَزلَ 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5108: الرقم أو الصفحة اآلثار مشكل تخريج

 أخرى طرق وللحديث مسلم، شرط على حسن إسناده

 الكفار ذم هللا ألن العقائد، في التقليد إبطال على األمة وأجمعت -20

ةٍ  َعلى آباَءنا َوَجْدنا إِنَّا: قوله في الرسل اتباع وتركهم آباءهم بتقليدهم .. أُمَّ

 أمر تعلّم( عاقل بالغ) مكلف كل على فرض وألنه[ 11/ 41 الزخرف]

 .النبوية والسنة القرآن جهة من إال يحصل ال والتعليم به، والقطع التوحيد

 أَنِ :  إليه فكتَب ؟ يَْسأَلُه عمرَ  إلى كتَبَ  أنه وفي الصحيح عن شريح القاضي

 هللا صلى هللاِ  رسولِ  فبسنةِ  هللاِ  كتابِ  في يَُكنْ  لم فإن ، هللاِ  كتابِ  في بما اقضِ 

 بما فاقضِ  ، هللاِ  رسولِ  سنةِ  في وال هللاِ  كتابِ  في يَُكنْ  لم فإن ، وسلم عليه

 ولم هللاِ  رسولِ  سنةِ  في وال هللاِ  كتابِ  في يكن لم فإن ، الصالحون به قضى

رَ  شئت وإن ، فتَقَدَّمَ  ِشْئتَ  فإن ، الصالحون به يَْقضِ  رَ  أرى وال ، فتَأَخَّ  التَّأَخ 

 .عليكم والسالمُ  ، لك خيًرا إال

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  القاضي شريح:  الراوي

  موقوفا صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1858: الرقم أو الصفحة

 .األحكامِ  أدلَّة ِمن اإلجماعَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي --5

 .له أهاًل  كان َمن إالَّ  االجتِهادِ  في يدُخلُ  ال أنَّه: وفيه --1

 .الِعلميَّةِ  المسائلِ  في الُمكاتَبةِ  بيانُ : وفيه --1

سالةِ  تنزيلُ : وفيه --4  . عليه السَّالمُ  حيثُ  ِمن الل ْقيَا منزلةَ  الر 

 فقال ، يومٍ  ذاتَ  عبِدهللاِ  على أَْكثَروا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن يزيد

 - هللاَ  إن ثم ، هنالك ولسنا ، نَْقِضي ولْسنَا ، زمانٌ  علينا أتى قد إنه:  عبُدهللاِ 

 بعدَ  قضاءٌ  منكم له ُعِرضَ  فَمن ، تََرْون ما بلََّغنَا أن علينا قدَّرَ  - وجل عز
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 بما فْليَْقضِ  هللاِ  كتابِ  في ليس أمرٌ  جاء فإن ، هللاِ  كتابِ  في بما فْليَْقضِ  ، اليومِ 

 فْليَْقضِ  ، نبي ه به قضى وال ، هللاِ  كتابِ  في ليس أمرٌ  جاء فإن ، نبي ه به قضى

 به قضى وال ، هللاِ  كتابِ  في ليس أمرٌ  جاءَ  فإن ، الصالحون به قضى بما

 وإنما- أخافُ  إني:  يَقُلْ  وال ، رأيُه فْليَْجتَِهدْ  الصالحون به قضى وال نبي ه

 أمورٌ  ذلك وبينَ  ، بي نٌ  والحرامَ  بي نٌ  الحاللَ  فإن ؛ أخافُ  أنهاكم ، أخاف

 .يَِريبُك ال ما إلى يَِريبُك ما فَدعْ  ، ُمْشتَبِهاتٌ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  يزيد بن عبدالرحمن:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1850: الرقم أو الصفحة النسائي

 موقوفا

(( الكبرى)) وفي ،(000/ 9(( )المجتبى)) في النسائي أخرجه:  التخريج

 .عنده يسير باختالف( 050/ 8(( )الكبير)) في والطبراني ،(839/ 0)

يَّةُ : الحديثِ  وفي --5  .اإلجماعِ  ُحج 

 .لذلك أهاًل  كان لَِمن األحكامِ  استِنباطِ  في االجتِهادِ  على الحث  : وفيه --1

نَّةُ  الكتابُ  وهي األحكاِم، ألدلَّةِ  بيانٌ : وفيه --1  . واالجتهادُ  واإلجماعُ  والس 

 ِكتَابَتِهَا، في تَْسأَلُهَا بَِريَرةُ  أَتَْتهَا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 ِشْئتِ  إنْ : أْهلُهَا وقالَ  لِي، الَواَلءُ  ويَكونُ  أْهلَكِ  أْعطَْيتُ  ِشْئتِ  إنْ : فَقالَتْ 

ةً  ُسْفيَانُ  وقالَ  - بَقِيَ  ما أْعطَْيتِهَا  - لَنَا الَواَلءُ  ويَكونُ  أْعتَْقتِهَا، ِشْئتِ  إنْ : َمرَّ

ا ِ  َرسولُ  َجاءَ  فَلَمَّ َرْتهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  هللاُ  َصلَّى النبي   فَقالَ  ذلَك، َذكَّ

ِ  َرسولُ  قَامَ  ثُمَّ  أْعتَقَ  لَِمن الَواَلءَ  فإنَّ  فأْعتِقِيهَا، اْبتَاِعيهَا: وسلَّمَ  عليه  َصلَّى هللاَّ

ةً  ُسْفيَانُ  وقالَ  - الِمْنبَرِ  علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  ِ  َرسولُ  فََصِعدَ : َمرَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 في ليسَ  ُشُروطًا، يَْشتَِرطُونَ  أْقَوامٍ  بَالُ  ما: فَقالَ  - الِمْنبَرِ  علَى وسلَّمَ  عليه

ِ  ِكتَابِ  ِ، ِكتَابِ  في ليسَ  َشْرطًا َرطَ اْشتَ  َمنِ  هللاَّ  ِمئَةَ  اْشتََرطَ  وإنِ  له، فليسَ  هللاَّ

ٍة،  نَْحَوهُ، َعْمَرةَ، عن يَْحيَى، عن: الَوهَّابِ  وَعْبدُ  يَْحيَى، قالَ : َعلِيٌّ  قالَ  َمرَّ

 َعائَِشةَ، َسِمْعتُ : قالَتْ  َعْمَرةَ، َسِمْعتُ : قالَ  يَْحيَى، عن َعْوٍن، بنُ  َجْعفَرُ  وقالَ 

 .الِمْنبَرَ  َصِعدَ  يَْذُكرْ  ولَمْ  بَِريَرةَ  أنَّ : َعْمَرةَ  عن يَْحيَى، عن َمالٌِك، وَرَواهُ 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  813: الرقم أو الصفحة البخاري

 يذكر ولم.  بريرة أن عمرة عن يحيى عن مالك رواه:  وقال[ صحيحه

 المنبر صعد

 (5108) ومسلم ،(813) البخاري أخرجه:  التخريج

 عليه هللا صلَّى فإنَّه رعيَّتِه؛ مع اإلمامِ  ِعشرةِ  ُحْسنُ  :الحديثِ  هذا وفي --5

ا وسلَّم  له يَحُصل المقصودَ  ألنَّ  بعينِه؛ الشَّْرطِ  صاحبَ  يُواِجهْ  لم خطَب لَمَّ

 .عليه وشناعة فضيحةٍ  بدون ولغيِره

 وإنكاُره ذلك ُحْكمَ  للنَّاسِ  وتبيِنُه َخطأٍ  وقوع عندَ  اإلمامِ  ُخطبةُ : وفيه --1

 .عليهم

 تقبيِحه في والتغليظُ  المنكِر، إزالةِ  في المبالغةُ : وفيه --1

 شروطًا يشترطون أقوامٍ  بال ما المؤمنين أم عائشةوفي الصحيح عن 

 كان وإن باطلٌ  فهو هللاِ  كتابِ  في ليس شرطٍ  من كان ما ، هللاِ  كتابِ  في ليست

 أوثقُ  هللاِ  وشرطُ  ، أحق   هللاِ  كتابُ  ، شرطٍ  مئةَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5108: الرقم أو الصفحة

 أعالم:  المصدر|  القيم ابن:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/083: الرقم أو الصفحة الموقعين

ةُ : الحديثِ  وفي --5  .الشَّرعَ  تُخالِفُ  ال التي العقودِ  في الش روطِ  ِصحَّ

 .الحاكمينَ  وخيرُ  أحَسنُ  تعالى هللاَ  أنَّ : وفيه --1

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى أَدبِه وجميلِ  النَّبي   ُخلقِ  ُحسنُ : وفيه --1

 .َرعيَّتِه مع اإلمامِ  ِعشرةِ  ُحْسنُ : وفيه --4
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 وإنكاُره ذلك، ُحْكمَ  للنَّاسِ  وتَْبيينُه َخطأٍ، ُوقوعِ  عندَ  اإلمامِ  ُخطبةُ : وفيه --5

 عليهم

 بأرِضكم يُعبَدَ  أن يَئِسَ  قد الشيطانَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس 

 ، أعمالِكم من تُحاقِرون مما ذلك ِسوى فيما يُطاعَ  أن رِضيَ  لكن و ،

 هللاِ  كتابَ  ، أبًدا تَِضل وا فلن به اعتصمتُم إن ما فيكم تركتُ  قد إني ، فاْحَذروا

 نبي ه ُسنَّةَ  و ،

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  80: الرقم أو الصفحة الترغيب

 .الشَّيطانِ  وْسواسِ  ِمن والتَّحذيرُ  التخويفُ : الحديثِ  وفي --5

نَّةِ  بالكتابِ  التَّمس كِ  على الحث  : وفيه --1  . والس 

 تضل وا لن بِهِ  تمسَّكتُمْ  إن ما فيُكم تاِركٌ  إن ي وفي الصحيح عن زيد بن أرقم

ِ  كتابُ : اآلخرِ  منَ  أعظَمُ  أحُدهُما بَعدي  إلى السَّماءِ  منَ  ممدودٌ  َحبلٌ  هللاَّ

قا ولَن بيتي، أَْهلُ  وِعترتي. األرضِ   فانظُروا الحوضَ  عليَّ  يَِردا حتَّى يتفرَّ

 فيِهما تخلُفوني كيفَ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  أرقم بن زيد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0399: الرقم أو الصفحة

 سببُ  ألنَّه الكريِم؛ بالقرآنِ  التمس كِ  على والتأكيدُ  الحث  : الحديثِ  وفي --5

 .النجاةِ 

 .وُحب هم وإبراِرهم وتوقيِرهم البَيتِ  آل احترامِ  على والتأكيدُ  الَحث  : وفيه --1

 كتابَ :  بهما تمسَّكتُم إن ما تَضل وا لن ؛ أمرينِ  فيكم تركتُ   وفي الصحيح 

 ِ قا ولن ، وُسنَّتي هللاَّ  الحوضَ  عليَّ  يِردا حتَّى يتفَرَّ

 السنة منزلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  -:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  50: الرقم أو الصفحة
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 بعَدهما تَِضل وا لن شيئَْينِ  فيكم خلَّْفتُ  قد إن يوفي الصحيح عن أبي هريرة  

قَا[ ولن] وُسنَّتي، هللاِ، كتابَ : بهما عِمْلتُم أو بهما، أَخْذتُم ما أبًدا  حتَّى يتفرَّ

 .الحوضَ  علَيَّ  يَِرَدا

 األحكام أصول:  المصدر|  حزم ابن:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0/015: الرقم أو الصفحة

نَّةِ  منزلةَ  أنَّ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5  .القرآنِ  كَمنزلةِ  النَّبويَّةِ  الس 

 ) (.اآلخرةِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى للنَّبي   الَحوضِ  ُوجودِ  إثباتُ : وفيه --1

 كالدواب والجهل والضالل الغي من فيه هم فيما كفروا الذين ومثل -22

 ما إلى دعاها أي راعيها، بها نعق إذا بل لها، يقال ما تفقه ال التي السارحة

 .فقط صوته تسمع إنما بل تفهمه، وال يقول ما تفقه ال يرشدها،

 الى 530 اآليات( : 0) البقرة سورة] المآكل من والحرام الحالل -13

530] 

ِ  َواْشُكُروا َرَزْقناُكمْ  ما طَيِّباتِ  ِمنْ  ُكلُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يا  إِيَّاهُ  ُكْنتُمْ  إِنْ  ّلِِلَّ

مَ  إِنَّما( 530) تَْعبُُدونَ  مَ  اْلَمْيتَةَ  َعلَْيُكمُ  َحرَّ  بِهِ  أُِهلَّ  َوما اْلِخْنِزيرِ  َولَْحمَ  َوالدَّ

ِ  لَِغْيرِ  َ  إِنَّ  َعلَْيهِ  إِْثمَ  فاَل عادٍ  َوال باغٍ  َغْيرَ  اْضطُرَّ  فََمنِ  َّللاَّ  َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َّللاَّ

(530) 

 التفسير 

 التي الطيبات من كلوا رسوله، واتبعوا باهلل آمنوا الذين أيها يا - 271

 من عليكم به تفضل ما وباطنًا ظاهًرا هلل واشكروا لكم، وأباحها هللا رزقكم

 كنتم إن معصيته، تجتنبوا وأن بطاعته، تعملوا أن تعالى ُشكره وِمن النعم،

 .شيئًا به تشركون وال وحده، تعبدونه حقًّا

 والدم شرعية، ذكاة بغير مات ما األطعمة من عليكم هللا حرم إنما - 271

 تذكيته، عند هللا اسم غيرُ  عليه ُذِكر وما الخنزير، ولحم السائل، المسفوح

 حاجة، دون منها باألكل ظالم غير وهو شيء أَْكل إلى اإلنسان اضطر فإذا

 تاب لمن غفور هللا إن عقوبة، وال عليه إثم فال الضرورة؛ لحد متجاوز وال
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 عند المحرمات هذه أَْكل عن تجاوز أنَّه رحمته ومن بهم، رحيم عباده، من

 .االضطرار

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 هنا المؤمنين وخص الطيبات، من األكل إباحة اآلية هذه في هللا أكد -2

  بهم، وتنويها لهم تفضيال بالذكر

 في ما بكل االنتفاع فيجوز. الوجوه جميع من االنتفاع: باألكل والمراد -1

 اآلية هذه في هللا حرمه ما إال وطيور وأسماك وحيوان نبات من والبحر البر

 . النبوية السنة في الثابت على باالعتماد الفقهاء ذكره وما( 1) المائدة وآية

َ  إنَّ  النَّاُس، أَي ها وفي الصحيح عن أبي هريرة  وإنَّ  طَي بًا، إالَّ  يَْقبَلُ  ال طَي بٌ  هللاَّ

 َ ُسلُ  أي ها يا: }فقالَ  الُمْرَسلِيَن، به أَمرَ  بما الُمْؤِمنِينَ  أَمرَ  هللاَّ  ِمنَ  ُكلُوا الر 

 يا: }وقالَ [ 52:المؤمنون{]َعلِيمٌ  تَْعَملُونَ  بما إن ي صالًِحا، واْعَملُوا الطَّي باتِ 

ُجلَ  َذَكرَ  ثُمَّ  ،[271:البقرة{]َرَزْقناُكمْ  ما طَي باتِ  ِمن ُكلُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أي ها  الرَّ

فَ  يُِطيلُ  ، يا السَّماِء، إلى يََدْيهِ  يَُمد   أْغبََر، أْشَعثَ  رَ السَّ ، يا َرب   وَمْطَعُمهُ  َرب 

 لذلَك؟ يُْستَجابُ  فأنَّى بالَحراِم، وُغِذيَ  َحراٌم، وَمْلبَُسهُ  َحراٌم، وَمْشَربُهُ  َحراٌم،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5051: الرقم أو الصفحة

 من اإلنفاقِ  عن والنهيُ  الحالِل، ِمن اإلنفاقِ  على الحث   :الحديثِ  وفي --5

 .غيِره

 يكونَ  أن ينبغي ذلك ونحوَ  والملبوسَ  والمأكولَ  المشروبَ  أنَّ : وفيه --1

 .فيه ُشبهةَ  ال خالًصا حالاًل 

 ما كل وهي: الميتة اسم تحت داخل المائدة سورة في المذكور أن ويالحظ

 أكلها أم نطيحة أم متردية أم موقوذة أكان سواء شرعي، ذبح غير من مات

 وقد .وغيرها كالسباع   بمأكول ليس ما وكذا. فتذبح حية تدرك ولم السبع

 اآلية هذه خصصت
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

بَاِع، ِمنَ  نَابٍ  ِذي ُكل   عن نَهَى  .الطَّْيرِ  ِمنَ  ِمْخلَبٍ  ِذي ُكل   َوَعنْ  الس 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5808: الرقم أو الصفحة

 النَّوَعْينِ  هَذينِ  في هُنا َذَكرَ  فإنَّه أَسبابِه؛ بأَْقَوى الشَّيءِ  ِذْكرُ  :الحديث وفي

 .والِمْخلَبُ  النَّابُ  به؛ يُْفتََرسُ  ما وهو فيهما، ما أَْقَوى

باعِ  ِمنَ  نابٍ  ِذي ُكل   وفي الصحيح عن أبي هريرة  .َحرامٌ  فأْكلُهُ  الس 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5800: الرقم أو الصفحة

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  :.قال أنه َّللا عبد بن جابر عنوفي الصحيح   عليه هللاَّ

 .الَخْيلِ  لُُحومِ  في َوأَِذنَ  األْهلِيَِّة، الُحُمرِ  لُُحومِ  عن َخْيبَرَ  يَومَ  نَهَى َوَسلَّمَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5885: الرقم أو الصفحة

 .األهليَّةِ  الَحميرِ  لُحومِ  أْكلِ  عن النَّهيُ : الحديثِ  وفي --5

 ..الَخيلِ  لُحومِ  أْكلِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --1

 الحيوان: قالوا: بإيجاز يلي ما فهي المأكول، الحيوان في الفقهاء آراء أما

 -بري) وبرمائي وبري، مائي،: ثالثة أنواع الشرعية الذكاة أو للذبح بالنسبة

 (393/0-339)الفقه  اإلسالمي وأدلته وهبه الزحيلي  (مائي

 الجمهور مذهب فقط، الماء في إال يعيش ال الذي وهو: المائي الحيوان أما

 يباح حالل وخنزيرة، وكلبه الماء وحية والسرطان كالسمك الماء حيوان

 ضربة أو حجر كصدمة ظاهر بسبب أو أنفه، حتف مات، كيف ذكاة، بغير

 انتفخ إن لكن ذكاته،: وأخذه طافيا، أو كان راسيا ماء، انحسار أو صياد،

 .للضرر يحرم المرض، منه يخشى بحيث الطافي
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 :أنواع ثالثة فهو البر، في إال يعيش ال الذي وهو: البري الحيوان وأما -0

 والدود والنحل والنمل والذباب كالجراد: أصال دم له ليس ما -األول

 إال أكلها يحل ال ونحوها، السموم وذوات والعقرب والصرصار والخنفساء

 السليمة الطباع الستبعاد المستطابة، غير الخبائث من ألنها خاصة، الجراد

مُ : تعالى قال وقد إياها،  [ 257/ 7 األعراف] اْلَخبائِثَ  َعلَْيِهمُ  َويَُحر 

 عن نهى وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيَّ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 والّصردِ  والهدهِد، والنحلِة، النملِة، ؛ الدواب   من أربعٍ  قتلِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1033: الرقم أو الصفحة داود

 النحلُ  إالَّ  النارِ  في كل هُ  الذبابُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

|  األلباني:  المحدث|  مسعود وابن عباس وابن عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 حكم خالصة|  0880: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  المصدر

 صحيح:  المحدث

ِ  عبدِ  عنوفي الصحيح    بَني أحدُ  هاللٌ  جاءَ :  قالَ  العاصِ  بنِ  عمِرو بنِ  َّللاَّ

ِ  رسولِ  إلى ُمْتعانَ  ُ  صلَّى هللاَّ  أن سألَهُ  َوكانَ  ، لَهُ  نَحلٍ  بُعشورِ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولُ  لَهُ  فَحمى ، َسلبةُ :  لَهُ  يقالُ  ، واديًا لَهُ  يحميَ  ُ  صلَّى هللاَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ا ، الوادي ذلِكَ  ُ  رضيَ  الخطَّابِ  بنُ  عمرُ  ُول يَ  فلمَّ  بنُ  سفيانُ  كتبَ  عنهُ  هللاَّ

ُ  رضيَ  عمرُ  فََكتبَ  ، ذلِكَ  عن يسألُهُ  الخطَّابِ  بنِ  عمرَ  إلى ، َوْهبٍ  :  عنهُ  هللاَّ

ِ  رسولِ  إلى يؤد ي كانَ  ما إليكَ  أدَّى إن ُ  صلَّى هللاَّ  عشورِ  ِمن وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 يشاءُ  َمن يأكلُهُ  غيثٍ  ذبابُ  هوَ  فإنَّما ، وإالَّ  ، سلَبةَ  لَهُ  فاحمِ  ، نحلِهِ 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5300: الرقم أو الصفحة داود

 وهوام الحشرات وجميع أبرص وسام كالحية: سائل دم له ليس ما -الثاني

: والضب واليربوع والقنافذ( بالبعير يعلق ما) والقراد الفأر من األرض

 أمر وسلّم عليه هللا صلّى وألنه سموم، ذوات وألنها الستخباثها، أكلها يحرم

 .بقتلها
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 الِحل   في يُْقتَْلنَ  فََواِسُق، َخْمسٌ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 .َواْلُحَديَّا الَعقُوُر، َواْلَكْلبُ  َواْلفَأَْرةُ، األْبقَُع، َواْلُغَرابُ  الَحيَّةُ،: َواْلَحَرمِ 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5589: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 5589) ومسلم ،(0058) البخاري أخرجه:  التخريج

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

َواب   ِمنَ  َخْمسٌ   .ُجنَاحٌ  قَْتلِِهنَّ  في الُمْحِرمِ  علَى ليسَ  الدَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5903: الرقم أو الصفحة البخاري

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أم شريك  بقَْتلِ  أََمرَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .السَّاَلمُ  عليه إْبَراِهيمَ  علَى يَْنفُخُ  كانَ : وقالَ  الَوَزِغ،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  شريك أم:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0018: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أم شريك  بقَْتلِ  أََمرَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .السَّاَلمُ  عليه إْبَراِهيمَ  علَى يَْنفُخُ  كانَ : وقالَ  الَوَزِغ،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  شريك أم:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0018: الرقم أو الصفحة

لِ  في وَزَغةً  قَتَلَ  َمن  وفي الصحيح عن أبي هريرة  وَكذا َكذا فَلَهُ  َضْربَةٍ  أوَّ

ْربَةِ  في قَتَلَها وَمن َحَسنَةً،  وإنْ  األُولَى، لُِدونِ  َحَسنَةً، وَكذا َكذا فَلَهُ  الثَّانِيَةِ  الضَّ

ْربَةِ  في قَتَلَها  .الثَّانِيَةِ  لُِدونِ  َحَسنَةً، وَكذا َكذا فَلَهُ  الثَّالِثَةِ  الضَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0080: الرقم أو الصفحة
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 والِحْرصُ  بذلِك واالعتِناءُ  الَوَزِغ، بقَْتلِ  المباَدرةِ  على الحث   :الحديثِ  في

 .عليه

 بين الضب أكل والسالم الصالة عليه إلقراره أكل الضب  الجمهور وأباح

 .عرس وابن القنفذ أكل الشافعية وأجاز. يديه

 َسْيفُ  له يُقالُ  الذي الَولِيِد، بنَ  خالِدَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

،ِ ِ  َرسولِ  مع َدَخلَ  أنَّه أْخبََرهُ  هللاَّ  وهي َمْيُمونَةَ، علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ُحفَْيَدةُ  أُْختُها به قَِدَمتْ  قدْ  َمْحنُوًذا، َضبًّا ِعْنَدها فََوَجدَ  عبَّاٍس، اْبنِ  وخالَةُ  خالَتُهُ 

بَّ  فَقَدََّمتِ  نَْجٍد، ِمن الحاِرثِ  بْنتُ  ِ  لَِرسولِ  الضَّ  وكانَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

مُ  قَلَّما ِ  َرسولُ  فأْهَوى له، ويَُسمَّى به يَُحدَّثَ  حتَّى لِطَعامٍ  يََدهُ  يُقَد   هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، ىإل يََدهُ  وسلَّمَ  عليه ب   َرسولَ  أْخبِْرنَ : الُحُضورِ  الن ْسَوةِ  ِمنَ  اْمَرأَةٌ  فَقالتِ  الضَّ

 ِ ْمتُنَّ  ما وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ب   هو له، قَدَّ ِ، َرسولَ  يا الضَّ  َرسولُ  فََرفَعَ  هللاَّ

 ِ ، َعنِ  يََدهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ب  ب   أَحرامٌ : الَولِيدِ  بنُ  خالِدُ  فقالَ  الضَّ  الضَّ

ِ؟ َرسولَ  يا : خالِدٌ  قالَ  أعافُهُ  فأِجُدنِي قَْوِمي، بأَْرضِ  يَُكنْ  لَمْ  ولَِكنْ  ال،: قالَ  هللاَّ

ِ  وَرسولُ  فأَكْلتُهُ، فاْجتََرْرتُهُ   .إلَيَّ  يَْنظُرُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1085: الرقم أو الصفحة البخاري

، أْكلِ  َمشروعيَّةُ : الحديث وفي --5  عليه هللا صلَّى النبي   وإقرارُ  الضب 

 .بذلك وسلَّم

 أنواعِ  ِمن نْفُسه منه وأَنفِتْ  وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي   َعافَه ما أنَّ : وفيه --1

ًما ليس عليه اعتياِده عدمِ  بسببِ  الطعاِم؛  ..ُمحرَّ

ب   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر ُمهُ  وال آُكلُهُ  لَْستُ  الضَّ  .أَُحر 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1103: الرقم أو الصفحة البخاري

 (5880) ومسلم له، واللفظ( 1103) البخاري أخرجه:  التخريج
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 من المستأنس أما. متوحش أو مستأنس إما وهو: سائل دم ماله -الثالث

 أكل ويحرم باإلجماع، والغنم والبقر اإلبل وهي األنعام منه فيحل: البهائم

 .والقط الكلب وهو السباع من المستأنس والحميرويحرم البغال

 ذي وكل السباع، من ناب ذي كل الجمهور عند فيحرم: المتوحش وأما-8

 . الميتات أي الجيف تأكل ألنها الطير، من مخلب

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

بَاِع، ِمنَ  نَابٍ  ِذي ُكل   عن نَهَى  .الطَّْيرِ  ِمنَ  ِمْخلَبٍ  ِذي ُكل   َوَعنْ  الس 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5808: الرقم أو الصفحة

 النَّوَعْينِ  هَذينِ  في هُنا َذَكرَ  فإنَّه أَسبابِه؛ بأَْقَوى الشَّيءِ  ِذْكرُ : الحديث وفي

 .والِمْخلَبُ  النَّابُ  به؛ يُْفتََرسُ  ما وهو فيهما، ما أَْقَوى

 نهي على الحديث ويحمل اآلية، عموم إلى يستند ذكر مما شيئا يحل فالذي

 إلى يستند ذكر مما شيئا يحرم والذي. اآلية لمعارضته يبطله أو الكراهة،

 .معارضة ال أنه يرى أو اآلية به وينسخ التحريم في الوارد الحديث

 كالضفدع معا، والماء البر في يعيش الذي وهو: البرمائي الحيوان وأما -1

 ونحوها الماء وكلب والتمساح والحية والسرطان والسلحفاة

فَدعِ  قتلِ  َعن نَهى وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي  الض 

 للدَّواءِ 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  التيمي عثمان بن عبدالرحمن:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  3835: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح

 صلَّى النبي سأل طبيبًا أنَّ  وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي

 وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبي   فنهاه دواٍء، في يجعلها ُضفدعٍ  عن وسلََّم، عليهِ  هللاُ 

 قتلِها عن
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:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  التيمي عثمان بن عبدالرحمن:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  1038: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح

 صحيح

ْفِدعِ  قَْتلِ  َعنْ  النَّهيُ : الحديثِ  وفي  .بِه االْنتِفاعِ  أو الض 

 عن نهى وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبيَّ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 والّصردِ  والهدهِد، والنحلِة، النملِة، ؛ الدواب   من أربعٍ  قتلِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1033: الرقم أو الصفحة داود

 ذكاة بغير يحل ال البحر دواب من البر في يعيش ما كل :رأي الحنابلة فية

 يباح فإنه كالسرطان، فيه دم ال ما إال الماء، وكلب والسلحفاة الماء كطير

 له دم وال البر، في يعيش بحري حيوان ألنه ذكاة، بغير أحمد عن روي فيما

 لدى واألصح ذبح، بغير يباح ال كالطير، سائل دم له لما خالفا سائل،

 مفلح البن المقنع )شرح  بالذكاة إال يحل ال السرطان أن الحنابلة

 (058/8:الحنبلي

 إذا به، ينتفع وال يؤكل ال نجس حرام أنه على العلماء فاتفق: الدم أما -6

 العلماء حمل وقد األنعام، سورة في الوصف بذلك لتقييده مسفوحا، كان

 قالت. مسفوحا كان ما إال منه يحرموا ولم إجماعا، المقيد على المطلق هاهنا

 ما الناس لتتبع[ 245/ 6 األنعام] َمْسفُوحاً  َدماً  أَوْ : قال هللا أن لوال: عائشة

 إجماعا، محرم غير العروق في اللحم خالط ما هذا وعلى. العروق في

 الدم تخصيص طريق من إجماعا، تناولهما يحرم ال والطحال الكبد وكذلك

 والشافعية الحنفية رأي في -المحرم

: فقالت َزمَعةَ، بنتِ  لَِسوَدةَ  شاةٌ  ماتَت  عن عبد َّللا بن عباس وفي الصحيح

اةَ  يَعني- فاُلنَةُ  ماتَت هللاِ، َرسولَ  يا : فقالت. َمْسَكها أَخذتُم فلوال: فقال -الشَّ

 قال إنَّما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولُ  لها فقال ماتَت؟ قد شاةٍ  َمْسكَ  نَأُخذُ 

ًما إِلَيَّ  أُوِحيَ  فِيَما أَِجدُ  اَل  قُلْ : }وجلَّ  عزَّ  هللاُ   أَنْ  إاِلَّ  يَْطَعُمهُ  طَاِعمٍ  َعلَى ُمَحرَّ

 ال فإنَّكم ؛[245: األنعام{ ]ِخْنِزيرٍ  لَْحمَ  أَوْ  َمْسفُوًحا َدًما أَوْ  َمْيتَةً  يَُكونَ 
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 فدبََغته، َمْسَكها، فسلََختْ  إليها، فأرَسلَتْ . به فتَنتَفِعوا تَدبُغوه إنْ  تَطَعمونَه،

قَت حتى قِربَةً  منه فأَخَذت  .ِعنَدها تخرَّ

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0003: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 ،(0038) يعلى وأبو له، واللفظ( 0003) أحمد أخرجه:  التخريج

 (0350(( )اآلثار معاني شرح)) في والطحاوي

اةِ  بِجْلدِ  االنتفاعِ  مشروعيَّةُ : الحديثِ  وفي  . وِدباغتِه َسْلِخه بعدَ  الميتة الشَّ

 أيضا، حرام اللحم على بالقياس شحمه وكذا حرام، فلحمه: الخنزير وأما -7

 فََكأنَّما بالنَّْرَدِشيِر، لَِعبَ  َمن وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب األسلمي

 .وَدِمهِ  ِخْنِزيرٍ  لَْحمِ  في يََدهُ  َصبَغَ 

:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0030: الرقم أو الصفحة مسلم صحيح

 به يُقاَمرُ  ما كل   به ويُلَحقُ  بالنَّْردشير، اللَِّعبِ  عن الشَّديدُ  النَّهيُ  :الحديث وفي

 ابنُ  فِيُكمُ  يَْنِزلَ  أَنْ  لَيُوِشَكنَّ  بيَِدِه، نَْفِسي َوالَِّذي وفي الصحيح عن أبي هريرة

لِيَب، فَيَْكِسرَ  َعْداًل، َحَكًما َمْريَمَ   َويَفِيضَ  الِجْزيَةَ، َويََضعَ  الِخْنِزيَر، َويَْقتُلَ  الصَّ

ْجَدةُ  تَُكونَ  حتَّى أََحٌد، يَْقبَلَهُ  ال حتَّى الَمالُ  ْنيَا ِمنَ  َخْيًرا الَواِحَدةُ  السَّ  فِيهَا، َوما الد 

 به لَيُْؤِمنَنَّ  إاِلَّ  الِكتَابِ  أَْهلِ  ِمن َوإنْ : }ِشْئتُمْ  إنْ  َواْقَرُؤوا: هَُرْيَرةَ  أَبُو يقولُ  ثُمَّ 

 [.257: النساء{ ]َشِهيًدا عليهم يَكونُ  القِيَاَمةِ  َويَومَ  َمْوتِِه، قَْبلَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0889: الرقم أو الصفحة

 (511) ومسلم له، واللفظ( 0889) البخاري أخرجه:  التخريج

 بنُ  َخالِدُ  فأْخبََرنِي: ِشهَابٍ  ابنُ  قالَ  وفي الصحيح عن سبرة بن معبد الجهني

 في فَاْستَْفتَاهُ  َرُجلٌ  َجاَءهُ  َرُجٍل، ِعْندَ  َجالِسٌ  هو بْينَا أنَّهُ  هللاِ، َسْيفِ  بنِ  الُمهَاِجرِ 

 هي؟ ما: قالَ  َمْهاًل،: األْنَصاِري   َعْمَرةَ  أَبِي ابنُ  له فَقالَ  بهَا، فأَمَرهُ  الُمْتَعِة،
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،ِ  ُرْخَصةً  َكانَتْ  إنَّهَا َعْمَرةَ  أَبِي ابنُ  قالَ . الُمتَّقِينَ  إَمامِ  َعْهدِ  في فُِعلَتْ  لقَدْ  َوهللاَّ

لِ  في ِم، َكاْلَمْيتَِة، إلَْيهَا، اْضطُرَّ  لَِمنِ  اإلْساَلمِ  أَوَّ  أَْحَكمَ  ثُمَّ  الِخْنِزيِر، َولَْحمِ  َوالدَّ

 ُ ينَ  هللاَّ  .َعْنهَا َونَهَى الد 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الجهني معبد بن سبرة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5803: الرقم أو الصفحة مسلم

 .النَّاسِ  لِحالِ  ُمراعاةً  تدريجيًّا؛ الشَّْرعِ  نُزولُ : الحديثِ  وفي

 ذبيحة وهي تعالى، هللا اسم غير عليه ذكر أي هللا، لغير به أهل ما وأما -8

 ال الذي والمعطّل للوثن، يذبح الذي والوثني للنار، يذبح الذي المجوسي

 .العلماء باتفاق فحرام لنفسه، فيذبح شيئا يعتقد

 فتكون عليها، المسيح اسم ذكروا التي النصارى ذبائح هذا يشمل وهل

 اسم عليه ذكر بما خاص هو بل محرمة، تكون فال يشملها ال أو محرمة،

 .األصنام؟

 والشعبي والحسن ومكحول عطاء وقال حرام، هي: العلماء جمهور قال

 :اختالفهم وسبب حراما، ليست: المالكية من وأشهب المسيب بن وسعيد

. اآلية وهذه[ 5/ 5 المائدة] لَُكمْ  ِحلٌّ  اْلِكتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  َوطَعامُ : آيتي تعارض

 الذين وطعام: والمعنى المائدة، آلية مخصصة اآلية هذه أن: الجمهور فرأى

 الكتابي ذبيحة فتحرم عليه، هللا غير اسم يذكر لم ما لكم، حل الكتاب أوتوا

 من كان ما إال هللا لغير به أهل وما: والمعنى. المسيح اسم عليها ذكر إذا

 .مطلقا الكتاب أهل ذبائح فتجوز الكتاب، أهل

 والميتة كالخمر بالحرام التداوي العلماء جمهور يجز ولم -7

م فيما شفاَءكم يجعلْ  لم هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا مسعود  عليكم َحرَّ

 المرام غاية:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  33: الرقم أو الصفحة
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 الى 538 اآليات( : 0) البقرة سورة] َّللا أنزل ما الكتاب أهل كتمان -13

533] 

ُ  أَْنَزلَ  ما يَْكتُُمونَ  الَِّذينَ  إِنَّ   ما أُولئِكَ  قَلِيالً  ثََمناً  بِهِ  َويَْشتَُرونَ  اْلِكتابِ  ِمنَ  َّللاَّ

ُ  يَُكلُِّمُهمُ  َوال النَّارَ  إاِلَّ  بُطُونِِهمْ  فِي يَأُْكلُونَ  يِهمْ  َوال اْلقِياَمةِ  يَْومَ  َّللاَّ  َولَُهمْ  يَُزكِّ

اللَةَ  اْشتََرُوا الَِّذينَ  أُولئِكَ ( 538) أَلِيمٌ  َعذابٌ   بِاْلَمْغفَِرةِ  َواْلَعذابَ  بِاْلُهدى الضَّ

َ  بِأَنَّ  ذلِكَ ( 531) النَّارِ  َعلَى أَْصبََرُهمْ  فَما لَ  َّللاَّ  ِذينَ الَّ  َوإِنَّ  بِاْلَحقِّ  اْلِكتابَ  نَزَّ

 (533) بَِعيدٍ  ِشقاقٍ  لَفِي اْلِكتابِ  فِي اْختَلَفُوا

 التفسير 

 على داللة: من فيها وما الكتب من هللا أنزل ما يكتمون الذين إن - 274

 والنصارى، اليهود يفعل كما ،- وسلم عليه هللا صلى - محمد ونبوة الحق

 يأكلون ما أولئك مال؛ أو جاه أو كرئاسة قلياًل  ِعَوًضا لها بكتمانهم ويشترون

 يوم هللا يكلمهم وال بالنار، لتعذيبهم سببًا يكون ما إال حقيقة بطونهم في

 عذاب ولهم عليهم، ويُْثني يطهرهم وال يسوؤهم، بما بل يحبون، بما القيامة

 .أليم

 الذين هم الناس إليه يحتاج الَّذي العلم بكتمان المتصفون أولئك - 275

 هللا عذاب واستبدلوا الحق، العلم كتموا لّما بالهدى الضاللة استبدلوا

 يبالون ال كأنهم النار، دخول لهم يسبب ما فعل على أصبرهم فما بمغفرته،

 .عليها لصبرهم عذاب من فيها بما

ل هللا أن بسبب والهدى العلم كتمان على الجزاء ذلك - 276  الُكتب نزَّ

 الكتب في اختلفوا الذين بيان. تُْكتَم وال تُبيَّن أن يقتضي وهذا بالحق، اإللهية

 .الحق عن بعيد جانب لفي بعضها وكتموا ببعضها فآمنوا اإللهية

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 شتى ألنواع سبب الباطل في واإليغال الحقائق وتزييف الحق كتمان إن -2

 .العذاب من

 أْهلَ  تَْسأَلُونَ  كيفَ  الُمْسلِِميَن، َمْعَشرَ  يَا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 األْخبَارِ  أْحَدثُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى نَبِي هِ  علَى أُْنِزلَ  الذي وِكتَابُُكمُ  الِكتَاِب،
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،ِ ثَُكمُ  وقدْ  يَُشْب، لَمْ  تَْقَرُؤونَهُ  باهللَّ ُ  َحدَّ لُوا الِكتَابِ  أْهلَ  أنَّ  هللاَّ ُ  َكتَبَ  ما بَدَّ  هللاَّ

ِ  ِعندِ  ِمن هو: فَقالوا الِكتَاَب، بأَْيِديِهمُ  وَغيَُّروا  أفال قَلِياًل، ثََمنًا به لِيَْشتَُروا هللاَّ

ِ  واَل  ُمَساَءلَتِِهْم، عن الِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءُكمْ  ما يَْنهَاُكمْ   قَط   َرُجاًل  منهمْ  َرأَْينَا ما وهللاَّ

 .علَْيُكم أُْنِزلَ  الذي َعنِ  يَْسأَلُُكمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0391: الرقم أو الصفحة البخاري

 لآليه ان أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا يهود ونصاري  مناسبة الحديث

 للدين مدمر العامة األصلية وقضاياه الدين أصول في االختالف وإن -1

 الرباني، المنهج هي واحدة سبيل على بااللتقاء المؤمنين هللا أمر لذا كله،

بُلَ  تَتَّبُِعوا َوال فَاتَّبُِعوهُ، ُمْستَقِيماً  ِصراِطي هذا َوأَنَّ  :تعالى فقال قَ  الس   بُِكمْ  فَتَفَرَّ

اُكمْ  ذلُِكمْ  َسبِيلِِه، َعنْ   هللا وحذر[ 251/ 6 األنعام] تَتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ

: سبحانه فقال الدين، وأصول االعتقاد في شتى مذاهب التفرق من المؤمنين

قُوا الَِّذينَ  إِنَّ  ِ، إِلَى أَْمُرهُمْ  إِنَّما َشْيٍء، فِي ِمْنهُمْ  لَْستَ  ِشيَعاً  َوكانُوا ِدينَهُْم، فَرَّ  هللاَّ

 [ .257/ 6 األنعام] يَْفَعلُونَ  كانُوا بِما يُنَب ئُهُمْ  ثُمَّ 

 هذا:  وقال ، َخطًّا هللاِ  رسولُ  لنا َخطَّ  الصحيح عن عبد َّللا بن مسعودوفي 

 على ، ُسبُلٌ  هذه:  وقال ، يََساِرهِ  وعن يمينِه عن خطوطًا َخطَّ  ثم ، هللاِ  سبيلُ 

 ، فَاتَّبُِعوهُ  ُمْستَقِيًما ِصَراِطي هََذا َوأَنَّ )  قرأ ثم ، إليه يَْدُعو شيطانٌ  سبيلٍ  كل  

بُلَ  تَتَّبُِعوا َواَل  قَ  الس  اُكمْ  َذلُِكمْ  ، َسبِيلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَرَّ  تَتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ

 األنعام  (251)

 شرح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  101: الرقم أو الصفحة الطحاوية

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(8580) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 000) والدارمي ،(55538)

 تَْوضيحِ  على وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   ِحرصِ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5

تِه الَحق    .ألُمَّ

ينِ  َصحيحِ  بات باعِ  يكونُ  الُمْستقيمِ  هللاِ  ِصراطِ  ات باعَ  بأنَّ  بَيانُ : وفيه --1  .الد 
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، عن ويُِضلونَهم الناَس، يُْغوونَ  الشَّياطينَ  أنَّ : وفيه --1  لهم ويَقِفونَ  الَحق 

 .الُمْستقيمِ  هللاِ  طَريقِ  في

 من الشرعية األحكام استنباط في واالجتهاد الفهم، في االختالف أما -1

 من كل يثاب وإنما معيبا، فليس والسنة، الكتاب على واالعتماد النصوص،

 والمصيب، المخطئ: المجتهدين

 في اثنانِ  ، ثالثةٌ  القُضاةُ  وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب األسلمي

 ورجلٌ  ، الجنَّةِ  في فَهوَ  بهِ  فقَضى الحقَّ  علِمَ  رجلٌ  ، الجنَّةِ  في وواحدٌ  ، النَّارِ 

 ، النَّارِ  في فَهوَ  الُحْكمِ  في جارَ  ورجلٌ  ، النَّارِ  في فَهوَ  َجْهلٍ  علَى للنَّاسِ  قَضى

 الجنَّةِ  في فَهوَ  اجتَهَدَ  إذا القاضيَ  إنَّ :  لقُلنا

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5993: الرقم أو ماجه الصفحة ابن صحيح

 صحيح

 ماجه وابن ،(5000) والترمذي ،(0130) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (.1800(( )الكبرى السنن)) في والنسائي له، واللفظ( 0051)

 َمصيرَ  وأنَّ  عْلٍم، بَغيرِ  النَّاسِ  بين القضاءِ  ُخطورةِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5

 .النَّارِ  إلى ذلك

 له وأنَّ  القضاِء، بأحكامِ  العالِمُ  إالَّ  النَّاسِ  بين يَحَكمُ  ال أنَّه بيانُ : وفيه --1

 .ذلك على عظيًما أجًرا

 فَلَهُ  أصابَ  ثُمَّ  فاْجتَهَدَ  الحاِكمُ  َحَكمَ  إذا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو 

 أْجرٌ  فَلَهُ  أْخطَأَ  ثُمَّ  فاْجتَهَدَ  َحَكمَ  وإذا أْجراِن،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3010: الرقم أو البخاري الصفحة

 بوجوهِ  عالـًما باألصول، عارفًا االجتهاد، آللةِ  جامًعا كان فيَمن الحديثُ  فهذا

ا القِياِس،  . بالخطأ يُعَذرُ  وال متكل فٌ  فهو لالجتهاد، محاّلً  يكنْ  لم َمن فأمَّ
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 عصرها يناسب ما االجتهادية اآلراء بين من تختار أن للدولة ويمكن*** 

 ألن والعليا، العامة األمة مصلحة هي التي مصلحتها ويحقق وزمانها

 وهذا. العامة المصلحة أي «بالمصلحة منوط الرعية على اإلمام تصرف»

 الشقاق يقتضي وال األمة، وحدة تمزيق إلى يؤدي ال الفهم في االختالف

 .اإللهي الشرع أصول في االختالف عن الناجم والنزاع

 الدين، في والمتاجرة الحق، كتمان: ثالث أمور على الناس هللا أوعد وقد -1

 .الدين أصول في الجذري واالختالف

 بالمغفرة، الظفر وعدم الدائم والعذاب النار إلى فيؤدي :الحق كتمان أما -5

 من التوراة في هللا أنزل ما كتموا الذين اليهود علماء عن تعالى هللا قال كما

 .رسالته وصحة وسلّم عليه هللا صلّى محمد صفة

ةِ  تسليمُ :  السَّاعةِ  يَدي بينَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  و ، الخاصَّ

 و ، األرحامِ  قَطعُ  و ، التَّجارةِ  علَى زوَجهَا المرأةُ  تُعينَ  حتَّى التَّجارةِ  فُُشو  

ورِ  الشَّهادةِ  ظُهورُ  و ، القلَمِ  فُُشو    الحق   َشهادةِ  ِكْتمانُ  و ، بالز 

 األدب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  905: الرقم أو الصفحة المفرد

تِه أْعالمِ  منْ  َعلَمٌ : الحديثِ  وفي  . وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى نُبوَّ

 الناس من لنفر وعجبا أيضا، النار فتستوجب: الدين في المتاجرة وأما --0

 يعملون إذ النار، على أجرأهم وما أشجعهم فما الشديد، هللا عذاب يتحملون

 ينزل ولم والحق، العدل عنوان لهم المستحق العذاب ذلك .إليها يؤدي عمال

 .له واإلذعان ونشره إلقراره بالحق، إال القرآن هذا هللا

ُ  يَْنظُرُ  ال ثاََلثَةٌ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  َواَل  القِيَاَمِة، يَومَ  إِلَْيِهمْ  هللاَّ

يِهْم،  اْبنِ  ِمنَ  فََمنََعهُ  بالطَِّريِق، َماءٍ  فَْضلُ  له كانَ  َرُجلٌ  أَلِيٌم، َعَذابٌ  َولَهُمْ  يَُزك 

بِيِل،  لَمْ  وإنْ  َرِضَي، منها أَْعطَاهُ  فإنْ  لُِدْنيَا، إاِلَّ  يُبَايُِعهُ  ال إَِماًما بَايَعَ  َوَرُجلٌ  السَّ

ِ : فَقالَ  الَعْصِر، بَْعدَ  ِسْلَعتَهُ  أَقَامَ  َوَرُجلٌ  َسِخطَ، منها يُْعِطهِ   إِلَهَ  ال الذي َوهللاَّ

قَهُ  َوَكَذا، َكَذا بهَا أَْعطَْيتُ  لقَدْ  َغْيُرهُ   الَِّذينَ  إنَّ : }اآليَةَ  هِذه قََرأَ  ثُمَّ  َرُجلٌ  فََصدَّ

ِ  بَعْهدِ  يَْشتَُرونَ   [.77: عمران آل]{ قَلِياًل  ثََمنًا َوأَْيَمانِِهمْ  هللاَّ
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0019: الرقم أو الصفحة

 (509) ومسلم له، واللفظ( 0019) البخاري أخرجه:  التخريج

َ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  ينزلُ  القيامةِ  يومُ  كانَ  إذا وتعالى تباَرك هللاَّ

ةٍ  َوكل   بينَهم ليقضيَ  العبادِ  إلى لُ  جاثيةٌ  أمَّ  القرآنَ  جمعَ  رجلٌ  بِه يدعو من فأوَّ

ُ  فيقولُ  المالِ  كثيرُ  ورجلٌ  هللاِ  سبيلِ  في يقتَتِلُ  ورجلٌ   ما أعل ْمكَ  ألم للقارئِ  هللاَّ

 كنتُ  قالَ  ُعل متَ  فيما عملتَ  فماذا قالَ  رب   يا بلى قالَ  رسولي علَى أنزلتُ 

ُ  فيقولُ  النَّهارِ  وآناءَ  اللَّيلِ  آناءَ  بِه أقومُ   كَذبتَ  المالئِكةُ  وتقولُ  كَذبتَ  لَه هللاَّ

ُ  له ويقولُ   بصاحبِ  ويؤتى ذلكَ  قيلَ  فقد قارئٌ  فالنٌ  يقالَ  أن أردتَ  بل هللاَّ

ُ  فيقولُ  المالِ  عْ  ألم هللاَّ  رب   يا بلى قالَ  أحدٍ  إلى تحتاجُ  أدْعكَ  لم حتَّى عليكَ  أوس 

حمَ  أصلُ  كنتُ  قالَ  آتيتُك فيما عِملتَ  فماذا قالَ  ُ  فيقولُ  وأتصدَّقُ  الرَّ  لَه هللاَّ

ُ  ويقولُ  كَذبتَ  لَه المالئِكةُ  وتقولُ  كَذبتَ   وقد َجوادٌ  فالنٌ  يقالَ  أن أردتَ  بل هللاَّ

ُ  فيقولُ  هللاِ  سبيلِ  في قُتلَ  بالَّذي ويُؤتى ذلكَ  قيلَ   فيقولُ  قُتلتَ  ماذا في لَه هللاَّ

ُ  فيقولُ  قُتلتُ  حتَّى فقاتلتُ  سبيلِك في بالِجهادِ  أُِمرتُ   لَه وتقولُ  كذبتَ  لَه هللاَّ

ُ  ويقولُ  كذبتَ  المالئِكةُ   ثمَّ  ذلكَ  قيلَ  فقد جريءٌ  فالنٌ  يقالَ  أن أردتَ  بل هللاَّ

ُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  ضربَ   أولئِك هريرةَ  أبا يا فقالَ  ُركبتي علَى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

لُ  الثَّالثةُ   القيامةِ  يومَ  النَّارُ  بِهمُ  تُسعَّرُ  هللاِ  خلقِ  أوَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة

ياِء، من التَّحذيرُ : الحديثِ  وفي --5  .ُعقوبتِه ِشدَّةِ  وبَيانُ  الر 

 إنَّما تعالى، هللاِ  سبيلِ  في الجهادِ  فْضلِ  في الواردةَ  الُعموماتِ  أنَّ : وفيه --1

 .تعالى هللاِ  وْجهَ  به أراد لَمن هي

 كل ه الخيراِت، ُوجوهِ  في والُمْنفِقين الُعلماءِ  على الواردَ  الثَّناءَ  أنَّ : وفيه --1

 يَشوبُه ال ُمْخلًِصا، تعالى، هللاِ  وْجهِ  ابتغاءَ  كلَّه ذلك فَعلَ  َمن على محمولٌ 

ياءِ  من َشيءٌ   .ذلك ونحوِ  والس معِة، الر 
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 ويمنع والخالف، الفرقة يجّسد فإنه: الدين في الجذري االختالف وأما --5

 التوراة، في اختلفوا الذين والنصارى اليهود أن بدليل واالتحاد، اللقاء تحقيق

 خالفوا أنهم أو صفته، اليهود وأنكر عيسى، صفة فيها أن النصارى فادعى

 والخالف الشقاق سيظل وسلّم، عليه هللا صلّى محمد صفة من التوراة في ما

 . بينهم قائما الخطير

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

 وسبعين ثالثٍ  على ستَفتِرقُ  الِملَّةَ  هذهِ  وإنَّ  ، ِملَّةً  وسبعين ثِنتين على افتَرقوا

 سيخرجُ  وإنَّهُ  الجماعةُ  وهيَ  ، الجنَّةِ  في وواحدةٌ  ، النَّارِ  في وسبعونَ  ثِنتانِ : 

تي من  ال ، لصاِحبِه الَكلبُ  يَتَجارى كما األهواءُ  تلكَ  بِهم تَجارى أقوامٌ  أُمَّ

 دخلَه إالَّ  ِمفصلٌ  وال ِعْرقٌ  منه يَبقى

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  8183: الرقم أو داود الصفحة أبي

تِه َدالئلِ  من معجزةٌ  :الَحديثِ  هذا وفي --5  عليه هللاُ  صلَّى الشَّريفةِ  نُبوَّ

 .وسلَّم

 نبي ه وُسنَّةِ  هللاِ  بكتابِ  االعتِصامِ  وتْركِ  األهواءِ  ات باعِ  ِمنِ  تَحذيرٌ : وفيه --1

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى

 إحَدى علَى اليَهودُ  افترقتِ  وفي الصحيح عن عوف بن مالك األشجعي

 علَى النَّصارى وافترقتِ  النَّارِ  في وسبعونَ  الجنَّةِ  في فواحدةٌ  فرقةً  وسبعينَ 

 نفسُ  والَّذي الجنَّةِ  في وواحدةٌ  النَّارِ  في وسبعونَ  فإحَدى فرقةً  وسبعينَ  ثِنتينِ 

دٍ  تي لتفتِرقَنَّ  بيِدهِ  محمَّ  وثِنتانِ  الجنَّةِ  في واحدةٌ  فرقةً  وسبعينَ  ثالثٍ  علَى أمَّ

ِ  رسولَ  يا قيلَ  النَّار في وسبعونَ   الجماَعةُ  قالَ  هم َمن هللاَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0085: الرقم أو ماجه الصفحة ابن

تِه دالئلِ  ِمن عالَمةُ  :الحديثِ  وفي  حيث وسلَّم، علَيه هللاُ  صلَّى الشَّريفةِ  نُبوَّ

 .به أخبَر ما وقَعَ 

 : أخبار بأربعة واالشتراء بالكتم المتصفين عن وأخبر
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 النار، إال بطونهم في يأكلون ما -األول

  القيامة، يوم هللا يكلمهم ال -والثاني

  عليهم، فيثني أعمالهم يقبل ال أي يزكيهم ال -والثالث

 .أليم عذاب لهم -والرابع

ُ  يَْنظُرُ  ال ثاََلثَةٌ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  َواَل  القِيَاَمِة، يَومَ  إِلَْيِهمْ  هللاَّ

يِهْم،  اْبنِ  ِمنَ  فََمنََعهُ  بالطَِّريِق، َماءٍ  فَْضلُ  له كانَ  َرُجلٌ  أَلِيٌم، َعَذابٌ  َولَهُمْ  يَُزك 

بِيِل،  لَمْ  وإنْ  َرِضَي، منها أَْعطَاهُ  فإنْ  لُِدْنيَا، إاِلَّ  يُبَايُِعهُ  ال إَِماًما بَايَعَ  َوَرُجلٌ  السَّ

ِ : فَقالَ  الَعْصِر، بَْعدَ  ِسْلَعتَهُ  أَقَامَ  َوَرُجلٌ  َسِخطَ، منها يُْعِطهِ   إِلَهَ  ال الذي َوهللاَّ

قَهُ  َوَكَذا، َكَذا بهَا أَْعطَْيتُ  لقَدْ  َغْيُرهُ   الَِّذينَ  إنَّ : }اآليَةَ  هِذه قََرأَ  ثُمَّ  َرُجلٌ  فََصدَّ

ِ  بَعْهدِ  يَْشتَُرونَ   [.77: عمران آل{ ]قَلِياًل  ثََمنًا َوأَْيَمانِِهمْ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0019: الرقم أو الصفحة

 (509) ومسلم له، واللفظ( 0019) البخاري أخرجه:  التخريج

ُ  يَُكل ُمهُمُ  ال ثاَلثَةٌ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  الَمنَّانُ : القِياَمةِ  يَومَ  هللاَّ

. إزاَرهُ  واْلُمْسبِلُ  الفاِجِر، بالَحلِفِ  ِسْلَعتَهُ  واْلُمنَف قُ  َمنَّهُ، إالَّ  شيئًا يُْعِطي ال الذي

ُ  يَُكل ُمهُمُ  ال ثاَلثَةٌ : رواية وفي يِهمْ  وال إليِهم يَْنظُرُ  وال هللاَّ  .ألِيمٌ  َعذابٌ  ولَهُمْ  يَُزك 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  503: الرقم أو الصفحة

دَ  حيثُ  واإلْسباِل، الكاذبِ  والحلِفِ  المن   من التَّحذيرُ  :الحديثِ  وفي  تُوع 

 .الُعقوبةِ  بأشد   والُمْسبِلُ  َكِذبًا والحالِفُ  المنَّانُ 

ُ  يَُكل ُمهُمُ  ال ثالثةٌ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  يَومَ  إليِهم ينظرُ  وال ، هللاَّ

يهم وال ، القيامةِ  ِ  رسولَ  يا هُم َمن:  قلتُ  أليمٌ  عذابٌ  ولَهُم ، يَُزك   خابوا قد هللاَّ

 ، الُمسبِلُ :  فقالَ  ؟ وخِسروا خابوا هُم َمن:  قلتُ  ، ثالثًا فأعاَدها ؟ وخِسروا

 الفاجرِ  أوِ  - الكاذبِ  بالَحلفِ  ِسلعتَهُ  والُمنف قُ  ، والمنَّانُ 
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 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8093: الرقم أو الصفحة

 له، واللفظ( 8093) داود وأبو ،(503) مسلم أخرجه:  التخريج

 وأحمد ،(0009) ماجه وابن ،(1000) والنسائي ،(5055) والترمذي

(05013) 

َ  بِأَنَّ : تعالى قوله من المراد أن يتبين وبه لَ  هللاَّ  القرآن يعني بِاْلَحق   اْلِكتابَ  نَزَّ

 الَِّذينَ  َوإِنَّ : قوله من المراد وأن. الدامغة بالحجة أو بالصدق هللا أنزله هنا،

 كفار: اختلفوا والذين. القرآن المراد: وقيل. التوراة يعني اْلِكتابِ  فِي اْختَلَفُوا

 وقال األولين، أساطير: آخرون وقال سحر، هو: بعضهم فقال قريش،

 .مفترى: جماعة

 [533 آية( : 0) البقرة سورة] الحقيقي البر مظاهر -19

ِ  آَمنَ  َمنْ  اْلبِرَّ  َولِكنَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  قِبَلَ  ُوُجوَهُكمْ  تَُولُّوا أَنْ  اْلبِرَّ  لَْيسَ   بِاّلِلَّ

 َذِوي ُحبِّهِ  َعلى اْلمالَ  َوآتَى َوالنَّبِيِّينَ  َواْلِكتابِ  َواْلَمالئَِكةِ  اآْلِخرِ  َواْليَْومِ 

بِيلِ  َواْبنَ  َواْلَمساِكينَ  َواْليَتامى اْلقُْربى ائِلِينَ  السَّ قابِ  َوفِي َوالسَّ  َوأَقامَ  الرِّ

الةَ  كاةَ  َوآتَى الصَّ ابِِرينَ  عاَهُدوا إِذا بَِعْهِدِهمْ  َواْلُموفُونَ  الزَّ  اْلبَأْساءِ  فِي َوالصَّ

اءِ  رَّ  (533) اْلُمتَّقُونَ  ُهمُ  َوأُولئِكَ  َصَدقُوا الَِّذينَ  أُولئِكَ  اْلبَأْسِ  َوِحينَ  َوالضَّ

 التفسير 

 أو المشرق جهة إلى االتجاه مجرد هللا عند الَمرضي الخير ليس - 277

 إلهًا باهلل آمن فيمن الخير كلَّ  الخير ولكنّ  ذلك، في واالختالف المغرب

 المنزلة، الكتب وبجميع المالئكة، وبجميع القيامة، بيوم وآمن واحًدا،

 ذوي على عليه والحرص حبه مع المال وأنفق تفريق، دون األنبياء وبجميع

 انقطع الَّذي والغريب الحاجة، وذوي البلوغ، سن دون أباه فقد ومن قرابته،

 الناس، سؤال توجب حاجةٌ  لهم تعرض والذين ووطنه، أهله عن السفر في

 باإلتيان الصالة وأقام واألسر، الرق من الرقاب تحرير في المال وصرف

 إذا بعهدهم يوفون والذين الواجبة، الزكاة ودفع هللا، أمر ما على تامة بها

 وقت وفي المرض، وعلى والشدة، الفقر على يصبرون والذين عاهدوا،
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 هللا صدقوا الذين هم الصفات بهذه المتصفون أولئك يفرون، فال القتال شدة

 به، هللا أمرهم ما امتثلوا الذين المتقون هم وأولئك وأعمالهم، إيمانهم في

 .عنه هللا نهاهم ما واجتنبوا

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 في المذكورة باألوصاف صاحبه اتصف الذي هو: للخير الجامع البر -2

 وفرضت المدينة، إلى هاجر لما وسلّم عليه هللا صلّى النبي ألن اآلية، هذه

 اآلية، هذه هللا أنزل الحدود، وحّدت الكعبة، إلى القبلة وحّولت الفرائض،

 ذاه أي البر ولكن ذلك، غير تعملوا وال تصلّوا أن كله البر ليس: تعالى فقال

 .آخرها إلى باهلل، آمن من: البر

 واْطمأَنَّ  ، النَّْفسُ  إليه سكنَتْ  ما البِر   وفي الصحيح عن أبي ثعلبة الخشني

 وإنْ  ، القْلبُ  إليه يَطَمئِنَّ  لمْ  و ، النْفسُ  إليه تَسُكنْ  لمْ  ما واإلْثمُ  ، القْلبُ  إليه

 اْلُمفتُونَ  أْفتاَك

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخشني ثعلبة أبو:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0995: الرقم أو الصفحة الجامع

 ،(191( )00/058) والطبراني ،(53333) أحمد أخرجه:  التخريج

 (0/00(( )األولياء حلية)) في نعيم وأبو

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخشني ثعلبة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  099/ 1: الرقم أو الصفحة اآلثار مشكل تخريج

 صحيح إسناده

 يَتكلَّمُ  الَكلِِم؛ جوامعَ  أُْعِطيَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبِيَّ  أنَّ : الحديثِ  وفي

 .كثيرةً  َمعانيَ  يَحِملُ  وهو اليسيرِ  بالكالمِ 

عُ : وفيه --2 بهاتِ  في الُوقوعِ  عن التَّور  زُ  الش   .للنَّفسِ  والتَّحر 

 .واإلثمِ  البِر   بْين الفَرقِ  بَيانُ : وفيه --1

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  مع أَقَْمتُ  وفي الصحيح عن النواس بن سمعان  عليه هللاَّ

 لَمْ  هَاَجرَ  إَذا أََحُدنَا كانَ  الَمْسأَلَةُ، إالَّ  الِهْجَرةِ  ِمنَ  يَْمنَُعنِي ما َسنَةً  بالَمِدينَةِ  َوَسلَّمَ 
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  يَْسأَلْ   البِر   َعنِ  فََسأَْلتُهُ : قالَ  شيٍء، عن َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَقالَ  َواإِلْثِم،  ما َواإِلْثمُ  الُخلُِق، ُحْسنُ  البِر  : َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 .النَّاسُ  عليه يَطَّلِعَ  أَنْ  َوَكِرْهتَ  نَْفِسَك، في َحاكَ 

:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األنصاري سمعان بن النواس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0110: الرقم أو الصفحة مسلم صحيح

 يَتكلَّمُ  الكلِم؛ جوامعَ  أُْعِطيَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبِيَّ  أنَّ  :الحديثِ  في --5

 كلمةٌ " اْلُخلقِ  ُحسنُ  البر  : "فقولُه كثيرةً؛ َمعانيَ  يَحملُ  وهو اليسيرِ  بِالكالمِ 

 .مانعةٌ  جامعةٌ 

 .الُخلُقِ  ُحْسنِ  على الحث  : وفيه --1

 .واإلثمِ  البِر   بَْينَ  الفَْرقِ  بيانُ : وفيه --1

 ست تضمنت ألنها األحكام، أمهات من عظيمة آية هذه :العلماء قال -0

 والميزان والحشر والنشر وصفاته، وبأسمائه باهلل اإليمان: قاعدة عشرة

 المنزلة والكتب والمالئكة، والنار، والجنة والشفاعة والحوض والصراط

 الواجبة األحوال في المال وإنفاق والنبيين، هللا، عند من حق وأنها

 إهماله، وعدم اليتيم، وتفقد قطعهم، وترك القرابة وإيصال والمندوبة،

 ،( الضيف: وقيل به، المنقطع) السبيل ابن ومراعاة كذلك، والمساكين

 والوفاء الزكاة، وإيتاء الصالة، على والمحافظة الرقاب، وفك والسائلين،

 .الشدائد في والصبر بالعهود،

 يَْوًما بَاِرًزا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  لِلنَّاِس،  وَماَلئَِكتِِه، باهللَّ

 أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه،

َ، تَْعبُدَ  اَلةَ، وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللاَّ َكاةَ  وتَُؤد يَ  الصَّ  الَمْفُروَضةَ، الزَّ

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ   تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  السَّاَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإنَّه تََراهُ   السَّ

 البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َربَّهَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ 

ُ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال َخْمسٍ  في البُْنيَاِن، في : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   تاََل  ثُمَّ  هللاَّ
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َ  إنَّ } وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُمَّ  اآليَةَ،[ 14: لقمان{ ]السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ  يََرْوا فَلَمْ  ُرد 

 .ِدينَهُمْ  النَّاسَ  يَُعل مُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ  شيئًا،

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

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

 لكلٍّ  كان بينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أنَّ  على داللةٌ  الحديثِ  وفي --5

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

لِ  على داللةٌ  أيًضا وفيه --1 : تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشك 

 [.27: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا لَهَا فَتََمثَّلَ }

 ِصلِ  و ، الطَّعامَ  أطِعمِ  و ، السَّالمَ  أفشِ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 بَِسالمٍ  الجنَّةَ  ادُخلُ  و ، نيامٌ  النَّاسُ  و باللَّيلِ  قُمْ  و ، األرحامَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5091: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 3538) والحاكم ،(3858) أحمد أخرجه:  التخريج

 النَّاِس، بين وُسلوًكا تَحيَّةً  السَّالمِ  نَْشرِ  على الَحث  : الحديثِ  وفي --5

 .الَحميدةِ  الِخصالِ  بفِعلِ  النَّاسِ  بين والتَّراُحمِ 

 .قَْطِعها وعدمِ  األرحامِ  بِصلَةِ  األمرُ : وفيه --1

 اللَّيلِ  قِيامِ  في التَّرغيبُ : وفيه --1

 أََحِدُكمْ  ِمن ُساَلَمى ُكل   علَى يُْصبِحُ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

 َوُكل   َصَدقَةٌ، تَْهلِيلَةٍ  َوُكل   َصَدقَةٌ، تَْحِميَدةٍ  َوُكل   َصَدقَةٌ، تَْسبِيَحةٍ  فَُكل   َصَدقَةٌ،

 َويُْجِزئُ  َصَدقَةٌ، الُمْنَكرِ  َعنِ  َونَْهيٌ  َصَدقَةٌ، بالَمعروفِ  َوأَْمرٌ  َصَدقَةٌ، تَْكبِيَرةٍ 

َحى ِمنَ  يَْرَكُعهُما َرْكَعتَانِ  ذلكَ  ِمن  .الض 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  300: الرقم أو الصفحة
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حى َصالةِ  فَضلِ  ِعظَمُ  :الَحديثِ  في  .الض 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  َعنْ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  َسبَّحَ  َمن وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 َ َ  وَحِمدَ  وثاَلثِيَن، ثاَلثًا َصالةٍ  ُكل   ُدبُرِ  في هللاَّ َ  وَكبَّرَ  وثاَلثِيَن، ثاَلثًا هللاَّ  ثاَلثًا هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال: الِمئَةِ  تَمامَ : وقالَ  وتِْسُعوَن، تِْسَعةٌ  فَْتلِكَ  وثاَلثِيَن،  ال وْحَدهُ  هللاَّ

 وإنْ  َخطاياهُ  ُغفَِرتْ  قَِديرٌ  شيءٍ  ُكل   علَى وهو الَحْمدُ  وله الُمْلكُ  له له، َشِريكَ 

 .البَْحرِ  َزبَدِ  ِمْثلَ  كانَتْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  183: الرقم أو الصفحة

لواتِ  بعدَ  الَمسنونِ  الذ كرِ  فَضيلةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5  .المكتوباتِ  الصَّ

نوبِ  لُغفرانِ  سببًا يكونُ  الذ كرَ  هذا أنَّ : وفيه --1  .الذ 

 ومناسبة هذه االحاديث للتفسير انها من أبواب البر  

 الواجبة الصدقة به يراد أن يحتمل.. ُحب هِ  َعلى اْلمالَ  َوآتَى: تعالى وقوله-1

 التطوع، به يراد وأن( الزكاة)

 حث فيها وإنما الواجبة، أنها على داللة اآلية في وليس: الجصاص قال 

 لفظ وهذا البر، من أنها فيها ما أكثر ألن عليها، بالثواب ووعد الصدقة على

 يرد لم أنه على يدل ما اآلية سياق في أن إال والنفل، الفرض على ينطوي

الةَ  َوأَقامَ  تعالى لقوله الزكاة، به كاةَ  َوآتَى الصَّ  عليها، الزكاة  عطف فلما الزَّ

: القرآن )أحكام  قبلها المذكورة بالصدقة الزكاة يرد لم أنه على دل

505/5) 

ُ  َصلَّى النبي   أَْصَحابِ  ِمن نَاًسا أنَّ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  هللاَّ

ُ  َصلَّى للنبي   قالوا وسلَّمَ  عليه ثُورِ  أَْهلُ  َذهَبَ  هللاِ، َرسولَ  يا: وسلَّمَ  عليه هللاَّ  الد 

 بفُُضولِ  َويَتََصدَّقُونَ  نَُصوُم، كما َويَُصوُمونَ  نَُصل ي، كما يَُصل ونَ  باألُُجوِر،

ُ  َجَعلَ  قدْ  أََوليسَ : قالَ  أَْمَوالِِهْم، دَّقُوَن؟ ما لَُكمْ  هللاَّ  َصَدقَةً، تَْسبِيَحةٍ  بُكل   إنَّ  تَصَّ

 َوأَْمرٌ  َصَدقَةً، تَْهلِيلَةٍ  َوُكل   َصَدقَةً، تَْحِميَدةٍ  َوُكل   َصَدقَةً، تَْكبِيَرةٍ  َوُكل  

: قالوا َصَدقَةٌ، أََحِدُكمْ  بُْضعِ  وفي َصَدقَةٌ، ُمْنَكرٍ  عن َونَْهيٌ  َصَدقَةٌ، بالَمعروفِ 
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 لو أََرأَْيتُمْ : قالَ  أَْجٌر؟ فِيهَا له َويَكونُ  َشْهَوتَهُ  أََحُدنَا أَيَأتي هللاِ، َرسولَ  يا

 له كانَ  الَحاَللِ  في َوَضَعهَا إَذا فََكذلكَ  ِوْزٌر؟ فِيهَا عليه أَكانَ  َحَرامٍ  في َوَضَعهَا

 .أَْجرٌ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5003: الرقم أو الصفحة

جلَ  أنَّ  :الَحديثِ  وفي  بِهذا له كانَ  الَحرامِ  عنِ  بالَحاللِ  استَغنَى إذا الرَّ

 . أَجرٌ  ااِلستِغناءِ 

  الزكاة، سوى حق المال في ليس: قال العربي ابن وكذلك

 بعد ونزلت الزكاة، أداء وقع وإذا الزكاة، سوى حق المال في وليس --2

: بقوله المراد أن أي. العلماء باتفاق إليها المال صرف يجب فإنه حاجة، ذلك

كاةَ  َوآتَى بقوله والمراد تطوعا، المال إيتاء ُحب هِ  َعلى اْلمالَ  َوآتَى  إيتاء الزَّ

 .المفروضة الزكاة

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   إلى َرُجلٌ  َجاءَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  َدقَةِ  أَي   هللاَّ  َصِحيحٌ  وأَْنتَ  تََصدَّقَ  أَنْ : قالَ  أَْجًرا؟ أَْعظَمُ  الصَّ

 قُْلتَ  الُحْلقُوَم، بَلََغتِ  إَذا حتَّى تُْمِهلُ  واَل  الِغنَى، وتَأُْملُ  الفَْقَر، تَْخَشى َشِحيحٌ 

 .لِفاَُلنٍ  كانَ  وقدْ  َكَذا ولِفاَُلنٍ  َكَذا، لِفاَُلنٍ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5858: الرقم أو الصفحة

 (5000) ومسلم له، واللفظ( 5858) البخاري أخرجه:  التخريج

حيح الشَّحيحِ  صدقةِ  فضلُ  :الحديثِ  في --5  .الصَّ

 واشتغااًل  األجِل، لحلول استبعاًدا باإلنفاق التَّسويفِ  ِمن التَّحذيرُ : وفيه --1

 .األَملِ  بطول

دقة المبادرةِ  في التَّرغيبُ : وفيه --1  .األُمنيَّة وفواتِ  المنِيَّةِ  هجومِ  قبل بالصَّ
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 بالمال سخاوتَه وأنَّ  ِملِكه، بعضِ  عن المالكِ  يدَ  يقُصرُ  المرضَ  أنَّ : وفيه --4

 .البخلِ  ِسَمةَ  عنه تمحو ال مرِضه في

 .أعظمَ  أجُرها كان َصُعبَتْ  إذا كلَّها البِر   أعمالَ  أنَّ : وفيه --5

دقة: وفيه --6 ةِ  وقتِ  في الصَّ  .الوصيَّةِ  ِمن أفضلُ  وسالمتِه اإلنسان صحَّ

 إعطاء وهي: المفروضة الزكاة صورة: صورتان المال إلنفاق ويكون --1

 وهي: المطلقة الزكاة وصورة. معين وبقدر مخصوصة، كيفية على المال

 ترك بل نصاب، بامتالك تحديد وال معين بمقدار تقييد غير من المال إعطاء

 أمكننا بصورتيه، المال أعطي ما فإذا. وأفرادها األمة لحال وتحديده تقييده

 في االجتماعي التكافل من المقصود وحققنا الفقر، ظاهرة على القضاء

 الشرقية أو الغربية االشتراكية المبادئ استيراد عن نستغني وحينئذ اإلسالم،

 الحل إلى الوصول وأمكننا الطاغية، الرأسمالية عيوب لعالج ظهرت التي

 جبرا الملكية نزع أو واإلكراه اإلجبار على يقوم ال الذي المعقول الوسط

 والحب الود عالقات على اإلبقاء يتوخى وإنما تعويض، ودون المالك عن

 إفراط ال الذي األمثل المنهج على ويعتمد والفقراء، األغنياء بين والتعاطف

ُ  آتاهُمُ  بِما يَْبَخلُونَ  الَِّذينَ  يَْحَسبَنَّ  َوال: تعالى هللا قال تفريط، وال فيه  ِمنْ  هللاَّ

قُونَ  لَهُْم، َشرٌّ  هُوَ  بَلْ  لَهُْم، َخْيراً  هُوَ  فَْضلِهِ  ِ  اْلقِياَمِة، يَْومَ  بِهِ  بَِخلُوا ما َسيُطَوَّ  َوهلِلَّ

ُ  َواأْلَْرِض، السَّماواتِ  ِميراثُ  [ 280/ 1 عمران آل] َخبِيرٌ  تَْعَملُونَ  بِما َوهللاَّ

 .لهم شر هو بل لهم، خيرا البخل تحسبن ال أي

 ُمث لَ  إال مالِه زكاةَ  يُؤد ي ال أحدٍ  من ما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

قَ  حتى أقرعَ  شجاًعا القيامةِ  يومَ  له  ِمصداقَه النبيَّ  علينا قرأ ثم.  ُعنُقَه به يُطَو 

 اآلية فَْضلِهِ  ِمنْ  هللاُ  آتَاهُمُ  بَِما يَْبَخلُونَ  الَِّذينَ  يَْحَسبَنَّ  َواَل :  هللاِ  كتاب من

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  313: الرقم أو الصفحة الترغيب

 وأحمد ،(0885) والنسائي مطوالً،( 0050) الترمذي أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 5398) ماجه وابن بنحوه،( 0133)
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 على الُمتَرت بُ  الشَّديدُ  والَوعيدُ  الزائِِد، بالمالِ  البُْخلِ  إْثمِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي

 . ذلِك

ُ  آتَاهُ  َمن وفي الصحيح عن أبي هريرة  َمالُهُ  له ُمث لَ  َزَكاتَهُ  يَُؤد   فَلَمْ  َمااًل، هللاَّ

قُهُ  َزبِيبَتَانِ  له أْقَرعَ  ُشَجاًعا القِيَاَمةِ  يَومَ   - بلِْهِزَمتَْيهِ  يَأُْخذُ  ثُمَّ  القِيَاَمِة، يَومَ  يُطَوَّ

( يَْبَخلُونَ  الَِّذينَ  يَْحِسبَنَّ  اَل : )تاََل  ثُمَّ  َكْنُزَك، أنَا َمالُكَ  أنَا يقولُ  ثُمَّ  - بِشْدقَْيهِ  يَْعنِي

 .اآليَةَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5800: الرقم أو الصفحة

كاِة، مانِعِ  إِثمُ : الحديثِ  في --5  .ذلِك على الُمتَرت بُ  الشَّديدُ  والَوعيدُ  الزَّ

 .يُنَكرُ  ال هي نٌ  تعالى هللاِ  قُدرةِ  في وذلك األعياِن، قلبِ  على يدل   ما وفيه --1

 ووبااًل  نِقمةً  تكونُ  فيها، هللاِ  حقَّ  ويؤد   الن عمةَ  يشُكرِ  لم إذا العبدَ  أنَّ : وفيه --1

َور أبشعِ  في له وتتمثَّلُ  القيامة، يومَ  عليه  .وتُؤذيه تؤلُِمه الَّتي الص 

ة الذَّهبَ  يتناَولُ  بُعموِمه" مااًل " لفظَ  أنَّ : وفيه --4  ِمن وغيَرهما والفِضَّ

كويَّةِ  األموالِ   .الزَّ

 كشفوا الذين فهم السائلون وأما يسألون، ال الذين فهم: المساكين إعطاء وأما

 وجوههم

ِ  َرسولَ  أنَّ   وفي الصحيح عن أبي هريرة  ليسَ : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

هُ  النَّاسِ  علَى يَطُوفُ  الذي الِمْسِكينُ   والتَّْمَرتَاِن، والتَّْمَرةُ  والل ْقَمتَاِن، الل ْقَمةُ  تَُرد 

 واَل  عليه فيُتََصدَّقُ  به، يُْفطَنُ  واَل  يُْغنِيِه، ِغنًى يَِجدُ  ال الذي الِمْسِكينُ  ولَِكنِ 

 .النَّاسَ  فَيَْسأَلُ  يَقُومُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5838: الرقم أو الصفحة

 539 اآليات( :   0) البقرة سورة] وحكمته القصاص مشروعية -18

 [538 الى
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 َواْلَعْبدُ  بِاْلُحرِّ  اْلُحرُّ  اْلقَْتلى فِي اْلقِصاصُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يا

 َوأَداءٌ  بِاْلَمْعُروفِ  فَاتِّباعٌ  َشْيءٌ  أَِخيهِ  ِمنْ  لَهُ  ُعفِيَ  فََمنْ  بِاأْلُْنثى َواأْلُْنثى بِاْلَعْبدِ 

 َعذابٌ  فَلَهُ  ذلِكَ  بَْعدَ  اْعتَدى فََمنِ  َوَرْحَمةٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  تَْخفِيفٌ  ذلِكَ  بِإِْحسانٍ  إِلَْيهِ 

 (538) تَتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  اأْلَْلبابِ  أُولِي يا َحياةٌ  اْلقِصاصِ  فِي َولَُكمْ ( 539) أَلِيمٌ 

 التفسير 

 الذين شأن في عليكم فُِرضَ  رسوله، واتبعوا باهلل آمنوا الذين أيها يا - 278

 بالحر، يُقتل فالحر جنايته، بمثل القاتل معاقبةُ  وعدوانًا، عمًدا غيرهم يقتلون

 عفا أو موته قبل المقتول عفا فإن باألنثى، تُقتل واألنثى بالعبد، يُقتل والعبد

 العفو مقابل القاتل يدفعه المال من مقدار وهي- الدية مقابل المقتول ولي

 واألذى بالَمن   ال بالمعروف الدية طلب في القاتل اتباعُ  َعفا من فعلى -عنه

 العفو وذلك وتسويف، مماطلة غير من بإحسان، الدية أداء القاتل وعلى

 على اعتدى فمن األمة، بهذه ورحمة عليكم، ربكم من تخفيف الدية وأَْخذ

 .تعالى هللا من أليم عذاب فله الدية؛ وقبول العفو بعد القاتل

 ودفع دمائكم، بحقن لكم؛ حياة القصاص من هللا شرعه فيما ولكم - 277

 باالنقياد تعالى هللا يتقون الذين العقول أهل ذلك يدرك بينكم، االعتداء

 .بامره والعمل لشرعه

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 تشريع بين القتل جريمة بسبب جمعت بأنها اإلسالمية الشريعة امتازت --5

 في كان الذي الدية تشريع وبين إسرائيل، بني في كان الذي القصاص

 أي عن مطلقا والعفو والدية القصاص بين مقررا الخيار وأصبح النصارى،

 .شيء

ِ  قولُ  المائدةِ  في الَّتي اآليةَ  أنَّ :  عبَّاسٍ  ابنِ  وفي الصحيح عن  تعالى هللاَّ

يةِ  في نزلَت إنَّما -[ 41:  المائدة] َعْنهُمْ  أَْعِرضْ  أَوْ  بَْينَهُْم، فَاْحُكمْ   بني بينَ  الد 

 ديةً  يَدون ، َشرفٌ  لَهُم كانَ  النَّضيرِ  بَني أنَّ :  وذلِكَ  النَّضيرِ  وبني قَُرْيظةَ 

يةِ  نِصفَ  يَدون قُريظَةَ  بني وأنَّ  ، كاملةً  ِ  رسولِ  إلى ذلِكَ  في فتحاَكموا الد   هللاَّ
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ُ  صلَّى ُ  فأنزلَ  ، وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ ِ  رسولُ  فحملَهُم ، فيِهم ذلِكَ  هللاَّ ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

يةَ  فجعلَ  ذلِكَ  في الحق   على وسلَّمَ  عليهِ   سواءً  الد 

 عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/380: الرقم أو الصفحة التفسير

 .وافتِراءٍ  ظُْلمٍ  ِمن اليَهودُ  عليهِ  كان ما بَيانُ : الَحديثِ  هذا وفي --5

ياتِ  في الناسِ  بْين بالعْدلِ  يَحُكمُ  اإلسالمَ  أنَّ : وفيه --1  . وغيِرها الد 

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ  وفي الصحيح عن مجاهد بن جبر المكي   هللاَّ

يَةُ  فِيِهمُ  تَُكنْ  ولَمْ  القَِصاُص، إْسَرائِيلَ  بَنِي في كانَ : يقولُ  عْنهَما، ُ  فَقالَ . الد   هللاَّ

ةِ  لِهِذه تََعالَى  والَعْبدُ  بالُحر   الُحر   القَْتلَى في القَِصاصُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ : }األُمَّ

يَةَ  يَْقبَلَ  أنْ  فَالَعْفوُ { شيءٌ  أِخيهِ  ِمن له ُعفِيَ  فَمن باألُْنثَى، واألُْنثَى بالَعْبِد،  الد 

 ويَُؤد ي بالَمعروفِ  يَتَّبِعُ { بإْحَسانٍ  إلَْيهِ  وأََداءٌ  بالَمعروفِ  فَات بَاعٌ } الَعْمدِ  في

 فََمنِ } قَْبلَُكمْ  كانَ  َمن علَى ُكتِبَ  ممَّا{ وَرْحَمةٌ  َرب ُكمْ  ِمن تَْخفِيفٌ  ذلكَ } بإْحَسانٍ 

يَةِ  قَبُولِ  بَْعدَ  قَتَلَ { ألِيمٌ  َعَذابٌ  فَلَهُ  ذلكَ  بَْعدَ  اْعتََدى  .الد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8889: الرقم أو البخاري الصفحة

 مع األحكامِ  أصلِ  في السَّماويةِ  الشَّرائعِ  ات فاقِ  بيانُ : الحديث وفي --5

 .التَّفاصيلِ  اختالفِ 

ةَ  أنَّ  بيانُ : وفيه --1 ةٌ  اإلسالميَّةَ  األمَّ  األحكاِم، في عنها وُمخف فٌ  مرحومةٌ، أمَّ

ةِ  هذا على تعالى هللاِ  فْضلِ  ِمن وذلك  .األُمَّ

 أَْقَربُ  تَْعفُوا َوأَنْ : منها. كثيرة آيات في العفو على حض اإلسالم إن بل  --1

 ُسْلطاناً  لَِولِي هِ  َجَعْلنا فَقَدْ  َمْظلُوماً  قُتِلَ  َوَمنْ : ومنها[ 117/ 1 البقرة] لِلتَّْقوى

 هذه وكذلك[ 11/ 27 اإلسراء] َمْنُصوراً  كانَ  إِنَّهُ  اْلقَْتِل، فِي يُْسِرفْ  فاَل

 المؤمنين ذّكرت -1[ 278/ 1 البقرة] َشْيءٌ  أَِخيهِ  ِمنْ  لَهُ  ُعفِيَ  فََمنْ : اآلية

 والحقد، الغيظ عوامل أنفسهم من وبددت العفو، إلى تدعوهم التي باألخوة

 .عنه ويسمح فيصفح أحقاده، عن ويتسامى أخيه، على األخ فيعطف
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 ال بالقتيلِ  القاتلَ  يقتُلونَ  قَبلَكم َمن كان وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

يَةُ  منه تُقبَلُ   فِي اْلقَِصاصُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَي هَا يَا: } هللاُ  فأنَزل الد 

{ َوَرْحَمةٌ  َرب ُكمْ  ِمنْ  تَْخفِيفٌ  َذلِكَ : } اآليةِ  آِخرِ  إلى[ 278: البقرة{ ]اْلقَْتلَى

يَةَ،:  أي قَْبلَكم، َمن على كان ما عنكم فخفَّف:  يقولُ [ 278: البقرة]  لَمْ  الد 

يَةَ  يقبَلُ  فالَّذي تُقبَُل، تُكنْ   الَّذي إليه ويُؤد ي بالمعروفِ  فات باعٌ  عفوٌ  فذلك الد 

 بإحسانٍ  أخيه ِمن ُعفِيَ 

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

 المحدث حكم خالصة|  3050: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح تخريج

 صحيح إسناده: 

 واالنقياد هللا ألمر االستسالم القاتل فعلى القصاص، الدم ولي أراد إن أما-4

 الوقوف الولي على فرض أنه كما عليه، فرض وهذا المشروع، لقصاصه

 فتقتل تتعدى العرب كانت كما غيره، على التعدي وترك القاتل، قتل عند

 القاتل غير

 .عليه الواقعة الجناية على المكافأة وطلب الثأر أو والحقد، العداوة *

: مالك قال واألنوثة، والعبودية الحرية في المماثلة مراعاة على اآلية ودلت

. فيه سواء واألنثى الذكر: الجنس به يراد أنه اآلية هذه في سمعت ما أحسن

 .بِاأْلُْنثى َواأْلُْنثى: ظاهر ترك على الفقهاء واتفق

 القصاص يطبقوا أن لألفراد الشرع يسمح لم بالثأر، األخذ لعادة وإنهاء

 هللا ألنّ  األمور، بوالة الحدود وإقامة القصاص تطبيق حصر وإنما بأنفسهم،

 أن جميعا للمؤمنين يتهيأ وال بالقصاص، المؤمنين جميع خاطب سبحانه

 القصاص إقامة في أنفسهم مقام السلطان فأقاموا القصاص، على يجتمعوا

 والعدل، الحق وتجاوز الفوضى في الوقوع من منعا الحدود، من وغيره

 الحدود من وغيره القصاص يتجاوز أال الالزم إنما بالزم، القصاص وليس

 .دية بال أو الدية إلى القصاص عن العفو ويجوز االعتداء، إلى

ِ  عبدُ  وقالَ  َرُجاًل  قَتَلُوا ُخَزاَعةَ  أنَّ  :ُهَرْيَرةَ  أبِي َعنْ وفي الصحيح   بنُ  هللاَّ

ثَنَا َرَجاٍء، ثَنَا يَْحيَى، عن َحْرٌب، َحدَّ ثَنَا َسلََمةَ، أبو َحدَّ  َعامَ  أنَّه: هَُرْيَرةَ  أبو َحدَّ



98 
 

 فَقَامَ  الَجاِهلِيَِّة، في لهمْ  بقَتِيلٍ  لَْيٍث، بَنِي ِمن َرُجاًل  ُخَزاَعةُ  قَتَلَتْ  َمكَّةَ، فَْتحِ 

ِ  َرسولُ  َ  إنَّ : فَقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  وَسلَّطَ  الفِيَل، َمكَّةَ  عن َحبَسَ  هللاَّ

 بَْعِدي، ألَحدٍ  تَِحل   واَل  قَْبلِي، ألَحدٍ  تَِحلَّ  لَمْ  وإنَّهَا أاَل  والُمْؤِمنِيَن، َرسوله عليهم

 يُْختَلَى ال َحَراٌم، هِذه َساَعتي وإنَّهَا أاَل  نَهَاٍر، ِمن َساَعةً  لي أُِحلَّتْ  وإنَّما أاَل 

 قَتِيلٌ  له قُتِلَ  وَمن ُمْنِشٌد، إالَّ  َساقِطَتَهَا يَْلتَقِطُ  واَل  َشَجُرهَا، يُْعَضدُ  واَل  َشْوُكهَا،

ا: النَّظََرْينِ  بَخْيرِ  فَهو ا يُوَدى إمَّ  أبو له يُقَالُ  اليََمِن، أْهلِ  ِمن َرُجلٌ  فَقَامَ  يُقَادُ  وإمَّ

ِ  َرسولَ  يا لي اْكتُبْ : فَقالَ  َشاٍه، ِ  َرسولُ  فَقالَ . هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  قَُرْيٍش، ِمن َرُجلٌ  قَامَ  ثُمَّ  َشاهٍ  ألبِي اْكتُبُوا  اإلْذِخَر، إالَّ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ . وقُبُوِرنَا بُيُوتِنَا في نَْجَعلُهُ  فإنَّما  إالَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، ُعبَْيدُ  وتَابََعهُ . اإلْذِخرَ  : نَُعْيمٍ  أبِي عن: بَْعُضهُمْ  قالَ  الفِيلِ  في شيبَانَ  عن هللاَّ

ِ  ُعبَْيدُ  وقالَ  القَْتلَ  ا: هللاَّ  .القَتِيلِ  أْهلُ  يُقَادَ  أنْ  إمَّ

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

: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3990: الرقم أو الصفحة

 [ |معلقان...  َّللا عبيد وتابعه... رجاء بن َّللا عبد وقال

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  550: الرقم أو الصفحة

 هللاِ  نِعمةَ  النَّاسَ  وسلَّم عليه هللا صلَّى هللاِ  رسولِ  تذكيرُ  الحديثِ  هذا في --2

 .وُمبِطلٍ  ُمِحقٍّ  كل   بها شِهد آيةً  كانت فإنَّها مكَّةَ؛ عن الفيلِ  حبسِ  في

ةَ  أنَّ : وفيه --1  ِمن ساعةً  وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا لرسولِ  إالَّ  تُبَحْ  لم مكَّ

مها، الَّذي البلدةِ  هذه رب   رسولُ  أنَّه وذلك نهاٍر؛  ِمن ساعةً  له فأُِحلَّتْ  حرَّ

 .الدَّارِ  رب   أعداءِ  أنجاسِ  ِمن تطهيِرها ِمن ليتمكَّنَ  نهار؛

 حفظًا، ضبطُه يمِكنُه ال الَّذي الَجْزلَ  الكالمَ  سِمع إذا اإلنسانَ  أنَّ : وفيه --0

 .َشاه أبو فَعل كما يَستكتِبَه، أن له ينبغي فإنَّه

 .إليهم رَجع بشيءٍ  أشاُروا إذا الخبرةِ  أهلَ  أنَّ  :وفيه --8

 [590 الى 590 اآليات( :  0) البقرة سورة] الواجبة الوصية -30
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 لِْلوالَِدْينِ  اْلَوِصيَّةُ  َخْيراً  تََركَ  إِنْ  اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  َحَضرَ  إِذا َعلَْيُكمْ  ُكتِبَ 

لَهُ  فََمنْ ( 590) اْلُمتَّقِينَ  َعلَى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َواأْلَْقَربِينَ   َسِمَعهُ  ما بَْعدَ  بَدَّ

لُونَهُ  الَِّذينَ  َعلَى إِْثُمهُ  فَإِنَّما َ  إِنَّ  يُبَدِّ  ِمنْ  خافَ  فََمنْ ( 595) َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّللاَّ

َ  إِنَّ  َعلَْيهِ  إِْثمَ  فاَل بَْينَُهمْ  فَأَْصلَحَ  إِْثماً  أَوْ  َجنَفاً  ُموصٍ   (590) َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َّللاَّ

 التفسير

 ترك إن وأسبابُه، الموت عالماتُ  أحَدكم حضر إذا عليكم فُِرضَ  - 280

 يزيد أال وهو الشرع َحدَّه بما القرابة ولذوي للوالدين يوصي أن كثيًرا مااًل 

 هذا كان وقد. تعالى هلل المتقين على مؤكد حقٌّ  هذا وفِْعلُ  المال، ثلث عن

 يرث َمن بيَّنت المواريث آيات نزلت فلما المواريث، آيات نزول قبل الحكم

 .يرث ما ومقدار الميت

 بالوصية؛ علمه بعد منع أو نقص أو بزيادة الوصية في غيّر فمن - 282

 سميع هللا إن الموصي، على ال المغيّرين على التبديل ذلك إثم يكون فإنما

 .أحوالهم من شيء يفوته ال بأفعالهم، عليم عبيده، ألقوال

 الوصية؛ في َجْوًرا أو الحق، عن مياًل  الوصية صاحب من علم فمن - 281

 فال الوصية، على المختلفين بين وأصلح بنصحه، الموِصي أفسد ما فأصلح

 عباده، من تاب لمن غفور هللا إن إصالحه، على مأجور هو بل عليه، إثم

 .بهم رحيم

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 بآية منسوخة المفسرين وأكثر العلماء جمهور رأي في اآلية هذه -2

 قال منسوخا، الوارثين واألقربين للوالدين الوصية وجوب المواريث،فصار

 من لهم يوصى أن فيستحب: الوارثين غير األقارب أما باإلجماع: كثير ابن

 اآلية، بهذه استئناسا الثلث،

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

 َمْكتُوبَةٌ  وَوِصيَّتُهُ  إالَّ  لَْيلَتَْينِ  يَبِيتُ  فِيِه، يُوِصي شيءٌ  له ُمْسلِمٍ  اْمِرئٍ  َحق   ما

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0309: الرقم أو الصفحة البخاري

 :وهي اآلية هذه نسخ في أقوال وهناك

 أن إلى: وآخرون ومسروق وطاوس البصري والحسن عباس ابن ذهب -2

 غير للقرابة واجبة وبقيت نسخت، الوارثين واألقربين للوالدين الوصية

 من يرث ال ومن يرث لمن باآلية واجبة كانت الوصية ألن الوارثين،

 الوارثين غير لألقربين وبقيت للوارثين، الوصية منها فنسخت األقربين،

 .الوجوب على

 هؤالء قول على ولكن. المذهب هذا تفسيره في الطبري جرير ابن واختار

 .تخصيص هو وإنما المتأخرين، اصطالح في نسخا هذا يسمى ال

 إلى: وآخرون المسيب بن وسعيد األشعري موسى وأبو عمر ابن وذهب -1

 ال من وحق يرث من حق في المواريث، بآية منسوخة كلها اآلية هذه أن

 ما بدليل يرث،

 ِعْندَ  له َمْملُوِكينَ  ِستَّةَ  أَْعتَقَ  َرُجاًل  أنَّ  وفي الصحيح عن عمران بن الحصين

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  بِهمْ  فََدَعا َغْيَرهُْم، َمالٌ  له يَُكنْ  لَمْ  َمْوتِِه،  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

أَهُمْ   قَْواًل  له َوقالَ  أَْربََعةً، َوأََرقَّ  اْثنَْيِن، فأْعتَقَ  بْينَهُْم، أَْقَرعَ  ثُمَّ  أَْثاَلثًا، فََجزَّ

 .َشِديًدا

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الحصين بن عمران:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5339: الرقم أو الصفحة

 وُمتابعتُه لِرعيَّتِه، وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّبِي   رعايةُ : الحديثِ  في --5

فاتِهم،  .أَخطائِهم وإصالحُ  لِتصر 

 .ونحِوه العتقِ  في القُرعةِ  ثُبوتُ : وفيه --1

 في النبي أجازها لما غيرهم، في باطلة لألقربين، واجبة الوصية كانت فلو

 .قريبين غير وهما لهما، وصية عتقهما ألن العبدين،
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 اآلية هذه أن األصفهاني مسلم أبي عن الكبير تفسيره في الرازي حكى -1

 كتب: والمعنى المواريث، بآية مفسرة هي وإنما منسوخة، غير محكمة

ُ  يُوِصيُكمُ : قوله في واألقربين الوالدين توريث من به هللا أوصى ما عليكم  هللاَّ

 [ .22/ 4 النساء] أَْوالِدُكمْ  فِي

 فالوصية الميراث، وثبوت لألقرباء، الوصية ثبوت بين حينئذ منافاة وال

 الوارث جمع وقد تعالى، هللا من عطية والميراث الموت، حضره من عطية

 .اآليتين بحكم والميراث الوصية بين

 آية جعل يمكن لكان الوصية وآية الميراث آية بين المنافاة حصول قّدر ولو

 القريب بها يراد الوصية آية أن بمعنى الوصية، آلية مخصصة الميراث

 ألنه وإما الدار، واختالف كالكفر اإلرث من لمانع إما يرث، ال الذي

 ومن طاوس رأي وهذا. األرحام ذوي من ألنه وإما منه، بأقرب محجوب

 .وافقه

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ وفي الصحيح     لِْلَولَِد، الَمالُ  كانَ : قَالَ  ،عْنهَما َّللاَّ

ُ  فَنََسخَ  لِْلَوالَِدْيِن، الَوِصيَّةُ  وَكانَتِ  ، ما ذلكَ  ِمن هللاَّ  َحظ   ِمْثلَ  لِلذََّكرِ  فََجَعلَ  أَحبَّ

ُدَس، منهما واِحدٍ  لُِكل   لأِْلَبََوْينِ  وَجَعلَ  األُْنثَيَْيِن،  الث ُمنَ  لِْلَمْرأَةِ  وَجَعلَ  الس 

بَُع، ْوجِ  والر  بُعَ  الشَّْطرَ  ولِلزَّ  .والر 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0383: الرقم أو الصفحة البخاري

كيف نجمع بين حديث )ال وصية لوارث( ، مع األمر بها للوالدين 

 واألقربين في القرآن؟

 : َّللا رحمه عثيمين ابن الشيخ وقال

 إن الموت أحدكم حضر إذا عليكم كتب: )تعالى هللا قول إن: قال من أما"

( المتقين على حقا بالمعروف واألقربين للوالدين الوصية خيرا ترك

 فهذا( لوارث وصية ال: )وسلم عله هللا صلى بقوله منسوخ[ 280:البقرة]

 . يصح ال قول
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 األمر فيها اآلية ألن التخصيص؛ فيه بل نسخ، فيه ليس الحديث ألن: أوال

 عن الحكم رفع ثم الوارث، وغير الوارث يعم وهذا لألقربين، بالوصية

 رفع ال كله، الحكم رفع النسخ ألن نسخ؛ ال تخصيص وهذا فقط، الوارث

 . العموم أفراد بعض عن الحكم

 عليه هللا صلى الرسول ألن ناسخا؛ وليس للناسخ، مبين الحديث أن: ثانيا

 يدل وهذا ،(لوارث وصية فال حقه حق ذي كل أعطى هللا إن: )قال وسلم

 وأعطى الميراث، قسم تعالى هللا أن بين وسلم عليه هللا صلى النبي أن على

 ...لوارث التقسيم هذا بعد وصية فال حقه، حق ذي كل

 القرآن، بمنزلة فهي:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن صحت إذا السنة[ و] 

 من( 83) اللقاء من انتهى" خبرها وتصديق فيها، بما العمل يجب

 . أعلم وَّللا" .المفتوح الباب لقاءات"

 [591 الى 590 اآليات( : 0) البقرة سورة] الصيام فرضية -35

يامُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يا  لََعلَُّكمْ  قَْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعلَى ُكتِبَ  َكما الصِّ

ةٌ  َسفَرٍ  َعلى أَوْ  َمِريضاً  ِمْنُكمْ  كانَ  فََمنْ  َمْعُدوداتٍ  أَيَّاماً ( 590) تَتَّقُونَ   ِمنْ  فَِعدَّ

عَ  فََمنْ  ِمْسِكينٍ  طَعامُ  فِْديَةٌ  يُِطيقُونَهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى أَُخرَ  أَيَّامٍ   فَُهوَ  َخْيراً  تَطَوَّ

 الَِّذي َرَمضانَ  َشْهرُ ( 598) تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  تَُصوُموا َوأَنْ  لَهُ  َخْيرٌ 

 ِمْنُكمُ  َشِهدَ  فََمنْ  َواْلفُْرقانِ  اْلهُدى ِمنَ  َوبَيِّناتٍ  لِلنَّاسِ  ُهدىً  اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُْنِزلَ 

ْهرَ  ةٌ  َسفَرٍ  َعلى أَوْ  َمِريضاً  كانَ  َوَمنْ  فَْليَُصْمهُ  الشَّ ُ  يُِريدُ  أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  فَِعدَّ  َّللاَّ

ةَ  َولِتُْكِملُوا اْلُعْسرَ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوال اْليُْسرَ  بُِكمُ  َ  َولِتَُكبُِّروا اْلِعدَّ  َهداُكمْ  ما َعلى َّللاَّ

 (591) تَْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ 

 التفسير

 ربكم من الصيام عليكم فُرضَ  رسوله واتبعوا باهلل آمنوا الذين أيها يا - 281

 وبين بينكم تجعلوا بأن هللا تتقون لعلكم قبلكم؛ من األمم على فُِرضَ  كما

 .الصيام أعظمها ومن الصالحة باألعمال وقاية عذابه

نَِة، من قليلة أياًما تصوموا أن عليكم المفروض الصيام - 284  كان فمن السَّ

 أن عليه ثم يفطر، أن فله مسافًرا؛ أو الصوم، معه يشق مرًضا مريًضا منكم
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 إذا فدية الصيام يستطيعون الذين وعلى. األيام من أفطر ما بقدر يقضي

 لكم خير وصومكم. فيه يفطرون يوم كل عن مسكينٍ  إطعام وهي أفطروا،

 وكان. الفضل من الصوم في ما تعلمون كنتم إن الفدية، وإعطاء اإلفطار من

 أفطر شاء ومن صام، شاء من فكان الصيام، هللا شرع ما أول الحكم هذا

 .قادر بالغ كل على وفرضه ذلك، بعد الصيام هللا أوجب ثم وأطعم،

 عليه هللا صلى - النبي على القرآن نزول فيه بدأ الَّذي رمضان شهر - 285

 من الواضحات دالئل فيه للناس، هدايةً  هللا أنزله القدر، ليلة في - وسلم

 مقيم وهو رمضان شهر حضر فمن والباطل، الحق بين والفرقان الهدى،

 فله مسافًرا؛ أو الصوم عليه يشق مريًضا كان ومن وجوبًا، فليصمه صحيح

 يريد أفطرها، التي األيام تلك يقضي أن عليه فالواجب أفطر وإذا يفطر، أن

 صوم عدة ولتكملوا العسر، ال اليسر سبيل بكم يسلك أن لكم شرع بما هللا

 وفقكم أن على العيد ويوم رمضان شهر ختام بعد هللا ولتكبروا كله، الشهر

 الدين لهذا هدايتكم على هللا تشكرون ولعلكم إكماله على وأعانكم لصومه،

 .لكم ارتضاه الَّذي

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 خصه هللا أن فضله في ويكفي جسيم، وثواب عظيم فضل للصوم -2

 هللا صلّى النّبي به يخبر الذي القدسي الحديث في كماجاء إليه، باإلضافة

 إال له آدم ابن عمل كل: وتعالى تبارك هللا يقول»:ربّه عن وسلّم عليه

( 5717) البخاري أخرجه:  التخريج)«به أجزي وأنا لي فإنه الصوم،

 ((2252) ومسلم له، واللفظ

ِ  َرسولُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ُ  قالَ  :وسلَّمَ  عليه َّللاُ  َصلَّى َّللاَّ : هللاَّ

يَاَم، إالَّ  له، آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكل   يَامُ  به، أْجِزي وأَنَا لي فإنَّه الص   وإَذا ُجنَّةٌ، والص 

 فَْليَقُلْ  قَاتَلَهُ، أوْ  أَحدٌ  َسابَّهُ  فإنْ  يَْصَخْب، واَل  يَْرفُثْ  فال أَحِدُكمْ  َصْومِ  يَْومُ  كانَ 

دٍ  نَْفسُ  والذي َصائِمٌ  اْمُرؤٌ  إن ي ائِمِ  فَمِ  لَُخلُوفُ  بيَِدِه، ُمَحمَّ ِ  ِعْندَ  أْطيَبُ  الصَّ  هللاَّ

ائِمِ . الِمْسكِ  ِريحِ  ِمن  َربَّهُ  لَقِيَ  وإَذا فَِرَح، أْفطَرَ  إَذا: يَْفَرُحهَُما فَْرَحتَانِ  لِلصَّ

 .بَصْوِمهِ  فَِرحَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5808: الرقم أو الصفحة

 هللا، تقوى سبب فهو تَتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ : تعالى لقوله للتقوى، النفس يعدّ  الصوم -1

 جنّة الصيام: »والسالم الصالة عليه كماقال وألنه الشهوات، يميت ألنه

 ( 5988 البخاري: )صحيح   «ووجاء

ِ  َرسولَ  أنَّ وفي الصحيح عن أبي هريرة  : قالَ  ،وسلَّمَ  عليه َّللاُ  َصلَّى َّللاَّ

يَامُ   َصائِمٌ  إن ي: فَْليَقُلْ  َشاتََمهُ  أوْ  قَاتَلَهُ  اْمُرؤٌ  وإنِ  يَْجهْل، واَل  يَْرفُثْ  فال ُجنَّةٌ  الص 

تَْينِ  ائِمِ  فَمِ  لَُخلُوفُ  بيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي َمرَّ ِ  ِعْندَ  أْطيَبُ  الصَّ  ِريحِ  ِمن تََعالَى هللاَّ

يَامُ  أْجلِي ِمن وَشْهَوتَهُ  وَشَرابَهُ  طََعاَمهُ  يَْتُركُ . الِمْسكِ   به أْجِزي وأَنَا لِي، الص 

 .أْمثَالِهَا بَعْشرِ  والَحَسنَةُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5988: الرقم أو الصفحة

يَامُ وفي الصحيح عن أبي هريرة    .ُجنَّةٌ  الص 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5515: الرقم أو الصفحة

 (5515) ومسلم مطوالً،( 5988) البخاري أخرجه:  التخريج

 القضاء عليهما ويجب رمضان، في اإلفطار والمسافر للمريض يجوز -1

 . آخر وقت في

الةُ  أحيلَتِ  ليلى أبي ابن عن أصحاب وفي الصحيح   قالَ  أحوالٍ  ثالثةَ  الصَّ

ثَنا ِ  رسولَ  أنَّ  أصحابُنا وحدَّ ُ  صلَّى هللاَّ  تَكونَ  أن أعجبَني لقَد قالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 في رجااًل  أبثَّ  أن هَممتُ  لقد حتَّى واحدةً  المؤمنينَ  قالَ  أو المسلمينَ  صالةُ 

ورِ  الةِ  بحينِ  النَّاسَ  يُنادونَ  الد   على يقومونَ  رجااًل  آمرَ  أن هَممتُ  وحتَّى الصَّ

الةِ  بحينِ  المسلِمينَ  يُنادونَ  اآلطامِ   قالَ  ينقُسوا أن كادوا أو نقَسوا حتَّى الصَّ

ِ  رسولَ  يا فقالَ  األنصارِ  منَ  رجلٌ  فجاءَ  ا إن ي هللاَّ  منَ  رأيتُ  لما رجعتُ  لمَّ

 ثمَّ  فأذَّنَ  المسِجدِ  على فقامَ  أخضَرينِ  ثوبينِ  عليهِ  كأنَّ  رجاًل  رأيتُ  اهتماِمكَ 

الةُ  قامتِ  قد يقولُ  أنَّهُ  إالَّ  مثلَها فقالَ  قامَ  ثمَّ  قعدةً  قعدَ   النَّاسُ  يقولَ  أن ولوال الصَّ
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ِ  رسولُ  فقالَ  نائمٍ  غيرَ  يَقظانَ  كنتُ  إن ي لقلتُ  تَقولوا أن المثنَّى ابنُ  قالَ   هللاَّ

ُ  صلَّى ُ  أراكَ  لقد المثنَّى ابنُ  وقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  يَقل ولم خيًرا وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ُ  أراكَ  لقد عمٌرو  رأيتُ  قد إن ي أما عمرُ  فقالَ  قالَ  فليؤذ ن بالاًل  فُمرْ  خيًرا هللاَّ

ا ولَِكن ي رأى الَّذي مثلَ  ثَنا قالَ  استحييتُ  سبقتُ  لمَّ  َوكانَ  قالَ  أصحابُنا وحدَّ

جلُ  ِ  رسولِ  معَ  قاموا وإنَّهم صالتِهِ  من سبقَ  بما فيخبرُ  يسألُ  جاءَ  إذا الرَّ  هللاَّ

ُ  صلَّى ِ  رسولِ  معَ  ومصلٍّ  وقاعدٍ  وراكعٍ  قائمٍ  بينِ  من وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  صلَّى هللاَّ

 ُ ثَني عمٌرو قالَ  المثنَّى ابنُ  قالَ .  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  أبي ابنِ  عنِ  ُحَصْينٌ  بِها وحدَّ

 حالٍ  على أراهُ  ال فقالَ  ُحَصْينٍ  من َسِمْعتُها وقد شعبةُ  قالَ  معاذٌ  جاءَ  حتَّى ليلى

 مرزوقٍ  بنِ  عمرو حديثِ  إلى رجعتُ  ثمَّ  داودَ  أبو قالَ  فافَعلوا كذلِكَ  قولِهِ  إلى

 فقالَ  قالَ  ُحَصْينٍ  من َسِمْعتُها َوهَِذهِ  شعبةُ  قالَ  إليهِ  فأشاروا معاذٌ  فجاءَ  قالَ 

 سنَّةً  لَُكم سنَّ  قد معاًذا إنَّ  فقالَ  قالَ  عليها كنتُ  إالَّ  حالٍ  على أَراهُ  ال معاذٌ 

ثَنا قالَ  فافَعلوا كذلِكَ  ِ  رسولَ  أنَّ  أصحابُنا وحدَّ ُ  صلَّى هللاَّ ا وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  قدمَ  لمَّ

دوا لم قوًما َوكانوا رمضانُ  أُْنِزلَ  ثمَّ  أيَّامٍ  ثالثةِ  بصيامِ  أمَرهُم المدينةَ   يتعوَّ

يامَ  يامُ  َوكانَ  الص   هِذهِ  فنزلت مسكينًا أطعمَ  يُصم لم من فَكانَ  شديًدا عليِهم الص 

خصةُ  فَكانتِ ( فَْليَُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  فََمنْ ) اآليةُ   والمسافرِ  للمريضِ  الر 

يامِ  فأُِمروا ثَنا قالَ  بالص  جلُ  َوكانَ  قالَ  أصحابُنا وحدَّ  أن قبلَ  فَنامَ  أفطرَ  إذا الرَّ

 إن ي فقالت امرأتَهُ  فأرادَ  الخطَّابِ  بنُ  عمرُ  فجاءَ  قالَ  يُْصبِحَ  حتَّى يأكل لم يأكلَ 

 فقالوا الطَّعامَ  فأرادَ  األنصارِ  منَ  رجلٌ  فجاءَ  فأتاها تعتل   أنَّها فظنَّ  نمتُ  قد

نَ  حتَّى ا فَنامَ  شيئًا لَكَ  نسخ   لَْيلَةَ  لَُكمْ  أُِحلَّ ) اآليةُ  هِذهِ  عليهِ  أُْنِزلَت أصبحوا فلمَّ

يَامِ  فَثُ  الص   (نَِسائُِكمْ  إِلَى الرَّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  ليلى أبي ابن أصحاب:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  103: الرقم أو الصفحة داود أبي

 دالئل)) في والبيهقي له، واللفظ( 103) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (3/59(( )النبوة

ةٌ : تعالى قوله دل -4  واجبه المسافر أو المريض أن على أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  فَِعدَّ

 األيام مكان أياما فليقض أفطر فإذا الفطر، في له ويرخص الصوم، األصلي

 مريضا منكم كان من: اآلية معنى ألن الجمهور، رأي وهذا فيها، أفطر التي

 .أفطر ما بعد أخر، أيام صيام فعليه فأفطر، مسافرا، أو
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( ِمْسِكينٍ  طََعامُ  فِْديَةٌ  يُِطيقُونَهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى)  عبَّاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح 

 فََمنْ )  فقال َصوُمه له وتمَّ  افتَدى ِمسكينٍ  بطعامِ  يفتَديَ  أن منهم شاء َمن فكان

عَ   ِمْنُكمُ  َشِهدَ  فََمنْ )  قال و(  لَُكمْ  َخْيرٌ  تَُصوُموا َوأَنْ  لَهُ  َخْيرٌ  فَهُوَ  َخْيًرا تَطَوَّ

ةٌ  َسفَرٍ  َعلَى أَوْ  َمِريًضا َكانَ  َوَمنْ  فَْليَُصْمهُ  الشَّْهرَ   ( أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  فَِعدَّ

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0053: الرقم أو الصفحة داود

 فِْديَةٌ  يُِطيقُونَهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى آية أن عباس ابن عن الصحاح باألسانيد ثبت -6

 على يقدر ال من حق في محكمة وأنها بمنسوخة، ليست ِمْسِكينٍ  طَعامُ 

 طعام: الفدية وعليهم الفانية، والشيخة الفاني كالشيخ ضرر، وفيه الصيام،

 .مسكين

:  وجلَّ  عزَّ  قولِه في  وفي الصحيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس

 طعامُ  فديةٌ  ، يكلَّفونَهُ :  يطيقونَهُ {  ِمْسِكينٍ  طََعامُ  فِْديَةٌ  يُِطيقُونَهُ  الَِّذينَ  َوَعلَى} 

عَ  فََمنْ }  واحدٍ  مسكينٍ  }  بمنسوَخةٍ  ليست ، آخرَ  مسكينٍ  طعامُ {  َخْيًرا تَطَوَّ

 يطيقُ  ال للذي إال هذا في يرخَّصُ  ال{  لَُكمْ  َخْيرٌ  تَُصوُموا َوأَنْ  لَهُ  َخْيرٌ  فَهُوَ 

 . يُشفَى ال مريضٍ  أو ، الصيامَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0053: الرقم أو الصفحة النسائي

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  أَنِ  وفي الصحيح عن نافع مولي بن عمر : قََرأَ  عْنهَما، هللاَّ

 .َمْنُسوَخةٌ  هي: قَالَ ( َمَساِكينَ  طََعامِ  فِْديَةُ )

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر ابن مولى نافع:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5888: الرقم أو البخاري الصفحة

 في عينا الصوم ويلزمهم المقيمون، األصحاء: أحوال ثالث على فالناس

 إن وعليهم أرادوا، إن الفطر ولهم والمسافرون، والمرضى رمضان،

 .يفدون فهؤالء ضرر، وفيه الصوم، على يقدرون ال وقوم أخر، أيام أفطروا
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 عن البصري الحسن سئل والمرضع، الحامل تتناول اآلية هذه أن والراجح

 أشد مرض أي: فقال ولدهما، أو نفسهما على خافتا إذا والمرضع الحامل

 .وتقضي تفطر الحمل؟ من

 المريض ومثله الفدية الهرم الشيخ على الواجب أن على العلماء وأجمع

 عند الفدية دون القضاء فعليهما والمرضع، الحامل أما برؤه، يرجى ال الذي

 الحنفية،

 السفر في الصيام أن على لَُكمْ  َخْيرٌ  تَُصوُموا َوأَنْ : تعالى قوله دل -7

 لعموم العموم، على حمله واألولى خير، ذلك وغير الشاق غير والمرض

 كما مطلقا، الصوم على الحض يقتضي وهو الرازي، الفخر قال كما اللفظ

 .القرطبي قال

 رقبة عتق عليه وجب رمضان نهار في جامع أو متعمدا أفطر من -8

 ستين أطعم عجز فإن متتابعين شهرين صام عجز الجمهور،فإن عند مؤمنة

   مسكينا

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   إلى َرُجلٌ  َجاءَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

: قَالَ  َرَمَضاَن، في اْمَرأَتي علَى وقَْعتُ : قَالَ  َشأْنَُك؟ وما: قَالَ . هَلَْكتُ : فَقَالَ 

 ُمتَتَابَِعْينِ  َشْهَرْينِ  تَُصومَ  أنْ  تَْستَِطيعُ  فَهلْ : قَالَ . اَل : قَالَ  َرقَبَةً  تُْعتِقُ  تَْستَِطيعُ 

 اْجلِسْ : قَالَ . اَل : قَالَ  ِمْسِكينًا ِست ينَ  تُْطِعمَ  أنْ  تَْستَِطيعُ  فَهلْ : قَالَ . اَل : قَالَ 

 الِمْكتَلُ  والَعَرقُ  - تَْمرٌ  فيه بَعَرقٍ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   فَأُتِيَ  فََجلََس،

ْخمُ   َصلَّى النبي   فََضِحكَ  ِمنَّا؟ أْفقَرَ  أَعلَى: قَالَ  به فَتََصدَّقْ  هذا ُخذْ : قَالَ  - الضَّ

 .يَالَكَ عِ  أْطِعْمهُ : قَالَ  نََواِجُذهُ، بََدتْ  حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3308: الرقم أو الصفحة

 (5555) ومسلم له، واللفظ( 3308) البخاري أخرجه:  التخريج

 ثُمَّ  إعتاقًا، ُمَرتَّبةٌ  َرَمضانَ  نَهارِ  في الِجماعِ  كفَّارة أنَّ : الحديثِ  في --5

 .إطعاًما ثُمَّ  َصوًما،



118 
 

 .الكَّفارةِ  في الُمعسرِ  إعانةُ : وفيه --1

حكِ  في الُمبالَغةُ : وفيه --1 ب عندَ  الضَّ  .التَّعج 

 .لَفِظه بصريحِ  ظُهوُره يُستَْقبَح فيما الِكنايةِ  استِعمالُ : وفيه --4

فقُ : وفيه --5  .الد ين على والتَّأليفُ  التَّعليِم، في والتَّلط فُ  بالُمتعل م، الر 

 .الَخوفِ  واستِشعارُ  الَمعصيِة، على النَّدمُ : وفيه --6

 فيه أنزل ألنه الشهور، بين من فيه بالصوم باختصاصه رمضان امتاز -7

 رمضان، في إنزاله بين منافاة وال رمضان، في إنزاله ابتدأ أي القرآن،

 .رمضان في الليلة هذه ألن المباركة، والليلة القدر ليلة في وإنزاله

{ اْلقَْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا: }تعالى قولِه في عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح 

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

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

لَ  لَْواَل  َكفَُروا الَِّذينَ  َوقَالَ : }وجلَّ  عزَّ  قال بعٍض،  َواِحَدةً  ُجْملَةً  اْلقُْرآنُ  َعلَْيهِ  نُز 

 {.تَْرتِياًل  َوَرتَّْلنَاهُ  فَُؤاَدكَ  بِهِ  لِنُثَب تَ  َكَذلِكَ 

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

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/33: الرقم أو الصفحة

 أي شهود أن أيضا الجمهور ويرى فَْليَُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  فََمنْ   - 20

 الصوم وجوب في يكفي الشهر أجزاء من جزء

 ظاهرة انتفاخ األهلة 

الهالُل قَباًَل ِمَن اقتراِب الساعِة أْن يَُرى أخرج األلباني عن أنس بن مالك 

 فيُقاُل : لِلَْيلَتَْيِن وأْن تُتََّخَذ المساجُد طُرقًا وأْن يَظهََر موُت الفَجأةِ 

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

 | خالصة حكم المحدث : حسن 1988الصفحة أو الرقم: 
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(، وأبو بكر 8/581)التخريج : أخرجه العقيلي في ))الضعفاء الكبير(( 

( مختصراً، والطبراني 0533الدينوري في ))المجالسة وجواهر العلم(( )

 ( واللفظ له8033في ))المعجم األوسط(( )

يشتمل على ثالث عالمات من عالمات الساعة  وفي تفسير هذا الحديث

 الصغرى، هي:

ين، ظهور الهالل منتفخاً كبيراً في أول ليلة من الشهر كأنه ابن ليلت -2

وتفسر ذلك الرواية األخرى للحديث وفيها: من اقتراب الساعة انتفاخ األهلة 

 وأن يرى الهالل لليلة فيقال لليلتين. رواه الطبراني.

 يَُرى أن و ، األَِهلَّةِ  انتفاخُ  الساعةِ  اقترابِ  من  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 ليليتْينِ  ابنُ  هو:  فيقال ، لليلةٍ  الهاللُ 

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

 طرقه بمجموع صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0080: الرقم أو الصفحة

اتخاذ الناس المساجد طرقاً وعبوراً من غير أن يؤدي المار فيها تحية  -1

المسجد، ويشهد لهذا المعنى حديث ابن خزيمة أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

قال: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد ال يصلي فيه ركعتين. 

 وفي رواية: أن يجتاز الرجل بالمسجد فال يصلي فيه.

 الرجلُ  يَُمرَّ  أنْ  الساعةِ  أشراطِ  ِمنْ   وفي الصحيح عن عبد  َّللا بن مسعود

 يعرفُ  َمنْ  على إالَّ  الرجلُ  يَُسل مَ  الَّ  وأنْ  ، ركعتينِ  فيه يصلي ال ، المسجدِ  في

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1983: الرقم أو الصفحة الجامع

( 8/080) والطبراني له، واللفظ( 5003) خزيمة ابن أخرجه:  التخريج

 (9339(( )اإليمان شعب)) في والبيهقي ،(8898)

 هللا تعالى العافية. موت الفجأة، نسأل -1

 ِمَن اقتراِب الساَعِة انتفاُخ األِهلَّةِ وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود 
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الراوي : عبدَّللا بن مسعود وأبو هريرة وأنس بن مالك وطلحة بن أبي 

حدرد والشعبي والحسن البصري | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح 

 حكم المحدث : صحيح | خالصة 1989الجامع الصفحة أو الرقم: 

زلنَا بطَن نَخلةَ خرجنا للعمرِة فلّما نوفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  

فقال بعضهم هو لثالٍث وقال بعضهم لليلتيِن فلقينَا ابن عباٍس  رأينا الهاللِ 

فقلنا له إنا رأينا الهالَل وقال بعضهم هو لليلتيِن وقال بعضهم لثالث قال أي 

ليلةَ كذا وكذا فقال هو لليلِة التي رأيتموهُ إن رسوَل هللاِ  ليلٍة رأيتموهُ قلنا

 صلى هللا عليه وسلم مّدهُ إلى الرؤيةِ 

الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0/033الدارقطني الصفحة أو الرقم: 

يبة في ))المصنف(( (، وابن أبي ش5099التخريج : أخرجه مسلم )

 ( واللفظ له0/535( باختالف يسير، والدارقطني )8500)

َ  َولِتَُكب ُروا: تعالى قوله دل -20  آخر في التكبير على الحض على هللاَّ

 مشروعية على دليل اآلية فهذه التأويل، أهل جمهور قول في رمضان

 .الفطر عيد في التكبير

 [593 الى 593 اآليات( :  0) البقرة سورة] الصيام أحكام -30

 فَْليَْستَِجيبُوا َدعانِ  إِذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  أُِجيبُ  قَِريبٌ  فَإِنِّي َعنِّي ِعباِدي َسأَلَكَ  َوإِذا

يامِ  لَْيلَةَ  لَُكمْ  أُِحلَّ ( 593) يَْرُشُدونَ  لََعلَّهُمْ  بِي َوْليُْؤِمنُوا لِي فَثُ  الصِّ  إِلى الرَّ

ُ  َعلِمَ  لَُهنَّ  لِباسٌ  َوأَْنتُمْ  لَُكمْ  لِباسٌ  ُهنَّ  نِسائُِكمْ   أَْنفَُسُكمْ  تَْختانُونَ  ُكْنتُمْ  أَنَُّكمْ  َّللاَّ

ُ  َكتَبَ  ما َواْبتَغُوا بَاِشُروُهنَّ  فَاآْلنَ  َعْنُكمْ  َوَعفا َعلَْيُكمْ  فَتابَ   َوُكلُوا لَُكمْ  َّللاَّ

 ثُمَّ  اْلفَْجرِ  ِمنَ  اأْلَْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  اأْلَْبيَضُ  اْلَخْيطُ  لَُكمُ  يَتَبَيَّنَ  َحتَّى َواْشَربُوا

وا يامَ  أَتِمُّ  تِْلكَ  اْلَمساِجدِ  فِي عاِكفُونَ  َوأَْنتُمْ  تُبَاِشُروُهنَّ  َوال اللَّْيلِ  إِلَى الصِّ

ِ  ُحُدودُ  ُ  يُبَيِّنُ  َكذلِكَ  تَْقَربُوها فاَل َّللاَّ  (593) يَتَّقُونَ  لََعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  آياتِهِ  َّللاَّ

 التفسير

 فإني لدعائهم؛ وإجابتي قربي عن عبادي -النبي أيها- سألك وإذا - 286

 وال وسطاء، إلى يحتاجون فال لدعائهم، سامع بأحوالهم، عالم منهم، قريب
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 دعائه، في مخلًصا دعاني إذا الداعي دعوة أُجيب أصواتهم، رفع إلى

 إلجابتي، وسيلة أنفع ذلك فإن إيمانهم؛ على وليثبتوا وألوامري، لي فلينقادوا

 .والدنيوية الدينية شؤونهم في الرشد سبيل بذلك يسلكون لعلهم

 ثم الصيام ليلة في نام إذا الرجل على يحرم األمر أول في كان قد - 287

 أيها- لكم هللا وأباح ذلك، هللا فنسخ أهله، يقرب أو يأكل أن الفجر قبل استيقظ

 وأنتم لكم، وإعفاف ستر فهن نسائكم، جماع الصيام ليالي في -المؤمنون

 تخونون كنتم أنكم هللا َعلِمَ  بعض، عن بعضكم يستغني ال لهن، وإعفاف ستر

 فاآلن عنكم، وخفف عليكم، وتاب فرحمكم عنه، نهاكم ما بفعل أنفسكم

 كله، الليل في واشربوا وكلوا الذرية، من لكم هللا قّدر ما واطلبوا جامعوهن،

 سواد عن وانفصاله الفجر ببياض الصادق الفجر طلوع لكم يتبين حتَّى

 حتَّى الفجر طلوع من المفطرات عن باإلمساك الصيام أكملوا ثم الليل،

 ذلك ألن المساجد؛ في معتكفون وأنتم النساء تجامعوا وال الشمس، تغيب

 تقربوها فال والحرام الحالل بين هللا حدود هي المذكورة األحكام تلك. يبطله

 هذا وبمثل الحرام، في يقع أن يوشك هللا حدود من اقترب من فإن أبًدا؛

 ما بفعل يتقونه لعلهم للناس آياته هللا يبين األحكام لتلك الجلي الواضح البيان

 .نهى ما وترك أمر

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

َعاءِ  تََعالَى هللافَأََمرَ  -2 اهُ  َعلَْيهِ  َوَخصَّ  بِالد   يَْستَِجيبَ  بِأَنْ  َوَوَعدَ  ِعبَاَدةً، َوَسمَّ

بَِعي   َخالِدُ  َوَكانَ  .لَهُمْ  " لَُكمْ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِي" في االمة لهذه َعِجْبتُ : يَقُولُ  الرَّ

َعاءِ  أََمَرهُمْ [ 60: غافر] َجابَِة، َوَوَعَدهُمْ  بِالد   َشْرطٌ  بَْينَهَُما َولَْيسَ  بِاإْلِ

عاءُ  الصحيح عن النعمان بن بشيروفي   َرب ُكمُ  َوقَالَ  قالَ  ثمَّ  العبادةُ  هوَ  الد 

 َجهَنَّمَ  َسيَْدُخلُونَ  ِعبَاَدتِي َعنْ  يَْستَْكبُِرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  لَُكمْ  أْستَِجبْ  اْدُعونِي

 َداِخِرينَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0083: الرقم أو الصفحة الترمذي
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 ماجة وابن ،( 0838) والترمذي ،( 5838) داود أبو أخرجه:  التخريج

(0909 ) 

عاءِ  على الحث  : الحديثِ  وفي  جزاءَ  الشَّديدُ  والوعيدُ  حاٍل، كل   في الد 

 .وُدعائِه هللاِ  ِعبادةِ  عن االستِْكبارِ 

ا وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ  صلَّى النَّبي   معَ  خَرجنا وفي الصحيح عن يزيد بن ثابت   فلمَّ

 أالَ  وقالَ ،  فعرفَها قالَ  فالنةُ  فقالوا عْنهُ  فسألَ  جديدٍ  بقبرٍ  هوَ  فإذا،  البقيعَ  وردَ 

 الَ  تفعلوا فالَ  قالَ  نؤذيَكَ  أن فَكِرهنا صائًما قائالً  كنتَ  قالوا بِها آذنتُموني

 فإنَّ  بِهِ  آذنتُموني إالَّ ،  أْظهِرُكم بينَ  كنتُ  ما مي تٌ  مْنكم ماتَ  ما أعرفنَّ 

 .أربًعا علْيهِ  فَكبَّرَ  خلفَهُ  فصفَْفنا القبرَ  أتى ثمَّ ،  رحمةٌ  لَهُ  علْيهِ  صالتي

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  ثابت بن يزيد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5089: الرقم أو الصفحة

 له، واللفظ( 5109) ماجه وابن ،(0000) النسائي أخرجه:  التخريج

 (.58830) وأحمد

 في يُدِرُكها لم لَمن القبرِ  على الجنازةِ  َصالةِ  َمشروعيَّةُ  :الحديثِ  وفي --5

 .المسِجدِ 

تِه على وَشفقتِه وسلَّم عليه هللا صلَّى رحمتِه َعظيمِ  بيانُ : وفيه --1  .أُمَّ

 ومناسبة الحديث صالة الجنازه دعاء 

 دعاكَ  إذا لسعدٍ  استِجب اللَّهمَ  وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0315: الرقم أو الصفحة الترمذي

 .عنه هللاُ  رِضيَ  وقَّاصٍ  أبي بنِ  لَِسعدِ  وفضلٌ  َمنقَبةٌ : الحديثِ  وفي

َماءِ  إلى لَْيلَةٍ  ُكلَّ  وتََعالَى تَبَاَركَ  َرب نَا يَْنِزلُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة   السَّ

ْنيَا  يَْسأَلُنِي َمن له فأْستَِجيبَ  يَْدُعونِي، َمن: يقولُ  اآلِخرُ  اللَّْيلِ  ثُلُثُ  يَْبقَى ِحينَ  الد 

 .له فأْغفِرَ  يَْستَْغفُِرنِي َمن فَأُْعِطيَهُ،
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5581: الرقم أو الصفحة

 (319) ومسلم له، واللفظ( 5581) البخاري أخرجه:  التخريج

الِة، وفضلِ  اللَّيل، ِمن األخيرِ  الث لثِ  فضلِ  بيانُ  الحديثِ  وفي  والد عاء الصَّ

 .فيه

 النهار أثناء والشرب كاألكل وحرمته الليل، أثناء في الجماع إباحة -1

 الشمس، غروب إلى الفجر طلوع من المفطرات، عن اإلمساك وجوب -1

 فال العبادات، جملة من الصيام ألن الجمهور رأي في الفجر قبل النية بشرط

 بنية إال يصح

 فَمن نََوى، ما واِلْمِرئٍ  بالن يَِّة، األْعَمالُ  الخطابوفي الصحيح عن عمر بن 

ِ  إلى ِهْجَرتُهُ  َكانَتْ  ِ  إلى فَِهْجَرتُهُ  وَرسولِهِ  هللاَّ  ِهْجَرتُهُ  َكانَتْ  وَمن وَرسولِِه، هللاَّ

ُجهَا، اْمَرأَةٍ  أوِ  يُِصيبُهَا لُِدْنيَا  .إلَْيهِ  هَاَجرَ  ما إلى فَِهْجَرتُهُ  يَتََزوَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  18: الرقم أو الصفحة البخاري

 باختالف( 5803) ومسلم له، واللفظ( 18) البخاري أخرجه:  التخريج

 .يسير

 قال جنب، وهو الفجر، عليه طلع من صوم صحة العلماء جمهور قرر -4

 ثم كالم، الصحابة بين فيه وقع كان وقد إجماعا، جائز وذلك: »العربي ابن

أحكام القرآن )  «صحيح صومه فإن جنبا، أصبح من أن على األمر استقر

88/5) 

ِ  َرسولَ  أنَّ وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 َمْرَواُن، وقَالَ  ويَُصوُم، يَْغتَِسُل، ثُمَّ  أْهلِِه، ِمن ُجنُبٌ  وهو الفَْجرُ  يُْدِرُكهُ  كانَ 

ْحَمنِ  لَِعْبدِ  ِ  أُْقِسمُ  الَحاِرِث، بنِ  الرَّ َعنَّ  باهللَّ  يَوَمئذٍ  وَمْرَواُن، هَُرْيَرةَ، أبَا بهَا لَتُقَر 

ْحَمِن، عبدُ  ذلكَ  فََكِرهَ : بَْكرٍ  أبو فَقَالَ  الَمِدينَةِ  علَى  بِذي نَْجتَِمعَ  أنْ  لَنَا قُد رَ  ثُمَّ  الرَّ

ْحَمنِ  عبدُ  فَقَالَ  أْرٌض، هُنَالِكَ  هَُرْيَرةَ  ألبِي وَكانَتْ  الُحلَْيفَِة،  هَُرْيَرةَ  ألبِي: الرَّ
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 قَْولَ  فََذَكرَ  لََك، أْذُكْرهُ  لَمْ  فيه َعلَيَّ  أْقَسمَ  َمْرَوانُ  ولَْواَل  أْمًرا لكَ  َذاِكرٌ  إن ي

ثَني َكذلكَ : فَقَالَ : َسلََمةَ  وأُم   َعائَِشةَ،  وقَالَ  أْعلَمُ  وهُنَّ  َعبَّاسٍ  بنُ  الفَْضلُ  حدَّ

اٌم، ِ  عبدِ  وابنُ  هَمَّ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   كانَ : هَُرْيَرةَ  أبِي عن ُعَمَر، بنِ  هللاَّ

لُ  بالفِْطرِ  يَأُْمرُ  وسلَّمَ   .أْسنَدُ  واألوَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  سلمة وأم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5801: الرقم أو الصفحة البخاري

 الفجر، قبل الحائض طهرت إذا: الجمهور قال: طهرت إذا الحائض -5

 تركت سواء وأجزأ، عليها الصوم وجب تصبح، حتى التطهر وتركت

 .كالجنب سهوا أو عمدا التطهر

 حجة عام احتجم وسلّم عليه هللا صلّى ألنه الصائم، تفطر ال الحجامة -6

 محرم وهو الوداع

 اْحتََجمَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 .َصائِمٌ  وهو واْحتََجمَ  ُمْحِرٌم، وهو

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5809: الرقم أو الصفحة البخاري

 على دليل الفجر طلوع إلى األكل جواز تعالى إباحته وفي: كثير ابن قال -7

 محبوب بها واألخذ الرخصة، باب من ألنه السحور، استحباب

ا وفي الصحيح عن عدي بن حاتم  األْبيَضُ  الَخْيطُ  لَُكمُ  يَتَبَيَّنَ  حتَّى: }نََزلَتْ  لَمَّ

 ِعقَالٍ  وإلَى أْسَوَد، ِعقَالٍ  إلى َعَمْدتُ [ 287: البقرة{ ]األْسَودِ  الَخْيطِ  ِمنَ 

 لِي، يَْستَبِينُ  فال اللَّْيِل، في أْنظُرُ  فََجَعْلتُ  ِوَساَدتِي، تَْحتَ  فََجَعْلتُهُما أْبيََض،

ِ  َرسولِ  علَى فََغَدْوتُ   ذلكَ  إنَّما: فَقالَ  ذلكَ  له فََذَكْرتُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .النَّهَارِ  وبَيَاضُ  اللَّْيلِ  َسَوادُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5853: الرقم أو الصفحة البخاري
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:  هو إنما ، طويلٌ  لعريضٌ  إًذا ِوساَدك إنَّ  وفي الصحيح عن عدي بن حاتم

 النّهارِ  بياضُ  و الليلِ  سوادُ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0031: الرقم أو الصفحة الجامع

 واْشَربُوا َوُكلُوا: }أُْنِزلَتْ : قالَ  ، الساعدي َسْعدٍ  بنِ  َسْهلِ  َعنْ وفي الصحيح 

 يَْنِزلْ  ولَمْ [ 287: البقرة{ ]األْسَودِ  الَخْيطِ  ِمنَ  األْبيَُض، الَخْيطُ  لَُكمُ  يَتَبَيَّنَ  حتَّى

ْومَ  أَراُدوا إَذا ِرَجالٌ  فَكانَ  ،[287: البقرة{ ]الفَْجرِ  ِمنَ }  في أَحُدهُمْ  َربَطَ  الصَّ

 ُرْؤيَتُهَُما، له يَتَبَيَّنَ  حتَّى يَأُْكلُ  يََزلْ  ولَمْ  األْسَوَد، والَخْيطَ  األْبيَضَ  الَخْيطَ  ِرْجلِهِ 

ُ  فأْنَزلَ   اللَّْيلَ  يَْعنِي إنَّما أنَّه فََعلُِموا[ 287: البقرة{ ]الفَْجرِ  ِمنَ : }بَْعدُ  هللاَّ

 .والنَّهَارَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5853: الرقم أو الصفحة البخاري

دٍ  أْصَحابُ  كانَ  وفي الصحيح عن البراء بن عازب  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

ُجلُ  كانَ  إَذا وسلَّمَ   يَأُْكلْ  لَمْ  يُْفِطرَ  أنْ  قَْبلَ  فَنَامَ  اإلْفطَاُر، فََحَضرَ  َصائًِما، الرَّ

 َصائًِما، كانَ  األْنَصاِريَّ  ِصْرَمةَ  بنَ  قَْيسَ  وإنَّ  يُْمِسَي، حتَّى يَوَمهُ  واَل  لَْيلَتَهُ 

ا  ولَِكنْ  ال: قالَتْ  طََعاٌم؟ أِعْنَدكِ : لَهَا فَقالَ  اْمَرأَتَهُ، أتَى اإلْفطَارُ  َحَضرَ  فَلَمَّ

ا اْمَرأَتُهُ، فََجاَءْتهُ  َعْينَاهُ، فََغلَبَْتهُ  يَْعَمُل، يَوَمهُ  وكانَ  لََك، فأْطلُبُ  أْنطَلِقُ   َرأَْتهُ  فَلَمَّ

ا لََك، َخْيبَةً : قالَتْ   هللاُ  َصلَّى للنبي   ذلكَ  فَُذِكرَ  عليه، ُغِشيَ  النَّهَارُ  اْنتََصفَ  فَلَمَّ

يَامِ  لَْيلَةَ  لَُكمْ  أُِحلَّ : }اآليَةُ  هِذه فَنََزلَتْ  وسلَّمَ  عليه فَثُ  الص  { نَِسائُِكمْ  إلى الرَّ

 حتَّى واْشَربُوا َوُكلُوا: }ونََزلَتْ  َشِديًدا، فََرًحا بهَا فَفَِرُحوا[ 287: البقرة]

 [.287: البقرة{ ]األْسَودِ  الَخْيطِ  ِمنَ  األْبيَضُ  الَخْيطُ  لَُكمُ  يَتَبَيَّنَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5851: الرقم أو الصفحة البخاري

 االعتكاف، في المباشرة ومنها ونواه، أوامر من هللا أحكام التزام يجب -8

 [599 آية( :  0) البقرة سورة] بالباطل األموال أكل -30
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امِ  إِلَى بِها َوتُْدلُوا بِاْلباِطلِ  بَْينَُكمْ  أَْموالَُكمْ  تَأُْكلُوا َوال  ِمنْ  فَِريقاً  لِتَأُْكلُوا اْلُحكَّ

ْثمِ  النَّاسِ  أَْموالِ   (599) تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  بِاإْلِ

 التفسير

 كالسرقة مشروع، غير بوجه بعضكم مال بعضكم يأخذ وال - 288

 أموال من طائفة لتأخذوا الحكام إلى بها تخاصموا وال والغش، والَغْصب

 على فاإلقدام ذلك، حرم هللا أن تعلمون وأنتم بالمعصية، متلبّسين الناس

 .عقوبة وأعظم قُْبًحا أشد بتحريمه العلم مع الذنب

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 مال بعضهم يأكل أن من المحمدية األمة أفراد جميع اآلية هذه منعت -2

 الحقوق، وجحد والغصوب والخداع القمار ذلك ويشمل حق، بغير بعض

 برضاه، اإلنسان أداه وإن الشريعة حّرمته أو المالك، نفس به تطيب ال وما

 أو الغيب معرفة ادعاء  »معناها   الكاهن وحلوان( الزانية) البغي كمهر

 النهي والمقصود والمستقبل، الماضي معرفة ادعاء: والعرافة التنجيم،

 «    .بالغيب العلم ادعاء ألنهما األمرين، عن

 .الحرام اللهو وجوه من وغيرها والخنازير الخمور وأثمان

 َملِيٍّ  علَى أَحُدُكمْ  أُْتبِعَ  فإذا ظُْلٌم، الَغنِي   َمْطلُ  روي البخاري  عن أبي هريرة

 .فَْليَْتبَعْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0093: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 5138) ومسلم ،(0099) البخاري أخرجه:  التخريج

 وعقوبتَهُ  عرَضهُ  يحل   الواجدِ  لي   وفي الصحيح عن الشريد بن سويد الثقفي

 لَهُ  يحبسُ  وعقوبتَهُ  لَهُ  يغلَّظُ  عرَضهُ  يحل   المباَركِ  ابنُ  قالَ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الثقفي سويد بن الشريد:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0309: الرقم أو داود الصفحة أبي
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 ،(0805) حديث قبل التضعيف بصيغة معلقاً  البخاري أخرجه:  التخريج

 ،(8398) والنسائي له، واللفظ( 0309) داود أبو موصوالً  وأخرجه

 (.53883) وأحمد ،(0803) ماجه وابن

 .الدَّينِ  أداءِ  في الُمعِسرِ  على التَّيسيرُ : الَحديثِ  وفي

 فاآلية مبطل، أنك تعلم وأنت لك القاضي يقضي أن: بالباطل األكل ومن -1

 غيره وأما األكل، في ظالم أنه يعلم وهو أكل، من على اإلثم أن في صريحة

 يقضي إنما ألنه القاضي، بقضاء حالال يصير ال والحرام. عليه إثم فال

 بالظاهر

 ألحنَ  يَكونَ  أن بعَضكم ولعلَّ  بَشرٌ  أنا إنَّما وفي الصحيح عن أبي هريرة

تِهِ   منَ  قطعةً  لَهُ  أقطعُ  فإنَّما قطعةً  أخيهِ  حق   من لَهُ  قطعتُ  فمن بعضٍ  من بُحجَّ

 النَّارِ 

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 | صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  5980: الرقم أو الصفحة

 ِعْندَ  ِخَصامٍ  َجلَبَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   َسِمعَ عن أم سلمة أم المؤمنين 

 أنْ  بَْعًضا فَلََعلَّ  الَخْصُم، يَأْتِينِي وإنَّه بََشٌر، أنَا إنَّما: فَقالَ  عليهم فََخَرجَ  بَابِِه،

 له قََضْيتُ  فَمن َصاِدٌق، أنَّه وأَْحِسبُ  بذلَك، له أْقِضي بَْعضٍ  ِمن أْبلَغَ  يَكونَ 

 .لِيََدْعهَا أوْ  فَْليَأُْخْذهَا النَّارِ  ِمنَ  قِْطَعةٌ  هي فإنَّما ُمْسلِمٍ  بَحق  

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3591: الرقم أو الصفحة البخاري

 .عنهم ُغي ب ما يَْعلَمون ال البََشرَ  أنَّ  :الحديثِ  في --5

ةِ  بَِمَواِضعِ  أَْدَرى الناسِ  بعضَ  أنَّ : وفيه --1 ف الُحجَّ  ِمن القولِ  وتصر 

 .بعضٍ 

 إقرارٍ  ِمن منه يَسمع بما الَخْصمِ  على يَقِضي إنَّما القاِضيَ  أنَّ : وفيه --1

نة أَْحَكَمْته ما َحَسبِ  على بي نات، أو وإنكارٍ   .ذلك في الس 
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يَ  أنَّ : وفيه --4  .الَمظالِمِ  أداءِ  في جائزٌ  التحر 

 .نَصٌّ  فيه يَُكنْ  لم فيما االجتهادُ  له الحاكمَ  أنَّ : وفيه --5

 على له ليقضوا ويرشوهم الحكام بأمواله يصانع أن لمؤمن يصح فال -1

 .حقه غير أو حقه من أكثر

 أنه: كثر أو قل «مال» اسم عليه وقع ما أخذ من أن على السنة أهل واتفق

 .أخذه عليه محرم وأنه بذلك، يفّسق

، تَْختَِصُمونَ  إنَُّكمْ  المؤمنين أم سلمة أم عن وفي الصحيح   بَْعَضُكمْ  ولََعلَّ  إلَيَّ

تِهِ  أْلَحنَ  يَكونَ  أنْ  ا نَْحوٍ  علَى له فأْقِضيَ  بَْعٍض، ِمن بُحجَّ  فَمن منه، أْسَمعُ  ممَّ

 .النَّارِ  ِمنَ  قِْطَعةً  به له أْقطَعُ  فإنَّما يَأُْخْذهُ، فال شيئًا، أِخيهِ  َحق   ِمن له قَطَْعتُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5350: الرقم أو الصفحة

 أَنْ  إاِلَّ  بِاْلبَاِطلِ  بَْينَُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  تَأُْكلُوا اَل :  قالَ  عبَّاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح 

جلُ  فَكانَ  ِمْنُكمْ  تََراضٍ  َعنْ  تَِجاَرةً  تَُكونَ   من أحدٍ  عندَ  يأُكلَ  أن يُحَرجُ  الرَّ

 لَْيسَ :  قال ، الن ورِ  في الَّتي اآليةُ  ذلكَ  فنََسخَ  ، اآليةُ  هذهِ  نَزلتْ  ما بعدَ  ، النَّاسِ 

ُجلُ  كانَ  أَْشتَاتًا قوله إلى تَأُْكلُوا أَنْ  ُجنَاحٌ  َعلَْيُكمْ  ُجلَ  يدُعو الغني   الرَّ  ِمن الرَّ

 ويقولُ  ، الحَرجُ :  والتَّجن حُ .  منه آكلَ  أن ألَُجن حَ  إن ي:  قالَ  ، الطَّعامِ  إلى أهلِه

ا يأكلُوا أن ذلكَ  في فأُِحلَّ .  ِمن ي بهِ  أحق   الِمسكينُ :   ، علَيهِ  هللاِ  اسمُ  ُذِكرَ  ِممَّ

 الكتابِ  أهلِ  طعامُ  وأُِحلَّ 

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

 | حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0310: الرقم أو الصفحة داود

 نْفسٍ  بِطيبِ  كان إذا غيِره، مالِ  ِمن المرءُ  يأُكلَ  أنْ  بأسَ  ال أنَّه :الحديثِ  وفي

 .بُيوتِهم في يأُكل الذين أقاربِه ِمن كان أو منه،

 آية( :  0) البقرة سورة] البر وحقيقة القمري بالشهر التوقيت -38

598] 
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لِلنَّاِس َواْلَحجِّ َولَْيَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا يَْسئَلُونََك َعِن اأْلَِهلَِّة قُْل ِهَي َمواقِيُت 

اْلبُيُوَت ِمْن ظُُهوِرها َولِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَّقى َوْأتُوا اْلبُيُوَت ِمْن أَْبوابِها َواتَّقُوا 

َ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن )  (598َّللاَّ

 التفسير

 مجيبًا قل أحوالها، وتغير األهلة تكوين عن -الرسول أيها- يسألونك - 287

 عباداتهم؛ أوقات بها يعرفون للناس، مواقيت إنها: ذلك حكمة عن إياهم

 في أوقاتهم ويعرفون الزكاة، في الَحْول وتََمام الصيام، وشهر الحج، كأشهر

 تأتوا أن والخير البر وليس. والديون الديات آجال كتحديد المعامالت؛

 في تزعمون كنتم كما- العمرة أو بالحج إحرامكم عند ظهورها من البيوت

 ولكن والباطن، الظاهر في هللا اتقى من بر   حقيقةً  البر ولكن -الجاهلية

 لم هللا ألن المشقة؛ عن وأبعد لكم أيسر فهو أبوابها، من للبيوت مجيئكم

 من وقاية هللا عذاب وبين بينكم واجعلوا عليكم، ومشقة عسر فيه بما يكلفكم

 .منه ترهبون مما والنجاة فيه، ترغبون ما بنيل تفلحون لعلكم الصالح، العمل

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 الشكليات ينبذ فهو النافع، والواقع والحياة الموضوعية دين اإلسالم -2

 ينفعهم بما االعتناء إلى الناس ويوجه فيها، نفع ال التي واألوضاع والمظاهر

 بمناسبة سابقة آية في تعالى هللا أبان لذا. والمصلحة بالخير عليهم ويعود

 البرّ  وإنما والمغارب، المشارق نحو باالتجاه هو ليس البرّ  أن القبلة تحويل

 .الصالح والعمل والتقوى اإلحسان هو

 من االستفادة وهي ونقصانه، القمر زيادة من الحكمة إلى اآلية هذه في ونبّه

 والمعامالت اآلجال ومعرفة الزمان وتوقيت الحساب ضبط في الهالل

 ومّدة والفطر، والصوم ،( العدد) المرأة عدة وأنواع والحج، واأليمان،

 هذه ونظير. العباد مصالح من ذلك غير إلى واألكرية، واإلجارات الحمل،

 :تعالى قوله اآلية
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 النَّهارِ  آيَةَ  َوَجَعْلنا اللَّْيِل، آيَةَ  فََمَحْونا آيَتَْيِن، َوالنَّهارَ  اللَّْيلَ  )َوَجَعْلنَا

نِينَ  َعَددَ  َولِتَْعلَُموا َربُِّكْم، ِمنْ  فَْضاًل  ُمْبِصَرةً،لِتَْبتَُغوا  اإلسراء] َواْلِحساَب( السِّ

53 /50] 

َرهُ  نُوراً، َواْلقََمرَ  ِضياًء، الشَّْمسَ  َجَعلَ  الَِّذي هُوَ : وقوله-*  لِتَْعلَُموا َمناِزلَ  َوقَدَّ

نِينَ  َعَددَ   من أيسر شهريا األهلّة وإحصاء ،[ 5/ 20 يونس] َواْلِحسابَ  الس 

 موضع إلى باإلشارة تشهر األيدي ألن شهرا، الشهر وسّمي. األيام إحصاء

 عليه ويدلون الرؤية،

 مواقيتَ  األهلَّةَ  هللاُ  جعل  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمروطلق بن علي

وا عليكم ُغمَّ  فإن ، لرؤيتِه وأَفِطروا ، لرؤيتِه فصوموا ، للناسِ   ثالثين فُعد 

 يوًما

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  علي بن وطلق عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0080: الرقم أو الجامع الصفحة صحيح

وفي التنبيه علي أتيان البيوت من أبوابها إشارة من هللا تعالي إلي البشر  --1

 في إتيان اي شيء من طريقه الحالل المباشر وفي ذلك 

ُ  َرِضيَ  البََراءَ  ما روي في الصحيح َسِمْعتُ   اآليَةُ  هِذه نََزلَتْ : يقولُ  عْنه، َّللاَّ

وا إَذا األْنَصارُ  َكانَتِ  فِينَا،  بُيُوتِِهْم، أْبَوابِ  قِبَلِ  ِمن يَْدُخلُوا لَمْ  وا،فََجاؤُ  َحج 

 ُعي رَ  فََكأنَّهُ  بَابِِه، قِبَلِ  ِمن فََدَخلَ  األْنَصاِر، ِمنَ  َرُجلٌ  فََجاءَ  ظُهُوِرهَا، ِمن ولَِكنْ 

 َمنِ  البِرَّ  ولَِكنَّ  ظُهُوِرهَا، ِمن البُيُوتَ  تَأْتُوا بأَنْ  البِر   َوليسَ : }فَنََزلَتْ  بذلَك،

 [.287: البقرة{ ]أْبَوابِهَا ِمن البُيُوتَ  وْأتُوا اتَّقَى،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5900: الرقم أو البخاري الصفحة

 (0003) ومسلم له، واللفظ( 5900) البخاري أخرجه:  التخريج

 وكانوا الُحمسَ  يدعونَ  قريشٌ  كانَتْ  عبد َّللا وفي الصحيح عن جابر بن

 يدخلونَ  ال العربِ  وسائرُ  األنصارُ  وكانَتِ  اإلحرامِ  في األبوابِ  منَ  يدخلونَ 

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  فبينَما ، اإلحرامِ  في األبوابِ  منَ   وسلَّمَ  آلهِ  وعلى علْيهِ  هللاَّ

 يا:  فقالوا ، األنصاريُّ  عامرٍ  بنُ  ةُ قُطي معهُ  وخرج بابِهِ  من فخرجَ  بستانٍ  في



121 
 

 ما:  فقال ؟ بابِهِ  من مَعكَ  خرج إنَّهُ  فاجرٌ  رجلٌ  عامرٍ  بنَ  قطيةَ  إن هللاِ  رسولَ 

 إن ي:  فقال ، فعْلتَ  كما ففعْلتُ  فعْلتَ  ، رأيتُكَ :  قال ، ؟ ذلك على حملَكَ 

 تَأْتُوا بِأَنْ  اْلبِر   لَْيسَ : َ وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فأنزلَ  ، دينُكَ  ديني إنَّ :  قال.  أَحَمسيٌّ 

 . أَْبَوابِهَا ِمنْ  اْلبُيُوتَ  َوْأتُوا اتَّقَى َمنِ  اْلبِرَّ  َولَِكنَّ  ظُهُوِرهَا ِمنْ  اْلبُيُوتَ 

 أسباب صحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 شرط على صحيح:  المحدث حكم خالصة|  00: الرقم أو الصفحة النزول

 مسلم

 والحاكم ،(5350(( )التفسير)) في حاتم أبي ابن أخرجه:  التخريج

(5333) 

( عامرٍ  بنُ  )قُطبةُ  الرويات مختلفة رواية جابر بن عبد هللا تخريج األنصاري 

( عامرٍ  بنُ  أو) قُطيةُ  أحمد شاكر  تخريج  هللا عبد بن جابر رواية األنصاري 

 الوداعي 

 ظاهرة انتفاخ األهلة 

 قَباًَل  الهاللُ  يَُرى أنْ  الساعةِ  اقترابِ  ِمنَ أخرج األلباني عن أنس بن مالك 

 الفَجأةِ  موتُ  يَظهَرَ  وأنْ  طُرقًا المساجدُ  تُتََّخذَ  وأنْ  لِلَْيلَتَْينِ :  فيُقالُ 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  1988: الرقم أو الصفحة

 بكر وأبو ،(8/581(( )الكبير الضعفاء)) في العقيلي أخرجه:  التخريج

 والطبراني مختصراً،( 0533(( )العلم وجواهر المجالسة)) في الدينوري

 له واللفظ( 8033(( )األوسط المعجم)) في

 من وغيره األثير ابن ذكره ما حسب -األهلة النتفاخ اللغوي فالمعنى

 أن غير من ووضوحه لعظمه طلوعه ساعة الهالل يُرى أن -اللغة أصحاب

: تقول والعرب األولى، الليلة في هو بينما ليلتين، ابن أنه فيُظنّ  يُتطلّب،

 .ذلك قبل رئي يكن لم إذا قَباَلً، الهالل رأينا
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 الساعة عالمات من عالمات ثالث على يشتمل الحديث هذا تفسير وفي

 :هي الصغرى،

 ليلتين، ابن كأنه الشهر من ليلة أول في كبيراً  منتفخاً  الهالل ظهور -2

 األهلة انتفاخ الساعة اقتراب من: وفيها للحديث األخرى الرواية ذلك وتفسر

 .الطبراني رواه. لليلتين فيقال لليلة الهالل يرى وأن

 تحية فيها المار يؤدي أن غير من وعبوراً  طرقاً  المساجد الناس اتخاذ -1

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن خزيمة ابن حديث المعنى لهذا ويشهد المسجد،

. ركعتين فيه يصلي ال بالمسجد الرجل يمر أن الساعة أشراط من إن: قال

 .فيه يصلي فال بالمسجد الرجل يجتاز أن: رواية وفي

 .العافية تعالى هللا نسأل الفجأة، موت -1

 األِهلَّةِ  انتفاخُ  الساَعةِ  اقترابِ  ِمنَ وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود 

 أبي بن وطلحة مالك بن وأنس هريرة وأبو مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  البصري والحسن والشعبي حدرد

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1989: الرقم أو الجامع الصفحة

 نَخلةَ  بطنَ  نزلنَا فلّما للعمرةِ  خرجناوفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  

 عباسٍ  ابن فلقينَا لليلتينِ  بعضهم وقال لثالثٍ  هو بعضهم فقال الهاللِ  رأينا

 أي قال لثالث بعضهم وقال لليلتينِ  هو بعضهم وقال الهاللَ  رأينا إنا له فقلنا

 هللاِ  رسولَ  إن رأيتموهُ  التي لليلةِ  هو فقال وكذا كذا ليلةَ  قلنا رأيتموهُ  ليلةٍ 

 الرؤيةِ  إلى مّدهُ  وسلم عليه هللا صلى

 سنن:  المصدر|  الدارقطني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0/033: الرقم أو الدارقطني الصفحة

(( المصنف)) في شيبة أبي وابن ،(5099) مسلم أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 0/535) والدارقطني يسير، باختالف( 8500)
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 ال وأنه الوقت، معرفة إلى فيه يحتاج مما ألنه بالذكر، الحج هللا أفرد وقد-1

 فإنها العرب، عليه كان ما بخالف وقته، عن النسيء أو التأجيل فيه يجوز

 .وفعلهم قولهم هللا فأبطل الشهور، وتبّدل بالعدد تحج كانت

 يصير ال إليه، ندب وال قربة، هللا يشرعه لم ما أن بيان اآلية هذه وفي -1

 قربة ليس بابها من ال ظهرها من الدار فدخول متقرب، به يتقرب بأن قربة

 .الشخص عليها يثاب

 هللا بتقوى باألمر اآليات من كثير في ونواهيه أوامره تعالى هللا وأّكد -4

 ما واتركوا به، أمركم ما فافعلوا هللا، اتقوا: والمعنى الفالح، إلى للوصول

 يديه، بين وقفتم إذا المفلحين من تكونوا أن رجاء أو غدا لتفلحوا عنه، نهاكم

 .والكمال التمام على فيجازيكم

 الى 580 اآليات( : 0) البقرة سورة] َّللا سبيل في القتال قواعد -31

581] 

ِ  َسبِيلِ  فِي َوقاتِلُوا َ  إِنَّ  تَْعتَُدوا َوال يُقاتِلُونَُكمْ  الَِّذينَ  َّللاَّ  اْلُمْعتَِدينَ  يُِحبُّ  ال َّللاَّ

 َواْلفِْتنَةُ  أَْخَرُجوُكمْ  َحْيثُ  ِمنْ  َوأَْخِرُجوُهمْ  ثَقِْفتُُموُهمْ  َحْيثُ  َواْقتُلُوُهمْ ( 580)

 فَإِنْ  فِيهِ  يُقاتِلُوُكمْ  َحتَّى اْلَحرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  تُقاتِلُوُهمْ  َوال اْلقَْتلِ  ِمنَ  أََشدُّ 

َ  فَإِنَّ  اْنتََهْوا فَإِنِ ( 585) اْلكافِِرينَ  َجزاءُ  َكذلِكَ  فَاْقتُلُوُهمْ  قاتَلُوُكمْ   َغفُورٌ  َّللاَّ

ينُ  َويَُكونَ  فِْتنَةٌ  تَُكونَ  ال َحتَّى َوقاتِلُوُهمْ ( 580) َرِحيمٌ  ِ  الدِّ  فاَل اْنتََهْوا فَإِنِ  ّلِِلَّ

ْهرُ ( 580) الظَّالِِمينَ  َعلَى إاِلَّ  ُعْدوانَ  ْهرِ  اْلَحرامُ  الشَّ  َواْلُحُرماتُ  اْلَحرامِ  بِالشَّ

َ  َواتَّقُوا َعلَْيُكمْ  اْعتَدى َما بِِمْثلِ  َعلَْيهِ  فَاْعتَُدوا َعلَْيُكمْ  اْعتَدى فََمنِ  قِصاصٌ   َّللاَّ

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا(588) اْلُمتَّقِينَ  َمعَ  َّللاَّ  بِأَْيِديُكمْ  تُْلقُوا َوال َّللاَّ

َ  إِنَّ  َوأَْحِسنُوا ةِ التَّْهلُكَ  إِلَى  (581) اْلُمْحِسنِينَ  يُِحبُّ  َّللاَّ

 التفسير 

 ليصدوكم الكفار من يقاتلونكم الذين -هللا كلمة رفع ابتغاء- وقاتلوا - 270

 أو والشيوخ، والنساء الصبيان بقتل هللا حدود تتجاوزوا وال هللا، دين عن

 شرع فيما لحدوده المتجاوزين يحب ال هللا إن ذلك، ونحو بالقتلى بالتمثيل

 .وحكم
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 أخرجوكم الَّذي المكان من وأخرجوهم لقيتموهم، حيث واقتلوهم - 272

 الكفر إلى ورجوعه دينه عن المؤمن بَصد   الحاصلة والفتنة مكة، وهو منه،

 حتَّى له تعظيًما الحرام المسجد عند بقتال تبدؤوهم وال. القتل من أعظم

 ومثل فاقتلوهم، الحرام المسجد في بالقتال بدؤوا فإن فيه، بالقتال يبدؤوكم

 .الكافرين جزاء يكون -الحرام المسجد في اعتدوا إذا قتلهم وهو- الجزاء هذا

 تاب لمن غفور هللا إن عنهم، فانتهوا وكفرهم قتالكم عن انتهوا فإن - 271

 .بالعقوبة يعاجلهم ال بهم رحيم السابقة، بذنوبهم يؤاخذهم فال

 هللا سبيل عن للناس َصدٌّ  وال شرك منهم يكون ال حتَّى الكفار وقاتلوا - 271

 عن وصدهم كفرهم عن انتهوا فإن هللا، دين الظاهر الدين ويكون كفر، وال

 عن والصد بالكفر الظالمين على إال عدوان ال فإنه قتالهم، فاتركوا هللا سبيل

 .هللا سبيل

 سنةَ  العمرة وأداء الحرم دخول من فيه هللا مّكنَكم الَّذي الحرام الشهر - 274

 الحرم عن المشركون فيه صدكم الَّذي الحرام الشهر عن ِعَوض هو َسبع،

، سنةَ   -واإلحرام الحرام والشهر الحرام البلد كحرمة- والُحرمات ِستٍّ

 بمثل فعاملوه فيها عليكم اعتدى فمن المعتدين، من القصاص فيها يجري

 وخافوا لحدوده المتجاوزين يحب ال هللا إن المماثلة، حد تتجاوزوا وال فعله،

 بالتوفيق له المتقين مع هللا أن واعلموا فيه، لكم أذن ما تجاوز في هللا

 .والتأييد

 إلى بأنفسكم تلقوا وال وغيره، الجهاد من هللا طاعة في المال وأنفقوا - 275

 يكون فيما بأنفسكم تلقوا بأن أو سبيله، في والبذل الجهاد تتركوا بأن الهالك،

 يحب هللا إن وأخالقكم، ومعامالتكم عباداتكم في وأحسنوا لهالككم، سببًا

 .للرشاد ويوفقهم الثواب، لهم فيعظم شؤونهم، كل في المحسنين

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 الدين وحرية الدعوة، وحماية العدوان لرد هللا سبيل في القتال شرع -2

 .اإللهي
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 أحد، على فيه اعتداء ال فهو والحق، بالعدل متصفا القتال تشريع كان -1

 التدمير منه الهدف وليس الحربية، الضرورة تقتضيه ما فيه يتجاوز وال

 النساء تقتل وال المقاتلين، غير يقتل فال المجرد، اإلرهاب وال والتخريب،

 تقطع وال والشيوخ، والمرضى والعجزة الرهبان من ونحوهم والصبيان

 الوصايا في جاء كما لمأكلة، إال الحيوانات تذبح وال والثمار، الزروع

 .الراشدين الخلفاء ووصايا النبوية

 في أصال منفي فذلك اإلسالم، اعتناق على الناس إلكراه القتال يكن لم -1

ينِ  فِي إِْكراهَ  ال: منها كثيرة بآيات القرآن، شريعة  أَفَأَْنتَ [ 156/ 1 البقرة] الد 

 [ .77/ 20 يونس] ُمْؤِمنِينَ  يَُكونُوا َحتَّى النَّاسَ  تُْكِرهُ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  كانَ   األسلمي الحصيب بن بريدة وفي الصحيح عن  هللاَّ

رَ  إَذا َوَسلَّمَ  عليه تِهِ  في أَْوَصاهُ  َسِريٍَّة، أَوْ  َجْيٍش، علَى أَِميًرا أَمَّ  بتَْقَوى َخاصَّ

 هللاِ، َسبيلِ  في هللاِ  باْسمِ  اْغُزوا: قالَ  ثُمَّ  َخْيًرا، الُمْسلِِمينَ  ِمنَ  معهُ  َوَمن هللاِ،

ِ، َكفَرَ  َمن قَاتِلُوا  تَْقتُلُوا َواَل  تَْمثُلُوا، َواَل  تَْغِدُروا، َواَل  تَُغل وا، َواَل  اْغُزوا باهللَّ

كَ  لَقِيتَ  وإَذا َولِيًدا،  ِخاَلٍل، أَوْ  ِخَصاٍل، ثاََلثِ  إلى فَاْدُعهُمْ  ،الُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َعُدوَّ

 فإنْ  اإلْساَلِم، إلى اْدُعهُمْ  ثُمَّ  عْنهْم، َوُكفَّ  منهْم، فَاْقبَلْ  أََجابُوكَ  ما فأيَّتُهُنَّ 

لِ  إلى اْدُعهُمْ  ثُمَّ  عْنهْم، َوُكفَّ  منهْم، فَاْقبَلْ  أََجابُوَك،  َدارِ  إلى َداِرِهمْ  ِمن التََّحو 

 علَى ما َوعليهم لِْلُمهَاِجِريَن، ما فَلَهُمْ  ذلكَ  فََعلُوا إنْ  أنَّهُمْ  َوأَْخبِْرهُمْ  الُمهَاِجِريَن،

لُوا أَنْ  أَبَْوا فإنْ  الُمهَاِجِريَن،  َكأَْعَرابِ  يَكونُونَ  أنَّهُمْ  فَأَْخبِْرهُمْ  منها، يَتََحوَّ

 لهمْ  يَكونُ  َواَل  الُمْؤِمنِيَن، علَى يَْجِري الذي هللاِ  ُحْكمُ  عليهم يَْجِري الُمْسلِِميَن،

 فََسْلهُمُ  أَبَْوا هُمْ  فإنْ  الُمْسلِِميَن، مع يَُجاِهُدوا أَنْ  إالَّ  شيءٌ  َواْلفَْيءِ  الَغنِيَمةِ  في

ِ  فَاْستَِعنْ  أَبَْوا هُمْ  فإنْ  عْنهْم، َوُكفَّ  منهْم، فَاْقبَلْ  أََجابُوكَ  هُمْ  فإنْ  الِجْزيَةَ،  باهللَّ

ةَ  لهمْ  تَْجَعلَ  أَنْ  فأَراُدوكَ  ِحْصنٍ  أَْهلَ  َحاَصْرتَ  وإَذا اتِْلهُْم،َوقَ  ةَ  هللاِ، ِذمَّ  َوِذمَّ

ةَ  لهمْ  تَْجَعلْ  فال نَبِي ِه، ةَ  َواَل  هللاِ، ِذمَّ تَكَ  لهمْ  اْجَعلْ  َولَِكنِ  نَبِي ِه، ِذمَّ ةَ  ِذمَّ  َوِذمَّ

ةَ  تُْخفُِروا أَنْ  ِمن أَْهَونُ  أَْصَحابُِكمْ  َوِذَممَ  ِذَمَمُكمْ  تُْخفُِروا أَنْ  فإنَُّكمْ  أَْصَحابَِك،  ِذمَّ

ةَ  هللاِ   ُحْكمِ  علَى تُْنِزلَهُمْ  أَنْ  فأَراُدوكَ  ِحْصنٍ  أَْهلَ  َحاَصْرتَ  وإَذا َرسولِِه، َوِذمَّ

 تَْدِري ال فإنَّكَ  ُحْكِمَك، علَى أَْنِزْلهُمْ  َولَِكنْ  هللاِ، ُحْكمِ  علَى تُْنِزْلهُمْ  فال هللاِ،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  كانَ : رواية وفي. اَل  أَمْ  فيهم هللاِ  ُحْكمَ  أَتُِصيبُ   َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 .ُسْفيَانَ  َحديثِ  بَمْعنَى الَحِديثَ  َوَساقَ  فأْوَصاهُ، َدَعاهُ  َسِريَّةً  أَوْ  أَِميًرا، بََعثَ  إَذا
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:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5305: الرقم أو مسلم الصفحة صحيح

 .الَغْزوِ  آدابِ  بيانُ  :الحديثِ  في --5

 .الَغْزوِ  قَْبلَ  الُجيوشِ  أِلَُمراءِ  وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي   َوِصيَّةُ : وفيه --1

 .البُعوثِ  على األَُمراءَ  اإلمامِ  تأميرُ : وفيه --1

 الدنايا عن مترفعة بالضعفاء، رحيمة منصفة، أمة التاريخ يشهد لم -4

 قادة من المنصفون بذلك اعترف كما اإلسالم، أمة مثل األمور، وسفساف

 عرف ما: »لوبون جوستاف الفرنسي الفيلسوف قال الغرب، في الفكر

 والجهلة الحاقدون يزعمه ما أما.  «العرب من أرحم وال أعدل فاتحا التاريخ

 الدفين الحقد أمالها فرية مجرد فهو بالسيف، قام دين اإلسالم أن من

 .والواقع التاريخ وكذبها الحقائق وتشوية

ا وقاص أبي بن وفي الصحيح  عن سعد ةَ  فتحِ  يومُ  كانَ  لمَّ  رسولُ  أمَّنَ  ، َمكَّ

 ِ ُ  صلَّى هللاَّ  ، اقتُلوهم:  وقالَ  وامرأتينِ  نفَرٍ  أربَعةَ  إالَّ  ، النَّاسَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ِ  وعبدُ  َجْهلٍ  أبي ابنُ  ِعْكرمةُ  ، الَكعبةِ  بأَستارِ  متَعل قينَ  وَجدتُموهم وإن  بنُ  هللاَّ

ِ  وعبدُ  صبابةَ  بنُ  ومقيسُ  خطلٍ   كانَ  أما:  فقالَ  السَّرحِ  أبي ابنِ  سعدِ  بنُ  هللاَّ

:  فقالوا فيقتلُهُ  بيعتِهِ  عن يدي كفَفتُ  رآني حيثُ  هذا إلى يقومُ  رشيدٌ  رجلٌ  فيُكم

ِ  رسولَ  يا يُدرينا وما  ال إنَّهُ :  قالَ  ؟ بعينِكَ  إلينا أوأمات هالَّ  ، نَفِسكَ  في ما هللاَّ

 أعينٍ  خائنةُ  لَهُ  يَكونَ  أن لنبيٍّ  ينبَغي

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8039: الرقم أو النسائي الصفحة

 .يُقتَلُ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبي   سابَّ  أنَّ  :الحديثِ  وفي --5

 .َحدٌّ  عليه أحًدا تُِعيذُ  ال الكعبةَ  أنَّ : وفيه --1

 .المهالِكِ  ِمن للنجاةِ  سببٌ  وأنَّه تعالَى، هللِ  اإلخالصِ  فَضلُ : وفيه --1

الةُ  عليه لألنبياءِ  األخالقِ  َمكارمِ  بيانُ : وفيه --4  . والسَّالمُ  الصَّ
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بَْيرِ  اْبنِ  فِْتنَةِ  في َرُجاَلنِ  أَتَاهُ  عمر بن وفي الصحيح  أن عبدَّللا  إنَّ : فَقَااَل  الز 

 فَما وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبي   وَصاِحبُ  ُعَمَر، ابنُ  وأَْنتَ  َصنَُعوا النَّاسَ 

َ  أنَّ  يَْمنَُعنِي فَقَالَ  تَْخُرَج؟ أنْ  يَْمنَُعكَ  مَ  هللاَّ ُ  يَقُلِ  ألَمْ : فَقَااَل  أِخي َدمَ  َحرَّ : هللاَّ

 تَُكنْ  لَمْ  حتَّى قَاتَْلنَا: فَقَالَ  ( سورة األنفال 17)،{فِْتنَةٌ  تَُكونَ  ال حتَّى َوقَاتِلُوهُمْ }

ينُ  وكانَ  فِْتنَةٌ، ِ، الد  ينُ  ويَكونَ  فِْتنَةٌ، تَُكونَ  حتَّى تُقَاتِلُوا أنْ  تُِريُدونَ  وأَْنتُمْ  هلِلَّ  الد 

ِ، لَِغْيرِ   هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8150: الرقم أو الصفحة البخاري

ْحَمنِ  عبدِ  أبَا يَا : أن رجالن أتي عبد َّللا بن عمر فقاال وفي الصحيح  أاَل  الرَّ

ُ  َذَكرَ  ما تَْسَمعُ  ( سورة 7){اْقتَتَلُوا الُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  طَائِفَتَانِ  َوإنْ : }ِكتَابِهِ  في هللاَّ

ُ  َذَكرَ  كما تُقَاتِلَ  ال أنْ  يَْمنَُعكَ  فَما اآليَِة، آِخرِ  إلى الحجرات   ِكتَابِِه؟ في هللاَّ

 بهِذه أْغتَرَّ  أنْ  ِمن إلَيَّ  أَحب   أُقَاتُِل، واَل  اآليَةِ  بهِذه أْغتَر   أِخي اْبنَ  يا: فَقالَ 

ُ  يقولُ  الَّتي اآليَِة، ًدا ُمْؤِمنًا يَْقتُلْ  َوَمن: }تََعالَى هللاَّ  فإنَّ : قالَ  آِخِرهَا، إلى{ ُمتََعم 

 َ  َعْهدِ  علَى فََعْلنَا قدْ : ُعَمرَ  ابنُ  قالَ  ،{فِْتنَةٌ  تَُكونَ  ال حتَّى َوقَاتِلُوهُمْ : }يقولُ  هللاَّ

ِ  َرسولِ  ُجلُ  فَكانَ  قَلِياًل، اإلْساَلمُ  كانَ  إذْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  في يُْفتَنُ  الرَّ

ا ِدينِهِ  ا يَْقتُلُونَهُ  إمَّ ا فِْتنَةٌ، تَُكنْ  فَلَمْ  اإلْساَلمُ  َكثُرَ  حتَّى يُوثِقُونَهُ، وإمَّ  أنَّه َرأَى فَلَمَّ

، في قَْولُكَ  فَما: قالَ  يُِريُد، فِيما يَُوافِقُهُ  ال  ما: ُعَمرَ  ابنُ  قالَ  وُعْثَماَن؟ َعلِيٍّ

، في قَْولِي ا وُعْثَماَن؟ َعلِيٍّ ُ  فَكانَ : ُعْثَمانُ  أمَّ  يَْعفُوَ  أنْ  فََكِرْهتُمْ  عْنه َعفَا قدْ  هللاَّ

ا عْنه، ِ  َرسولِ  َعم   فَابنُ : َعلِيٌّ  وأَمَّ  وأََشارَ  - وَختَنُهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 تََرْونَ  َحْيثُ  - بْنتُهُ  أوْ  - اْبنَتُهُ  وهِذه - بيَِدهِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8310: الرقم أو الصفحة البخاري

 وفَضائلِ  القرآِن، بتَأويلِ  عنهما هللا رضي ُعمرَ  ابنِ  ِعلمُ  :الحديث وفي

حابِة،  .المستفتِي بحالِ  وبَصِره فِقِهه وَعظيمُ  لهم، َصْدِره وسالمةُ  الصَّ

 الشَّْهرِ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ : ؟ قولُهفي  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

وا المشركين أنَّ  وذلك؟ َكبِيرٌ  فِيهِ  قِتَالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتَالٍ  اْلَحَرامِ   هللاِ  رسولَ  صد 

وه ، وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى  هللاُ  ففتَح ، حرامٍ  شهرٍ  في الحرامِ  المسجدِ  َعنِ  ورد 
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 هللاِ  رسولِ  على المشركون فعاب ، المقبلِ  العامِ  منَ  حرامٍ  شهرٍ  في نبي ه على

 َعنْ  َوَصدٌّ : ؟ وعز جل هللاُ  فقال ، حرامٍ  شهرٍ  في القتالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى

 القتلِ  منَ ؟ هللاِ  ِعْندَ  أَْكبَرُ  ِمْنهُ  أَْهلِهِ  َوإِْخَراجُ  اْلَحَرامِ  َواْلَمْسِجدِ  بِهِ  َوُكْفرٌ  هللاِ  َسبِيلِ 

 ِمنَ  ُمقبلٌ  وهو الحضرمي   بنَ  عمروَ  فلَقوا ، سريةً  بَعث محمًدا وأنَّ  ، فيه

لَ  ُجمادى ِمنْ  ليلةٍ  آِخرَ  ، الطائفِ   محمدٍ  أصحابَ  وأنَّ  ، رجبٍ  ِمنْ  ليلةٍ  وأوَّ

 أولَ  وكانت ، ُجمادى ِمنْ  الليلةَ  تلك أنَّ  يظُنون كانوا وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى

 يُعي ُرونه أرسلوا المشركين وأنَّ  ، واحدٌ  منهم رجلٌ  فقتَله ، يشُعروا ولم رجبٍ 

 فِيهِ  قِتَالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتَالٍ  اْلَحَرامِ  الشَّْهرِ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ : ؟ وعز جل هللاُ  فقال ، بذلك

 ، الحرامِ  والمسجدِ  ، به وكفرٌ  ، هللاِ  سبيلِ  عنْ  صدٌّ  منه أكبرُ  ذلك وغيرُ ؟ َكبِيرٌ 

 محمدٌ  أصاب الذي ِمنَ  أكبرُ  الحرامِ  المسجدِ  أهلِ  إخراجُ  ، منه أهله وإخراجُ 

 أشد   باهللِ  والشركُ  ،

:  المصدر|  الطبري جرير ابن:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0/833: الرقم أو الطبري الصفحة تفسير

 صحيح

 [583 الى 583 اآليات( : 0) البقرة سورة] والعمرة الحج أحكام -33

وا ِ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَتِمُّ  تَْحلِقُوا َوال اْلَهْديِ  ِمنَ  اْستَْيَسرَ  فََما أُْحِصْرتُمْ  فَإِنْ  ّلِِلَّ

 َرْأِسهِ  ِمنْ  أَذىً  بِهِ  أَوْ  َمِريضاً  ِمْنُكمْ  كانَ  فََمنْ  َمِحلَّهُ  اْلَهْديُ  يَْبلُغَ  َحتَّى ُرُؤَسُكمْ 

 اْلَحجِّ  إِلَى بِاْلعُْمَرةِ  تََمتَّعَ  فََمنْ  أَِمْنتُمْ  فَإِذا نُُسكٍ  أَوْ  َصَدقَةٍ  أَوْ  ِصيامٍ  ِمنْ  فَفِْديَةٌ 

 إِذا َوَسْبَعةٍ  اْلَحجِّ  فِي أَيَّامٍ  ثاَلثَةِ  فَِصيامُ  يَِجدْ  لَمْ  فََمنْ  اْلَهْديِ  ِمنَ  اْستَْيَسرَ  فََما

 اْلَحرامِ  اْلَمْسِجدِ  حاِضِري أَْهلُهُ  يَُكنْ  لَمْ  لَِمنْ  ذلِكَ  كاِملَةٌ  َعَشَرةٌ  تِْلكَ  َرَجْعتُمْ 

َ  َواتَّقُوا َ  أَنَّ  َواْعلَُموا َّللاَّ  فََمنْ  َمْعلُوماتٌ  أَْشُهرٌ  اْلَحجُّ ( 583) اْلِعقابِ  َشِديدُ  َّللاَّ

 ِمنْ  تَْفَعلُوا َوما اْلَحجِّ  فِي ِجدالَ  َوال فُُسوقَ  َوال َرفَثَ  فاَل اْلَحجَّ  فِيِهنَّ  فََرضَ 

ُ  يَْعلَْمهُ  َخْيرٍ  ُدوا َّللاَّ ادِ  َخْيرَ  فَإِنَّ  َوتََزوَّ  اأْلَْلبابِ  أُولِي يا َواتَّقُونِ  التَّْقوى الزَّ

(583) 

 التفسير 

ين، والعمرة الحج وأدوا - 276  من ُمنِْعتُم فإذا تعالى، هللاِ  وجه مبتغين تامَّ

؛ أو بمرض إتمامهما  أو اإلبل من- الهدي من تيسر ما بذبح فعليكم بعدوٍّ
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 حتَّى تقصروها أو رؤوسكم تحلقوا وال. إحرامكم من لتتحلَّلوا -الغنم أو البقر

 فليذبح الحرم من ممنوًعا كان فإن ذبحه، فيه يحل الَّذي الموضع الهدي يبلغ

 وما النحر يوم الحرم في فليذبح الحرم من ممنوع غير كان وإن ُمنع، حيث

 رأسه؛ شعر من أذى به أو مريًضا، منكم كان فمن. التشريق أيام من بعده

 عن يفدي أن وعليه عليه، حرج فال ذلك، بسبب رأسه فََحلَق ونحوه، كقمل

 أو الحرم، مساكين من مساكين ستة بإطعام أو أيام، ثالثة بصيام إما ذلك؛

 منكم استمتع فمن خائفين غير كنتم فإذا الحرم، فقراء على توزع شاة بذبح

 اإلحرام محظورات من عليه حُرمَ  بما وتمتع الحج، أشهر في العمرة بأداء

 سبعة يشترك أو شاة من له تيسر ما فليذبح عامه؛ من بالحج يحرم أن إلى

 أيام من أيام ثالثة صيام فعليه الهدي على يقدر لم فإذا بقرة، أو بعير ذبح في

 ليكون أهله، إلى رجوعه بعد أيام سبعة صيام وعليه منه، بداًل  المناسك

 للعاجز الصيام أو الهدي وجوب مع التمتع ذلك كاملة، عشرة األيام مجموع

 حاجة ال ألنهم الحرم؛ من قريبًا يقيم ومن الحرم أهل لغير هو الهدي عن

 التمتع عن الطواف مطلق يكفيهم بالحرم لوجودهم فهم التمتع إلى بهم

 أن واعلموا حدوده، وتعظيم شرع، ما باتباع هللا واتقوا الحج، إلى بالعمرة

 .أمره خالف لمن العقاب شديد هللا

 ذي بعشر وتنتهي شوال، بشهر تبدأ معلومات، أشهر الحج وقت - 277

 عليه َحُرمَ  به؛ وأحرم األشهر هذه في الحج نفسه على أوجب فمن الحجة،

 بارتكاب هللا طاعة عن الخروج ُحْرمة حقه في ويتأكد ومقدماته، الجماع

 الغضب إلى المؤدي الجدال عليه ويحرم والمكان، الزمان لعظم المعاصي؛

 أداء على واستعينوا. به فيجازيكم هللا يعلمه خير من تفعلوا وما والخصومة،

 ما خير أن واعلموا وشراب، طعام من إليه تحتاجون ما بأخذ الحج

 أوامري بامتثال فخافوني تعالى، هللا تقوى هو شؤونكم كل في به تستعينون

 .السليمة العقول ذوي يا نواهيّ  واجثناب

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 وإسماعيل إبراهيم عهد من الجاهلية، عرب بين معروفا الحج كان -5

 الشرك أنواع من فيه ما أبطل أن بعد اإلسالم وأقره السالم، عليهما

 .المناسك بعض فيه وزاد والمنكرات،
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ِ : تعالى بقوله الهجرة من ست سنة المسلمين على تعالى هللا فرضه وقد  َوهلِلَّ

 وكانت[ 77/ 1 عمران آل] َسبِياًل  إِلَْيهِ  اْستَطاعَ  َمنِ  اْلبَْيتِ  ِحج   النَّاسِ  َعلَى

 حج ثم عنه، هللا رضي بكر أبي بإمرة تسع سنة المسلمون حجها حجة أول

 الذين بالمشركين بكر أبو أّذن وفيها عشر، سنة وسلّم عليه هللا صلّى النّبي

 نََجٌس، اْلُمْشِرُكونَ  إِنََّما اآلية ونزلت مشرك، العام هذا بعد يطوف أال: حجوا

 [ .18/ 7 التوبة] هذا عاِمِهمْ  بَْعدَ  اْلَحرامَ  اْلَمْسِجدَ  يَْقَربُوا فاَل

 والحنين الشوق ملؤها بقلوب يهرعون التاريخ ذلك منذ المسلمون واستمر

 المشارق في األقطار مختلف من عام، كل الحرام هللا بيت إلى والتعظيم

 أوامر بتلبية أصواتهم وترتفع تعالى، باهلل اإليمان راية تظللهم والمغارب،

 من أنفسهم تطهير قاصدين المهيبة، المواقف لتلك نفوسهم وتخشع هللا،

 وتحركاتهم صفوفهم في وهم اإللهية، األوامر ومخالفة العصيان شوائب

 سيد بين تفرقة دون المساواة، بمعنى وفعليا ماديا منصهرون الجماعية

 الدنيا مظاهر من ومتجردون وفقير، وغني ومحكوم وحاكم ومسود

 مثل عالميا، ومؤتمرا كثيفا تجمعا العالم أنحاء في تجد تكاد فال وزينتها،

 من واأللسنة واأللوان الجنسيات مختلف فيه تجد حيث عام، كل الحج مؤتمر

 .العالم أنحاء كل

 في وبدؤوا فيهما، شرعوا قد المسلمين بأن مشعر باإلتمام والتعبير -1

 سنة في وقعت التي العمرة تسمى ولذلك عنها، وصدوا ست سنة العمرة

وا: تعالى قوله ودل. القضاء عمرة سبع ِ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَتِم   وجوب على هلِلَّ

 بالهدي  منهما حل إذا عدو أو بمرض أحصر من على القضاء

وا} عباس بن وفي الصحيح عن عبدَّللا ِ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَتِم   فَإِنْ  هلِلَّ

جلُ  أُحِصرَ  إذا: قال ،[276: البقرة{ ]أُْحِصْرتُمْ   َواَل } بالهَْدِي، بَعثَ  الرَّ

 ِمنْ  أًَذى بِهِ  أَوْ  َمِريًضا ِمْنُكمْ  َكانَ  فََمنْ  َمِحلَّهُ  اْلهَْديُ  يَْبلُغَ  َحتَّى ُرُؤوَسُكمْ  تَْحلِقُوا

 أيَّاٍم، ثالثةِ  فصيامُ  ،[276: البقرة{ ]نُُسكٍ  أَوْ  َصَدقَةٍ  أَوْ  ِصيَامٍ  ِمنْ  فَفِْديَةٌ  َرْأِسهِ 

لَ  فإنْ   أو َصدقٍة، أو صياٍم، من فِديةٌ  فعليه َمِحلَّه الهَْديُ  يبلُغَ  أنْ  قبلَ  فحلَقَ  عجَّ

 نِصفُ  مسكينٍ  كل   مساكيَن، ِستَّةِ  على تَصدَّقَ  أو أيَّاٍم، ثالثةِ  صيامُ : نُُسكٍ 

ا أِمنَ  فإذا شاةٌ، والن ُسكُ  صاٍع، { اْلَحج   إِلَى بِاْلُعْمَرةِ  تََمتَّعَ  فََمنْ } به، كان ممَّ

ةٌ، فعليه ذلك، َوجِهه في َمضى فإنْ  ،[276: البقرة] رَ  وإنْ  َحجَّ  إلى الُعمرةَ  أخَّ
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ةٌ  فعليه قابٍل،  فََمنْ } ،[276: البقرة{ ]اْلهَْديِ  ِمنَ  اْستَْيَسرَ  فََما} وُعمرةٌ، َحجَّ

 َعَرفةَ  يومُ  آِخُرها ،[276: البقرة{ ]اْلَحج   فِي أَيَّامٍ  ثاََلثَةِ  فَِصيَامُ  يَِجدْ  لَمْ 

 بنِ  لسعيدِ  ذلك فذَكْرتُ : إبراهيمُ  قال ،[276: البقرة{ ]َرَجْعتُمْ  إَِذا َوَسْبَعةٍ }

 .ثاَلثينَ  وعقَدَ  عبَّاٍس، ابنِ  قولُ  هذا: فقال ُجبَيٍر،

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

 المحدث حكم خالصة|  510/ 51: الرقم أو اآلثار الصفحة مشكل تخريج

 .الشيخين رجال ثقات رجاله: 

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ    وفي الصحيح ، ُمْتَعةِ  عن ُسئِلَ  أنَّه ،عْنهَما َّللاَّ  الَحج 

 في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   وأَْزَواجُ  واألْنَصاُر، الُمهَاِجُروَن، أهَلَّ : فَقالَ 

ةِ  ا وأَْهلَْلنَا، الَوَداِع، َحجَّ ِ  َرسولُ  قالَ  َمكَّةَ، قَِدْمنَا فَلَمَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

فَا بالبَْيِت، فَطُْفنَا الهَْديَ  قَلَّدَ  َمن إالَّ  ُعْمَرةً، بالَحج   إْهاَللَُكمْ  اْجَعلُوا  وبِالصَّ

 له يَِحل   ال فإنَّه الهَْدَي، قَلَّدَ  َمن: وقالَ  الث يَاَب، ولَبِْسنَا الن َساَء، وأَتَْينَا والَمْرَوِة،

، نُِهلَّ  أنْ  التَّْرِويَةِ  َعِشيَّةَ  أَمَرنَا ثُمَّ  َمِحلَّهُ  ْديُ الهَ  يَْبلُغَ  حتَّى  ِمنَ  فََرْغنَا فَإَِذا بالَحج 

فَا بالبَْيِت، فَطُْفنَا ِجْئنَا الَمنَاِسِك، نَا تَمَّ  فقَدْ  والَمْرَوِة، وبِالصَّ  الهَْدُي، وَعلَْينَا َحج 

ُ  قالَ  كما  في أيَّامٍ  ثاََلثَةِ  فَِصيَامُ  يَِجدْ  لَمْ  فَمن الهَْدِي، ِمنَ  اْستَْيَسرَ  فَما: }تََعالَى هللاَّ

، اةُ  أْمَصاِرُكْم، إلى[: 276: البقرة{ ]َرَجْعتُمْ  إَذا وَسْبَعةٍ  الَحج   تَْجِزي، الشَّ

َ  فإنَّ  والُعْمَرِة، الَحج   بْينَ  َعاٍم، في نُُسَكْينِ  فََجَمُعوا  ِكتَابِِه، في أْنَزلَهُ  تََعالَى هللاَّ

ةَ  أْهلِ  غيرَ  لِلنَّاسِ  وأَبَاَحهُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى نَبِي هُ  وَسنَّهُ  ُ  قالَ  َمكَّ  ذلكَ : }هللاَّ

 الَحج   وأَْشهُرُ [ 276: البقرة{ ]الَحَرامِ  الَمْسِجدِ  َحاِضِري أْهلُهُ  يَُكنْ  لَمْ  لَِمن

ُ  َذَكرَ  الَّتي الٌ : ِكتَابهِ  في تََعالَى هللاَّ ِة، وُذو القَْعَدةِ  وُذو َشوَّ  في تََمتَّعَ  فَمن الَحجَّ

فَثُ  َصْومٌ  أوْ  َدمٌ  فَعليه األْشهُِر، هِذه  المعاِصي،: والفُُسوقُ  الِجَماُع،: والرَّ

 .الِمَراءُ : والِجَدالُ 

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

 [معلق: ] المحدث حكم خالصة|  5130: الرقم أو البخاري الصفحة

 فأسلمتُ  نصرانيًّا أعرابيًّا رجالً  كنتُ  معبد بن وفي الصحيح عن الصبي

 إن ي هناهُ  يا لَهُ  فقلتُ  ثرملةَ  بنُ  هذيمُ  لَهُ  يقالُ  عشيرتي من رجالً  فأتيتُ 

 بأن لي فَكيفَ  عليَّ  َمكتوبينِ  والعمرةَ  الحجَّ  وجدتُ  وإن ي الِجهادِ  على حريصٌ 



132 
 

ا مًعا بِهما فأَهللتُ . اْلهدي منَ  استيسرَ  ما واذبح اجمْعهما قالَ  أجمَعهما  فلمَّ

 جميًعا بِهما أُهل   وأنا صوحانَ  بنُ  وزيدُ  ربيعةَ  بنُ  سلمانُ  لقيني العذيبَ  أتيتُ 

 حتَّى جبلٌ  عليَّ  ألقىَ  فَكأنَّما قالَ . بعيِره من بأفقَهَ  هذا ما لآلخرِ  أحُدهما فقالَ 

 أعرابيًّا رجالً  كنتُ  إن ي المؤمنينَ  أميرَ  يا لَهُ  فقلتُ  الخطَّابِ  بنَ  عمرَ  أتيتُ 

 والعمرةَ  الحجَّ  وجدتُ  وإن ي الِجهادِ  على حريصٌ  وأنا أسلمتُ  وإن ي نصرانيًّا

 منَ  استيسرَ  ما واذبح اجمْعهما لي فقالَ  قومي من رجالً  فأتيتُ  علىَّ  َمكتوبينِ 

 نبي كَ  لسنَّةِ  هديتَ  عنه هللا رضي عمرُ  لي فقالَ . مًعا بِهما أَهللتُ  وإن ي اْلهديِ 

 .وسلم عليه هللا صلى

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  معبد بن الصبي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5388: الرقم أو الصفحة

 ،(0358) والنسائي له، واللفظ( 5388) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (538) وأحمد ،(0830) ماجه وابن

ينِ  أمورِ  لتَوضيحِ  الُعلماءِ  ُسؤالِ  َضرورةِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5  وعَدمِ  الد 

 .العالِمينِ  غيرِ  النَّاسِ  بآراءِ  االعتِدادِ 

 الِعْلمِ  طلَبِ  في يَعِجزَ  أالَّ  على حريًصا المرءُ  يَكونَ  أن على الحث  : وفيه --1

 .ِمراًرا أخطَأ ولو حتَّى

 :التقصير أو الرأس حلق -0

 الميقات، من بالنية وذلك باإلحرام، العمرة أو بالحج الدخول عن يعبر

 عن واالمتناع النعل، ولبس والحذاء، المخيط لبس من الرجال وتجرد

 بما اإلحرام من الخروج ويكون ونحوها، البري والصيد والنساء الطيب

 الحلق عن تعالى هللا نهى وقد التقصير، أو الرأس حلق وهو: بالتحلل يسمى

 ذبحه مكان الهدي بلوغ قبل

 على وإِنَّما ، حْلقٌ  النساءِ  على ليس  عباس بن وفي الصحيح عن عبدَّللا

 التقصيرُ  النساءِ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي
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 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1800: الرقم أو الصفحة

 الحج مناسك:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  03: الرقم أو الصفحة والعمرة

جالِ  الَحْلقِ  بأَْفَضلِيَّةِ  ُمخاطَبِينَ  غيرُ  الن ساءَ  أنَّ : الحديثِ  وفي --5  .كالر 

 دون عليهنَّ  تَْيسيًرا الَحج   في األحكامِ  ببعض الن ساءِ  اْختِصاصُ : وفيه --1

جالِ   ..الر 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  اللَّهُمَّ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ِريَن؟ هللاِ، َرسولَ  يا: قالوا لِْلُمَحل قِيَن، اْغفِرْ   لِْلُمَحل قِينَ  اْغفِرْ  اللَّهُمَّ : قالَ  َولِْلُمقَص 

ِريَن؟ هللاِ، َرسولَ  يا: قالوا  َرسولَ  يا: قالوا لِْلُمَحل قِيَن، اْغفِرْ  اللَّهُمَّ : قالَ  َولِْلُمقَص 

ِريَن؟ هللاِ، ِرينَ : قالَ  َولِْلُمقَص   .َولِْلُمقَص 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة

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

ِرينَ : قالوا الُمَحل قِينَ  اْرَحمِ  اللَّهُمَّ : قالَ  ِ، َرسولَ  يا والُمقَص   اْرَحمِ  اللَّهُمَّ : قالَ  هللاَّ

ِرينَ : قالوا الُمَحل قِينَ  ِ، َرسولَ  يا والُمقَص  ِريَن،: قالَ  هللاَّ : اللَّْيثُ  وقالَ  والُمقَص 

ثَني ُ  َرِحمَ : نَافِعٌ  حدَّ ةً  الُمَحل قِينَ  هللاَّ تَْيِن، أوْ  َمرَّ ِ  ُعبَْيدُ  وقالَ  قاَل، َمرَّ  حدَّثَني: هللاَّ

ابَِعةِ  في وقالَ  نَافٌِع، ِرينَ : الرَّ  .والُمقَص 

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

[ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5303: الرقم أو الصفحة البخاري

 [معلق... َّللا عبيد قال: وقوله[ ]معلق... الليث قال: وقوله]

 في يَسيرُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   كان وفي الصحيح عن أبي هريرة

دونَ  سبَقَ  سيروا، ُجمداُن، هذا: فقال ُجمداَن، على فأتى مكةَ، طَريقِ  . الُمفَر 

دوَن؟ وما: قالوا . للُمَحل قينَ  اْغفِرْ  اللَّهمَّ : قال ثم. كثيًرا هللاَ  الذَّاِكرون: قال الُمفَر 

ريَن؟: قالوا ريَن؟: قالوا. للُمَحل قينَ  اْغفِرْ  اللَّهمَّ : قال والُمقَص  : قال والُمقَص 

رينَ   .والُمقَص 
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 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8000: الرقم أو المسند الصفحة

 مختصراً،( 0080) ماجه وابن ،(5309) البخاري أخرجه:  التخريج

 واللفظ( 8000) وأحمد يسير، باختالف مفرقاً ( 0333 ،5000) ومسلم

 له

 :الهوام وقتل الحلق جزاء -8

 أو المرض، بسبب قصر أو رأسه فحلق اإلحرام، شروط المحرم خالف إذا

 أو أظافر، ثالثة قلم أو وغيره، صداع أو جرح أو قمل من رأسه في األذى

 فيها مخير فدية فعليه مثال، جسمه في اّدهن أو تطيب أو مثال، زوجته قبّل

 وهو) * أونسك مساكين، ستة إطعام وهي صدقة أو أيام ثالثة صيام بين

 تقتضي التي( أو) من مستفاد الخصال هذه بين والتخيير ،(  شاة ذبح

    التخيير

 هذا في ُعْجَرةَ  بنِ  َكْعبِ  إلى وفي الصحيح عن عبد َّللا بن معقل قََعْدتُ 

 إلى ُحِمْلتُ : فَقالَ  ِصيَاٍم، ِمن فِْديَةٌ  عن فََسأَْلتُهُ  الُكوفَِة، َمْسِجدَ  يَْعنِي الَمْسِجدِ 

 أنَّ  أَُرى ُكْنتُ  ما: فَقالَ  وْجِهي، علَى يَتَنَاثَرُ  والقَْملُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي  

 أْطِعمْ  أوْ  أيَّاٍم، ثاََلثَةَ  ُصمْ : قالَ  اَل،: قُلتُ . َشاةً  تَِجدُ  أما هذا، بكَ  بَلَغَ  قدْ  الَجْهدَ 

 فِيَّ  فَنََزلَتْ  َرْأَسكَ  واْحلِقْ  طََعاٍم، ِمن َصاعٍ  نِْصفُ  ِمْسِكينٍ  لُِكل   َمَساِكينَ  ِستَّةَ 

ةً  ةً  لَُكمْ  وْهيَ  َخاصَّ  .َعامَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8153: الرقم أو الصفحة

أسِ  َحلقُ : الحديثِ  في --5  .القَملِ  ألذى الرَّ

 .وُمدارستِه الِعلمِ  لُمذاكرةِ  الُجلوسُ : وفيه --1

ُ  َرِضيَ  ُعْجَرةَ  بنِ  َكْعبِ  وفي الصحيح َعنْ   هِذه أُْنِزلَتْ  فِيَّ : قالَ  عْنه، َّللاَّ

 أَوْ  ِصيَاٍم، ِمن فَفِْديَةٌ  َرْأِسهِ  ِمن أًَذى به أَوْ  َمِريًضا، ِمنُكم كانَ  فَمن: }اآليَةُ 

 اْدنُهْ : فَقالَ  فََدنَْوُت، اْدنُهْ : فَقالَ  فأتَْيتُهُ،: قالَ [ 276:البقرة{]نُُسكٍ  أَوْ  َصَدقٍَة،
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ُ  َصلَّى فَقالَ  فََدنَْوُت، َك؟ أَيُْؤِذيكَ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ  َوأَظُن هُ،: َعْونٍ  ابنُ  قالَ  هََوام 

 .تَيَسَّرَ  ما نُُسٍك، أَوْ  َصَدقٍَة، أَوْ  ِصيَاٍم، ِمن بفِْديَةٍ  فأَمَرنِي: قالَ  نََعْم،: قالَ 

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

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

 على أيضا ويجمع تعالى، هلل العبد ينسكها الذبيحة وهي نسيكة، جمع: النسك

 األصل في العبادة: والنسك نسائك،

 :المتمتع فدية -1

 من والتحلل المناسك من فراغه بسبب وتمتع والحصار العدو أمن من

 دم فعليه به، مكة من ليحرم الحج، زمن إلى متمتعا وبقي بالعمرة، اإلحرام

 منه ويأكل بمنى النحر يوم يذبحه تعالى، هلل شكرا( شاة) هدي ذبح أي

 فائدة اليوم يحقق وهذا الشافعي، رأي في مكة في يذبحه أو كاألضحية،

 وجوب في المتمتع مثل والعمرة بالحج والقارن. الفقراء إلى إليصاله أكثر،

 بترك والتفرقة بالنساء التمتع استباحة: معنيين يشمل التمتع ألن الفدية،

 .واحدة بأعمال الحج أشهر في العمرة مع الحج وجمع اإلحرام، محظورات

 فعليه به، يشتري الذي المال يجد لم أو وجوده، لعدم الهدي، يجد لم فمن

 يوم قبل الحجة ذي من السادس قبل بالحج اإلحرام بعد أيام ثالثة صيام

 بعد، لما الماء من فيه يرتوون كانوا ألنهم: التروية يوم سمي» التروية

 وسبعة عرفة، ويوم «*.منى إلى فيه الخروج يسن الذي الثامن اليوم وهو

 .الطريق في يصوم أن فله الرجوع، في شرع أو بلده، إلى رجع إذا أيام

 وهو بالسبعة المراد لتأكيد كاملة، عشرة األيام والسبعة الثالثة األيام هذه

 فال العدد رعاية إلى للتنبيه بالكمال ووصفت اآلحاد، في الكثرة دون العدد،

 وهما منه، المبدل مقام تماما قائم البدل أن إلى ولإلشارة شيء، منها ينقص

 .سواء الفضيلة في

 تخفيف الفدية، وإيجاب بالحج، اإلحرام ثم العمرة أعمال بإنهاء التمتع ذلك

 ألن الحرم، أهل دون البعيدة، البالد من حضروا الذين لآلفاقيين ورخصة

 الذين هم فالغرباء بمكة، المقيم من أكثر السفر مشاق يتحمل الغريب
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 على والعمرة الحج من كال يؤدوا ال حتى الرخصة، هذه إلى يحتاجون

 قران وال تمتع فال ذلك، إلى حاجة في فليسوا الحرم أهل أما انفراد،

 .الحرام المسجد لحاضري

 :ثالث إجماعا الجائزة والعمرة الحج أداء كيفيات أن المعلوم ومن -6

 .إنهائه بعد بالعمرة ثم وحده، بالحج اإلحرام: اإلفراد -األولى

 من وكان الميقات من الحج أشهر في بالعمرة اإلحرام« : *» التمتع -الثانية

 .مكة من بالحج اإلحرام ثم اآلفاق، أهل

 وقت من فعله للمحرم يجوز ال ما بكل تمتع ألنه متمتعا، المتمتع سمي **

 إذ السفرين، أحد بإسقاط تمتع ألنه أو الحج، إنشائه وقت إلى العمرة في حلّه

 .بسفر منهما كل يقصد أن والحج العمرة حق من

 ثم بأحدهما يحرم أو معا، وبالعمرة بالحج الشخص يحرم أن: القرآن -الثالثة

 . الحج أشهر وفي واحد عام في عليه اآلخر يدخل

 :تقديره حذف، فيه َمْعلُوماتٌ  أَْشُهرٌ  اْلَحجُّ : الحج وقت -3

 شوال وهي معلومات، أشهر في الحج أو معلومات، أشهر الحج أعمال وقت

 إال الشافعي مذهب في الحج نية تصح فال الحجة، ذي من وعشر القعدة وذو

 المعلومات واألشهر. الثالث التشريق أيام في أعماله وتنتهي الوقت، هذا في

 الجمهور رأي في ذكر ما هي

اٌل، الَحج   أشهُرُ : قال ُعَمرَ  ابنِ  وفي الصحيح عنِ   ِمن وَعشرٌ  القَعدِة، وذو َشوَّ

ةِ  ذي  .الِحجَّ

 السنة شرح تخريج:  المصدر|  األرناووط شعيب:  المحدث|  -:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  3/00: الرقم أو الصفحة

 الَحج   أْشهُرِ  في الُعْمَرةَ  أنَّ  يََرْونَ  َكانُواوفي الصحيح عن عبدَّللا بن عباس 

مَ  ويَْجَعلُونَ  األْرِض، في الفُُجورِ  أْفَجرِ  ِمن  بََرا إَذا: ويقولونَ  َصفًَرا، الُمَحرَّ

بَْر،  َصلَّى النبي   قَِدمَ  اْعتََمْر، لَِمنِ  الُعْمَرةُ  َحلَّتِ  َصفَْر، واْنَسلَخَ  األثَْر، وَعفَا الدَّ
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 يَْجَعلُوهَا أنْ  فأَمَرهُمْ  بالَحج   ُمِهل ينَ  َرابَِعةٍ  َصبِيَحةَ  وأَْصَحابُهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ 

ِ، َرسولَ  يا: فَقالوا ِعْنَدهُْم، ذلكَ  فَتََعاظَمَ  ُعْمَرةً، ؟ أي   هللاَّ  .ُكل هُ  ِحلٌّ : قالَ  الِحل 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5138: الرقم أو الصفحة البخاري

 :اإلحرام في يحظر ما -9

 فمن أي اْلَحج   فِي ِجدالَ  َوال فُُسوقَ  َوال َرفَثَ  فاَل اْلَحجَّ  فِيِهنَّ  فََرضَ  فََمنْ 

 وهو ومقدماته الجماع عن يبتعد أن وجب فيهن، باإلحرام نفسه على أوجبه

 البر صيد  مثل والمخالفات المعاصي أنواع وعن بالرفث، عنه المعبر

 والتباغض التنازع إلى يؤدي ما كل وعن المخيط، ولبس والزينة والطيب

 يريد الشرع ألن باأللقاب، والتنابز والخصام والمراء كالجدال واالختالف،

 ويتطهر ومفاسدها، ومغرياتها الدنيا مظاهر كل عن يتجرد أن الحاج من

 النفس تهذيب وهو الحج من المنشود الغرض فيتحقق والسيئات، الذنوب من

  األحد، الواحد هلل بالعبودية وإشعارها

 :اإلحرام محرمات حكمة -8

 تعالى هللا لبيت بزيارته أنه الحاج يتمثل أن هو: اإلحرام محرمات في السر

 من وينسلخ ونعيمه، عاداته من فيتجرد له، قاصد تعالى هللا على مقبل

 الصعلوك ويماثل الفقير، الغني يساوي بحيث غيره، على ومميزاته مفاخره

 ذلك وفي األموات، كزي زي في الطبقات جميع من الناس فيكون األمير،

 للناس واألخوة هلل العبودية حقيقة من وإشعارها وتهذيبها النفس تصفية من

   أمره يخفى ال كان وإن قدره، يقدر ال ما

فقال تعالي  أمر َّللا باألخذ باألسباب في التزود للحج والسفر للعمرة -20

ُدوا) ادِ  َخْيرَ  فَإِنَّ  َوتََزوَّ  (583البقرة:   ((التَّْقوى الزَّ

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  وفي الصحيح عن َعنِ   اليََمنِ  أْهلُ  كانَ :  قالَ  عْنهَما، َّللاَّ

ونَ  ُدوَن، واَل  يَُحج  لُوَن، نَْحنُ : ويقولونَ  يَتََزوَّ ةَ  قَِدُموا فَإَِذا الُمتََوك   َسأَلُوا َمكَّ

ُ  فأْنَزلَ  النَّاَس، ُدوا: }تََعالَى هللاَّ ادِ  َخْيرَ  فإنَّ  َوتََزوَّ  [.277: البقرة{ ]التَّْقَوى الزَّ
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  5100: الرقم أو البخاري الصفحة

 .مرسالً  عكرمة عن عمرو عن عيينة ابن رواه:  وقال[ صحيحه

 .التَّقوى من النَّاسِ  ُسؤالِ  تَركَ  أنَّ : الحديثِ  في --5

لَ  أنَّ : وفيه --1 ؤاِل؛ مع يكونُ  ال التَّوك  ل وإنَّما الس   دونَ  تعالى هللاِ  على التَّوك 

 .َشيءٍ  في بأَحد استِعانةٍ 

 .باإلقاللِ  والقَناعةِ  التَّعف فِ  في وتَرغيبٌ  التََّكف ِف، عن َزجرٌ : وفيه --1

 [000 الى 589 اآليات( : 0) البقرة سورة] الحج أحكام تتمة -33

 فَاْذُكُروا َعَرفاتٍ  ِمنْ  أَفَْضتُمْ  فَإِذا َربُِّكمْ  ِمنْ  فَْضالً  تَْبتَُغوا أَنْ  ُجناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ 

 َ الِّينَ  لَِمنَ  قَْبلِهِ  ِمنْ  ُكْنتُمْ  َوإِنْ  َهداُكمْ  َكما َواْذُكُروهُ  اْلَحرامِ  اْلَمْشَعرِ  ِعْندَ  َّللاَّ  الضَّ

َ  َواْستَْغفُِروا النَّاسُ  أَفاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  أَفِيُضوا ثُمَّ ( 589) َ  إِنَّ  َّللاَّ  َغفُورٌ  َّللاَّ

َ  فَاْذُكُروا َمناِسَكُكمْ  قََضْيتُمْ  فَإِذا( 588) َرِحيمٌ   ِذْكراً  أََشدَّ  أَوْ  آباَءُكمْ  َكِذْكِرُكمْ  َّللاَّ

ْنيا فِي آتِنا َربَّنا يَقُولُ  َمنْ  النَّاسِ  فَِمنَ   َخالقٍ  ِمنْ  اآْلِخَرةِ  فِي لَهُ  َوما الدُّ

ْنيا فِي آتِنا َربَّنا يَقُولُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ ( 000)  َوقِنا َحَسنَةً  اآْلِخَرةِ  َوفِي َحَسنَةً  الدُّ

ا نَِصيبٌ  لَُهمْ  أُولئِكَ ( 005) النَّارِ  َعذابَ  ُ  َكَسبُوا ِممَّ  اْلِحسابِ  َسِريعُ  َوَّللاَّ

َ  َواْذُكُروا(000) لَ  فََمنْ  َمْعُدوداتٍ  أَيَّامٍ  فِي َّللاَّ  َعلَْيهِ  إِْثمَ  فاَل يَْوَمْينِ  فِي تََعجَّ

رَ  َوَمنْ  َ  َواتَّقُوا اتَّقى لَِمنِ  َعلَْيهِ  إِْثمَ  فاَل تَأَخَّ  تُْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  أَنَُّكمْ  َواْعلَُموا َّللاَّ

(000) 

 التفسير

 أثناء في وغيرها بالتجارة الحالل الرزق تطلبوا أن إثم عليكم ليس - 278

 إلى متوجهين التاسع، يوم فيها وقوفكم بعد عرفات من دفعتم فإذا الحج،

 والدعاء والتهليل بالتسبيح هللا فاذكروا الحجة؛ ذي من العاشر ليلة مزدلفة

 دينه، معالم إلى لكم لهدايته هللا واذكروا بمزدلفة، الحرام المشعر عند

 .شريعته عن الغافلين من ذلك قبل من كنتم فقد بيته، حج ومناسك

 عليه بإبراهيم المقتدون الناس يصنع كان كما عرفات من ادفعوا ثم - 277

 المغفرة واطلبوا الجاهلية، أهل من بها يقف ال من يصنع كان كما ال السالم،
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 عباده، من تاب لمن غفور هللا إن شرع، ما أداء في تقصيركم على هللا من

 .بهم رحيم

 من وأكثروا هللا، فاذكروا منها وفرغتم الحج، أعمال أنهيتم فإذا - 100

 آبائكم؛ ذكر من هلل ذكًرا أشد أو عليهم، وثنائكم بآبائكم كفَْخِركم عليه، الثناء

 فمنهم مختلفون، والناس وتعالى، سبحانه منه هي بها تتنّعمون نعمة كل ألن

 نعيمها إال ربه يسأل فال الدنيا، الحياة بهذه إال يؤمن ال الَّذي المشرك الكافر

 لعباده هللا أعد مما نصيب لهم وليس والولد، والمال الصحة من وزينتها

 .اآلخرة عن وإعراضهم الدنيا في لرغبتهم اآلخرة، في المؤمنين

 الدنيا نعيم ربه فيسأل باآلخرة، يؤمن باهلل مؤمن الناس من وفريق - 102

 .النار عذاب من والسالمة بالجنّة الفوز يسأله كما فيها، الصالح والعمل

 بما عظيم ثواب من حظٌّ  لهم واآلخرة الدنيا بَخْيَري الداعون أولئك - 101

 .لألعمال الحساب سريع وهللا الدنيا، في الصالحة األعمال من اكتسبوا

 عشر الحادي: هي قالئل؛ أيام في والتهليل بالتكبير هللا واذكروا - 101

ل فمن الحجة، ذي من عشر والثالث عشر والثاني  بعد منى من وخرج تعجَّ

 ومن عنه، خفف هللا ألن عليه؛ إثم وال ذلك، فله عشر الثاني اليوم في الرمي

 جاء وقد عليه، حرج وال ذلك، فله يرمي حتَّى عشر الثالث إلى تأخر

 في هللا اتقى لمن ذلك كل ،- وسلم عليه هللا صلى - النبي فعل واتبع باألكمل،

 نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال هللا واتقوا هللا، أمر كما به فجاء حجه

 .أعمالكم على فيجازيكم وتصيرون، ترجعون وحده إليه أنكم وأيقنوا

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 أداء مع للحاج، الحج في التجارة جواز على.. ُجناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ  آية دلّت -2

 شرط عن المكلف به يخرج وال شركا، يكون ال ذلك إلى القصد وأن العبادة،

 شوائب عن لبعده أفضل، تجارة دون الحج لكن. عليه المفترض اإلخالص

 .بغيره القلب وتعلّق الّدنيا

ي رجاًل  كنتُ :  قالَ  التَّيميِّ  أُمامةَ  أبي وفي الصحيح عن عن  هذا في أُكر 

 عبدِ  أبا يا فقلتُ  عمرَ  ابنَ  فلقيتُ  حجٌّ  لَكَ  ليسَ  إنَّهُ  لي يقولونَ  ناسٌ  َوكانَ  الوْجهِ 
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حمنِ  ي رجلٌ  إن ي الرَّ  حجٌّ  لَكَ  ليسَ  إنَّهُ  لي يقولونَ  ناًسا وإنَّ  الوْجهِ  هذا في أُكر 

 عرفاتٍ  من وتفيضُ  بالبيتِ  وتطوفُ  وتلب ي تُحِرمُ  أليسَ  عمرَ  ابنُ  فقالَ 

ا لَكَ  فإنَّ  قالَ  بلى قلتُ  قالَ  الجمارَ  وترمي ُ  صلَّى النَّبي   إلى رجلٌ  جاءَ  حّجً  هللاَّ

ِ  رسولُ  عْنهُ  فَسكتَ  عْنهُ  سألتني ما مثلِ  عن فسألَهُ  وسلَّمَ  علْيهِ  ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

 فَْضاًل  تَْبتَُغوا أَنْ  ُجنَاحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ  اآليةُ  هِذهِ  نزلت حتَّى يُجْبهُ  فلم وسلَّمَ  علْيهِ 

ِ  رسولُ  إلْيهِ  فأرسلَ  َرب ُكمْ  ِمنْ  ُ  صلَّى هللاَّ  اآليةَ  هِذهِ  علْيهِ  وقرأَ  وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

 حجٌّ  لَكَ  وقالَ 

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  التيمي أمامة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5300: الرقم أو الصفحة داود

( 010) والدارقطني له، واللفظ( 5300) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 5383) والحاكم مختصراً،

 .الَحج   مع بالَكسبِ  االشتِغالِ  َمشروِعيَّةُ : الحديث وفي --5

 في يوقُِعهم ال بما الِعبادات أمورِ  في النَّاس على اإلسالمِ  تَيسيرُ : وفيه --1

 .الَحرجِ 

نةِ  بالقُرآنِ  ِوفِقِهه عنهما هللاُ  رِضيَ  ُعَمرَ  ابنِ  ِعلمِ  بيانُ : وفيه --1   والس 

ِ  عبدِ  وفي الصحيح عن  ُجنَاحٌ  َعلَْيُكمْ  لَْيسَ )  اآليةَ  هذهِ  قرأ:  قالَ  عبَّاسٍ  بنِ  َّللاَّ

 إذا بالت جارةِ  فأمروا بمنًى يتَِّجرونَ  ال كانوا قالَ (  َرب ُكمْ  ِمنْ  فَْضاًل  تَْبتَُغوا أنْ 

 عرفاتٍ  من أفاضوا

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5305: الرقم أو الصفحة داود

 َعلَْيُكمْ  لَْيسَ : }اآلية هذه قرأَ  عبَّاس ْبن هللاِ  عْبدَ  أنَّ  ،الحديث هذا وفي --5

 إذا إِْثمٌ  عليكم ليس: أي ،[278: البقرة{ ]َرب ُكمْ  ِمنْ  فَْضاًل  تَْبتَُغوا أَنْ  ُجنَاحٌ 

زقَ  طَلْبتُم  عبَّاس ابنُ  وقال. الَحج   في الت جارةِ  وِربحَ  هللاِ  من والَعطاءَ  الر 

 من أفاضوا إذا بِالت جارةِ  فَأُِمروا بِِمنًى، يَتَِّجرونَ  ال كانوا: »عنهما هللا َرِضي

ا الجاِهلِيَِّة، في النَّاسِ  َمتاِجرِ  ِمن َوُعكاظٌ  اْلَمجازِ  ُذو كانَ  وقد ،«َعرفاتٍ   فلمَّ

جَ  ل المْشِركين، ِمثلَ  الت جارة من الُمسلِمونَ  تََحرَّ  لهم وبَيَّنَ  عليهم هللاُ  تَفضَّ
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زقِ  وطَلبِ  الت جارةِ  إباحة  من اإلفاضةِ  بعد الَحج   َموِسمِ  في الَحاللِ  الر 

 .َعرفاتٍ 

 الَحج   ِعبادةِ  بين الَجْمعِ  في النَّاسِ  على اإلْسالمِ  تَيسيرِ  بَيانُ : الحديث وفي --0

زقِ  طَلَب وبين  وغيرها بالت جارة الر 

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  ابنُ : وفي الصحيح قالَ   وُعَكاظٌ  الَمَجاِز، ُذو كانَ : عْنهَما َّللاَّ

ا الَجاِهلِيَِّة، في النَّاسِ  َمْتَجرَ  : نََزلَتْ  حتَّى ذلَك، َكِرهُوا َكأنَّهُمْ  اإلْساَلمُ  َجاءَ  فَلَمَّ

 َمَواِسمِ  في[ 278: البقرة{ ]َرب ُكمْ  ِمن فَْضاًل  تَْبتَُغوا أنْ  ُجنَاحٌ  علَْيُكم ليسَ }

 .الَحج  

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5330: الرقم أو البخاري الصفحة

 المشعر عند الحج، في كثيرة مواضع في هللا ذكر في اآليات ورّغبت -1

 عند والتّلبية بالدعاء وذلك الحج، من االنتهاء وبعد منى، أيام وفي الحرام،

 في والدعاء وباالستغفار منى، في والتّكبير وبالتهليل الحرام، المشعر

 واالرتباط الّصلة لتقوى الحج، أعمال إنهاء وبعد منها اإلفاضة وبعد عرفات

 تعامل أو هللا عبد إذا المسلم وقلب ومسمع مرأى في هللا خشية ولتكون باهلل،

 .الناس مع

ِ  عبدَ  سأَلتُ  وفي الصحيح عن عمرو بن ميمون  المشَعرِ  عنِ  َعمٍرو بنَ  هللاَّ

 السائلُ  أينَ :  قالَ  بالمزَدلِفةِ  رواِحلِنا أيدي هَبطت إذا حتى فَسَكتَ  ، الحرامِ 

 الَحرامُ  المشَعرُ  هذا ؟ الحرامِ  المشَعرِ  عنِ 

 عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  ميمون بن عمرو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/088: الرقم أو التفسيرالصفحة

 عقب التّكبير هو: المعدودات األيام في هللا ذكر إن: التكبير وقت -1

 الجمرات رمي وعند الصلوات

 «  .يراق أي الدماء، من فيها يمنى لما: منى سميت    » بمنى والمبيت -4

 عن وغيرها بمكة البيتوتة تجوز فال واجب، التشريق ليالي الجمهور عند

 ترك ومن العباس، آل من السقاية ولي ولمن للّرعاء إال الليالي تلك في منى
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 ألن دم، فعليه السقاية، وأهل الرعاء غير من منى ليالي من ليلة المبيت

 .ونسكه الحج شعائر من المبيت

 المريض ويتحرى الرمي، يطيقان ال اللذين والّصبي المريض عن ويرمى

 .مالك عند الهدي وعليه جمرة، لكلّ  تكبيرات، سبع فيكبّر عنه، الرمي حين

 .عليه دم ال: الجمهور وقال

 ثم أفيضو ا من حيث أفاض الناس     ............ —5

فُ : قَالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  وفي الصحيح َعنِ  ُجلُ  يَطَّوَّ  َحاَلاًل  كانَ  ما بالبَْيتِ  الرَّ

، يُِهلَّ  حتَّى  البَقَرِ  أوِ  اإلبِلِ  ِمنَ  هَِديَّةٌ  له تَيَسَّرَ  فَمن َعَرفَةَ  إلى َرِكبَ  فَإَِذا بالَحج 

 فَعليه له يَتَيَسَّرْ  لَمْ  إنْ  أنَّه غيرَ  َشاَء، ذلكَ  أيَّ  ذلَك، ِمن له تَيَسَّرَ  ما الَغنَِم، أوِ 

، في أيَّامٍ  ثاََلثَةُ   الثَّاَلثَةِ  األيَّامِ  ِمنَ  يَومٍ  آِخرُ  كانَ  فإنْ  َعَرفَةَ، يَومِ  قَْبلَ  وذلكَ  الَحج 

 الَعْصرِ  َصاَلةِ  ِمن بَعَرفَاتٍ  يَقِفَ  حتَّى لِيَْنطَلِقْ  ثُمَّ  عليه، ُجنَاحَ  فال َعَرفَةَ  يَومَ 

 يَْبلُُغوا حتَّى منها أفَاُضوا إَذا َعَرفَاتٍ  ِمن لِيَْدفَُعوا ثُمَّ  الظَّاَلُم، يَكونَ  أنْ  إلى

رُ  الذي َجْمًعا َ  لِيَْذُكُروا ثُمَّ  فِيِه، يُتَبَرَّ  أنْ  قَْبلَ  والتَّْهلِيلَ  التَّْكبِيرَ  وأَْكثُِروا َكثِيًرا، هللاَّ

ُ  وقَالَ  يُفِيُضوَن، َكانُوا النَّاسَ  فإنَّ  أفِيُضوا ثُمَّ  تُْصبُِحوا،  أفِيُضوا ثُمَّ : }تََعالَى هللاَّ

َ  واْستَْغفُِروا النَّاسُ  أفَاضَ  َحْيثُ  ِمن َ  إنَّ  هللاَّ  تَْرُموا حتَّى{ َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

 .الَجْمَرةَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس ابن مولى كريب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8105: الرقم أو البخاري الصفحة

 الَجاِهلِيَّةِ  في يَطُوفُونَ  النَّاسُ  كانَ   المؤمنين أم وفي الصحيح عن عائشة

 علَى يَْحتَِسبُونَ  الُحْمسُ  وَكانَتِ  ولََدْت، وما قَُرْيشٌ  والُحْمسُ  الُحْمَس، إالَّ  ُعَراةً 

ُجلُ  يُْعِطي النَّاِس، ُجلَ  الرَّ  الَمْرأَةَ  الَمْرأَةُ  وتُْعِطي فِيهَا، يَطُوفُ  الث يَابَ  الرَّ

 يُفِيضُ  وكانَ  ُعْريَانًا، بالبَْيتِ  طَافَ  الُحْمسُ  يُْعِطهِ  لَمْ  فَمن فِيهَا، تَطُوفُ  الث يَابَ 

 أبِي، وأَْخبََرنِي: قالَ  َجْمعٍ، ِمن الُحْمسُ  ويُفِيضُ  َعَرفَاٍت، ِمن النَّاسِ  َجَماَعةُ 

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  عن  ِمن أفِيُضوا ثُمَّ : }الُحْمسِ  في نََزلَتْ  اآليَةَ  هِذه أنَّ  َعْنهَا هللاَّ

 فَُدفُِعوا َجْمٍع، ِمن يُفِيُضونَ  َكانُوا: قالَ  ،[277: البقرة{ ]النَّاسُ  أفَاضَ  َحْيثُ 

 .َعَرفَاتٍ  إلى
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5331: الرقم أو البخاري الصفحة

 يَقِفُونَ  ِدينَهَا َدانَ  وَمن قَُرْيشٌ  َكانَتْ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

ْونَ  وَكانُوا بالُمْزَدلِفَِة، ا بَعَرفَاٍت، يَقِفُونَ  الَعَربِ  َسائِرُ  وكانَ  الُحْمَس، يَُسمَّ  فَلَمَّ

ُ  أَمرَ  اإلْساَلمُ  َجاءَ   بهَا، يَقِفَ  ثُمَّ  َعَرفَاٍت، يَأْتِيَ  أنْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى نَبِيَّهُ  هللاَّ

 {النَّاسُ  أفَاضَ  َحْيثُ  ِمن أفِيُضوا ثُمَّ : }تََعالَى قَْولُهُ  فَذلكَ  منها يُفِيضَ  ثُمَّ 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8100: الرقم أو البخاري الصفحة

 (5058) ومسلم له، واللفظ( 8100) البخاري أخرجه:  التخريج

: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   كانَ وفي الصحيح  عن أنس بن مالك 

ْنيَا في آتِنَا َربَّنَا اللَّهُمَّ   النَّارِ  َعَذابَ  وقِنَا َحَسنَةً، اآلِخَرةِ  وفي َحَسنَةً، الد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8100: الرقم أو الصفحة

 (0380) ومسلم له، واللفظ( 8100) البخاري أخرجه:  التخريج

 يَْدُعو كانَ  َدْعَوةٍ  أَي   أَنًَسا قَتَاَدةُ  َسأَلَ  صهيب بن عبدالعزيز وفي الصحيح عن

ُ  َصلَّى النبي   بهَا : يقولُ  بهَا يَْدُعو َدْعَوةٍ  أَْكثَرُ  كانَ : قالَ  أَْكثََر، وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ْنيَا في آتِنَا اللَّهُمَّ   َوكانَ : قالَ . النَّارِ  َعَذابَ  َوقِنَا َحَسنَةً، اآلِخَرةِ  وفي َحَسنَةً  الد 

 .فِيهِ  بهَا َدَعا بُدَعاءٍ  يَْدُعوَ  أَنْ  أََرادَ  فَإَِذا بهَا، َدَعا بَدْعَوةٍ  يَْدُعوَ  أَنْ  أََرادَ  إَذا أَنَسٌ 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  صهيب بن عبدالعزيز:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0380: الرقم أو الصفحة مسلم

 طلبُ  فيه كان وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّبي   ُدعاء أنَّ  بيانُ : الحديث وفي --5

نيا في الخير  .الَكلِم بَجواِمع كان وأنَّه واآلِخرة، الد 

ؤال التَّابعين اهتِمام بيانُ : وفيه --1  وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّبي   هَْدي عن بالس 

 .وُدعائه
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ُ  صلَّى النَّبيَّ  أتيتُ  الديلي يعمر بن عبدالرحمن وفي الصحيح  عن  عليهِ  هللاَّ

 رسولُ  فَنادى رجاًل  فأَمروا نَجدٍ  أْهلِ  من نفَرٌ  أو ناسٌ  فجاءَ  بعَرفةَ  َوهوَ  وسلَّمَ 

 ِ ُ  صلَّى هللاَّ ِ  رسولُ  فأمرَ  الحج   كيفَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ ُ  صلَّى هللاَّ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

بحِ  صالةِ  قبلَ  جاءَ  َمن عرفةَ  يومُ  الحج   الحج   فَنادى رجاًل   َجْمعٍ  ليلةِ  من الص 

هُ  فتمَّ  لَ  فمن ثالثةٌ  منًى أيَّامُ  َحج  رَ  ومن عليهِ  إثمَ  فال يومينِ  في تعجَّ  إثمَ  فاَل تأخَّ

 بذلِكَ  يُنادي فَجعلَ  خلفَهُ  رجاًل  أردفَ  ثمَّ  قالَ  علَيهِ 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الديلي يعمر بن عبدالرحمن:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5888: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح

 صحيح

 (5888) داود أبو أخرجه:  التخريج

 008 اآليات( : 0) البقرة سورة] مخلصون أو منافقون إما الناس -39

 [003 الى

ْنيا اْلَحياةِ  فِي قَْولُهُ  يُْعِجبُكَ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ  َ  َويُْشِهدُ  الدُّ  قَْلبِهِ  فِي ما َعلى َّللاَّ

 َويُْهلِكَ  فِيها لِيُْفِسدَ  اأْلَْرضِ  فِي َسعى تََولَّى َوإِذا( 008) اْلِخصامِ  أَلَدُّ  َوُهوَ 

ُ  َوالنَّْسلَ  اْلَحْرثَ  َ  اتَّقِ  لَهُ  قِيلَ  َوإِذا( 001) اْلفَسادَ  يُِحبُّ  ال َوَّللاَّ  أََخَذْتهُ  َّللاَّ

ةُ  ْثمِ  اْلِعزَّ  يَْشِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ ( 003) اْلِمهادُ  َولَبِْئسَ  َجَهنَّمُ  فََحْسبُهُ  بِاإْلِ

ِ  َمْرضاتِ  اْبتِغاءَ  نَْفَسهُ  ُ  َّللاَّ  (003) بِاْلِعبادِ  َرُؤفٌ  َوَّللاَّ

 التفسير 

 فتراه الدنيا، هذه في كالمه -النبي أيها- يعجبك منافق الناس ومن - 104

 وماله، نفسه حفظُ  قَْصده وإنما ونصحه، صدقه لتظن حتَّى المنطق، حسن

 شديد وهو وخير، إيمان من قلبه في ما على -كاذب وهو- هللا ويُشِهد

 .للمسلمين والعداوة الخصومة

 يُفسد أن أجل من األرض في مجتهًدا سعى وفارقك عنك أدبر وإذا - 105

 في الفساد يحب ال وهللا المواشي، ويقتل الزرع، ويُْتلِف بالمعاصي،

 .أهله يحب وال األرض،
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 حدوده بتعظيم هللا اتق: -النصح سبيل على- المفسد لذلك قيل وإذا - 106

 في وتمادى الحق، إلى الرجوع عن والِكْبر األَنَفَةُ  منعته نواهيه، واجتناب

 .ألهلها والمقام المستقر ولبئس جهنم، دخول يكفيه الَّذي فجزاؤه اإلثم،

 سبيله في وجهاًدا لربه، طاعة فيبذلها نفسه، يبيع مؤمن الناس ومن - 107

 .بهم رؤوف بعباده، الرحمة واسع وهللا لمرضاته، وطلبًا

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 أمور في االحتياط على وتنبيه دليل اآلية هذه في: المالكية علماء قال --2

 على يعمل ال الحاكم وأن والقضاة، الشهود أحوال واستبراء والدنيا، الدين

 عن يبحث حتى وصالحهم، إيمانهم من يبدو وما الناس أحوال ظاهر

 جميال، قوال يظهر من منهم وأن الناس، أحوال بيّن تعالى هللا ألن باطنهم،

 وأما .قبيحا ينوي وهو

 َجلَبَةَ  وسلَّمَ  عليه َّللاُ  َصلَّى النبيُّ  ما جاء في الصحيح عن أم سلمة َسِمعَ 

 فَلََعلَّ  الَخْصُم، يَأْتِينِي وإنَّه بََشٌر، أنَا إنَّما: فَقالَ  عليهم فََخَرجَ  بَابِِه، ِعْندَ  ِخَصامٍ 

 فَمن َصاِدٌق، أنَّه وأَْحِسبُ  بذلَك، له أْقِضي بَْعضٍ  ِمن أْبلَغَ  يَكونَ  أنْ  بَْعًضا

 .لِيََدْعهَا أوْ  فَْليَأُْخْذهَا النَّارِ  ِمنَ  قِْطَعةٌ  هي فإنَّما ُمْسلِمٍ  بَحق   له قََضْيتُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3591: الرقم أو البخاري الصفحة

 .عنهم ُغي ب ما يَْعلَمون ال البََشرَ  أنَّ : الحديثِ  في --5

ةِ  بَِمَواِضعِ  أَْدَرى الناسِ  بعضَ  أنَّ : وفيه --1 ف الُحجَّ  ِمن القولِ  وتصر 

 .بعضٍ 

 إقرارٍ  ِمن منه يَسمع بما الَخْصمِ  على يَقِضي إنَّما القاِضيَ  أنَّ : وفيه --1

نة أَْحَكَمْته ما َحَسبِ  على بي نات، أو وإنكارٍ   .ذلك في الس 

يَ  أنَّ : وفيه --4  .الَمظالِمِ  أداءِ  في جائزٌ  التحر 

 .نَصٌّ  فيه يَُكنْ  لم فيما االجتهادُ  له الحاكمَ  أنَّ : وفيه --5
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 أما الناس، أحوال لسالمة بالظاهر يكتفي حيث اإلسالم صدر في هذا فكان

 القرآن أحكام) البواطن على والتعّرف التزكية من بدّ  فال الفساد، عمّ  أن بعد

 (580/5: العربي البن

 لقول خالفه، يتبيّن حتى به يعمل الظاهر أن: القرطبي قال كما والصحيح

 َكانُوا أُنَاًسا إنَّ  :البخاري صحيح في عنه َّللا رضي الخطاب بن عمر

ِ  َرسولِ  َعْهدِ  في بالَوْحيِ  يُْؤَخُذونَ   قَدِ  الَوْحيَ  وإنَّ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 َخْيًرا، لَنَا أْظهَرَ  فَمن أْعَمالُِكْم، ِمن لَنَا ظَهَرَ  بما اآلنَ  نَأُْخُذُكمُ  وإنَّما اْنقَطََع،

ْبنَاهُ، أِمنَّاهُ، ُ  شيءٌ  َسِريَرتِهِ  ِمن إلَْينَا وليسَ  وقَرَّ  وَمن َسِريَرتِِه، في يَُحاِسبُهُ  هللاَّ

ْقهُ، ولَمْ  نَأَْمْنهُ، لَمْ  ُسوًءا لَنَا أْظهَرَ   .َحَسنَةٌ  َسِريَرتَهُ  إنَّ : قالَ  وإنْ  نَُصد 

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0385: الرقم أو البخاري الصفحة

 من والتخريب والتدمير اإلفساد شأنه المنافقين فريق أن إلى اآلية وأرشدت

 مأواه فهي جهنم، في العذاب له فحقّ  يخشاه، وال هللا، يتّقي ال وهو الباطن،

 (53/0  : القرطبي )تفسير .المصير وبئس ومصيره،

 هللا، سبيل في جاهد والذي هلل، عمله في المخلص أن إلى اآلية أرشدت كما

 إِنَّ : تعالى هللا قال كما الخلد، بجنان ويظفر ورحمته، هللا رضوان يستحق

 َ : قوله إلى.. اْلَجنَّةَ  لَهُمُ  بِأَنَّ  َوأَْموالَهُمْ  أَْنفَُسهُمْ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  اْشتَرى هللاَّ

 [ 222/ 7 التوبة] اْلَعِظيمُ  اْلفَْوزُ  هُوَ  َوذلِكَ  بِِه، بايَْعتُمْ  الَِّذي بِبَْيِعُكمُ  فَاْستَْبِشُروا

 أفرادا أو واحدا فردا الشخص يخدع فقد أمة، كل في يوجد األول والفريق

 وقد. والعذاب الشرّ  مهاوي في فيوقعها بأجمعها، األمة يخدع وقد معدودين،

 موافق قلبه في ما أن باهلل فيحلف الكاذبة، األيمان على الصنف هذا يعتمد

 يشهد أو يعلم هللا: اإلنسان يقول أن: الحلف معنى وفي ويّدعي، يقول لما

 بعض ورأى اليمين، من آكد هذا إن: العلماء قال كذا، وأريد كذا، أحب بأنني

 :الفقهاء

 كل وعلى تعالى، هللا إلى الجهل نسب ألنه مرتدا، يكون كاذبا قاله من أن

 :حال
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 نسبة صاحبه يقصد لم ولو بالدين، المباالة عدم هو هذا عليه يدل ما أقل إن

 الذين المنافقين عن إال يصدر ال قول فهو وجل، عز هللا إلى الجهل

َ  يُخاِدُعونَ   ( 583/0: المنار تفسير )[8/ 0 البقرة].. آَمنُوا َوالَِّذينَ  هللاَّ

 َمْرضاتِ  اْبتِغاءَ  نَْفَسهُ  يَْشِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : الموجز القرآني التعبير ودلّ 

 ِ  عامة رحمة الناس بين المخلصين فئة وجود أن وهي ثابتة حقيقة على هللاَّ

 إذ دونهم، من المصلحين بعمل الناس ينتفع ما فكثيرا بهم، خاصة ال للعباد،

 هللا مرضاة ابتغاء نفسه يبذل من وعلى بعدهم، من إصالحهم ثمرات تظهر

 يكون أن عليه بل التهلكة، في بنفسه ويلقي يتهور أال عباده نفع في تعالى

َ  إِنَّ : الشراء بهذا المقصود ليس إذ بقدرها، األمور يقّدر حكيما  اْشتَرى هللاَّ

 دفع المراد وإنما إذاللها، وال النفس إهانة[ 222/ 7 التوبة.. ]اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ 

 تفسير ) العامة للمصلحة وإيثارا بالعباد، رأفة العام، الخير وفعل الشّر،

 (583/0: المنار

ْنيا اْلَحياةِ  فِي قَْولُهُ  يُْعِجبُكَ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : آية وكون  في عامة هي وإنما.. الد 

 السبب، لخصوص ال اللفظ لعموم العبرة ألن بصفته، يتصف من كل

 سورة] المخالف وجزاء أحكامه واتباع اإلسالم قبول إلى الدعوة -38

 [050 الى 009 اآليات( : 0) البقرة

ْلمِ  فِي اْدُخلُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يا ْيطانِ  ُخطُواتِ  تَتَّبُِعوا َوال َكافَّةً  السِّ  إِنَّهُ  الشَّ

َ  أَنَّ  فَاْعلَُموا اْلبَيِّناتُ  جاَءْتُكمُ  ما بَْعدِ  ِمنْ  َزلَْلتُمْ  فَإِنْ ( 009) ُمبِينٌ  َعُدو   لَُكمْ   َّللاَّ

ُ  يَأْتِيَُهمُ  أَنْ  إاِلَّ  يَْنظُُرونَ  َهلْ ( 008) َحِكيمٌ  َعِزيزٌ   اْلَغمامِ  ِمنَ  ظُلَلٍ  فِي َّللاَّ

ِ  َوإِلَى اأْلَْمرُ  َوقُِضيَ  َواْلَمالئَِكةُ   َكمْ  إِْسرائِيلَ  بَنِي َسلْ ( 050) اأْلُُمورُ  تُْرَجعُ  َّللاَّ

لْ  َوَمنْ  بَيِّنَةٍ  آيَةٍ  ِمنْ  آتَْيناُهمْ  ِ  نِْعَمةَ  يُبَدِّ َ  فَإِنَّ  جاَءْتهُ  ما بَْعدِ  ِمنْ  َّللاَّ  َشِديدُ  َّللاَّ

ْنيا اْلَحياةُ  َكفَُروا لِلَِّذينَ  ُزيِّنَ ( 055) اْلِعقابِ   آَمنُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َويَْسَخُرونَ  الدُّ

ُ  اْلقِياَمةِ  يَْومَ  فَْوقَُهمْ  اتَّقَْوا َوالَِّذينَ   (050) ِحسابٍ  بَِغْيرِ  يَشاءُ  َمنْ  يَْرُزقُ  َوَّللاَّ

 التفسير

 جميعه، اإلسالم في ادخلوا رسوله واتبعوا باهلل آمنوا الذين أيها يا - 108

 الكتاب ببعض اإليمان من الكتاب أهل يفعل كما شيئًا، منه تتركوا وال
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 العداوة واضح عدو لكم ألنه الشيطان؛ مسالك تتبعوا وال ببعضه، والكفر

 .ُمْظِهُرها

 التي الواضحات الدالئل جاءتكم ما بعد من وميل زلل منكم وقع فإن - 107

 تدبيره في حكيم وقهره، قدرته في عزيز هللا أن فاعلموا فيها؛ لَبس ال

 .وَعظ موه فخافوه وتشريعه،

 الحق طريق عن المائلون الشيطان مسالك المتبعون هؤالء ينتظر ما - 120

 السحاب من ظُلَل في سبحانه، بجالله يليق إتيانًا القيامة يوم هللا يأتيهم أن إال

 يُقضى وعندئذ جانب، كل من بهم محيطة المالئكة وتأتيهم بينهم، للقضاء

 الخالئق أمور ترجع وحده سبحانه هللا وإلى منه، ويُفرغُ  فيهم، هللا أمر

 .وشؤونهم

 تعالى هللا بيَّن كم: لهم توبيخ سؤال إسرائيل بني -النبي أيها- اسأل - 122

 عنها، وأعرضتم فكذبتموها! الرسل صدق على دالة واضحة آية من لكم

 شديد هللا فإن وظهورها؛ معرفتها بعد وتكذيبًا كفًرا هللا نعمة يبدل ومن

 .المكذبين للكافرين العقاب

 وملذات زائلة، ُمتَع من فيها وما الدنيا الحياة باهلل كفروا للذين ُحس ن - 121

 بفعل هللا اتقوا والذين اآلخر، واليوم باهلل آمنوا بالذين ويستهزئون منقطعة،

 في هللا ينزلهم حيث اآلخرة، في الكافرين هؤالء فوق نواهيه وترك أوامره

 .حساب وال عدّ  بال خلقه من يشاء من يعطي وهللا عدن، جنات

   والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن

 يختار فال كله، به األخذ عليه وجب به آمن فمن يتجزأ، ال كلّ  اإلسالم --2

 األديان، من غيره وبين بينه يجمع أو يرضيه، ال ما ويترك يرضيه، ما منه

 واحترام فرائضه، كل وتطبيق تعاليمه جميع باتباع أمر تعالى هللا ألن

 اإليمان دليل فهو الحرمة، أو وبالحظر اإلباحة، أو بالحل نظامه، مجموع

 السابقة السماوية الشرائع كل نسخت شرائعه بأن القول عن فضال به، الحق

 اتباعا يكون الخطة أو المنهاج هذا غير واختيار. معه تعارضها حال

 .وأباطيله ووساوسه الشيطان لخطوات



149 
 

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

، َمْعبَدٌ  ْحَمنِ  عبدِ  بنُ  وُحَمْيدُ  أنا فاْنطَلَْقتُ  الُجهَنِي  ْيِن، الِحْميَِري   الرَّ  أوْ  حاجَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  أْصحابِ  َمن أَحًدا لَقِينا لو: فَقُْلنا ُمْعتَِمَرْيِن،  وسلََّم، عليه هللاَّ

ا فََسأَْلناهُ   الَخطَّابِ  بنِ  ُعَمرَ  بنُ  هللاِ  عبدُ  لنا فَُوف قَ  القََدِر، في هَُؤالءِ  يقولُ  َعمَّ

 ِشمالِِه، عن واآلَخرُ  يَِمينِِه، عن أَحُدنا وصاِحبِي أنا فاْكتَنَْفتُهُ  الَمْسِجَد، داِخاًل 

، الَكالمَ  َسيَِكلُ  صاِحبِي أنَّ  فَظَنَْنتُ  ْحَمنِ  عبدِ  أبا: فَقُلتُ  إلَيَّ  ظَهَرَ  قدْ  إنَّه الرَّ

 يَْزُعُمونَ  وأنَّهُمْ  َشأْنِِهْم، ِمن وَذَكرَ  الِعْلَم، ويَتَقَفَُّرونَ  القُْرآَن، يَْقَرُؤونَ  ناسٌ  قِبَلَنا

 منهْم، بَِريءٌ  أن ي فأْخبِْرهُمْ  أُولَئِكَ  لَقِيتَ  فإذا: قالَ  أُنٌُف، األْمرَ  وأنَّ  قََدَر، ال أنْ 

 أُُحدٍ  ِمْثلَ  ألََحِدِهمْ  أنَّ  لو ُعَمرَ  بنُ  هللاِ  عبدُ  به يَْحلِفُ  والذي ِمن ي، بَُرآءُ  وأنَّهُمْ 

ُ  قَبِلَ  ما فأْنفَقَهُ  َذهَبًا،  بنُ  ُعَمرُ  أبِي حدَّثَني: قالَ  ثُمَّ  بالقََدِر، يُْؤِمنَ  حتَّى منه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعْندَ  نَْحنُ  بْينَما: قالَ  الَخطَّابِ   إذْ  يَوٍم، ذاتَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

َعِر، َسوادِ  َشِديدُ  الث ياِب، بَياضِ  َشِديدُ  َرُجلٌ  علْينا طَلَعَ   أثَرُ  عليه يَُرى ال الشَّ

فَِر، ُ  َصلَّى النبي   إلى َجلَسَ  حتَّى أَحٌد، ِمنَّا يَْعِرفُهُ  وال السَّ  فأْسنَدَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

دُ  يا: َوقالَ . فَِخَذْيهِ  علَى َكفَّْيهِ  وَوَضعَ  ُرْكبَتَْيِه، إلى ُرْكبَتَْيهِ   َعنِ  أْخبِْرنِي ُمَحمَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فقالَ  اإلْسالِم،  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  تَْشهَدَ  أنْ  اإلْسالمُ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ُ ًدا وأنَّ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  ُمَحمَّ الةَ، وتُقِيمَ  وسلََّم، عليه هللاَّ  وتُْؤتِيَ  الصَّ

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

قُهُ، يَْسأَلُهُ، له فََعِجْبنا: قالَ  َصَدْقَت، : قالَ  اإليماِن، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  ويَُصد 

ِ، تُْؤِمنَ  أنْ   َخْيِرهِ  بالقََدرِ  وتُْؤِمنَ  اآلِخِر، واْليَومِ  وُرُسلِِه، وُكتُبِِه، وَمالئَِكتِِه، باهللَّ

ِه، َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحساِن، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  َصَدْقَت،: قالَ  وَشر   َكأنَّكَ  هللاَّ

اَعِة، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  يَراَك، فإنَّه تَراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تَراهُ،  ما: قالَ  السَّ

ائِلِ  ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنها الَمْسُؤولُ   تَلِدَ  أنْ : قالَ  أماَرتِها، عن فأْخبِْرنِي: قالَ  السَّ

 البُْنياِن، في يَتَطاَولُونَ  الشَّاءِ  ِرعاءَ  العالَةَ  الُعراةَ  الُحفاةَ  تََرى وأَنْ  َربَّتَها، األَمةُ 

ائُِل؟ َمنِ  أتَْدِري ُعَمرُ  يا: لِي قالَ  ثُمَّ  َملِيًّا، فَلَبِْثتُ  اْنطَلَقَ  ثُمَّ : قالَ  ُ : قُلتُ  السَّ  هللاَّ

 .ِدينَُكمْ  يَُعل ُمُكمْ  أتاُكمْ  ِجْبِريلُ  فإنَّه: قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ 

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

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

 .الَخمسةِ  اإلْسالمِ  أركانِ  بَيانُ : الَحديثِ  في --5
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تَّةِ  اإليمانِ  أركانِ  بَيانُ : وفيه --1  .الس 

 .وَغيِره التَّواُضعِ  ِمنَ  الِعلمِ  طالِبِ  آدابِ  بَعضِ  بَيانُ : وفيه --1

ائِلُ  به يَْنتَفِعُ  الِعلمَ  وأنَّ  الِعلِم، بَركةِ  على َدليلٌ : وفيه --4  .والُمجيبُ  السَّ

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

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

 عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   على السَّالمُ  عليه ِجْبِريلَ  نُزولِ  أْحوالِ  بَيانُ : وفيه ---7

 .وسلَّم

لَفُ  عليه كان ما بَيانُ : وفيه --8  .البَِدعِ  إْنكارِ  منْ  السَّ

نَّةِ  ألهلِ  الُمخالِفَةِ  الفَِرقِ  بَعضِ  بَيانُ : وفيه --7  .كالقََدِريَّةِ  والَجماَعةِ  الس 

 العالم عقوبة أن على اْلبَي ناتُ  جاَءْتُكمُ  ما بَْعدِ  ِمنْ  َزلَْلتُمْ  فَإِنْ  آية دلت وقد --1

 يكون ال اإلسالم دعوة تبلغه لم ومن به، الجاهل عقوبة من أعظم بالذنب

  .الشرائع بترك كافرا

 رجلٌ :  القيامةِ  يومَ  يحتجون أربعةٌ   سريعوفي الصحيح عن األسود بن 

.  فترةٍ  في مات ورجلٌ  ، هِرمٌ  ورجلٌ  ، أحمقُ  ورجلٌ .  شيئًا يسمعُ  ال أصم  

ا ا.  شيئًا أسمعُ  وما اإلسالمُ  جاء لقد رب  :  فيقولُ  األصم   فأمَّ  األحمقُ  وأمَّ

.  بالبَْعرِ  يْحِذفونني والصبيانُ  ، شيئًا أعقلُ  وما اإلسالمُ  جاء رب  :  فيقولُ 

ا  في مات الذي وأما.  شيئًا أعقلُ  وما اإلسالمُ  جاء لقد رب  :  فيقولُ  الهَِرمُ  وأمَّ

 فيُْرَسلُ  ، ليطيعنَه مواثيقَهم فيأخذ.  رسولٌ  لك أتاني ما رب  :  فيقولُ  الفترةِ 

 لم من و ، سالًما و برًدا عليه كانتْ  دخلها فمن ، النارَ  ادخلوا أنِ :  إليهم

 إليها ُسِحبَ  يدخْلها

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة وأبو سريع بن األسود:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  995: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح

 والبيهقي ،(0/001(( )أصبهان تاريخ)) في نعيم أبو أخرجه:  التخريج

 (538ص(( )االعتقاد)) في
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 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سريع بن األسود:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5808: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 صحيح

 ،(988( )5/093) والطبراني ،(53088) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 5813(( )المختارة األحاديث)) في والضياء

 باب من تعالى هللا فإن اآلخرة، في العقاب الستحقاق الكافر جدارة ومع --1

 الدنيا، في به يستمتع الذي والعطاء الرزق عنه يحجب ال والرحمة العدالة

 األرض، في دابة كل ويرزق يرزقه وهللا وكرامته، معيشته له ويضمن

 اإليمان حسب على له تقدير بغير أي حساب بغير عطاء اإلنسان ويعطي

 له، حدود ال كثير، خصب واسع عطاءه أن أو والفجور، والكفر والتقوى،

  حساب، بغير كله وفضله بعّد، ينفق ال قدرته جلت فهو

 قسم كما أخالقَكم بينكم قسم هللاَ  إنَّ   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

نيا يُعطي هللاَ  وإنَّ  ، أرزاقَكم بينكم  يُعطي وال ، يُحب   ال ومن يُحب   من الد 

 ، يُجاهَده أن العدوَّ  وخاف ، يُنفِقَه أن بالمالِ  ضنَّ  فمن ، أحبَّ  من إالَّ  اإليمانَ 

 إلهَ  وال ، هللِ  والحمدُ  ، هللاِ  سبحان:  قولِ  من فليُكثِرْ  ، يُكابَِده أن اللَّيلَ  وهاب

 أكبرُ  وهللاُ  ، هللاُ  إالَّ 

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

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0358: الرقم أو الصحيحة الصفحة

 صحيح

: تعالى هللا قال العبد، قدمه عمل على كان ما فهو بحساب الذي أما --4

 في التقي المؤمن رزق كان لذا[ 16/ 78 النبأ] ِحساباً  َعطاءً  َرب كَ  ِمنْ  َجزاءً 

 زيادة في الكافر عن المؤمن يتميز وحينئذ الدنيا، في رزقه من أوسع اآلخرة

 جزاؤه وإنما هناك، له رزق فال الكافر وأما اآلخرة، في واستمراره الرزق

. َوُعيُونٍ  ِظاللٍ  فِي اْلُمتَّقِينَ  إِنَّ : المؤمنين عن تعالى هللا قال. جهنم في العذاب

ا َوفَواِكهَ   نَْجِزي َكذلِكَ  إِنَّا. تَْعَملُونَ  ُكْنتُمْ  بِما هَنِيئاً  َواْشَربُوا ُكلُوا. يَْشتَهُونَ  ِممَّ

 :الكافرين عن سبحانه هللا وقال[ 44 -42/ 77 المرسالت] اْلُمْحِسنِينَ 
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 اْلخاِطُؤنَ  إاِلَّ  يَأُْكلُهُ  ال. ِغْسلِينٍ  ِمنْ  إاِلَّ  طَعامٌ  َوال. َحِميمٌ  هاهُنا اْليَْومَ  لَهُ  فَلَْيسَ 

 [ .17 -15/ 67 الحاقة]

ٍة، وال َذهَبٍ  صاِحبِ  ِمن ما أبي هريرةوفي الصحيح عن   ِمْنها يَُؤد ي ال فِضَّ

 في عليها فَأُْحِميَ  ناٍر، ِمن َصفائِحُ  له ُصف َحتْ  القِياَمِة، يَْومُ  كانَ  إذا إالَّ  َحقَّها،

 يَومٍ  في له، أُِعيَدتْ  بََرَدتْ  ُكلَّما وظَْهُرهُ، وَجبِينُهُ  َجْنبُهُ  بها فيُْكَوى َجهَنََّم، نارِ 

ا َسبِيلَهُ، فَيََرى الِعباِد، بْينَ  يُْقَضى حتَّى َسنٍَة، أْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقداُرهُ  كانَ   إلى إمَّ

ا الَجنَِّة،  ال إبِلٍ  صاِحبُ  وال: قالَ  فاإِلبُِل؟ هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ  النَّارِ  إلى وإمَّ

 بُِطحَ  القِياَمِة، يَْومُ  كانَ  إذا إالَّ  ِوْرِدها، يَومَ  َحلَبُها َحق ها وِمنْ  َحقَّها، ِمْنها يَُؤد ي

 بأَْخفافِها تَطَُؤهُ  واِحًدا، فَِصياًل  ِمْنها يَْفقِدُ  ال كانَْت، ما أْوفَرَ  قَْرقٍَر، بقاعٍ  لها

هُ   ِمْقداُرهُ  كانَ  يَومٍ  في أُْخراها، عليه ُردَّ  أُوالها عليه َمرَّ  ُكلَّما بأَْفواِهها، وتََعض 

ا َسبِيلَهُ  فَيََرى الِعباِد، بْينَ  يُْقَضى حتَّى َسنٍَة، أْلفَ  َخْمِسينَ  ا الَجنَِّة، إلى إمَّ  وإمَّ

 َغنٍَم، وال بَقٍَر، صاِحبُ  وال: قالَ  واْلَغنَُم؟ فاْلبَقَرُ  هللاِ، َرسولَ  يا: قِيلَ  النَّارِ  إلى

 ِمْنها يَْفقِدُ  ال قَْرقٍَر، بقاعٍ  هال بُِطحَ  القِياَمةِ  يَْومُ  كانَ  إذا إالَّ  َحقَّها، ِمْنها يَُؤد ي ال

 وتَطَُؤهُ  بقُُرونِها تَْنطَُحهُ  َعْضباءُ  وال َجْلحاُء، وال َعْقصاُء، فيها ليسَ  شيئًا،

 َخْمِسينَ  ِمْقداُرهُ  كانَ  يَومٍ  في أُْخراها، عليه ُردَّ  أُوالها عليه َمرَّ  ُكلَّما بأَْظالفِها،

ا َسبِيلَهُ  فَيََرى الِعباِد، بْينَ  يُْقَضى حتَّى َسنٍَة، أْلفَ  ا الَجنَِّة، إلى إمَّ  النَّارِ  إلى وإمَّ

 لَِرُجلٍ  وهي ِوْزٌر، لَِرُجلٍ  هي: ثاَلثَةٌ  الَخْيلُ : قالَ  فاْلَخْيُل؟ هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ 

ا أْجٌر، لَِرُجلٍ  وهي ِسْتٌر،  وفَْخًرا ِرياءً  َربَطَها فََرُجلٌ  ِوْزٌر، له هي الَّتي فأمَّ

ا ِوْزٌر، له فَهي اإلْسالِم، أْهلِ  علَى ونِواءً   َربَطَها فََرُجلٌ  ِسْتٌر، له هي الَّتي وأَمَّ

ا ِسْترٌ  له فَهي ِرقابِها، وال ظُهُوِرها في هللاِ  َحقَّ  يَْنسَ  لَمْ  ثُمَّ  هللاِ، َسبيلِ  في  وأَمَّ

 َمْرجٍ  في اإلْسالِم، ألَْهلِ  هللاِ  َسبيلِ  في َربَطَها فََرُجلٌ  أْجٌر، له هي الَّتي

ْوَضةِ  أوِ  الَمْرِج، ذلكَ  ِمن أَكلَتْ  فَما وَرْوَضٍة،  َعَددَ  له، ُكتِبَ  إالَّ  شيٍء، ِمن الرَّ

 تَْقطَعُ  وال َحَسناٌت، وأَْبوالِها، أْرواثِها َعَددَ  له، وُكتِبَ  َحَسناٌت، أَكلَتْ  ما

ُ  َكتَبَ  إالَّ  َشَرفَْيِن، أوْ  َشَرفًا، فاْستَنَّتْ  ِطَولَها  وأَْرواثِها آثاِرها َعَددَ  له هللاَّ

 إالَّ  يَْسقِيَها، أنْ  يُِريدُ  وال منه فََشِربَتْ  نَْهٍر، علَى صاِحبُها بها َمرَّ  وال َحَسناٍت،

ُ  َكتَبَ   ما: قالَ  فاْلُحُمُر؟ هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ  َحَسناتٍ  َشِربَْت، ما َعَددَ  له، هللاَّ

ةُ  اآليَةَ  هِذه إالَّ  شيٌء، الُحُمرِ  في َعلَيَّ  أُْنِزلَ   ِمْثقالَ  يَْعَملْ  فَمن: }الجاِمَعةُ  الفاذَّ

ةٍ  ةٍ  ِمْثقالَ  يَْعَملْ  وَمن يََرهُ، َخْيًرا َذرَّ ا َذرَّ  [8-7:الزلزلة{. ]يََرهُ  َشّرً
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  893: الرقم أو الصفحة

 .فيها هللا حق   إْخراجِ  وتْركِ  األموالِ  َكْنزِ  ِمن التَّرِهيبُ : الحديث وفي

 .وْزنُه َخفَّ  أو َحْجُمه قلَّ  مهما َخْيرٍ  ُكل   َعملِ  في التَّرِغيبُ : وفيه

 سورة] دعوتهم في المؤمنين مع يالقونه وما الرسل إلى الحاجة -30

 [058 الى:   050 (0) البقرة

ةً  النَّاسُ  كانَ  ُ  فَبََعثَ  واِحَدةً  أُمَّ ِرينَ  النَّبِيِّينَ  َّللاَّ  َمَعُهمُ  َوأَْنَزلَ  َوُمْنِذِرينَ  ُمبَشِّ

 الَِّذينَ  إاِلَّ  فِيهِ  اْختَلَفَ  َوَما فِيهِ  اْختَلَفُوا فِيَما النَّاسِ  بَْينَ  لِيَْحُكمَ  بِاْلَحقِّ  اْلِكتابَ 

ُ  فََهَدى بَْينَُهمْ  بَْغياً  اْلبَيِّناتُ  جاَءْتُهمُ  ما بَْعدِ  ِمنْ  أُوتُوهُ   لَِما آَمنُوا الَِّذينَ  َّللاَّ

ُ  بِإِْذنِهِ  اْلَحقِّ  ِمنَ  فِيهِ  اْختَلَفُوا  ُمْستَقِيمٍ  ِصراطٍ  إِلى يَشاءُ  َمنْ  يَْهِدي َوَّللاَّ

ا اْلَجنَّةَ  تَْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبتُمْ  أَمْ ( 050)  قَْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  َمثَلُ  يَأْتُِكمْ  َولَمَّ

ْتُهمُ  اءُ  اْلبَأْساءُ  َمسَّ رَّ ُسولُ  يَقُولَ  َحتَّى َوُزْلِزلُوا َوالضَّ  َمَعهُ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  الرَّ

ِ  نَْصرُ  َمتى ِ  نَْصرَ  إِنَّ  أاَل َّللاَّ  (058) قَِريبٌ  َّللاَّ

 التفسير

 حتَّى آدم، أبيهم دين على الهدى، على متفقين واحدة أمة الناس كان - 121

 الرسل هللا بعث ذلك فألجل وكافر، مؤمن بين فاختلفوا الشياطين، أضلتهم

 أهل ومنذرين رحمته، من لهم هللا أعبد بما والطاعة اإليمان أهل مبشرين

 مشتملة الكتب رسله مع وأنزل عقابه، شديد من به هللا أوعدهم بما الكفر

 اختلف وما. فيه اختلفوا فيما الناس بين ليحكموا فيه؛ شك ال الَّذي الحق على

 حق أنَّه هللا حجج جاءتهم بعدما اليهود من علمها أعطوا الذين إال التوراة في

 لمعرفة المؤمنين هللا فوفّق منهم، ظلًما فيه، االختالف يسعهم ال عنده من

 ال مستقيم طريق إلى يشاء من يهدي وهللا وإرادته، بإذنه الضالل من الهدى

 .اإليمان طريق وهو فيه، اعوجاج

 مثل ابتالءٌ  يصبكم ولم الجنّة تدخلوا أن -المؤمنون أيها- ظننتم أم - 124

 وزلزلتهم والمرض، الفقر شدة أصابهم حيث قبلكم، من الماضين ابتالء

 الرسول فيقول هللا، نصر يستعجلوا أن البالء بهم بلغ حتَّى المخاوف،
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 المؤمنين من قريب هللا نصر إن أال هللا؛ نصر يأتى متى: معه والمؤمنون

 .عليه المتوكلين به،

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 كل في ومؤكدة قائمة السماوية والكتب واألنبياء الرسل إلى الحاجة إن -2

 الصحيح، واالعتقاد الحق، الدين إلى الناس يرشدون ألنهم ومكان، زمان

 واآلخرة، الدنيا في السعادة ومنهج الصحيحة، الحياة طريق للناس ويبينون

 في بالعدل ويفصلون والباطل، الحق بين الواضحة الحدود ويضعون

 .الناس منازعات

 مجهولة ألنها والرشد، للهداية سبيال بمجردها الطبيعة أو الفطرة تصلح وال

 الحياة، شؤون لتسيير البشرية العقول تصلح ال كما منضبطة، وغير وغائمة

 وإذا الحقائق، إدراك عن وقاصرة عاجزة أحيانا، مضطربة متفاوتة، فهي

 محصور فذلك بالحكمة، ونطقت الحق سبيل الحكماء عقول بعض أدركت

 التي النظرية صدق يظهر أو القول يستقيم وال الناس، من قليلة فئة في

 البحث من متواصلة وحلقات طويلة، بتجارب تمرّ  أن بعد إال العالم يقررها

 مصداقية نتائج ينتظرون الذين الناس فيتضرر والفكر، والتأمل والدراسة

 اإلنسان تأثر وربما يقصر، وقد يطول قد زمن إلى الحكمة أو القول

 القبول لرأيه يكتب فال الخاصة، والمصالح بالمنافع أو والشهوات، باألهواء

 .النجاح أو

 لَِغيٍَّة، كانَ  وإنْ  ُمتََوفًّى، َمْولُودٍ  ُكل   علَى يَُصلَّى وفي الصحيح عن أبي هريرة

ةً، أبُوهُ  أوْ  اإلْساَلَم، أبََواهُ  يَدَِّعي اإلْساَلِم، فِْطَرةِ  علَى ُولِدَ  أنَّه أْجلِ  ِمن  َخاصَّ

هُ  َكانَتْ  وإنْ   يَُصلَّى واَل  عليه، ُصل يَ  َصاِرًخا اْستَهَلَّ  إَذا اإلْساَلِم، غيرِ  علَى أُم 

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أبَا فإنَّ  ِسْقطٌ  أنَّه أْجلِ  ِمن يَْستَِهل   ال َمن علَى  كانَ  عْنه، هللاَّ

ُث،  الفِْطَرِة، علَى يُولَدُ  إالَّ  َمْولُودٍ  ِمن ما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   قالَ  يَُحد 

َدانِهِ  فأبََواهُ  َرانِِه، أوْ  يُهَو  َسانِِه، أوْ  يُنَص   هلْ  َجْمَعاَء، بَِهيَمةً  البَِهيَمةُ  تُْنتَجُ  كما يَُمج 

ونَ  ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أبو يقولُ  ثُمَّ  َجْدَعاَء، ِمن فِيهَا تُِحس  ِ  فِْطَرةَ : }عْنه هللاَّ  الَّتي هللاَّ

 .اآليَةَ [ 10: الروم{ ]َعلَْيهَا النَّاسَ  فَطَرَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5019: الرقم أو الصفحة

 واألنبياء الرسل إرسال ورحمته وفضله تعالى هللا حكمة من فكان -1

 فوات قبل واآلخرة، للدنيا خير هو ما إلى البشري والعقل الفطرة ليقودوا

 والنظريات، التجارب عنه تسفر ما وانتظار العثرات، في والوقوع األوان،

 .خاصة مصلحة برعاية التأثر دون والعدل، الحق وإلقرار

 وآدمَ  نوحٍ  بين كان قال عنُهما َّللاُ  رضيَ  عباسٍ  ابنِ  وفي الصحيح عنِ 

 ُمبش رينَ  النبيين هللاُ  فبعث فاختلَفوا الحق   من شريعةٍ  على كل هم قرونٍ  عشرةُ 

ةً  النَّاسُ  َكانَ }  هللاِ  عبدِ  قراءةِ  في هي وكذلك قال وُمنذِرين  فَاْختَلَفُوا َواِحَدةً  أُمَّ

} 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث[ | عباس ابن مولى عكرمة: ] الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  3/918: الرقم أو الصحيحة الصفحة السلسلة

 صحيح

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

:  المحدث حكم خالصة|  801: الرقم أو الصفحة الطحاوية شرح تخريج

 [صحيح]

  إلى تؤدي وواجبات حقوقا لإليمان أن إلى.. َحِسْبتُمْ  أَمْ  آية وأرشدت -1

 بها هللا أنعم التي الجليلة النعمة حرم بها فرط أو أهملها فمن الدارين، سعادة

 وال ثمن، بغير تنال ال الجنة وإن. والعزة السيادة من األمة، هذه سلف على

 في ورسالته لدوره مقدرا يكون أن إال المسلم على وما شيئا، األماني تفيد

 جسام، أعمال من له بدّ  ال وإنما القلبي، اإليمان مجرد يكفيه فال الحياة،

 على وتعاون عيوبها، ويصلح يهذبها حتى نفس ومجاهدة عظام، وتضحيات

 لآلخرة، خالص وعمل بها، واالفتتان الدنيا لزينة وهجر والتقوى، البرّ 

 .زائفة شهرة أو سمعة أو رياء شائبة يشوبه أن دون وحده، هلل وإرضاء

ُ  َصلَّى النبي   َعنِ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  فِيما وسلََّم، عليه هللاَّ

ْمتُ  إن ي ِعبَاِدي يا: قالَ  أنَّهُ  َوتََعالَى تَبَاَركَ  هللاِ  َعنِ  َرَوى  علَى الظ ْلمَ  َحرَّ

ًما، بْينَُكمْ  َوَجَعْلتُهُ  نَْفِسي،  َمن إالَّ  َضالٌّ  ُكل ُكمْ  ِعبَاِدي يا تَظَالَُموا، فال ُمَحرَّ



156 
 

 أَْطَعْمتُهُ، َمن إالَّ  َجائٌِع، ُكل ُكمْ  ِعبَاِدي يا أَْهِدُكْم، فَاْستَْهُدونِي هََدْيتُهُ،

 فَاْستَْكُسونِي َكَسْوتُهُ، َمن إالَّ  َعاٍر، ُكل ُكمْ  ِعبَاِدي يا أُْطِعْمُكْم، فَاْستَْطِعُمونِي

نُوبَ  أَْغفِرُ  َوأَنَا َوالنَّهَاِر، باللَّْيلِ  تُْخِطئُونَ  إنَُّكمْ  ِعبَاِدي يا أَْكُسُكْم،  َجِميًعا، الذ 

ي تَْبلُُغوا لَنْ  إنَُّكمْ  ِعبَاِدي يا لَُكْم، أَْغفِرْ  فَاْستَْغفُِرونِي ونِي َضر   َولَنْ  فَتَُضر 

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا فَتَْنفَُعونِي، نَْفِعي، تَْبلُُغوا  َكانُوا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

 أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي في ذلكَ  َزادَ  ما ِمنُكْم، َواِحدٍ  َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْتقَى علَى

لَُكمْ   نَقَصَ  ما َواِحٍد، َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْفَجرِ  علَى َكانُوا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي ِمن ذلكَ   في قَاُموا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

ا ذلكَ  نَقَصَ  ما َمْسأَلَتَهُ، إْنَسانٍ  ُكلَّ  فأْعطَْيتُ  فََسأَلُونِي َواِحدٍ  َصِعيدٍ   ِعنِدي ممَّ

 أُْحِصيهَا أَْعَمالُُكمْ  هي إنَّما ِعبَاِدي يا البَْحَر، أُْدِخلَ  إَذا الِمْخيَطُ  يَْنقُصُ  كما إالَّ 

َ  فَْليَْحَمدِ  َخْيًرا، َوَجدَ  فَمن إيَّاهَا، أَُوف يُكمْ  ثُمَّ  لَُكْم،  فال ذلَك، غيرَ  َوَجدَ  َوَمن هللاَّ

ْمتُ  إن ي: روايةٍ  وفي.نَْفَسهُ  إالَّ  يَلُوَمنَّ   فال ِعبَاِدي، وعلَى الظ ْلمَ  نَْفِسي علَى َحرَّ

 .تَظَالَُموا

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

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

 في تعالى هللاِ  إلى ُمفتقُِرون الخلقِ  جميعَ  وأنَّ  الظ لمِ  قُبحُ  :الحديثِ  في --5

هم ودْفعِ  مصالِِحهم، جْلبِ   .وُدنياهم ِدينِهم أمورِ  في مضار 

 .ويَستغفُِروه العبادُ  يسألَه أنْ  يُحب   تعالى هللاَ  أنَّ : وفيه --1

 .بِمعصيَتِهم يَنقصُ  وال الخْلقِ  بِطاعةِ  يَزيدُ  ال وجلَّ  عزَّ  ُملَكه أنَّ : وفيه --1

 .تنقصُ  وال تنفذُ  ال َخزائنَه أنَّ : وفيه --4

 ِمن أصابَه وما تعالى، هللاِ  فْضلِ  فَِمن خيرٍ  ِمن العبدَ  أصابَ  ما أنَّ : وفيه --5

 .وهََواه نفِسه فَمنْ  شرٍّ 

 .به حوائِجهم وإنزالِ  سؤالِه على الخلقِ  حث  : وفيه --6

 ُملِكه وكمالِ  تعالى قُدرتِه كمالِ  ذْكرُ : وفيه --7
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 تحقيق أمكن الصالح، السلف تربية طراز على المسلم تكوين أعيد وإذا -4

 استكمال بعد األعداء، على المرجو والنصر المنشودة، اإلسالمية العزة

 ووضع األمة، لبناء والتخطيط العدو، لقوى المكافئة الالزمة القوة وسائل

 .وإخالص وإصرار حزم بكل الفعلي التنفيذ موضع والتقدم النهضة أسس

 أصحابِ  من وكان- َعميرةَ  بنَ  يَزيدَ  أنَّ  وفي الصحيح عن يزيد بن عميرة

: قال إالَّ  يَجلِسُ  حين للذ كرِ  َمجلًِسا يَجلِسُ  ال كان: قال أخبََره، -َجبَلٍ  بنِ  ُمعاذِ 

 فِتَنًا ورائِكم من إن: يوًما َجبَلٍ  بنُ  ُمعاذُ  فقال الُمْرتابون، هلَكَ  قِسطٌ، َحَكمٌ  هللاُ 

ُجلُ  والُمنافُِق، الُمؤِمنُ  يأُخَذه حتى القُرآنُ  فيها ويُفتَحُ  الماُل، فيها يكثُرُ   والرَّ

غيرُ  والمرأةُ، ، والَعبدُ  والَكبيُر، والصَّ  للنَّاسِ  ما: يقولَ  أنْ  قائِلٌ  فيُوِشكُ  والُحر 

 فإيَّاكم. غيَره لهم أبتِدعَ  حتى بُمتَّبِعيَّ  هُم ما القُرآَن؟ قَرأتُ  وقد يَتَّبِعوني ال

ُركم ضاللةٌ، ابتُِدعَ  ما فإنَّ ! ابتُِدعَ  وما  قد الشَّيطانَ  فإنَّ  الحكيِم؛ َزيغةَ  وأُحذ 

اللةِ  كلمةَ  يقولُ  ، كلمةَ  المنافِقُ  يقولُ  وقد الحكيِم، لِسانِ  على الضَّ : قال الحق 

اللِة، كلمةَ  يقولُ  قد الحكيمَ  أنَّ  -هللاُ  يَرَحُمك- يُدريني ما: لُمعاذٍ  قُلتُ   وأنَّ  الضَّ

؟ كلمةَ  يقولُ  قد الُمنافِقَ   الُمْشتِهراتِ  الحكيمِ  كالمِ  من اجتَنِبْ  بلى،: قال الحق 

 إذا الحقَّ  وتَلَقَّ  يُراِجَع، أنْ  لعله فإنَّه عنه؛ ذلك يَْثنِيَنَّكَ  وال هذه، ما يُقالُ  التي

 .نُوًرا الحق   على فإنَّ  سِمعتَه؛

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عميرة بن يزيد:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  8355: الرقم أو الصفحةداود  أبي سنن

 صحيح

 [051 آية( : 0) البقرة سورة] ومصرفها التطوع نفقة مقدار -35

 َواْليَتامى َواأْلَْقَربِينَ  فَلِْلوالَِدْينِ  َخْيرٍ  ِمنْ  أَْنفَْقتُمْ  ما قُلْ  يُْنفِقُونَ  ماذا يَْسئَلُونَكَ 

َ  فَإِنَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  تَْفَعلُوا َوما السَّبِيلِ  َواْبنِ  َواْلَمساِكينِ   (051) َعلِيمٌ  بِهِ  َّللاَّ

 التفسير 

 المتنوعة، أموالهم من ينفقون ماذا: -النبي أيها- أصحابك يسألك - 125

 -الطيب الحالل وهو- خير من أنفقتم ما: إياهم مجيبًا قل يضعونها؟ وأين

 من وللمحتاج الحاجة، بحسب قراباتكم من منكم ولألدنى للوالدين، فليصرف



158 
 

 عن السفر له انقطع الَّذي وللمسافر مال، لهم ليس الذين. وللُمعدمين اليتامى،

 هللا فإن كثيًرا أو كان قلياًل  خير من -المؤمنون أيها- تفعلوا وما ووطنه، أهله

 .عليه وسيجازيكم شيء، منه عليه يخفى ال عليم، به

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 أن الغني الرجل على يجب أنه ومنها التطوع، صدقة مصارف لبيان اآلية

 وكسوة طعام من حالهما، قدر في يصلحان ما المحتاجين أبويه على ينفق

   .ذلك وغير

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

نْ  َرْهطٍ  ثاََلثَةُ  اْنطَلَقَ : يقولُ   فََدَخلُوهُ  َغاٍر، إلى الَمبِيتَ  أَوْوا حتَّى قَْبلَُكمْ  كانَ  ِممَّ

 ِمن يُْنِجيُكمْ  ال إنَّه: فَقالوا الَغاَر، عليهمُ  فََسدَّتْ  الَجبَِل، ِمنَ  َصْخَرةٌ  فَاْنَحَدَرتْ 

ْخَرةِ  هِذه َ  تَْدُعوا أنْ  إالَّ  الصَّ  كانَ  اللَّهُمَّ : منهمْ  َرُجلٌ  فَقالَ  أْعَمالُِكْم، بَصالِحِ  هللاَّ

 في بي فَنَأَى َمااًل  واَل  أْهاًل، قَْبلَهُما أْغبِقُ  ال وُكْنتُ  َكبِيَراِن، شيَخانِ  أبََوانِ  لي

 فََوَجْدتُهُما َغبُوقَهَُما، لهما فََحلَْبتُ  نَاَما، حتَّى عليهما أُِرحْ  فَلَمْ  يَْوًما، شيءٍ  طَلَبِ 

، علَى والقََدحُ  فَلَبِْثتُ  َمااًل، أوْ  أْهاًل  قَْبلَهُما أْغبِقَ  أنْ  وَكِرْهتُ  نَائَِمْينِ   يََديَّ

 إنْ  اللَّهُمَّ  َغبُوقَهَُما، فََشِربَا فَاْستَْيقَظَا، الفَْجُر، بََرقَ  حتَّى اْستِيقَاظَهُما أْنتَِظرُ 

جْ  وْجِهَك، اْبتَِغاءَ  ذلكَ  فََعْلتُ  ُكْنتُ  ْخَرِة، هِذه ِمن فيه نَْحنُ  ما َعنَّا فَفَر   الصَّ

 وقالَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   قالَ  الُخُروَج، يَْستَِطيُعونَ  ال شيئًا فَاْنفََرَجتْ 

، بْنتُ  لي َكانَتْ  اللَّهُمَّ : اآلَخرُ  ، النَّاسِ  أَحبَّ  َكانَتْ  َعمٍّ  نَْفِسهَا، عن فأَرْدتُهَا إلَيَّ

نِيَن، ِمنَ  َسنَةٌ  بهَا ألَمَّتْ  حتَّى ِمن ي فَاْمتَنََعتْ   ِعْشِرينَ  فأْعطَْيتُهَا فََجاَءْتنِي، الس 

 َعلَْيهَا، قََدْرتُ  إَذا حتَّى فَفََعلَتْ  نَْفِسهَا، وبْينَ  بَْينِي تَُخل يَ  أنْ  علَى ِدينَارٍ  وِمئَةَ 

ْجتُ  بَحق ِه، إالَّ  الَخاتَمَ  تَفُضَّ  أنْ  لكَ  أُِحل   ال: قالَتْ   َعلَْيهَا، الُوقُوعِ  ِمنَ  فَتََحرَّ

، النَّاسِ  أَحب   وهي َعْنهَا فَاْنَصَرْفتُ   اللَّهُمَّ  أْعطَْيتُهَا، الذي الذَّهَبَ  وتََرْكتُ  إلَيَّ

ْخَرةُ  فَاْنفََرَجتِ  فِيِه، نَْحنُ  ما َعنَّا فَاْفُرجْ  وْجِهَك، اْبتَِغاءَ  فََعْلتُ  ُكْنتُ  إنْ   الصَّ

 وقالَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   قالَ  منها، الُخُروجَ  يَْستَِطيُعونَ  ال أنَّهُمْ  غيرَ 

 تََركَ  واِحدٍ  َرُجلٍ  غيرَ  أْجَرهُمْ  فأْعطَْيتُهُمْ  أَُجَراَء، اْستَأَْجْرتُ  إن ي اللَّهُمَّ : الثَّالِثُ 

 ِحينٍ  بَْعدَ  فََجاَءنِي األْمَواُل، منه َكثَُرتْ  حتَّى أْجَرهُ  فَثَمَّْرتُ  وَذهََب، له الذي

ِ  َعْبدَ  يا: فَقالَ   اإلبِلِ  ِمنَ  أْجِركَ  ِمن تََرى ما ُكل  : له فَقُلتُ  أْجِري، إلَيَّ  أد   هللاَّ

قِيِق، والَغنَمِ  والبَقَرِ  ِ  َعْبدَ  يا: فَقالَ  والرَّ  ال إن ي: فَقُلتُ  بي، تَْستَْهِزئُ  ال هللاَّ
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 فََعْلتُ  ُكْنتُ  فإنْ  اللَّهُمَّ  شيئًا، منه يَْتُركْ  فَلَمْ  فَاْستَاقَهُ، ُكلَّهُ، فأَخَذهُ  بَك، أْستَْهِزئُ 

ْخَرةُ، فَاْنفََرَجتِ  فِيِه، نَْحنُ  ما َعنَّا فَاْفُرجْ  وْجِهَك، اْبتَِغاءَ  ذلكَ   فََخَرُجوا الصَّ

 .يَْمُشونَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0030: الرقم أو الصفحة البخاري

لُ : الحديثِ  وفي --2 الحةِ  باألعمالِ  تعالى هللاِ  إلى التَّوس   .الصَّ

 .اإلخالصِ  فَضلُ : وفيه

 .واألقاِربِ  األهلِ  سائِرِ  على تقديِمهما وفَضلِ  الوالَِدْين بِر   فضلِ  بيانُ : وفيه

 .ِمنه والخوفِ  تعالى هللاِ  وُمراقبةِ  الَحرامِ  عن التعف فِ  فَضلُ : وفيه

 ذلك، على منهم أَْجرٍ  تَلَم سِ  دونَ  لآلَخرينَ  الخيرِ  بَْذلِ  على الَحث  : وفيه

 .الطََّمعِ  ِمن والَحذرُ 

 :منها معان على اآلية ودلت

 بها أراد إذا تعالى هللا على الثواب به يستحق النفقة من والكثير القليل أن -2

 .والفروض النوافل من الصدقات ذلك وينتظم هللا، وجه

 إذْ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   ِعْندَ  أنَا بْينَا الصحيح عن عدي بن حاتم وفي

بِيِل، قَْطعَ  إلَْيهِ  فََشَكا آَخرُ  أتَاهُ  ثُمَّ  الفَاقَةَ، إلَْيهِ  فََشَكا َرُجلٌ  أتَاهُ  ، يا: فَقَالَ  السَّ  َعِدي 

 َحيَاةٌ، بكَ  طَالَتْ  فإنْ  قَالَ  َعْنهَا، أُْنبِْئتُ  وقدْ  أَرهَا، لَمْ : قُلتُ  الِحيَرةَ؟ َرأَْيتَ  هلْ 

 إالَّ  أَحًدا تََخافُ  ال بالَكْعبَةِ  تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرِة، ِمنَ  تَْرتَِحلُ  الظَِّعينَةَ  لَتََريَنَّ 

،َ ارُ  فأْينَ  نَْفِسي وبْينَ  بَْينِي فِيما قُلتُ  - هللاَّ ُروا قدْ  الَِّذينَ  طَي ئٍ  ُدعَّ  ،- الباَِلدَ  َسعَّ

: قَالَ  هُْرُمَز؟ بنِ  ِكْسَرى: قُلتُ  ِكْسَرى، ُكنُوزُ  لَتُْفتََحنَّ  َحيَاةٌ  بكَ  طَالَتْ  ولَئِنْ 

ُجلَ  لَتََريَنَّ  َحيَاةٌ، بكَ  طَالَتْ  ولَئِنْ  هُْرُمَز، بنِ  ِكْسَرى  ِمن َكف هِ  ِمْلءَ  يُْخِرجُ  الرَّ

ٍة، أوْ  َذهَبٍ  َ  ولَيَْلقَيَنَّ  منه، يَْقبَلُهُ  أَحًدا يَِجدُ  فال منه يَْقبَلُهُ  َمن يَْطلُبُ  فِضَّ  هللاَّ

 أْبَعثْ  ألَمْ : له فَلَيَقُولَنَّ  له، يُتَْرِجمُ  تَْرُجَمانٌ  وبْينَهُ  بْينَهُ  وليسَ  يَْلقَاهُ، يَومَ  أَحُدُكمْ 

 َعلَْيَك؟ وأُْفِضلْ  َمااًل  أُْعِطكَ  ألَمْ : فيَقولُ  بَلَى،: فيَقولُ  فيُبَل َغَك؟ َرسواًل  إلَْيكَ 

 يََرى فال يََساِرهِ  عن ويَْنظُرُ  َجهَنََّم، إالَّ  يََرى فال يَِمينِهِ  عن فَيَْنظُرُ  بَلَى،: قولُ فيَ 
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 ولو النَّارَ  اتَّقُوا: يقولُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسِمْعتُ : َعِديٌّ  قَالَ  َجهَنَّمَ  إالَّ 

 الظَِّعينَةَ  فََرأَْيتُ : َعِديٌّ  قَالَ  طَي بَةٍ  فَبَِكلَِمةٍ  تَْمَرةٍ  ِشقَّةَ  يَِجدْ  لَمْ  فَمن تَْمَرةٍ  بِشقَّةِ 

َ، إالَّ  تََخافُ  ال بالَكْعبَةِ  تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرةِ  ِمنَ  تَْرتَِحلُ   اْفتَتَحَ  فِيَمنِ  وُكْنتُ  هللاَّ

 أبو النبي   قَالَ  ما لَتََرُونَّ  َحيَاةٌ، بُكمْ  طَالَتْ  ولَئِنْ  هُْرُمزَ  بنِ  ِكْسَرى ُكنُوزَ 

 .َكف هِ  ِمْلءَ  يُْخِرجُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى: القَاِسمِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0181: الرقم أو البخاري الصفحة

 (5053) ومسلم له، واللفظ( 0181) البخاري أخرجه:  التخريج

 :الحديثِ  في

كاةِ  إخراجِ  إلى المبادرةِ  في التَّرغيبُ  --2  .بها التَّباطؤِ  وعدمِ  الزَّ

 في سببًا التَّأخيرُ  يكون قد ألنَّه إخراِجها؛ في التَّسويفِ  ِمن التَّحذيرُ : وفيه --1

 .يقبَلُها َمن وجودِ  عدمِ 

 عن بإخباِره وسلَّم عليه هللا صلَّى ُمعجزاتِه ِمن ظاهرةٌ  ُمعجزةٌ : وفيه --1

 .َغيبيَّة أُمورٍ 

دقةِ  قَبولُ : وفيه --4  .قلَّتْ  ولو الصَّ

دقةِ  ِمن القليلِ  احتقارِ  تركُ : وفيه --5  ِمن شيئًا يحقِرَ  وأالَّ  وغيِرها، الصَّ

 .قلَّ  وإنْ  وفعاًل، قواًل  المعروِف؛

 وقَطعِ  َعْيلةٍ  ِمن وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي إلى يَْشُكون كانوا أنَّهم: وفيه --6

 .الفََرج ِمن عنده يرُجون لِما وغيِره؛ طريقٍ 

 الموقِف أهلِ  ِمن النَّار قُربِ  على دليلٌ : وفيه --7

 مع َواأْلَْقَربِينَ  فَلِْلوالَِدْينِ : تعالى لقوله بالنفقة، أولى فاألقرب األقرب أن -1

 . الّسالم عليه النّبي بيان
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 رسولُ  فإذا المدينةَ  قدمنا   المحاربي عبدَّللا بن طارق وفي الصحيح عن

 ِ ُ  صلَّى هللاَّ  المعطي يدُ  يقولُ  َوهوَ  النَّاسَ  يخطبُ  المنبرِ  علَى قائمٌ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 مختصرٌ       أدناكَ  أدناكَ  ثمَّ  وأخاكَ  وأختَك وأباكَ  أمَّكَ  تعولُ  بمن وابدأ العليا

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المحاربي عبدَّللا بن طارق:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0105: الرقم أو النسائي الصفحة صحيح

 صحيح

دقاتِ  أْخذِ  عن والتَّعف فِ  بالتَّرف عِ  إشعارٌ : الَحديثِ  وفي --5  النَّاسِ  من الصَّ

 .داعٍ  دونَ 

دقةِ  فْضلِ  بَيانُ : وفيه --1  وبعدَ  الماِل، من فََضلَ  وبما ِغنًى ظَْهرِ  عن الصَّ

 .الواجبةِ  النَّفقاتِ  استيفاءِ 

 .بينا كما الولد، على واألقربين الوالدين نفقة وجوب على الداللة فيها -1

( : 0) البقرة سورة] الحرام األشهر في وإباحته القتال فرضية -71

 [059 الى 053 اآليات

 لَُكمْ  َخْيرٌ  َوهُوَ  َشْيئاً  تَْكَرُهوا أَنْ  َوَعسى لَُكمْ  ُكْرهٌ  َوُهوَ  اْلقِتالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ 

ُ  لَُكمْ  َشر   َوُهوَ  َشْيئاً  تُِحبُّوا أَنْ  َوَعسى ( 053) تَْعلَُمونَ  ال َوأَْنتُمْ  يَْعلَمُ  َوَّللاَّ

ْهرِ  َعنِ  يَْسئَلُونَكَ  ِ  َسبِيلِ  َعنْ  َوَصد   َكبِيرٌ  فِيهِ  قِتالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتالٍ  اْلَحرامِ  الشَّ  َّللاَّ

ِ  ِعْندَ  أَْكبَرُ  ِمْنهُ  أَْهلِهِ  َوإِْخراجُ  اْلَحرامِ  َواْلَمْسِجدِ  بِهِ  َوُكْفرٌ   ِمنَ  أَْكبَرُ  َواْلفِْتنَةُ  َّللاَّ

وُكمْ  َحتَّى يُقاتِلُونَُكمْ  يَزالُونَ  َوال اْلقَْتلِ   َوَمنْ  اْستَطاُعوا إِنِ  ِدينُِكمْ  َعنْ  يَُردُّ

ْنيا فِي أَْعمالُُهمْ  َحبِطَتْ  فَأُولئِكَ  كافِرٌ  َوُهوَ  فَيَُمتْ  ِدينِهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَْرتَِددْ   الدُّ

 آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ ( 053) خالُِدونَ  فِيها ُهمْ  النَّارِ  أَْصحابُ  َوأُولئِكَ  َواآْلِخَرةِ 

ِ  َسبِيلِ  فِي َوجاَهُدوا هاَجُروا َوالَِّذينَ  ِ  َرْحَمتَ  يَْرُجونَ  أُولئِكَ  َّللاَّ ُ  َّللاَّ  َغفُورٌ  َوَّللاَّ

 (059) َرِحيمٌ 

 التفسير 

 للنفس مكروه وهو هللا سبيل في القتال -المؤمنون أيها- عليكم فُِرض - 126

 الواقع في وهو شيئًا تكرهون ولعلكم والنفس، المال بذل من فيه لما بطبعها،

 على النصر فيه ثوابه ِعظم فمع هللا، سبيل في كالقتال لكم؛ ونفع خير
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 عليكم؛ ووبال شر وهو شيئًا تحبون ولعلكم هللا، كلمة ورفع األعداء

ا علًما يعلم وهللا األعداء، وتسلط الخذالن فيه فإن الجهاد، عن كالجلوس  تاّمً

 الخير ففيه ألمره؛ فاستجيبوا ذلك، تعلمون ال وأنتم وشرها، األمور خير

 .لكم

 ذي: الحرم األشهر في القتال حكم عن -النبي أيها- الناس يسألك - 127

 األشهر هذه في القتال: إياهم مجيبًا قل ورجب، والمحرم الحجة وذي القعدة

 هللا سبيل عن صد من المشركون به يقوم ما أن كما ومستنكر، هللا عند عظيم

 المسجد أهل وإخراج الحرام، المسجد عن المؤمنين ومنع كذلك، مستقبح

 فيه هم الَّذي والشرك الحرام، الشهر في القتال من هللا عند أعظم منه الحرام

 -المؤمنون أيها- يقاتلونكم ظلمهم على المشركون يزال وال. القتل من أعظم

 سبياًل، ذلك إلى استطاعوا إن الباطل دينهم إلى الحق دينكم عن يردوكم حتَّى

 عمله بطل فقد باهلل؛ الكفر على وهو ويمت دينه، عن منكم يرجع ومن

 .أبًدا ومالزمتها النار دخول اآلخرة في ومآله الصالح،

 إلى مهاجرين أوطانهم تركوا والذين ورسوله، باهلل آمنوا الذين إن - 128

 رحمة في يطمعون أولئك العليا؛ هي هللا كلمة لتكون وقاتلوا ورسوله، هللا

 .بهم رحيم عباده لذنوب غفور وهللا ومغفرته، هللا

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 للمؤمن، امتحان وهو فرض، الجهاد أن اْلقِتالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  آية أوضحت -2

 صلّى للنبي يؤذن ولم الكفار، من األعداء قتال به ويراد الجنة، إلى وطريق

 له أذن هاجر فلما عاما، عشر ثالثة بمكة إقامته مدة القتال في وسلّم عليه هللا

 ظُلُِموا بِأَنَّهُمْ  يُقاتَلُونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ : تعالى فقال المشركين، من يقاتله من قتال في

 .عامة المشركين قتال في له أذن ثم[ 17/ 11 الحج]

ا وفي  الصحيح عن عبد َّللا بن عباس ُ  صلَّى النَّبي   أُْخِرجَ  لمَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  إنَّا ، نبيَّهم أخرجوا:  بَْكرٍ  أبو قالَ  ، َمكَّةَ  من  ، ليَْهلُِكنَّ  راجعونَ  إليهِ  وإنَّا هللَّ

َ  َوإِنَّ  ظُلُِموا بِأَنَّهُمْ  يُقَاتَلُونَ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ :  فنزلت  فعَرفتُ  لَقَِديرٌ  نَْصِرِهمْ  َعلَى هللاَّ

 . قتالٌ  سيَكونُ  أنَّهُ 
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0091: الرقم أو الصفحة النسائي

 والغلبة العزة سبيل فإنه المشقة، من فيه لما الجهاد كراهة من وبالرغم -1

 القتال، عن وجبنوا الجهاد، المسلمون ترك ما وعند الشهادة، أو والنصر،

 على العدو استولى وحدتهم، وتشتتت كلمتهم، وتفرقت الفرار، من وأكثروا

 .وغيرهما وفلسطين األندلس في بالدهم

 الحرام الشهر في القتال حرمة على اآلية ودلت -1

 اْلَحَرامِ  الشَّْهرِ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ : ؟ قولُه وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

وا المشركين أنَّ  وذلك؟ َكبِيرٌ  فِيهِ  قِتَالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتَالٍ   هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  صد 

وه ، وسلَّمَ  عليهِ   نبي ه على هللاُ  ففتَح ، حرامٍ  شهرٍ  في الحرامِ  المسجدِ  َعنِ  ورد 

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على المشركون فعاب ، المقبلِ  العامِ  منَ  حرامٍ  شهرٍ  في

 هللاِ  َسبِيلِ  َعنْ  َوَصدٌّ : ؟ وعز جل هللاُ  فقال ، حرامٍ  شهرٍ  في القتالَ  وسلَّمَ  عليهِ 

 ، فيه القتلِ  منَ ؟ هللاِ  ِعْندَ  أَْكبَرُ  ِمْنهُ  أَْهلِهِ  َوإِْخَراجُ  اْلَحَرامِ  َواْلَمْسِجدِ  بِهِ  َوُكْفرٌ 

 ، الطائفِ  ِمنَ  ُمقبلٌ  وهو الحضرمي   بنَ  عمروَ  فلَقوا ، سريةً  بَعث محمًدا وأنَّ 

لَ  ُجمادى ِمنْ  ليلةٍ  آِخرَ   هللاُ  صلَّى محمدٍ  أصحابَ  وأنَّ  ، رجبٍ  ِمنْ  ليلةٍ  وأوَّ

 ولم رجبٍ  أولَ  وكانت ، ُجمادى ِمنْ  الليلةَ  تلك أنَّ  يظُنون كانوا وسلَّمَ  عليهِ 

 ، بذلك يُعي ُرونه أرسلوا المشركين وأنَّ  ، واحدٌ  منهم رجلٌ  فقتَله ، يشُعروا

؟ َكبِيرٌ  فِيهِ  قِتَالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتَالٍ  اْلَحَرامِ  الشَّْهرِ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ : ؟ وعز جل هللاُ  فقال

 ، الحرامِ  والمسجدِ  ، به وكفرٌ  ، هللاِ  سبيلِ  عنْ  صدٌّ  منه أكبرُ  ذلك وغيرُ 

 محمدٌ  أصاب الذي ِمنَ  أكبرُ  الحرامِ  المسجدِ  أهلِ  إخراجُ  ، منه أهله وإخراجُ 

 أشد   باهللِ  والشركُ  ،

:  المصدر|  الطبري جرير ابن:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0/833: الرقم أو الطبري الصفحة تفسير

 صحيح

 األشهر في المشركين قتال وأن اآلية، هذه نسخ على الجمهور ولكن -4

/ 7 التوبة] َكافَّةً  اْلُمْشِرِكينَ  َوقاتِلُوا: الزهري قول في والناسخ مباح، الحرم

ِ  يُْؤِمنُونَ  ال الَِّذينَ  قاتِلُوا :أو[ 16  [ .17/ 7 التوبة] اآْلِخرِ  بِاْليَْومِ  َوال بِاهللَّ
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 حين المشركين على رد اآلية هذه أن والصحيح: العربي ابن قال -5

 فقال الحرام، الشهر في القتال وسلّم عليه هللا صلّى النّبي على أعظموا

ِ، َسبِيلِ  َعنْ  َوَصدٌّ : تعالى  ِمْنهُ  أَْهلِهِ  َوإِْخراجُ  اْلَحراِم، َواْلَمْسِجدِ  بِِه، َوُكْفرٌ  هللاَّ

ِ  ِعْندَ  أَْكبَرُ   فعلتم فإذا القتل، من أشد الحرام الشهر في -الكفر وهي -والفتنة هللاَّ

 (583/5)أحكام  القرآن  فيه قتالكم تعيّن الحرام، الشهر في كلّه ذلك

 ثالثة والمحرم، الحّجة وذو القعدة وذو رجب، هي: الحرم واألشهر --6

   فرد وواحد سرد،

 من وطردهم وتعذيبهم دينهم عن بفتنتهم المسلمين حرمات انتهاك وإن

 الشهر حرمة انتهاك من جرما أشد محسوسة، مادية جرائم وهي ديارهم،

 .معنوية مسألة وهي الحرام،

 .دائم بنحو الكفرة، شر من المؤمنين تحذير على يَزالُونَ  َوال آية ودلت

 :القتال مشروعية علة -3

 دينهم، عن المسلمين فتنة وهي القتال، مشروعية بعلة الكريم القرآن صرح

 يفتنون المشركون وكان[ 127/ 1 البقرة] اْلقَْتلِ  ِمنَ  أَْكبَرُ  َواْلفِْتنَةُ : فقال

 ياسر بن بعمار فعلوا كما بتعذيبهم، أو الشبهات بإلقاء دينهم عن المسلمين

 عمارا عذبوا فقد وغيرهم، وصهيب األرت بن وخبّاب وبالل، وأسرته،

 دينه، عن ليرجع النار بكيّ 

 :والمرتد االرتداد -9

 ليثبتوا للمسلمين تهديد الكفر، إلى اإلسالم عن يرجع أي يَْرتَِددْ  َوَمنْ  آية إن

 األعمال تبطل أي تحبط الردة أن على المسلمون واتفق. اإلسالم دين على

 .؟« 2» بالموت مشروط اإلحباط وهل وتفسدها،

 مشروط العمل الردة إحباط أن: كافِرٌ  َوهُوَ  فَيَُمتْ : ... اآلية من الشافعي أخذ

 حتى العمل تحبط ال الردة أن على ويدل يؤيده، اآلية وظاهر كافرا، بالوفاة

 .الكفر على صاحبها يموت
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 سورة] القمار وحرمة الخمر تحريم مراحل من الثانية المرحلة -30

 [058 آية( : 0) البقرة

 َوإِْثُمُهما لِلنَّاسِ  َوَمنافِعُ  َكبِيرٌ  إِْثمٌ  فِيِهما قُلْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  يَْسئَلُونَكَ 

ُ  يُبَيِّنُ  َكذلِكَ  اْلَعْفوَ  قُلِ  يُْنفِقُونَ  ماذا َويَْسئَلُونَكَ  نَْفِعِهما ِمنْ  أَْكبَرُ   اآْلياتِ  لَُكمُ  َّللاَّ

 (058) تَتَفَكَُّرونَ  لََعلَُّكمْ 

 التفسير 

 العقل غطى ما كل: وهي) الخمر عن -النبي أيها- أصحابك يسألك - 127

 حكم عن ويسألونك وشرائها؟ وبيعها شربها حكم عن يسألونك ؛(وأذهبه

 من عوض فيها التي المنافسات طريق عن المال من يُؤخذ ما: وهو) القِمار

 ومفاسد مضار فيهما: إياهم مجيبًا قل ؟(المنافسة في المشتِرَكين الطرفين

 العداوة في والوقوع والمال، العقل ذهاب من كثيرة؛ ودنيوية دينية

 الحاصل واإلثم وضررهما المالية، كالمكاسب قليلة منافع وفيهما والبغضاء،

 يجتنبه، العاقل فإن نفعه؛ من أكثر ضّره كان وما نفعهما، من أكبر بهما

 .الخمر لتحريم تمهيد فيه هللا من البيان وهذا

 وجه على أموالهم من ينفقونه ما قدر عن -النَّبي أيها- أصحابك ويسألك

 حاجتكم عن يزيد الَّذي أموالكم من أنفقوا: إياهم مجيبًا قل والتبرع؟ التطوع

 أموال في الواجبة الزكاة ذلك بعد هللا شرع ثم األمر، أول هذا كان وقد)

 لكم هللا يبين فيه لبس ال الَّذي البيان هذا وبمثل ،(معينة وأنصبة مخصوصة

 .تتفكرون لعلكم الشرع أحكام

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 :النزول سبب -5

 بن ومعاذ الخطاب بن عمر في...  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  يَْسئَلُونَكَ  آية نزلت

 أفتنا: فقالوا وسلّم، عليه هللا صلّى هللا رسول أتوا األنصار، من ونفر جبل

 هذه تعالى هللا فأنزل للمال، مسلبة للعقل، مذهبة فإنهما والميسر، الخمر في

 (513/0)البحر المحيط   اآلية
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ا عنه َّللاُ  رِضيَ  الخطَّابِ  بنِ  ُعَمرَ  وفي الصحيح عن  الَخمرِ  تحريمُ  نَزلَ  لمَّ

 اْلَخْمرِ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ : }فنََزلتْ  ِشفاٍء، بيانَ  الَخمرِ  في لنا بَي نْ  اللَّهمَّ : قولَه

: ُعَمرُ  فقال اآليةَ،[ 127: البقرة{ ]لِلنَّاسِ  َوَمنَافِعُ  َكبِيرٌ  إِْثمٌ  فِيِهَما قُلْ  َواْلَمْيِسرِ 

 تَْقَربُوا اَل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَي هَا يَا: }فنََزلتْ  ِشفاءٍ  بيانَ  الَخمرِ  في لنا بَي نْ  اللَّهمَّ 

اَلةَ   َمرُ عُ  فُدِعيَ [ 41: النساء{ ]تَقُولُونَ  َما تَْعلَُموا َحتَّى ُسَكاَرى َوأَْنتُمْ  الصَّ

 الَِّذينَ  أَي هَا يَا: }فنََزلتْ  ِشفاٍء، بيانَ  الَخمرِ  في لنا بَي نْ  اللَّهمَّ : فقال عليه، فقُِرئَتْ 

ْيطَانِ  َعَملِ  ِمنْ  ِرْجسٌ  َواأْلَْزاَلمُ  َواأْلَْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْلَخْمرُ  إِنََّما آَمنُوا { الشَّ

 فُدِعيَ [ 72: المائدة{ ]ُمْنتَهُونَ  أَْنتُمْ  فَهَلْ : }وجلَّ  عزَّ  قولِه إلى[ 70: المائدة]

 .انتَهَْينا انتَهَْينا: فقال عليه، فقُِرئَتْ  ُعَمرُ 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5880: الرقم أو اآلثار الصفحة مشكل تخريج

 صحيح إسناده

 لَهُ  تُقبَلْ  لم َشربةً  الخمرِ  منَ  شربَ  َمن عمرووفي الصحيح عن عبد َّللا بن 

ُ  تابَ  تابَ  فإن ، صباًحا أربعينَ  صالةٌ   صالةٌ  لَهُ  تُقبَلْ  لم عادَ  فإن ، عليهِ  هللاَّ

ُ  تابَ  تابَ  فإن ، صباًحا أربعينَ   الثَّالثةِ  في أدري فال:  قالَ  عادَ  فإن ، عليهِ  هللاَّ

ابعةِ  في أو ِ  على حقًّا كانَ  عادَ  فإن - الرَّ  يومَ  الخبالِ  َردغةِ  من يُسقيَهُ  أن هللاَّ

ِ  رسولَ  وَسِمْعتُ  قالَ  القيامةِ  ُ  صلَّى هللاَّ َ  إنَّ :  يقولُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 نوِرهِ  من أصابَهُ  فَمن ، يومئذٍ  نوِرهِ  من عليِهم ألقَى ثمَّ  ، ظلمةٍ  في خلقَهُ  خلقَ 

ِ  علمِ  على القلمُ  جفَّ :  أقولُ  فلذلِكَ  ضلَّ  ، أخطأَهُ  وَمن ، اهتَدى ، يومئذٍ   عزَّ  هللاَّ

ِ  رسولَ  وَسِمْعتُ  وجلَّ  ُ  صلَّى هللاَّ  داودَ  بنَ  ُسلَْيمانَ  إنَّ :  يقولُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

َ  سألَ  السَّالمُ  عليهِ   الثَّالثةُ  لَهُ  تَكونَ  أن نرجو ونحنُ  ، اثنتَينِ  فأعطاهُ  ، ثالثًا هللاَّ

ُ  فأعطاهُ  ، ُحْكَمهُ  يصاِدفُ  ُحْكًما فسألَهُ :   ألَحدٍ  ينبَغي ال ُملًكا وسألَهُ  ، إيَّاهُ  هللاَّ

الةَ  إالَّ  يريدُ  ال بيتِهِ  من َخرجَ  رجلٍ  أي ما وسألَهُ  ، إيَّاهُ  فأعطاهُ  ، بَعِدهِ  من  الصَّ

هُ  ولدتهُ  يومِ  مثلَ  َخطيئتِهِ  من خرجَ  المسجدِ  هذا في  يَكونَ  أن نرجو فَنحنُ  ، أم 

 ُ  إيَّاهُ  أَعطاهُ  قد وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 أحمد مسند:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  50/509: الرقم أو الصفحة
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 واللفظ( 3388) وأحمد مختصراً،( 0033) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 .له

 .هللاُ  يَسَّرهُ  بما الَعملِ  مع بالقَدرِ  اإليمانِ  َضرورةُ  :الحديثِ  وفي --5

 .وِعلِمه ُسبحانَه هللاِ  قُدرةِ  بيانُ : وفيه --1

 .الذنوبَ  تغفِرُ  فيه الصالةَ  وأنَّ  المقدسِ  بيتِ  منزلةِ  ُعلو   بيانُ : وفيه --1

 :المناسبة -0

 بالعالقات صلة له أمر وذلك القتال، أحكام السابقة اآليات في تعالى هللا أبان

 الفضيلة من أساس على الداخلية، األوضاع إصالح إلى انتقل ثم الخارجية،

 لكل بد وال الجسد، وطهر االعتقاد وطهر االجتماعي والتضامن والكرامة

 تحقيق من لتتمكن والداخلي، الخارجي اإلصالح من رسالة أو نهضة

 على والفرد( الجماعة أو) األمة وبناء السامقة، واألمجاد الظافرة المسيرة

 .األركان وطيدة ودعائم متينة أسس

: عباس ابن قال الصحابة، أسئلة عن إجابة وتاليها كسابقتها اآلية هذه وكانت

 إال سألوه ما وسلّم، عليه هللا صلّى محمد أصحاب من خيرا قوما رأيت ما

 البقرة] اْلَمِحيضِ  َعنِ  َويَْسئَلُونَكَ : القرآن في كلهن مسألة، عشرة ثالث عن

 َعنِ  َويَْسئَلُونَكَ  ،[ 127/ 1 البقرة] اْلَحرامِ  الشَّْهرِ  َعنِ  يَْسئَلُونَكَ  ،[ 111/ 1

)تفسير القرطبي  ينفعهم عما إال يسألون كانوا ما ،[ 110/ 1 البقرة] اْليَتامى

80/0) 

 [الخمر مضار] -1

 مع بعضهم الناس وتعامل والمال والعقل والنفس البدن تشمل ومضارها

 :ذلك من بعض،

 :الصحية مضارها -5

 العينين، وجحوظ الطعام، شهوة وفقد الهضم، جهاز أعضاء كل إفساد

 السل، وداء الكلى، ومرض الكبد، وتشمع المعدة، اتساع بسبب البطن وعظم
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 وإضعاف الشرايين، تصلب بسبب الهرم، إسراع أو الشيخوخة وتعجل

 .العقل ضعيف هزيال يكون السكير فولد انقطاعه، أو النسل

 :العقلية مضارها -0

 إلى تؤدي وقد العصبية، الجملة في لتأثيرها العقلية، القوى تضعف إنها

 .الجنون

 :المالية مضارها -0

 الزوجة على النفقة واجب إهمال إلى وتؤدي المال، وتتلف الثروة تبدد

 .واألوالد

 :االجتماعية مضارها -8

 الناس وبين وبينهم بعض، مع بعضهم السكارى بين والخصام النزاع وقوع

 .وعليهم السكارى من وجرح وضرب قتل حوادث تقع ما وكثيرا اآلخرين،

 :األدبية مضارها -1

 وتهكم، وضحك وسخرية هزء وموضع مهينا ذليال السكران يصبح

 والشتم القذف على السكران ويتجرأ. وحركاته وهيئته كالمه الضطراب

 ( .الخبائث أم) الخمر سميت لذا والقتل، والزنى والسب

 فأَمرَ  بَسْكَراَن، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   أُتِيَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 بثَْوبِِه، يَْضِربُهُ  َمن وِمنَّا بنَْعلِهِ  يَْضِربُهُ  َمن وِمنَّا بيَِدهِ  يَْضِربُهُ  َمن فَِمنَّا. بَضْربِهِ 

ا ُ، أْخَزاهُ  له ما: َرُجلٌ  قَالَ  اْنَصَرفَ  فَلَمَّ ِ  َرسولُ  فَقَالَ  هللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ْيطَانِ  َعْونَ  تَُكونُوا ال: وسلَّمَ   .أِخيُكمْ  علَى الشَّ

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3395: الرقم أو الصفحة

 .الملَّةِ  ِمن بخارجٍ  ليسَ  وأنَّه الَخْمِر، شاربِ  لَْعنِ  عن النهيُ  :الحديث وفي

 أِخيكمْ  على الشيطانِ  عونَ  تكونوا الوفي الصحيح عن أبي هريرة  
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 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  3880: الرقم أو الصفحة

 يُدَعى بل الشيطاَن، عليه يُعينُ  بما عليه يُدَعى ال المذنبَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي

 . والرحمةِ  والمغفرةِ  بالِهدايةِ  له

 :العامة مضارها -3

 الجواسيس إلى الخطيرة الدولة أخبار تسربت ما فكثيرا األسرار، إفشاء

 (018/0)تفسير المنار   السكر موائد على

 :الدينية مضارها -3

 عماد هي التي الصالة سيما وال صحيحة، عبادة السكران من تتأدى ال

 ألن الدينية، الواجبات وبقية الصالة وعن هللا ذكر عن تصد فالخمر الدين،

 ويصبح والشهوات، لألهواء واالنقياد الخمر، معاقرة إال يهمه ال السكران

 بسهولة السكر عن االمتناع يستطيع ال بل كسوال، خامال اإلرادة، ضعيف

 لتناول متعطشا المدمن فيصبح الدم، الكحول ومخالطة اإلدمان، بسبب

 .إرادة ودون عنه قهرا المسكر الشراب

  وقبيح، منكر كل إلى وسيلة فهي الخبائث، أم الخمر إن: والخالصة

 الخمرَ  اجتنِبوا:  قال رضي َّللا عنه  عفانَ  بنِ  عثمانَ  وفي الصحيح عن 

 ، غِويَّةٌ  امرأةٌ  فعلِقَتهُ  ، تعبَّدَ  قبلَكم خال ممن رجلٌ  كان إنه ، الخبائثَ  أم   فإنها

 جاريتِها مع فانطلق ، للشهادةِ  ندعوكَ  إنَّا:  له فقالتْ  ، جاريتَها إليه فأرسلتْ 

 ، وضيئةٍ  امرأةٍ  إلى أفَضى حتَّى ، دونَهُ  أغلقْتهُ  بابًا دخل كلما فطفِقَت ،

 ولكنْ  ، للشَّهادةِ  دعوتُكَ  ما وهللا إني:  فقالت ، خمرٍ  وباطيةُ  غالمٌ  عندها

 ، الغالمَ  هذا تقتلَ  أو ، كأًسا الخمرةِ  هذه من تشربَ  أو ، عليَّ  لتقَعَ  دعوتُك

 يِرمْ  فلم ، زيدوني:  قال ، كأًسا فسقَْتهُ  ، كأًسا الخمرِ  هذا من فاسقيني:  قال

 يجتمعُ  ال وهللاِ  فإنها ، الخمرَ  فاجتنِبوا ، النفسَ  وقتلَ  ، عليها وقع حتَّى

 ! صاحبَهُ  أحُدهما يُخرجَ  أنْ  لَيوشكُ  إالَّ  ، الخمرِ  وإدمانُ  اإليمانُ 
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الحارث بن عبدالرحمن:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1390: الرقم أو النسائي الصفحة

 .الش رورِ  منبَعُ  الخمرَ  أنَّ : الحديثِ  وفي --5

رائعِ  سد   على التَّنبيهُ : وفيه --1
 .الذَّ

 .العبدِ  قلبِ  في يجتَِمعانِ  ال الخمرِ  وإدمانَ  اإليمانَ  أنَّ : وفيه --1

 . الَخمرِ  بُشربِ  يضُعفُ  اإليمانَ  أنَّ : وفيه --4

 :وأضراره القمار أو الميسر -1

 ويطلق جزأته، إذا: الشيء يسرت من أو بينا، كما اليسر من إما: الميسر

 هو: وحرمه هللا ذكره الذي والميسر التجزئة، موضع ألنه الجزور، على

 فيه ما وكل النرد على أطلق ثم قمارا، الجزور أجزاء على القداح ضرب

 .قمار

تِ : َحلِفِهِ  في فقالَ  َحلَفَ  َمن وفي الصحيح عن أبي هريرة ى، والالَّ  والُعزَّ

ُ، إالَّ  إلَهَ  ال: فَْليَقُلْ   .فَْليَتََصدَّقْ  أُقاِمْرَك، تَعالَ : لِصاِحبِهِ  قالَ  وَمن هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8930: الرقم أو الصفحة

 (5383) ومسلم له، واللفظ( 8930) البخاري أخرجه:  التخريج

تِ  الَحلِفِ  بِِذكرِ  القِمارِ  قَْرنُ : الَحديثِ  في ى؛ بِالالَّ  فِعلِ  ِمن لَِكونِِهما والُعزَّ

 .الجاِهلِيَّةِ 

 أم العنب عصير من أكان سواء كثيرا، أو كان قليال يسكر، ما كل يحرم -6

 في كانت التي المسكرات بين فرق وال تناوله، في الحد ويجب غيره، من

 أو البصل أو التفاح من المتخذة الحديثة التسميات ذات والمسكرات الماضي

 وتقضي والمال، الصحة وتضيع العقل تذهب مسكرة مادة فكل غيرهما،

 فيها، اإلسكار علة لوجود كالخمر، حرام فهي الشخصية، الكرامة على
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 الجلد، تحت حقنا تؤخذ التي السموم كبعض وأشد منها أفتك هو ما وباألولى

 .والهيروين والكوكايين كالمورفين باألنف شّما أو

 على يوجب لم أنه الطيبة ومزاياه اإلسالمي التشريع خصائص ومن

 بعد مرة عليهم وأوجب بهم، تدرج ولكن واحدة، دفعة الشرائع المسلمين

 جاء وقد التشريع، في التدرج مبدأ هو وهذا بها، وبرا األمة لهذه تكريما مرة

 .النحو هذا على والربا الخمر تحريم

 حق بغير الناس أموال على استيالء وفيه عوض، بال غرم فيه لعب وكل

 على والسباق الموائد ولعب القمار أو فالميسر حرام، فهو معقول جهد وال

 ذلك كل اليانصيب، وأوراق الفائز، لآلخر يغرمه المتسابقين أحد من عوض

 كل اليانصيب، وأوراق الفائز، لآلخر يغرمه المتسابقين من فيه لما حرام،

 شرعي، طريق غير من الكسب أو المال إضاعة من فيه لما حرام، ذلك

 .واألفراد للجماعة مدمرة كثيرة أضرار على والشتماله

 وأولي األيتام ورعاية الفقراء لمواساة الخيري باليانصيب يسمى ما وأما -7

 البر أعمال من وغيرها والمشافي والمالجئ المدارس لبناء أو العاهات،

 في معتبرة كانت وإن األعمال، هذه ألن أيضا، حرام فهو العام، والصالح

 وشهادة كالرشوة ذاته في الحرام ألن حرام، إليها الطريق ولكن الشريعة،

 الحالل، إلى للوصول إليه اللجوء يجوز ال الزور

 بأموالهم للرابح المشتركون سمح قد اليانصيب ميدان في بأن واالدعاء -8

 في له وجود ال التراضي ألن صحيح، غير: أنفسهم طيب عن له وخرجوا

 يحقد الخسران حال في وهو بالربح، يحلم بطاقة ثمن يدفع من وكل الحقيقة،

 .الرابحين على

 ( :العفو) الحاجة عن الزائد إنفاق -7

 :تعالى لقوله امتثاال المسلم، ينفقه ما مقدار عن محمد يا ويسألونك

ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا  الفضل أي العفو، ينفقون: لهم فقل ،[ 275/ 1 البقرة] هللاَّ

 ما تنفقوا وال حاجتكم، عن فضل ما فأنفقوا الحاجة، عن الزائد( فضل ما)

 .أنفسكم وتضيعوا إليه، تحتاجون
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 ويكون إخراجه، القلب على يشق ولم وفضل، وتيسر سهل ما: والعفو -20

 .عالة فتكونوا أنفسكم، فيه تؤذوا ولم حوائجكم، عن فضل ما أنفقوا: المعنى

ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا: اإلسالم مبدأ في بالنفقة األمر إطالق حكمة وأما -22  هللاَّ

 إلى تحتاج قليلة فئة الماضي في كانوا المسلمين فألن[ 275/ 1 البقرة]

 ينبغي اإلنفاق وألن العامة، المصلحة لتحقيق بينها فيما والتعاون التضامن

 كثر فلما. األعداء لصد أو الفقراء، إلغناء كان سواء الكفاية، يحقق أن فيه

 اإلنفاق، تقييد إلى الحاجة ظهرت العام، الصالح يكفي ما وتحقق المسلمون،

 عن والزيادة الفضل ينفقون بأنهم فأجيبوا ينفقون؟ ماذا: المسلمون سأل لذا

 .يعولونهم من حاجة

َدقَِة، أَْفَضلُ   حزام بن وفي الصحيح عن حكيم َدقَةِ  َخْيرُ  أوْ  الصَّ  عن الصَّ

ْفلَى، اليَدِ  ِمنَ  َخْيرٌ  الُعْليا واْليَدُ  ِغنًى، ظَْهرِ   .تَُعولُ  بَمن واْبَدأْ  الس 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  حزام بن حكيم:  الراوي

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

 .له واللفظ( 5008) ومسلم ،(5803) البخاري أخرجه:  التخريج

َدقَةِ  أَْفَضلُ وفي الصحيح عن أبي هريرة   َخْيرٌ  الُعْليَا واليَدُ  ِغنًى، تََركَ  ما الصَّ

ْفلَى، اليَدِ  ِمنَ  ا: الَمْرأَةُ  تَقُولُ  تَُعولُ  بَمن واْبَدأْ  الس  ا تُْطِعَمنِي، أنْ  إمَّ  أنْ  وإمَّ

 َمن إلى أْطِعْمنِي،: ااِلبنُ  ويقولُ  واْستَْعِمْلنِي، أْطِعْمنِي: الَعْبدُ  ويقولُ  تُطَل قَنِي،

ِ  َرسولِ  ِمن هذا َسِمْعتَ  هَُرْيَرةَ، أبَا يا: فَقالوا تََدُعنِي،  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .هَُرْيَرةَ  أبِي ِكيسِ  ِمن هذا اَل،: قالَ  وسلََّم؟

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1011: الرقم أو الصفحة

 [000 آية( :   0) البقرة سورة] اليتيم مال على الوالية -38

ْنيا فِي  َوإِنْ  َخْيرٌ  لَُهمْ  إِْصالحٌ  قُلْ  اْليَتامى َعنِ  َويَْسئَلُونَكَ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ

ُ  فَإِْخوانُُكمْ  تُخالِطُوُهمْ  ُ  شاءَ  َولَوْ  اْلُمْصلِحِ  ِمنَ  اْلُمْفِسدَ  يَْعلَمُ  َوَّللاَّ  إِنَّ  أَلَْعنَتَُكمْ  َّللاَّ

 َ  (000) َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َّللاَّ
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 التفسير 

 ويسألك. واآلخرة الدنيا في ينفعكم فيما تتفكروا لكي ذلك شرع - 110

 في يتصرفون كيف: اليتامى على بالوالية قيامهم عن -النبي أيها- أصحابك

 والمساكنة؟ والمطاعمة النفقة في معهم أموالهم يخلطون وهل معهم؟ التعامل

 مخالطة أو عوض غير من أموالهم بإصالح عليهم تفضلكم: إياهم مجيبًا قل

 لما أموالهم؛ في لهم خير وهو أجًرا، وأعظمُ  هللا عند لكم خير أموالهم؛ في

 في لكم ما إلى لهم ما بضم تشاركوهم وإنْ  عليهم، أموالهم حفظ من فيه

 الدين، في إخوانكم فهم ذلك، في حرج فال ذلك؛ ونحو والمسكن المعاش

 يعلم وهللا بعض، شؤون على بعضهم ويقوم بعًضا، بعضهم يعين واإلخوة

 اإلصالح، يريد ممن أموالهم اليتامى بمشاركة األولياء من اإلفساد يريد من

 وتعالى سبحانه ولكنه عليكم، لشقّ  اليتامى شأن في عليكم يشق أن شاء ولو

 ال عزيز هللا إن اليسر، على مبنية شريعته ألن معهم؛ التعامل سبيل لكم يسر

 .وتشريعه وتدبيره َخْلقِه في حكيم شيء، يغالبه

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 وجه على اليتامى أموال في التصرف جواز على اآلية هذه دلت -2

 وشراء بيعا اليتامى بأموال يتاجر أن اليتيم لولي فيجوز اإلصالح،

 .المضارب هو نفسه الولي يكون وأن وقسمة ومضاربة

 عن وبعد األعمال، في هللا ومراقبة الصالح توافر إذا بماله ماله يخلط وأن

 .اليتامى على األوصياء أكثر عليه لما خالفا واإلفساد، الفساد

 وتزويجه اليتيم مال في التجارة أن على َخْيرٌ  لَهُمْ  إِْصالحٌ : قوله ودل -1

 الندب مراده أن على يدل اللفظ ظاهر ألن الوصي، على بواجب ليس

 .واإلرشاد

ا:  قالَ  عبَّاسٍ  ابنِ  وفي الصحيح عنِ  ُ  أنزلَ  لمَّ  َمالَ  تَْقَربُوا َواَل )  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 اآليةَ (  ظُْلًما اْليَتَاَمى أْمَوالَ  يَأُْكلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ )  وَ (  أْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي إاِلَّ  اْليَتِيمِ 

 فجعلَ  شرابِهِ  ِمن وشرابَهُ  طعاِمهِ  ِمن طعاَمهُ  فعزلَ  يَتيمٌ  عنَدهُ  كانَ  َمن انطلقَ 

 فَذكروا علَيِهم ذلِكَ  فاشتدَّ  يفسدَ  أو يأكلَهُ  حتَّى لَه فَيحبِسُ  طعاِمهِ  ِمن يَفُضلُ 
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ِ  لَرسولِ  ذلِكَ  ُ  فأنزلَ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ  َعنِ  َويَْسألُونَكَ )  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 طعاَمهم فخلَطوا(  فَإِْخَوانُُكمْ  تَُخالِطُوهُمْ  َوإِنْ  َخْيرٌ  لَهُمْ  إِْصاَلحٌ  قُلْ  اْليَتَاَمى

 بشرابِه وشرابَهم بطعاِمهِ 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0935: الرقم أو الصفحة داود

 والنهيُ  واإلنماِء، باإلصالحِ  اليتيمِ  أموالِ  في بالسَّعيِ  األمرُ : الحديثِ  وفي

 . اليَتاَمى أموالِ  في اإلفسادِ  عن

 ويستأجر واآلخرة، الدنيا أمر يعلّمه اليتيم ولي أن على اآلية ظاهر ودل -1

 أن فللوصي شيء، لليتيم وهب وإذا. الصناعات يعلّمه ممن ويؤاجره له

 (005/5)أحكام العربي  اإلصالح من فيه لما يقبضه

 :االجتهاد -8

 أحكام في االجتهاد جواز َخْيرٌ  لَهُمْ  إِْصالحٌ : قُلْ : قوله من الجصاص استنبط

 االجتهاد طريق من يعلم إنما اآلية تضمنته الذي اإلصالح ألن الحوادث،

 (000/5)أحكام القرآن للجصاص   الظن وغالب

 وِصيَّةً  أَحدٍ  علَى ُعَمرَ  ابنُ  َردَّ  ما وفي الصحيح عن نافع مولي ابن عمر

 نَُصحاُؤهُ  إلَْيهِ  يَْجتَِمعَ  أنْ  اليَتِيمِ  مالِ  في إلَْيهِ  األْشياءِ  أَحبَّ  ِسيِرينَ  ابنُ  وكانَ 

 ِمن شيءٍ  عن ُسئِلَ  إذا: طاُوسٌ  وكانَ  له َخْيرٌ  هو الذي فَيَْنظُُروا وأَْولِياُؤهُ،

ُ : } قََرأَ  اليَتاَمى أْمرِ   وقالَ [ 110: البقرة{ ]الُمْصلِحِ  ِمنَ  الُمْفِسدَ  يَْعلَمُ  وهللاَّ

ِغيرِ  يَتاَمى في َعطاءٌ   ِمن بقَْدِرهِ  إْنسانٍ  ُكل   علَى الَولِي   يُْنفِقُ : والَكبِيرِ  الصَّ

تِهِ   .ِحصَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر ابن مولى نافع:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0333: الرقم أو البخاري الصفحة

 [005 آية( : 0) البقرة سورة] بالمشركة المسلم زواج -31

 َولَوْ  ُمْشِرَكةٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمنَةٌ  َوأَلََمةٌ  يُْؤِمنَّ  َحتَّى اْلُمْشِركاتِ  تَْنِكُحوا َوال

 ُمْشِركٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمنٌ  َولََعْبدٌ  يُْؤِمنُوا َحتَّى اْلُمْشِرِكينَ  تُْنِكُحوا َوال أَْعَجبَْتُكمْ 
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ُ  النَّارِ  إِلَى يَْدُعونَ  أُولئِكَ  أَْعَجبَُكمْ  َولَوْ   بِإِْذنِهِ  َواْلَمْغفَِرةِ  اْلَجنَّةِ  إِلَى يَْدُعوا َوَّللاَّ

 (005) ُرونَ يَتََذكَّ  لََعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  آياتِهِ  َويُبَيِّنُ 

 التفسير 

 وحده، باهلل يؤمنّ  حتَّى باهلل المشركات -المؤمنون أيها- تتزوجوا وال - 112

 من خير ورسوله باهلل مؤمنة مملوكة امرأة وإنَّ  اإلسالم، دين في ويدخلن

جوا وال ومالها، بجمالها أعجبتكم ولو األوثان، تعبد حرة امرأة  تزو 

 حر من خير ورسوله باهلل مؤمن مملوك ولعبد مشركين، رجااًل  المسلمات

 يدعون -ونساءً  رجااًل - بالشرك المتصفون أولئك أعجبكم، ولو مشرك،

 األعمال إلى يدعو وهللا النار، دخول إلى يقود ما إلى وأفعالهم بأقوالهم

 وفضله، بإذنه الذنوب من والمغفرة الجنّة دخول إلى تقود التي الصالحة

 .بها فيعملون عليه دلت بما يعتبرون لعلهم للناس آياته ويبين

   والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن

 والبوذية كالوثنية المشركة بالمرأة المسلم زواج أن على اآلية دلت -2

 .بحال يصح ال والملحدة

 بقوله بها التزوج الشرع أباح فقد( النصرانية أو اليهودية) الكتابية المرأة أما

 -أُُجوَرهُنَّ  آتَْيتُُموهُنَّ  إِذا قَْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصناتُ : تعالى

 .العفائف: والمحصنات[ . 5/ 5 المائدة] ُمسافِِحينَ  َغْيرَ  ُمْحِصنِينَ  -مهورهن

 بدين تؤمن ال األولى أن وهو واضح، والكتابية المشركة بين والفرق -1

 وبالحالل اآلخر، واليوم باهلل باإليمان المسلم مع فتشترك نيةالثا وأما أصال،

 .والرذيلة الشر عن والبعد والفضيلة، الخير فعل ووجوب والحرام،

 بالكتابي، المسلمة زواج يجز ولم بالكتابية، المسلم زواج الشرع وأجاز -1

 بمسلم بزواجها دينها على تبقى أن لها الكتابية أن وهو أيضا واضح ألمر

 اإلقرار المتضمن بدينه يؤمن المسلم وألن به، تدين فيما تتضرر وال

 أصوله في النصراني والدين اليهودي الدين ومنها األخرى، األديان بأصول

 اإلنسانية، والفضائل التوحيد إلى الدعوة في اإلسالم مع تتفق التي األولى
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 روح لمست إذا وربما وغيره، دينها تسع متسعة دائرة في المسلم مع فهي

 .تضرر دون معه هانئة سعيدة عاشت زوجها من المعاملة وحسن التسامح

 سلطة من أقوى وهي المرأة، على القوامة سلطة عادة للرجل أن وبما

 دينها، تركت فربما عليها، التأثير أمكن المسلمة الكتابي تزوج فلو المرأة،

 الروحي والوئام االنسجام توافر لعدم زوجها، بمعاشرة غالبا وتضررت

 األفق، ضيقة دائرة في معه فتكون باإلسالم، يؤمن ال والكتابي والحسي،

 تأبى المسلمة فعزة عليه، يعلى وال يعلو واإلسالم االعتقاد، متسعة وهي

 .لكتابي زوجة تكون أن عليها

 مكروه، بالكتابية المسلم زواج بأن القول مع العلماء، جمهور عليه ما هذا

 الضيق بالمعنى المشركة وهو الخاص، العرف على هنا اآلية تحمل وحينئذ

 وإنما مخصصة، وال منسوخة اآلية تكون وال ،( وأمثالها الوثن عابدة أي)

 المائدة آية وتكون والمجوسيات، الوثنيات نكاح حرمة هو: حكما تفيد

 فال بالكتابيات، الزواج حل هو آخر حكما مفيدة المتقدمة.. َواْلُمْحَصناتُ 

 :تعالى لقوله الكتاب، أهل يتناول ال الشرك لفظ ظاهر فإن بينهما، تعارض

لَ  أَنْ  اْلُمْشِرِكينَ  َواَل  اْلِكتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكفَُروا الَِّذينَ  يََود   ما  َخْيرٍ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  يُنَزَّ

 اْلِكتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكفَُروا الَِّذينَ  يَُكنِ  لَمْ : وقوله[ 205/ 1 البقرة]  َرب ُكمْ  ِمنْ 

 يقتضي العطف وظاهر اللفظ، في بينهم ففّرق[ 2/ 78 البينة] َواْلُمْشِرِكينَ 

 وليس عموم الشرك فاسم وأيضا. عليه والمعطوف المعطوف بين مغايرة

: قوله بعد اْلِكتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصناتُ : تعالى وقوله بنص،

 ال ما وبين المحتمل بين تعارض فال نص، اْلُمْؤِمناتِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصناتُ 

 .يحتمل

 أكانت سواء مشركة، كل يعم اْلُمْشِركاتِ  لفظ أن إلى بعضهم وذهب -4

 قد جميعا فيكنّ  شيء، منها يخص أو ينسخ ولم نصرانية، أم يهودية أم وثنية

 في عامة اآلية إن: قال أنه عباس ابن عن روي. زواجهن المسلم على حرم

 فعلى. حرام اإلسالم غير على من وكلّ  والكتابيات، والمجوسيات الوثنيات

: الموطأ في عمر ابن قول ويؤيده.  «المائدة» في التي لآلية ناسخة هي هذا
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)تفسير المنير   «عيسى ربّها: المرأة تقول أن من أعظم إشراكا أعلم وال»

 (088/0للزحيلي 

 بالجمال افتتانا باألجنبيات، الزواج على الشبان إقبال نشجب فإنا ولذا -1

 الزوجات هاتيك ألن يذكر، مهر بغير لكونه للزواج، واستسهاال األشقر،

 وقومه، لبالده انتمائه عن وتعزله ووطنيته، دينه غالبا الرجل على تفسد

 والفوقية االستعالء نظرة عن فضال ودينها، هواها على األوالد وتربي

 إلى األوالد تأخذ وقد الزوج، تقتل وقد سلمين،والم العرب واحتقار عندها،

 .فيهن مطمع فال أسلم، من منهن جدا وقليل الزوج، وتترك بالدها

 حرام باطل الزواج إذ وأنكى، أشد فهو المسلم بغير المسلمة زواج وأما -6

 ال الرجل وبين بينها القائمة والعالقة زنا، أوالد واألوالد المسلمين، بإجماع

 ذلك المرأة استحلّت فإن أصال، لبطالنها األمد، طال وإن االستمتاع تجيز

 .كافرة مرتدة فهي

 والمسلمة المسلم على يحرم إذ بالحّل، القول تسوغ ال الكفر دار في واإلقامة

 باهلل ونعوذ موقوتة، أو ملحة حاجة أو قصوى لضرورة إال الكفار بين المقام

 المنير تفسير) .الدين أمر في والتهاون الخطير، االنحراف هذا من تعالى

 (083/0 للزحيلي

 [000 الى 000 اآليات( : 0) البقرة سورة] وأحكامه الحيض -33

 َوال اْلَمِحيضِ  فِي النِّساءَ  فَاْعتَِزلُوا أَذىً  ُهوَ  قُلْ  اْلَمِحيضِ  َعنِ  َويَْسئَلُونَكَ 

ُ  أََمَرُكمُ  َحْيثُ  ِمنْ  فَأْتُوهُنَّ  تَطَهَّْرنَ  فَإِذا يَْطُهْرنَ  َحتَّى تَْقَربُوهُنَّ  َ  إِنَّ  َّللاَّ  يُِحبُّ  َّللاَّ

ابِينَ   أَنَّى َحْرثَُكمْ  فَأْتُوا لَُكمْ  َحْرثٌ  نِساُؤُكمْ ( 000) اْلُمتَطَهِِّرينَ  َويُِحبُّ  التَّوَّ

ُموا ِشْئتُمْ  َ  َواتَّقُوا أِلَْنفُِسُكمْ  َوقَدِّ  اْلُمْؤِمنِينَ  بَشِّرِ وَ  ُمالقُوهُ  أَنَُّكمْ  َواْعلَُموا َّللاَّ

(000) 

 التفسير 

 يخرج طبيعي دم وهو) الحيض عن -النبي أيها- أصحابك ويسألك - 111

 أذى الحيض: إياهم مجيبًا قل ؟(مخصوصة أوقات في المرأة رحم من

 حتَّى بالوطء تقربوهن وال وقته، في النساء جماع فاجتنبوا والمرأة، للرجل
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 منه وتطهرن انقطع فإذا بالُغسل، منه ويتطهرن عنهن، الدم ينقطع

 يحب هللا إن قُبُلهن، في طاهرات: لكم أباح الَّذي الوجه على فجامعوهن

 .األخباث من الطهارة في والمبالغين المعاصي، من التوبة من المكثرين

 تخرج التي كاألرض األوالد؛ لكم يلدن لكم زرع محل زوجاتكم - 111

 إذا شئتم وكيفما شئتم جهة أي من -القُبل وهو- الزرع محل فأتوا الثمار،

 الرجل يجامع أن ومنه الخيرات، بفعل ألنفسكم وقدموا القُبل، في كان

 بامتثال هللا واتقوا الصالحة، الذرية ورجاء هللا، إلى التقريب بقصد امرأته

 أنكم واعلموا النساء، شأن في لكم شرع ما ومنها نواهيه، واجتناب أوامره

 أيها- وبّشر أعمالكم، على ومجازيكم يديه، بين واقفون القيامة، يوم مالقوه

 إلى والنظر المقيم، النعيم من ربهم لقاء عند يسرهم بما المؤمنين -النبي

 .الكريم وجهه

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 لقوله المحيض، في المرأة اعتزال وجوب على( 111) اآلية دلّت -2

 الوجوب يقتضي واألمر أمر، وهو اْلَمِحيضِ  فِي الن ساءَ  فَاْعتَِزلُوا :تعالى

 لَمْ  فيهم الَمْرأَةُ  َحاَضتِ  إَذا َكانُوا اليَهُودَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ُ  َصلَّى النبي   أْصَحابُ  فََسأَلَ  البُيُوتِ  في يَُجاِمُعوهُنَّ  ولَمْ  يَُؤاِكلُوهَا،  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى النبيَّ  وسلَّمَ  ُ  فأْنَزلَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  الَمِحيضِ  َعنِ  َويَْسأَلُونَكَ } تََعالَى هللاَّ

 اآليَِة، آِخرِ  إلى[ 111: البقرة{ ]الَمِحيضِ  في الن َساءَ  فَاْعتَِزلُوا أًذى هو قُلْ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ   ذلكَ  فَبَلَغَ  لن َكاحَ ا إالَّ  شيءٍ  ُكلَّ  اْصنَُعوا: وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُجلُ  هذا يُِريدُ  ما: فَقالوا اليَهُوَد،  فِيِه، َخالَفَنَا إالَّ  شيئًا أْمِرنَا ِمن يََدعَ  أنْ  الرَّ

: تَقُولُ  اليَهُودَ  إنَّ  هللاِ، َرسولَ  يا فَقااَل  بْشرٍ  بنُ  وَعبَّادُ  ُحَضْيٍر، بنُ  أَُسْيدُ  فََجاءَ 

؟ فال وَكَذا، َكَذا ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  وْجهُ  فَتََغيَّرَ  نَُجاِمُعهُنَّ  حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى النبي   إلى لَبَنٍ  ِمن هَِديَّةٌ  فَاْستَْقبَلَهُما فََخَرَجا عليهَما، وَجدَ  قدْ  أنْ  ظَنَنَّا  هللاَّ

 .عليهَما يَِجدْ  لَمْ  أنْ  فََعَرفَا فََسقَاهَُما، آثَاِرِهما في فأْرَسلَ  وسلََّم، عليه

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  000: الرقم أو الصفحة
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 وأنَّه معهم، وِحْلُمه بأصحابِه وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي   ِرْفقُ : الحديثِ  وفي

 .هللِ  إالَّ  يَغَضبُ  ال

 امرأةٌ  ِمنهمُ  حاَضت إذا كانت اليَهودَ  أنَّ  مالِكٍ  بنِ  أنسِ  وفي الصحيح عن

 البَيتِ  في يُجاِمعوها ولم يشاِربوها ولم يؤاِكلوها ولم البَيتِ  منَ  أخَرجوها

ِ  رسولُ  فُسئلَ  ُ  فأنزلَ  ذلِكَ  عن وسلَّمَ  علَيهِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ  وتعالى سبحانَهُ  هللاَّ

 آخرِ  إلى اْلَمِحيضِ  فِي الن َساءَ  فَاْعتَِزلُوا أًذى هُوَ  قُلْ  اْلَمِحيضِ  َعنِ  َويَْسألُونَكَ 

ِ  رسولُ  فقالَ  اآليةِ   واصنَعوا البيوتِ  في جاِمعوهنَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ

جلُ  هذا يريدُ  ما اليَهودُ  فقالتِ  الن كاحِ  َغيرَ  شيءٍ  كلَّ   أمِرنا ِمن شيئًا يدعَ  أن الرَّ

ِ  رسولِ  إلى بِشرٍ  بنُ  وعبَّادُ  ُحَضيرٍ  بنُ  أَُسيدُ  فجاءَ  فيهِ  خالفَنا إالَّ   هللاُ  صلَّى هللاَّ

ِ  رسولَ  يا فقاال وسلَّمَ  علَيهِ   في نَنِكُحهنَّ  أفال َوكذا كذا تقولُ  اليَهودَ  إنَّ  هللاَّ

ِ  رسولِ  وجهُ  فتمعَّرَ  المحيضِ   وجدَ  قد أن ظننَّا حتَّى وسلَّمَ  علَيهِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ

ِ  رسولِ  إلى لبنٍ  ِمن هديَّةٌ  فاستقبلَتهُما فخَرجا علَيِهما  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاُ  صلَّى هللاَّ

 علَيِهما يِجدْ  لم أنَّهُ  فظننَّا آثاِرهما في فبعثَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0531: الرقم أو الصفحة

 شيء وال هللا يستغفر: الجمهور فقال: الحائض وطأ من على يجب فيما -1

 عليه.

 الحيض من كالغسل منه والغسل كالحيض. الوالدة عند النفاس ودم -1

 الجنابة. من غسلها صفة الحائض غسل وصفة .والجنابة

 الصالة، وجوب: وهي شيئا، عشر أحد يمنعان والنفاس الحيض ودم -4

 دونه، وما الفرج في والجماع وجوبه، دون الصوم وفعل فعلها، وصحة

 المسجد، ودخول المصحف، ومسّ  والطواف، والطالق، والعّدة،

 واإلباحة الجمهور، عند الحرمة: رأيان القرآن قراءة وفي فيه، واالعتكاف

 .المالكية عند

 وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  خَرج الخدري سعيد وفي الصحيح عن أبي

 النَّاسَ  فوَعظ فقام انصَرف ثمَّ  فصلَّى الُمصلَّى إلى فِْطرٍ  أو أضحى في
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دقةِ  وأَمرهم  الن ساءِ  على فمرَّ  انصَرف ثمَّ (  تصدَّقوا النَّاسُ  أي ها: ) قال بالصَّ

ْقنَ  الن ساءِ  معشرَ  يا: ) فقال  ذلك ولمَ : فقُْلنَ (  النَّارِ  أهلِ  أكثَرَ  أراكنَّ  فإن ي تصدَّ

 ناقصاتِ  ِمن رأَْيتُ  ما العشيرَ  وتكفُْرنَ  اللَّعنَ  تُكثِْرنَ : ) قال ؟ هللاِ  رسولَ  يا

ُجلِ  لِلُب   أذهَبَ  وِدينٍ  عقلٍ  : له فقُْلنُ (  الن ساءِ  معشرَ  يا إحداكنَّ  ِمن الحازمِ  الرَّ

 نصفِ  ِمْثلَ  المرأةِ  َشهادةُ  أليس: ) قال ؟ هللاِ  رسولَ  يا وعقلِنا ِدينِنا نقصانُ  ما

ُجلِ  َشهادةِ   حاضتِ  إذا أَوليَستْ  عقلِها نُقصانُ  فذاك: ) قال بلى: قُْلنَ (  الرَّ

 ثمَّ (  ِدينِها نُقصانُ  فذاك)  قال بلى: قُْلنَ  ؟(  تَُصمْ  ولم تَُصل   لم المرأةُ 

ا وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  انصَرف  زينبُ  جاءتْ  منزلِه إلى صار فلمَّ

 تستأِذنُ  زينبُ  هذه هللاِ  رسولَ  يا: فقيل عليه تستأِذنُ  مسعودٍ  بنِ  هللاِ  عبدِ  امرأةُ 

يانبِ  أي  : ) فقال عليك  نَعم: ) قال مسعودٍ  بنِ  هللاِ  عبدِ  امرأةُ : قيل ؟(  الزَّ

دقةِ  اليومَ  أَمْرتَنا إنَّك هللاِ  نبيَّ  يا: فقالت لها فأِذن(  لها ائَذنوا  عندي وكان بالصَّ

 به تصدَّْقتُ  َمن أحق   وولََده أنَّه مسعودٍ  ابنُ  فزَعم أتصدَّقَ  أنْ  فأَرْدتُ  ُحلِيٌّ 

 َمن أحق   وولَُدك زوُجك صَدق: ) وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   فقال عليهم

 ( عليهم به تصدَّْقتِ 

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

 المحدث حكم خالصة|  1388: الرقم أو حبان الصفحة ابن صحيح تخريج

 البخاري شرط على صحيح إسناده: 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5830: الرقم أو الصفحة البخاري

 (90) ومسلم له، واللفظ( 5830) البخاري أخرجه:  التخريج

 .منه أَْعلَم ُوجود َمعَ  العالِمِ  فَتوى :الحديثِ  في --5

 .تعالى هللاِ  َرحمةِ  ِمن باإلبعادِ  الد عاءُ  وهو اللَّعِن، َذم  : وفيه --1

نوبِ  على الُكفرِ  إْطالقُ : وفيه --1  على تَغليظًا الِملَّة َعن تُخِرج ال الَّتي الذ 

 .فاِعلِها

فةِ  إلزالةِ  َسببًا يَكونُ  بما الن صحِ  في اإلغالظُ : وفيه --4  .تُعابُ  الَّتي الص 

دقةَ  أنَّ : وفيه --5  .الَعذابَ  تَدفَع الصَّ
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 .َرُجل َشهادةَ  تَعِدل امرأتَين َشهادةَ  أنَّ  على تَنبيهٌ : وفيه --6

دقِة؛ على الَحث  : وفيه --7  .والِميراثِ  الَخيراتِ  أفعالِ  ِمن ألنَّها الصَّ

 .معناه له يَظهَر ال فيما لَمتبوِعه والتَّابِع لُمعل مه الُمتعل م ُمراجعةُ : وفيه --8

فحِ  الَعظيمِ  الُخلُقِ  من وسلَّم علَيه هللا صلَّى علَيه كانَ  ما: وفيه --7  والصَّ

فقِ  الَجميلِ  أفةِ  والر   .والرَّ

 وأَْكثِْرنَ  تََصدَّْقنَ  الن ساِء، َمْعَشرَ  يا  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

 يا لنا وما: َجْزلَةٌ  منهنَّ  اْمَرأَةٌ  فَقالتِ  النَّارِ  أْهلِ  أْكثَرَ  َرأَْيتُُكنَّ  فإن ي االْستِْغفاَر،

 َرأَْيتُ  وما الَعِشيَر، وتَْكفُْرنَ  اللَّْعَن، تُْكثِْرنَ : قالَ  النَّاِر؟ أْهلِ  أْكثَرُ  هللاِ، َرسولَ 

 وما هللاِ، ولَ َرس يا: قالَتْ  ِمْنُكنَّ  لُبٍّ  لِِذي أْغلَبَ  وِدينٍ  َعْقلٍ  ناقِصاتِ  ِمن

يِن؟ الَعْقلِ  نُْقصانُ  ا: قالَ  والد   َشهاَدةَ  تَْعِدلُ  اْمَرأَتَْينِ  فََشهاَدةُ : الَعْقلِ  نُْقصانُ  أمَّ

 فَهذا َرَمضانَ  في وتُْفِطرُ  تَُصل ي، ما اللَّيالِيَ  وتَْمُكثُ  الَعْقِل، نُْقصانُ  فَهذا َرُجلٍ 

ينِ  نُْقصانُ   .الد 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  38: الرقم أو الصفحة

 لم إذا قاله، فيما للَمتبوِع، والتَّابعِ  للعالِِم، الُمتََعل مِ  ُمراَجعةُ  :الحديث وفي

 . عنها هللا رِضي الَجْزلَةِ  هذه كمراجعةِ  معناه؛ له يَْظهَرْ 

 هو وإنما خلقة، وال منهن، طبع وال بعادة ليس دم وهو: االستحاضة ودم -5

 منه، البرء عند إال له انقطاع ال أحمر، دم: سائله انقطع، عرق أو نزيف

 ولكنها حيضها من تغتسل الذي الغسل ذلك غير يلزمها ال والمستحاضة

 .صالة لكل تتوضأ

 إلى ُحبَيشٍ  أبي بِنتُ  فاِطمةُ  جاءتْ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 فال أُستَحاضُ  امرأةٌ  إن ي هللاِ، َرسولَ  يا: فقالت وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبي  

الةَ؟ أفأَدعُ  أطهُُر، الةَ  اجتَنبي ال،: قال الصَّ  اغتَِسلي، ثم َمحيِضِك، أيَّامَ  الصَّ

ئي : عٌ َوكي قال وقد. الَحصيرِ  على الدَّمُ  قَطَرَ  وإنْ  َصل ي، ثم َصالٍة، لُِكل   وتَوضَّ

 .اغتَِسلي ثم أقرائِِك، أيَّامَ  اجلِسي



182 
 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  01395: الرقم أو المسند الصفحة تخريج

 صحيح

 له واللفظ( 01395) وأحمد ،(308) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

يَّةِ  بَيانُ : الَحديثِ  وفي الةِ  أهم  زِ  مع لها الُمستَحاضةِ  أداءِ  وكيفيَّةِ  الصَّ  التَّحر 

ايام  اما االستحاضه دم ال ينقطع  سواء  20او  5او 1الحيض فترة من -6

 في فترة الحيض ام ال  فهناك فرق بينهم

ُ  أََمَرُكمُ  َحْيثُ  ِمنْ  فَأْتُوهُنَّ  تَطَهَّْرنَ  فَإِذا: تعالى قوله وفي  -7  أن إلى إيماء هللاَّ

 الزواج يترك أن لمسلم فليس الرهبانية، عن ورغبت التزوج طلبت الشريعة

 بالزواج علينا امتنّ  قد سبحانه ألنه تعالى، هللا إلى والتقرب العبادة نية على

 :بقوله

ةً  بَْينَُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَْيها، لِتَْسُكنُوا أَْزواجاً  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آياتِهِ  َوِمنْ   َمَودَّ

 بالسرور بالتوفيق ندعوه أن إلينا وطلب ،[ 12/ 10 الروم] َوَرْحَمةً 

يَّاتِنا أَْزواِجنا ِمنْ  لَنا هَبْ  َربَّنا: فقال البارّ  والولد الصالحة بالزوجة ةَ  َوُذر   قُرَّ

ْنيا فِي آتِنا َربَّنا: وقال ،[ 74/ 15 الفرقان] أَْعيُنٍ  [ 102/ 1 البقرة] َحَسنَةً  الد 

 .الصالحة الزوجة وهي

 مع وتركه تعالى، هلل قربة النسل ابتغاء المرأة وقربان الشرعي فالزواج

 الشرع، وسنة الفطرة لطبيعة مخالف عليه القدرة

 تأتون كما فأتوهن أي تمثيل، ِشْئتُمْ  أَنَّى َحْرثَُكمْ  فَأْتُوا: تعالى وقوله -8

 جهة عليكم تحظر ال شئتم، جهة أي من تحرثوها أن تريدون التي أراضيكم

 يكون أن بعد أردتم، شق أي من جامعوهن: بيّنا كما والمعنى جهة، دون

 .الحرث موضع وهو واحدا المأتى

 فريق يجيز إتيان النساء في أدبارهن 

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

  سؤالك على بيجاوب والدالئل بالعقل رد من الكتر مجمع موضوع ودا
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 ! حالل هى االجابه وانه

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

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

 دي اعتقد و للرجل جنسيا المثيرة المناطق من انها العلم مع طيب يعني لية

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

 بنسب جنسيا يثيره رجل اى قبل من رؤيتها عند ومنظرها والمهبل الثديين

 المرأة عن الجنسية االثارة اماكن من انها عن فضال. الرجال بين متفاوتة

 الشهوة لمناطق المغذية العصبية الحزمة فتشريحيا.  فية جدال ال ايضا وهذا

( التناسلية الرجل أعضاء المرأة، عند التناسل فتحة الشرج، فتحة) واحدة

 بمناطق وعصبياً  هرمونياً  متصل المخ في الجنسية المتعة مركز فإن وكذلك

 خاص بشكل المرأه عند الشرج فتحة مالمسة عند فإنه لذلك و. تلك الشهوة

 فال. الجنسية باإلثارة المرأة تشعر عام بشكل والمؤخرة االرداف مالمسة او

 ولو. مؤخرتها او اردافها مالمسة عند جنسيا تثتثار ال امراة هناك ان اعتقد

 الخط داخل الى بيديه ليصل اكثر بالتعمق مؤخرتها مداعبة زوجها واصل

 اما. ) دبرها من اقترب كلما الزوجة اثارة الزدادت الفلقتين بين الفاصل

 لألذواق تخضع مسألة فتلك عدمه من الفعل هذا من التقزز مسألة

 في والمغاالة ما فعل بتحريم القول يجوز وال. الحضارية واالختالفات

 االستناد بذلك القائل يجعل الذي الحد الى بالتحريم الفعل ذلك اثبات محاولة

 من الكثير تجاهل فيه يتم الذي الحد الى و اسانيد بال ضعيفة روايات الى

 الحد والى مالك و الشافعي مثل علماء وكتب األئمة كتب في الوارده االراء

 االيات في الواردة الكلمات بعض مرادفات تجاهل ايضا فيه يتم الذي

 (بالتحريم عليها يستدل التي القرانية

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

 .النساء من عريض قطاع

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

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

  نيل في للشافعي حوار وهناك. أحله ومالك. اإلباحة فيه واألصل التحريم
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 بقيت: المبحث هذا من جزءا وإليك. مباح أنه بالعقل يثبت 0ج األوطار

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

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

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

 إثم وال ومباح حالل الخلف من دبرها في المرأة جماع إن: التوفيق وباهلل

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

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

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

  ، والمتاع الزرع: هو اللغة في والحرث شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث

 اللغة في المتاع أما.  األوالد إنجاب عن كناية وفيه النبات مكان هو والزرع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  معناه أنى ولفظ ، المساجد في االعتكاف وأثناء الحيض وقت في إال شاء

 : كاآلتي العربية اللغة كتب جميع في أتي كما
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 بمعنى واستفهامية ، أين بمعنى شرطية تكون:  أنى الوجيز المعجم في جاء

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

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

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

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

 االستفهام بمعنى وليس أين بمعنى اآلية هذه في وأنى الفتح على مبني مكان

  بل

 الحالتين كال وفي مجازية أو شرطية فهي لالستفهام، ليست اآلية في هي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .الخلف من دبرها في زوجته الرجل يأتي أن وبين

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

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

  امرأة مع وليس مثله رجل مع الفعلة هذه يفعل الرجل أن في كانت جريمتهم
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 هي وهذه ، جريمتهم هي تلك النساء، دون من الرجال يشتهون كانوا فإنهم

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

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

 ، للرجل الرجل اشتهاء جريمتهم كانت ،إذاً  األرض بهم وخسف سجيل من

 النساء تركوا فهم ، فيهن رغبتهم وعدم والزوجات النساء عن وإعراضهم

  وردت التي القصة ونصوص ، أمثالهم الرجال مع فعلهم كل وكان ، تماماُ 

 تماما ذلك تؤكد القرآن في

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

 قال فقد والحرام الحالل به يثبت الذي الصحيح الحديث درجة يبلغ لم وحيد

  عن النساء عشرة باب في( 509/0)  السالم سبل في الصنعاني

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

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

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

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

 يشد الرواة واختالف الطرق كثرة مع ولكنه كالم جميعها طرقه وفي( قال

 .بعضاً  طرقه بعض

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

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

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

 .والحرام الحالل في

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

 ثم( داود وأبو أحمد رواه) (:010/3)  االوطار نيل في فقال الشوكاني

  أيضاً  أخرجه االول هريرة أبي حديث فقال الباب هذا في االحاديث ناقش
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 بقية في اللفظ وهذا االسناد بهذا أجده ولم: قلت) والبزار السنن أهل بقية

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

 (.كان إسلوب وبأي اتفق كيفما

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

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

 ....صالح أبي بن سهيل على فيه

 بأن السالم سبل في كما حجر ابن) يقول كيف ذلك بعد ندري فال: فنقول

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

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

 هذا وضعف الحال مجهول مخلد بن الحارث بأن االلباني أقر وكذلك

 .به الحديث

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

 :ذلك في نقلوا ما بعض

 عن الحكم عبد إبن وحكى: (853/53) المجموع في النووي قال ـ2

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

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

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

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

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

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

 ذلك عنه روى أنه تعليقه في الطيب أبو القاضي قال. مالك عن أيضاً  الجواز

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

 أصحابه متأخروا رجع وقد الرواية هذه يثبتوا لم العراقيون مالك وأصحاب

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

  أصحابه ذلك أنكر ثم حالل أنه في يشك ديني في به أقتدي أحداً  أدركت
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 إلى أصحابنا بعض ذهب: الشافعي قال: المزني قال: قال ثم(. العراقيون

 اآلن: )فقال ذلك عن سفئل مالكاً  أن وحكي.... تحريمه الى وآخرون إحالله

  مثل الشيعة غير بها قال خالفية فقهية فالمسألة إذن(!!! منه اغتسلت

 يهرج أن ذلك بعد ألحد يحق فال وغيرهم ونافع عمر وابن ومالك الشافعي

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

: قال فقد (505/9)  المغني في قدامة ابن نقله ما تقدم ما على ونزيدكم ـ1

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

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

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

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

 (.أيمانهم ملكت ما أو أزواجهم على إال حافظون لفروجهم

 النساء في وأما: الدبر وطئ عن (38/50) المحلى في حزم ابن وقال ـ0

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

  عمر ابن سأل أنه يسار بن سعيد عن لحدثني ربيعة على فاشهد

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

 أيضاً  مهران بن ميمون وقال (803/5)  القرآن احكام في الجصاص وقال

 وذهب كبر ما بعد أدبارهن في النساء وطئ تحليل يعني نافع ذلك قال

  ويروى: مالك عن باالباحه القول ثبوت نقله بعد الجصاص قال ثم)!!( عقله

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

 أزواجكم من ربكم لكم خلق ما وتذرون العالمين من الذكران أتأتون) تعالى

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

 .بنصه( 81/0) اآلثار المعاني شرح في الطحاوي أيضاً 
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 حتى وثبوتها المسألة هذه في المختصر البحث هذا ختام في هنا ونذكر ـ4

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

  فقرأ، يوماً  عليه فأخذت، منه يفرغ حتى يتكلم لم القرآن قرأ إذا عمر

: قال، ال: قلت افنزلت؟ فيما تدري: قال مكان إلى انتهى حتى البقرة سورة

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

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

 .لكم حرث نساؤكم باب( 530/1) البخاري صحيح

 بكر ابو قال وقد: فقال( 242/8) فتحه في حجر ابن الرواية هذه على وعلق

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

 سحنون  بن محمد فيها صنف مشهورة والمسألة بياضاً  وترك في يأيتها

 إتيان في عمر بن حديث أن وبَيَّنَ  كتاباً  شعبان بن محمد فيها وصنف جزءاً 

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

  تفسيره وفي مسنده في راهويه بن إسحاق اخرجها فقد عون

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

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

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

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

 .وكذا كذا في فقال فأبهمه عوف بن معاذ عن القرآن

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

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

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

 من له بد وال االكتفاء يسمى البديع أنواع من نوع البخاري استعمله الذي

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

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

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

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

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

 .الدبر

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

 أنه إلى النيشابوري علي وأبي والنسائي والبزار والذهلي كالبخاري الحديث

  هو فها(. 241/8) الفتح(. التحريم يقصد) شيء فيه يثبت ال

 البخاري فهل التحريم أحاديث ويضعف الجواز أحاديث يروي البخاري

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

 .أكثر ال الكراهية على تدل ما غاية فإنها الجواز أحاديث

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

 الدراسات أكدت فلقد احد و طرف من تكون المتعة أن يقولون ممن دعك

 . الدبر إتيان من للنشوة تصل قد المرأة أن على

 السؤال

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

 "الشرج فتحة"األعصاب نهايات مدخل ليست و بالداخل بأنها

 فريق يحرم إتيان النساء في أدبارهن

 على وهل ؟ الدبر في المرأة وطء حكم ما:  هللا رحمه باز ابن الشيخ سئل

 كفارة؟ ذلك فعل من

  فأجاب

 ثبت لما ، المعاصي أقبح ومن ، الذنوب كبائر من الدبر في المرأة وطء" 

(  ُدبُِرهَا فِي اْمَرأَتَهُ  أَتَى َمنْ  َمْلُعونٌ : )  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 . داود أبي صحيح في األلباني وحسنه( 1261) داود أبو رواه
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ُ  يَْنظُرُ  ال: )  وسلم عليه هللا صلى وقال  فِي اْمَرأَةً  أَوْ  َرُجال أَتَى َرُجلٍ  إِلَى هللاَّ

بُرِ   . الترمذي صحيح في األلباني وحسنه( 2266) الترمذي رواه(  الد 

 عن اإلقالع وهي ، النصوح بالتوبة البدار ذلك فعل من على والواجب

 فيه وقع قد ما على والندم ، عقابه من وحذرا ، هلل تعظيما وتركه ، الذنب

 في االجتهاد مع ، ذلك إلى يعود أال على الصادقة والعزيمة ، ذلك من

 ذنبه وغفر عليه هللا تاب صادقة توبة تاب ومن ، الصالحة األعمال

 

(  اْهتََدى ثُمَّ  َصالًِحا َوَعِملَ  َوآََمنَ  تَابَ  لَِمنْ  لََغفَّارٌ  َوإِن ي: )  تعالى قال كما

 . 71/طه

ِ  َمعَ  يَْدُعونَ  ال َوالَِّذينَ : )  وجل عز وقال  الَّتِي النَّْفسَ  يَْقتُلُونَ  َوال آََخرَ  إِلَهًا هللاَّ

مَ  ُ  َحرَّ  لَهُ  يَُضاَعفْ *  أَثَاًما يَْلقَ  َذلِكَ  يَْفَعلْ  َوَمنْ  يَْزنُونَ  َوال بِاْلَحق   إاِل هللاَّ

 َصالًِحا َعَمال َوَعِملَ  َوآََمنَ  تَابَ  َمنْ  إاِل*  ُمهَانًا فِيهِ  َويَْخلُدْ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  اْلَعَذابُ 

ُ  يُبَد لُ  فَأُولَئِكَ  ُ  َوَكانَ  َحَسنَاتٍ  َسي ئَاتِِهمْ  هللاَّ  .  70-68/الفرقان(  َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ

 تحرم وال ، العلماء قولي أصح في كفارة الدبر في وطئ من على وليس

 هذا في تطيعه أن لها وليس ، عصمته في باقية هي بل ، بذلك زوجته عليه

 نكاحها بفسخ والمطالبة ، ذلك من االمتناع عليها يجب بل ، العظيم المنكر

 من يسير باختصار انتهى" ذلك من العافية هللا نسأل ، يتب لم إن منه

 ( .156/1" )إسالمية فتاوى"

رْ (  الدبر في وطئها أي)  فعل فإن:"  هللا رحمه البهوتي وقال  عاقبه أي) ُعز 

 كفارة وال فيها حد ال معصية الرتكابه ،( وأمثاله تردعه التي العقوبة الحاكم

 ( .270/5" )القناع كشاف" من انتهى" 

ح  . فيها كفارة وال ، معصية بأنها فَصرَّ

 ( .614/5" )المحتاج مغني" ،( 261/4" )المطالب أسنى: " وانظر

 : ثانيا
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 المعين الذنب على الكفارة إيجاب عدم أن يظن حين الناس من كثير يخطئ

 لو بل ، بصواب ليس الظن وهذا ، الصغائر من وأنه ، هين أمره أن يعني

 تكفره أن من أعظم ألنه كفارة فيه هللا يجعل لم الدبر في الوطء إن:  قيل

: "  الغموس اليمين في هللا رحمه مالك اإلمام قال كما ، بعيداً  يكن لم كفارة

دِ  َعلَى اْلَحلِفُ :  اْلَغُموسُ  "  اْلَكفَّاَرةُ  تَُكف َرهُ  أَنْ  ِمنْ  أَْعظَمُ  َوهُوَ . . .  اْلَكِذبِ  تََعم 

" المدونة" في ونحوه ،( 406/4" )واإلكليل التاج" من باختصار انتهى

 . أعلم وهللا( . 577/2)

َ  َواتَّقُوا: تعالى وقوله -7  يقتضي خبر ُمالقُوهُ  أَنَُّكمْ  َواْعلَُموا تحذير، هللاَّ

)تفسير المنير  .واإلثم البر على مجازيكم فهو أي التحذير، في المبالغة

 (003/0للزحيلي 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعْندَ  ُكنَّا وفي الصحيح عن جرير بن عبد َّللا  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 الَعبَاِء، أَوِ  الن َمارِ  ُمْجتَابِي ُعَراةٌ  ُحفَاةٌ  قَْومٌ  فََجاَءهُ : قالَ  النَّهَاِر، َصْدرِ  في

يُوِف، ُمتَقَل ِدي تُهُمْ  الس   َرسولِ  َوْجهُ  فَتََمعَّرَ  ُمَضرَ  ِمن ُكل هُمْ  بَلْ  ُمَضَر، ِمن َعامَّ

ُ  َصلَّى هللاِ   باَلاًل  فأَمرَ  َخَرَج، ثُمَّ  فََدَخلَ  الفَاقَِة، ِمنَ  بِهمْ  َرأَى لِما َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ِمن َخلَقَُكمْ  الذي َربَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَي هَا يَا: }فَقالَ  َخطَبَ  ثُمَّ  فََصلَّى َوأَقَاَم، فأذَّنَ 

َ  إنَّ } اآليَِة، آِخرِ  إلى{ َواِحَدةٍ  نَْفسٍ   َواآليَةَ [ 2:النساء{ ]َرقِيبًا علَْيُكم كانَ  هللاَّ

َ  اتَّقُوا: }الَحْشرِ  في الَّتي  َواتَّقُوا لَِغدٍ  قَدََّمتْ  ما نَْفسٌ  َوْلتَْنظُرْ  هللاَّ

 َ  َصاعِ  ِمن ثَْوبِِه، ِمن ِدْرهَِمِه، ِمن ينَاِرِه،دِ  ِمن َرُجلٌ  تََصدَّقَ [ 28:الحشر{]هللاَّ

ِه،  ِمنَ  َرُجلٌ  فََجاءَ : قالَ  تَْمَرةٍ  بِشق   ولو قاَل، حتَّى تَْمِرِه، َصاعِ  ِمن بُر 

ةٍ  األْنَصارِ   النَّاُس، تَتَابَعَ  ثُمَّ : قالَ  َعَجَزْت، قدْ  بَلْ  َعْنهَا، تَْعِجزُ  َكف هُ  َكاَدتْ  بُصرَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  َوْجهَ  َرأَْيتُ  حتَّى َوثِيَاٍب، طََعامٍ  ِمن َكْوَمْينِ  َرأَْيتُ  حتَّى  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  ُمْذهَبَةٌ، َكأنَّهُ  يَتَهَلَُّل، َوَسلَّمَ  عليه  َسنَّ  َمن: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 أَنْ  غيرِ  ِمن بَْعَدهُ، بهَا َعِملَ  َمن َوأَْجرُ  أَْجُرهَا، فَلَهُ  َحَسنَةً، ُسنَّةً  اإلْساَلمِ  في

 ِوْزُرهَا عليه كانَ  َسي ئَةً، ُسنَّةً  اإلْساَلمِ  في َسنَّ  َوَمن شيٌء، أُُجوِرِهمْ  ِمن يَْنقُصَ 

 وفي.]شيءٌ  أَْوَزاِرِهمْ  ِمن يَْنقُصَ  أَنْ  غيرِ  ِمن بَْعِدِه، ِمن بهَا َعِملَ  َمن َوِوْزرُ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعْندَ  ُكنَّا[: رواية  بِمْثلِ ... النَّهَاِر، َصْدرَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

يَاَدةِ  ِمنَ  ُمَعاذٍ  اْبنِ  َحديثِ  وفي. َجْعفَرٍ  اْبنِ  َحديثِ   ثُمَّ  الظ ْهرَ  َصلَّى ثُمَّ : قالَ  الز 

ُ  َصلَّى النبي   ِعْندَ  َجالًِسا ُكْنتُ [:رواية وفي. ]َخطَبَ   قَْومٌ  فأتَاهُ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ
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تِِه، الَحِديثَ  َوَساقُوا الن َماِر، ُمْجتَابِي  ِمْنبًَرا َصِعدَ  ثُمَّ  الظ ْهرَ  فََصلَّى: َوفِيهِ  بقِصَّ

َ  فََحِمدَ  َصِغيًرا، ا: قالَ  ثُمَّ  عليه، َوأَْثنَى هللاَّ َ  فإنَّ  بَْعُد، أَمَّ  يَا: }ِكتَابِهِ  في أَْنَزلَ  هللاَّ

 إلى األْعَرابِ  ِمنَ  نَاسٌ  َجاءَ [:رواية وفي. ]اآليَةَ { َربَُّكمُ  قُوااتَّ  النَّاسُ  أَي هَا

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  وُف، عليهمِ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ  قدْ  َحالِِهمْ  ُسوءَ  فََرأَى الص 

 .َحديثِِهمْ  بَمْعنَى فََذَكرَ  َحاَجةٌ، أََصابَْتهُمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5053: الرقم أو الصفحة

 البَداءةِ  ِمن والتَّحذيرُ  به، ليُستَنَّ  بالخيِر؛ البَداءةِ  على الحث   :الحديثِ  في --5

؛  .به يُستَنَّ  أن خوفَ  بالشَّر 

تِه وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   رحمةُ : وفيه --1  .بأمَّ

 الى 008 اآليات( : 0) البقرة سورة] اللغو ويمين باّلِل الحلف -33

001] 

َ  تَْجَعلُوا َوال وا أَنْ  أِلَْيمانُِكمْ  ُعْرَضةً  َّللاَّ ُ  النَّاسِ  بَْينَ  َوتُْصلُِحوا َوتَتَّقُوا تَبَرُّ  َوَّللاَّ

ُ  يُؤاِخُذُكمُ  ال( 008) َعلِيمٌ  َسِميعٌ   بِما يُؤاِخُذُكمْ  َولِكنْ  أَْيمانُِكمْ  فِي بِاللَّْغوِ  َّللاَّ

ُ  قُلُوبُُكمْ  َكَسبَتْ   (001) َحلِيمٌ  َغفُورٌ  َوَّللاَّ

 التفسير 

 والتقوى البر فعل من مانعة، حجة باهلل الحلف تجعلوا وال - 114

 عن وكف روا البر فافعلوا البر؛ ترك على حلفتم إذا بل الناس، بين واإلصالح

 .عليها وسيجازيكم بأفعالكم، عليم ألقوالكم، سميع وهللا أيمانكم،

 غير من ألسنتكم على تجري التي األيمان بسبب هللا يحاسبكم ال - 115

 في عقوبة وال عليكم كفارة فال وهللا، وبلى وهللا، ال: أحدكم كقول قصد؛

 لذنوب غفور وهللا األيمان، تلك من قصدتموه ما على يحاسبكم ولكن ذلك،

 .بالعقوبة يعاجلهم ال حليم عباد،

  والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 
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 يتنافى فيه والحنث اليمين، من واإلكثار شرعا، واجب تعالى هللا تعظيم -2

 جعل يصحّ  فال تعالى، هللا لحق مراعاة قلة وفيه هلل، التعظيم واجب مع

 .الكذب أو الصدق في أو باطل، أو حقّ  كلّ  في مبتذلة األيمان

 خيريا، أمرا عليه المحلوف وكان تعالى، هللا معظّما المؤمن حلف إذا أما -1

 يمينه، عن يكفّر أن وعليه عليه، المحلوف الخير فعل من اليمين تمنعه فال

 من: الخير فعل في حبّا تعالى، هللا شرع في والتيسير التسامح من نوع وهذا

 .الناس بين إصالح أو رحم صلة أو معروف أو صدقة

 حتَّى يَِمينٍ  في يَْحنَثُ  ال كانَ  أبَاهَا أنَّ  المؤمنينوفي الصحيح عن عائشة أم 

ُ  أْنَزلَ   منها، َخْيًرا َغْيَرهَا أَُرى يَِمينًا أَرى ال: بَْكرٍ  أبو قالَ  اليَِميِن، َكفَّاَرةَ  هللاَّ

ِ  ُرْخَصةَ  قَبِْلتُ  إالَّ   .َخْيرٌ  هو الذي وفََعْلتُ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8358: الرقم أو البخاري الصفحة

فَّةِ  أصحابَ  أنَّ  - بكر أبي بن وفي الصحيح  عن عبدالرحمن  كانوا الص 

ةً  قال وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولَ  وأنَّ  فُقَراَء، أُناًسا  ِعنَدهُ  كان َمن: َمرَّ

 بِخاِمٍس، فْليَذهَبْ  أربَعٍة، طَعامُ  ِعنَدهُ  كان َمن بِثالٍِث، فْليَذهَبْ  اثنَْيِن، طَعامُ 

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  نَبي   فانطلَقَ  بِثاَلثٍة، جاءَ  بَكرٍ  أبا وإنَّ  قال، كما أو. بِساِدسٍ 

 هل أْدري وال- وأُم ي وأبي، أنا، فهو: قال بِثاَلثٍة، بَكرٍ  وأبو بَِعَشرٍة، وسلَّمَ 

 ِعندَ  تَعشَّى بَكرٍ  أبا وإنَّ  بَكٍر؟ أبي وبَيتِ  بَيتِنا بَينَ  وخاِدمٌ  -وامَرأتي: قال

 فلبِثَ  رَجَع، ثم الِعشاُء، ُصل يَتِ  حتى لبِثَ  ثم وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولِ 

 ما اللَّيلِ  ِمنَ  مضى بَعَدما فجاءَ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولُ  نَعسَ  حتى

: قال -َضيفِكَ : قالتْ  أو- أضيافَِك؟ عن حبََسكَ  ما: امَرأتُهُ  له قالت هللاُ، شاءَ 

يتِهم؟ أَوَما : قال. فَغلَبوهم عليهم عَرضوا قد تَجيَء، حتى أبَْوا: قالتْ  َعشَّ

، فَجدَّعَ  -ُغنثَرُ  يا أو- َعنتَرُ  يا: وقال: قال فاختَبَأُْت، أنا فذهَبتُ  : وقال وَسبَّ

يفُ  وحلَفَ : قال. أبًَدا أطَعُمهُ  ال وهللاِ : وقال. هَنيًّا ال ُكلوا،  يَطَعَمهُ  أالَّ  الضَّ

 فَدَعا: قال. الشَّيطانِ  ِمنَ  هذه: بَكرٍ  أبو فقال: قال بَكٍر، أبو يَطَعَمهُ  حتى

 أكثَرُ  أسفَلِها ِمن َربا إالَّ  لُقمةٍ  ِمن نَأُخذُ  ُكنَّا ما هللاِ  فاْيمُ : قال. فأَكلَ  بالطَّعاِم،

ا أكثَرَ  وصارت شبِعوا، حتى: قال. منها  أبو إليها فنظَرَ  ذلك، قَبلَ  كانت ممَّ
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 هذا؟ ما فِراٍس، بَني أُختَ  يا: المَرأتِهِ  فقال أكثَُر، أو هي، كما هي فإذا بَكٍر،

ةِ  ال: قالتْ   منها فأَكلَ . ِمرارٍ  بِثاَلثِ  ذلك قَبلَ  منها أكثَرُ  اآلنَ  لَهيَ  َعْيني، وقُرَّ

 ثم لُقمةً، أَكلَ  ثم. -يَمينَهُ  يَعني- الشَّيطانِ  ِمنَ  ذلك كان إنَّما: وقال بَكٍر، أبو

 بَينَنا وكان: قال ِعنَدهُ، فأصبََحتْ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولِ  إلى حَملَها

ْفنا األَجُل، فمضى َعقٌد، قَومٍ  وبَينَ   أُناٌس، َرُجلٍ  ُكل   مع َرُجاًل، َعَشرَ  اثنَيْ  فعرَّ

 كما أو. أجَمعونَ  منها فأَكلوا معهم، بَعثَ  أنَّهُ  َغيرَ  َرُجٍل؟ ُكل   مع كم أعلَمُ  هللاُ 

 .قال

 المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  بكر أبي بن عبدالرحمن:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5350: الرقم أو المسند الصفحة تخريج: 

 الشيخين شرط على صحيح إسناده

( 5350) وأحمد ،(0013) ومسلم ،(300) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ

 .والمواساةِ  اإليثارِ  فَضيلةُ  :الَحديثِ  في --5

 هللا َصلَّى النَّبي   ُحب   ِمن عنه، هللا رضي بَكر أبو عليه كانَ  ما: وفيه --1

 .واألضيافِ  األهلِ  َعلى ونَهاِره لَيلِه في وإيثاِره إليه، واالنقِطاع وسلَّم عليه

يقِ  ظاِهرةٌ  َكرامةٌ : وفيه --1 د   .عنه هللا رضي للص 

 منها َخيًرا َغيَرها َرأى إِذا اليَمينِ  ُمخالَفةُ : وفيه --4

 بالشاق تكليفهم وعدم الناس، على وتيسيره تعالى، هللا فضل من أن كما -1

 عن والكفارة واإلثم المؤاخذة رفع أنه عنهم، للحرج ودفعا األحكام، من

 .الكريم الرءوف الحليم، الغفور ألنه اللغو، اليمين

 [003 الى 003 اآليات( :   0) البقرة سورة] اإليالء حكم -39

َ  فَإِنَّ  فاؤُ  فَإِنْ  أَْشهُرٍ  أَْربََعةِ  تََربُّصُ  نِسائِِهمْ  ِمنْ  يُْؤلُونَ  لِلَِّذينَ   َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َّللاَّ

َ  فَإِنَّ  الطَّالقَ  َعَزُموا َوإِنْ ( 003)  (003) َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّللاَّ

 التفسير



196 
 

 أربعة عن تزيد ال مدة انتظار نسائهم جماع ترك على يحلفون للذين - 116

 جماع إلى رجعوا فإن باإليالء، يُعرف ما وهو حلفهم، من ابتداء أشهر،

 غفور هللا فإن دون؛ فما أشهر أربعة مدة في تركه على حلفهم بعد نسائهم

 هذا من مخرًجا الكفارة شرع حيث بهم ورحيم منهم، حصل ما لهم يغفر

 .اليمين

 وعدم نسائهم جماع ترك على باستمرارهم الطالق قصدوا وإن - 117

 بأحوالهم عليم الطالق، منها التي ألقوالهم سميع هللا فإن إليه الرجوع

 .عليها وسيجازيهم ومقاصدهم،

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 يختص اإليالء أن على نِسائِِهمْ  ِمنْ  يُْؤلُونَ  لِلَِّذينَ : تعالى قوله دلّ  -2

 والسكران والعبد فالحرّ  الطالق، يلزمه من كلّ  اإليالء ويلزم .بالزوجات

 مجنون، غير بالغا كان إذا عليه والمولى السفيه وكذلك اإليالء، يلزمه

 ونشاط قوة بقية فيه كان إذا الكبير والشيخ المجبوب، غير الخصي وكذلك

 إال له فيئة ال عنه، امتنع الذي المرأة غشيان هو: الجمهور فقال :الفيء -1

 دون اإليالء مدة ومضت سفر، أو مرض من عذر هناك كان فإن ذلك،

 منه، تبين ال: المالكية منهم األكثرون وقال طائفة، رأي في منه بانت وطء،

 .امرأته وهي صحيح وارتجاعه

 ال األجل، مضى فإن المدة، مضي بمجرد الطالق يقع ال: الجمهور وقال -1

 أي طلّق، وإما فاء فإما القاضي، إلى األمر المرأة ترفع وإنما طالق، به يقع

 .إليه األمر الزوجة رفعت إذا القاضي أو الزوج، بتطليق يقع الطالق إن

 أشهر، أربعة انتظار اإليالء يمين يحلفون للذين: الجمهور عند والمعنى-4

 إيقاع قصدوا وإن رحيم، غفور هللا فإن المدة، انقضاء بعد فاءوا فإن

 شّر، أو خير من عنهم يصدر بما عليم لطالقهم، سميع هللا فإن الطالق،

 العجز) العنّه في يحدد الذي باألجل اإليالء أجل شبهوا وقد. عليه فيجازيهم

 الشرع رفعه وإال الزوج رفعه فإن بالزوجة، ضرر اإليالء ألن ،( الجنسي

 َعَزُموا َوإِنْ : قوله ألن الظاهر، هو وهذا بالوطء، يتعلق ضرر أي في كما
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 تطليق إنشاء يقع لم ما أشهر، أربعة بمضي تطلق ال أنها على دليل الطَّالقَ 

 المدة بعد

 .بها المدخول وغير بها المدخول المرأة بين اإليالء لزوم في فرق وال -5

 المولي على اليمين كفارة وجوب على األربعة المذاهب أئمة واتفق -6

 تقديم مشروعية على العلماء وأجمع  .امرأته بجماع فاء إذا بيمينه الحانث

 .اإليالء في الحنث على الكفارة

 إذا امتنع عن وطء زوجته أربعة أشهر فهل يكون موليا ؟

 هلل الحمد

 على الواجب ألن ، الفراش في المدة هذه زوجته يهجر أن للرجل يجوز ال

 . وقُدرته ، حاجتها بقدر يجامعها وأن ، زوجته يعف أن الزوج

 زوجته على صبر إذا الرجل عن:  هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ سئل

 الزوج يطالب وهل ؟ ال أم إثم عليه فهل ، يطؤها ال ، والشهرين ، الشهر

 ؟ بذلك

 أوكد من وهو ، بالمعروف زوجته يطأ أن الرجل على يجب: "  فأجاب

 كل في واجب إنه:  قيل ، الواجب والوطء.  إطعامها من أعظم ، عليه حقها

 حاجتها بقَدر يطعمها كما ، وقُْدرته حاجتها بقَدر:  وقيل ، مرة أشهر أربعة

 " . القولين أصح وهذا ، وقُْدرته

 (.035/00 " ) الفتاوى مجموع" من انتهى

 فيما العلماء واختلف ، آثم فهو بها اإلضرار قاصدا المدة هذه هجرها فإن

 فإن ، أشهر أربعة فيؤجل ، المولي حكم يأخذ أنه إلى بعضهم فذهب ، يلزمه

 ، المدة هذه يؤجل ال أنه إلى آخرون وذهب ، بالطالق القاضي ألزمه أصر

 امرأته يعاشر أن إما الحال في فيؤمر.  الحال في إزالته تجب الضرر ألن

 . يفارقها أن وإما ، بالمعروف

 ، يمين بغير الوطء ترك إذا للزوج اإليالء حكم لحوق وأما: " رشد ابن قال

 ، يلزمه ومالك ، يمين بغير اإليالء حكم يلزمه ال أنه على الجمهور فإن
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 فالجمهور ، ذلك على يحلف لم وإن الوطء بترك اإلضرار قصد إذا وذلك

 ترك باعتقاده لزمه إنما الحكم ألن ؛ المعنى اعتمد ومالك الظاهر، اعتمدوا

 يوجد الضرر ألن ، يمين بغير أو بيمين االعتقاد ذلك شد وسواء ، الوطء

 (.505/0 " )المجتهد بداية" من انتهى" جميعا الحالتين في

 ( .115/9 ) قدامة البن" المغني: " وينظر

 واستصالحها تأديبها لقصد بل ، بها اإلضرار لقصد هجرها يكن لم إن وأما

 ، بها الشرعي المقصد حصول طنه على يغلب التي المدة يهجر أن له فإن ،

 ، لإلفتاء الدائمة اللجنة علماء أفتى وبهذا. وعصيانها نشوزها مفسدة ودفع

 [009 آية( :   0) البقرة سورة] النساء وحقوق المطلّقة عّدة -38

 َخلَقَ  ما يَْكتُْمنَ  أَنْ  لَُهنَّ  يَِحلُّ  َوال قُُروءٍ  ثاَلثَةَ  بِأَْنفُِسِهنَّ  يَتََربَّْصنَ  َواْلُمطَلَّقاتُ 

 ُ ِ  يُْؤِمنَّ  ُكنَّ  إِنْ  أَْرحاِمِهنَّ  فِي َّللاَّ ِهنَّ  أََحقُّ  َوبُُعولَتُُهنَّ  اآْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاّلِلَّ  بَِردِّ

جالِ  بِاْلَمْعُروفِ  َعلَْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَهُنَّ  إِْصالحاً  أَراُدوا إِنْ  ذلِكَ  فِي  َولِلرِّ

ُ  َدَرَجةٌ  َعلَْيِهنَّ   (009) َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوَّللاَّ

 التفسير 

 وال خاللها، يتزوجن ال حيض ثالث بأنفسهن ينتظرن والمطلقات - 118

 صادقات كن إن الحمل، من أرحامهن في هللا خلق ما يُخفين أن لهن يجوز

 بمراجعتهن أحق لهن المطلقون وأزواجهن اآلخر، واليوم باهلل اإليمان في

 الطالق، بسبب وقع ما وإزالة األلفة بالمراجعة قصدوا إن العدة، مدة في

 تعارف بما عليهن ألزواجهن الَّذي مثل والواجبات الحقوق من وللزوجات

 وهللا الطالق، وأمر القَِوامة من عليهن، أعلى درجة وللرجال الناس، عليه

 .وتدبيره شرعه في حكيم شيء، يغلبه ال عزيز

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 :العدة وجوب -5

 ومنها الرحم، براءة على التعرف منها: كثيرة ألهداف العدة تجب --2

 في والتفكير وتقديرها، الزوجية نعمة على والحفاظ المرأة، سمعة صون
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 والمرأة الرجل من كل فيصلح الحياة، أمر في والتدبر الطالق، عواقب

 جديد بنمط الزوجية الحياة إلى للعودة المالئمة الفرصة وتعطى أخطاءه،

 مستقبل في وينظر المعاشرة، شؤون لتستقيم الماضي، في كان مما أحسن

 .الهانئة والمعيشة األوالد

 علَى طُل قَت أنَّها األنصارية سلمة أم يزيد بنت أسماء عن داود أبو روى

ِ  رسولِ  َعْهدِ  ُ  صلَّى هللاَّ ةٌ  للُمطلَّقةِ  يَُكن ولم ، وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ ُ  فأنزلَ  ، عدَّ  عزَّ  هللاَّ

ةِ  أسماءُ  طُل قَت حينَ  وجلَّ  لَ  فَكانت ، للطَّالقِ  بالعدَّ ةُ  فيها أُْنِزلَت من أوَّ  العدَّ

 للُمطلَّقاتِ 

|  األلباني:  المحدث|  األنصارية سلمة أم يزيد بنت أسماء:  الراوي

 حكم خالصة|  0095: الرقم أو داود الصفحة أبي صحيح:  المصدر

 حسن:  المحدث

 .عنها هللاُ  َرِضيَ  يَزيدَ  بنتِ  ألسماءَ  َمْنقَبةٌ : الَحديثِ  وفي

 المدينة وفقهاء وعائشة، وزيد عمر ابن رأي في أطهار ثالثة: والعدة -1

 السبعة

 َرسولِ  َعْهدِ  في َحائِضٌ  َوهي اْمَرأَتَهُ، طَلَّقَ  أنَّهُ  ،ُعَمرَ  اْبنِ  وفي الصحيح َعنِ 

ُ  َصلَّى هللاِ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  فََسأَلَ  وسلََّم، عليه هللاَّ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  له فَقالَ  ذلَك، عن وسلَّمَ   ثُمَّ  فَْليَُراِجْعهَا، ُمْرهُ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 َشاءَ  وإنْ  بَْعُد، أَْمَسكَ  َشاءَ  إنْ  ثُمَّ  تَْطهَُر، ثُمَّ  تَِحيَض، مَّ ثُ  تَْطهَُر، حتَّى لِيَْتُرْكهَا

، أَنْ  قَْبلَ  طَلَّقَ  ةُ  فَتِْلكَ  يََمسَّ ُ  أََمرَ  الَّتي الِعدَّ . الن َساءُ  لَهَا يُطَلَّقَ  أَنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

 َواِحَدةً، تَْطلِيقَةً  َحائِضٌ  َوهي له اْمَرأَةً  طَلَّقَ  أنَّهُ  هللاِ، عبدِ  عن[: رواية وفي]

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فأَمَرهُ   تَْطهَُر، حتَّى يُْمِسَكهَا ثُمَّ  يَُراِجَعهَا، أَنْ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 أََرادَ  فإنْ  َحْيَضتِهَا، ِمن تَْطهُرَ  حتَّى يُْمِهلَهَا ثُمَّ  أُْخَرى، َحْيَضةً  ِعْنَدهُ  تَِحيضَ  ثُمَّ 

ةُ  فَتِْلكَ  يَُجاِمَعهَا، أَنْ  قَْبلِ  ِمن تَْطهُرُ  ِحينَ  فَْليُطَل ْقهَا يُطَل قَهَا أَنْ  ُ  أََمرَ  الَّتي الِعدَّ  هللاَّ

 عن ُسئِلَ  إَذا هللاِ  عبدُ  َوكانَ : ِرَوايَتِهِ  في ُرْمح ابنُ  َوَزادَ . الن َساءُ  لَهَا يُطَلَّقَ  أَنْ 

ا: ألََحِدِهمْ  قالَ  ذلَك، ةً، اْمَرأَتَكَ  طَلَّْقتَ  أَْنتَ  أَمَّ تَْيِن، أَوْ  َمرَّ  هللاِ  َرسولَ  فإنَّ  َمرَّ

ُ  َصلَّى  َعلَْيَك، َحُرَمتْ  فقَدْ  ثاََلثًا، طَلَّْقتَهَا ُكْنتَ  وإنْ  بهذا، أََمَرنِي وسلَّمَ  عليه هللاَّ
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َ  َوَعَصْيتَ  َغْيَرَك، َزْوًجا تَْنِكحَ  حتَّى  قالَ . اْمَرأَتِكَ  طاََلقِ  ِمن أََمَركَ  فِيما هللاَّ

دَ : ُمْسلِمٌ   .َواِحَدةً  تَْطلِيقَةً  قَْولِهِ  في اللَّْيثُ  َجوَّ

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5835: الرقم أو الصفحة

تِِهنَّ  فَطَل قُوهُنَّ : قال تعالى وهللا -1  ما: للعدة والطالق العدة، وقت في أي لِِعدَّ

 فهو الحيض زمن في الطالق أما الّسني، الطالق وهو الطهر، في كان

 عنه منهي بدعي طالق

 :الرجعة مشروعية -0

 في دامت ما زواجه وملك عصمته إلى زوجته الرجل ارتجاع أي --2

: لآلية الطالق، أحكام من وهذا. المراجعة إلى مندوب والرجل عدتها،

ِهنَّ  أََحق   َوبُُعولَتُهُنَّ   بشرط مشروعة والرجعة إِْصالحاً  أَراُدوا إِنْ  ذلِكَ  فِي بَِرد 

 العدة وتطويل المضارة أراد فإذا الضرر، ال معها، حاله إصالح قصد

 فحرام،  كالمعلقة وجعلها

 قُُروءٍ  ثاََلثَةَ  بِأْنفُِسِهنَّ  يَتََربَّْصنَ  َواْلُمطَلَّقَاتُ  قالَ  عبَّاسٍ  ابنِ  وفي الصحيح عنِ 

ُ  َخلَقَ  َما يَْكتُْمنَ  أنْ  لَهُنَّ  يَِحل   َواَل  جلَ  أنَّ  وذلِك اآليةَ  أْرَحاِمِهنَّ  فِي هللاَّ  كانَ  الرَّ

 الطَّالقُ  وقالَ  ذلِك فنسخَ  ثالثًا طلَّقَها وإن برجعتِها أحق   فَهوَ  امرأتَه طلَّقَ  إذا

تان  مرَّ

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

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0581: الرقم أو الصفحة داود

 لِتَْعتَُدوا ِضراراً  تُْمِسُكوهُنَّ  َوال: تعالى لقوله الرجعة، حق له وليس --1

 وظلم خالف وإن صحيحة، فالرجعة ذلك فعل لو لكن[ 112/ 1 البقرة]

 أمره، بظاهر عاملناه عليها، لنا اطالع ال اإلرادة هذه كانت لما إذ نفسه،

 أن على «أحق» لفظ ودل. امتناعها على علما الثالث التطليقات هللا وجعل

 بعد نفسها تملك إنما فإنها بنفسها، حقها من أحق التربص مدة في الزوج حق

 العدة. انقضاء
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 نَأْتِ  نُنِسهَا أَوْ  آيَةٍ  ِمنْ  نَنَسخْ  َما: }  قولِه في عباسٍ  ابنِ  وفي الصحيح عن

ْنهَا بَِخْيرٍ  ْلنَا َوإَِذا: }  وقال ،{  ِمْثلِهَا أَوْ  م  َكانَ  آيَةً  بَدَّ ُ  آيَةٍ  مَّ  بَِما أَْعلَمُ  َوهللاَّ

لُ  ُ  يَْمُحو: } وقال ، اآلية{ يُنَز   فأول{ .  اْلِكتَابِ  أُم   َوِعنَدهُ  َويُْثبِتُ  يََشاء َما هللاَّ

 ثاَلَثَةَ  بِأَنفُِسِهنَّ  يَتََربَّْصنَ  َواْلُمطَلَّقَاتُ : }  وقال ، القبلةُ  القرانِ  من نسخ ما

ُ  َخلَقَ  َما يَْكتُْمنَ  أَن لَهُنَّ  يَِحل   َوالَ  قُُرَوءٍ   إِنْ : }  قولِه إلى{ أَْرَحاِمِهنَّ  فِي هللاَّ

 برجعتِها أحق   فهو امرأتَه طلق إذا كان الرجلَ  بأن وذلك{ .  إِْصالًَحا أََراُدواْ 

تَانِ  الطَّالَقُ : }  وقال ذلك فنسخ ، ثالثًا طلقها وإن ،  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَإِْمَساكٌ  َمرَّ

 {بِإِْحَسانٍ  تَْسِريحٌ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0113: الرقم أو النسائي الصفحة

 .الكريمِ  القُْرآنِ  في النَّسخِ  وقوعِ  إثباتُ : الحديثِ  وفي --5

 بالناسخِ  ِعلِمه وبيانُ  َعنهما هللاُ  َرِضي عبَّاسٍ  البنِ  َمنقبَةٌ : وفيه --1

 . والمنسوخِ 

 الخلوة ومنه بالفعل أو بالقول، العدة في الرجعة تحصل: الجمهور وقال --1

 ووطء. بشهوة كتقبيل

 :الزوجين حقوق - -0

جالِ  بِاْلَمْعُروِف، َعلَْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَهُنَّ   في الزواج ليس: َدَرَجةٌ  َعلَْيِهنَّ  َولِلر 

 مشتركة حقوقا يوجب عقد هو وإنما وتمليك، استرقاق عقد اإلسالم

 حقوقا الزوج على يوجب فهو للزوجين، العامة المصلحة بحسب ومتساوية

 للزوج حقوقا المرأة على يوجب كما للمرأة،

 حرامٌ  عليكم وأموالَكم دماَءكم إنَّ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

 من شٍيء كلَّ  إنَّ  أال ، هذا بلِدكم في ، هذا شهِركم في ، هذا يوِمكم كُحْرَمةِ 

 دمٍ  وأولُ  ، موضوعةٌ  الجاهليةِ  ودماءُ  ، موضوعٌ  قدمي تحتَ  الجاهليةِ  أمرِ 

 الجاهليةِ  وربا ، المطلبِ  عبدِ  بنِ  الحارثِ  بنَ  ربيعةَ  دمُ  دمائِنا من أضُعه

 فإنَّهُ  ، المطلبِ  عبدِ  بنِ  العباسِ  ربا ِربَانَا من أضعُ  ربًا وأولُ  ، موضوعٌ 

 واستحللتُم ، هللاِ  بأمانةِ  أخذتموهنَّ  فإنَّكم ، النساءِ  في هللاَ  فاتَّقوا ، كل ه موضوعٌ 
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 ، تكرهونَه أحًدا فُُرَشُكمْ  يُوِطْئنَ  ال أن عليهنَّ  لكم وإنَّ  ، هللاِ  بكلمةِ  فروَجهُنَّ 

حٍ  غيرَ  ضربًا فاضربوهنَّ  ذلك فعْلنَ  فإن  رزقُهُنَّ  عليكم ولهنَّ  ، مبر 

 اعتصمتُم إن بعَده تضل وا لن ما فيكم تركتُ  قد وإني ، بالمعروفِ  وكسوتُهُنَّ 

 قد أنَّكَ  نشهدُ  قالوا ؟ قائلونَ  أنتم فما ، عن ي مسؤولونَ  وأنتم ، هللاِ  كتابَ  ، به

 اشهَدْ  اللهمَّ :  فقال ، ونصحتَ  وأدَّْيتَ  بلَّْغتَ 

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0039: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 5059) مسلم أخرجه:  التخريج

 :أحكام ثالثة الموجز التعبير هذا وفي

 مثل عليهن، للرجال ما مثل الرجال على الزوجية حقوق من للنساء -األول

 هللا منهما كل واتقاء المضاّرة، وترك بالمعروف، والمعاشرة الصحبة حسن

 لآلخر منهما كل وتزين لزوجها، الزوجة وطاعة اآلخرة، في

ِ  رسولَ  يا:  قالَ  أنَّهُ  القشيري حيدة بن وفي الصحيح  عن معاوية  ما ، هللاَّ

 وال ، اكتسيتَ  إذا وتَْكسَوها ، طِعمتَ  إذا تُْطِعَمها أن قالَ  ؟ أحِدنا زوجةِ  حق  

:  قالَ  ، عبَّاسٍ  ابنِ  وعنِ  البيتِ  في إالَّ  تَْهجرَ  وال ، تقب حَ  وال ، الوجهَ  تضربَ 

َ  ألنَّ  ، المرأةُ  ليَ  تتزيَّنَ  أن أحب   كما للمرأةِ  أتزيَّنَ  أن ألحب   إن ي :  يقول هللاَّ

 بِاْلَمْعُروفِ  َعلَْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَهُنَّ 

:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  القشيري حيدة بن معاوية:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/033: الرقم أو التفسير الصفحة عمدة

 صحيح

 منهما كل ليستغني الحاجة، بحسب اآلخر الزوجين من كل إعفاف -الثاني

 نفسه منهما كل ويعالج المناسب، الوقت ويتوخى غيره، إلى التطلع عن

 .اآلخر حق تأدية عن عجزا نفسه من شعر إذا الالزمة باألدوية

ُ  َصلَّى النبي   أَْصَحابِ  ِمن نَاًسا أنَّ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  هللاَّ

ُ  َصلَّى للنبي   قالوا وسلَّمَ  عليه ثُورِ  أَْهلُ  َذهَبَ  هللاِ، َرسولَ  يا: وسلَّمَ  عليه هللاَّ  الد 
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 بفُُضولِ  َويَتََصدَّقُونَ  نَُصوُم، كما َويَُصوُمونَ  نَُصل ي، كما يَُصل ونَ  باألُُجوِر،

ُ  َجَعلَ  قدْ  أََوليسَ : قالَ  أَْمَوالِِهْم، دَّقُوَن؟ ما لَُكمْ  هللاَّ  َصَدقَةً، تَْسبِيَحةٍ  بُكل   إنَّ  تَصَّ

 َوأَْمرٌ  َصَدقَةً، تَْهلِيلَةٍ  َوُكل   َصَدقَةً، تَْحِميَدةٍ  َوُكل   َصَدقَةً، تَْكبِيَرةٍ  َوُكل  

: قالوا َصَدقَةٌ، أََحِدُكمْ  بُْضعِ  وفي َصَدقَةٌ، ُمْنَكرٍ  عن َونَْهيٌ  َصَدقَةٌ، بالَمعروفِ 

 لو أََرأَْيتُمْ : قالَ  أَْجٌر؟ فِيهَا له َويَكونُ  َشْهَوتَهُ  أََحُدنَا أَيَأتي هللاِ، َرسولَ  يا

 له كانَ  الَحاَللِ  في َوَضَعهَا إَذا فََكذلكَ  ِوْزٌر؟ فِيهَا عليه أَكانَ  َحَرامٍ  في َضَعهَاوَ 

 .أَْجرٌ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5003: الرقم أو الصفحة

جلَ  أنَّ : الَحديثِ  وفي  بِهذا له كانَ  الَحرامِ  عنِ  بالَحاللِ  استَغنَى إذا الرَّ

 . أَجرٌ  ااِلستِغناءِ 

 القوامة درجة وهي: النساء على( منزلة أي) درجة للرجال -الثالث

جالُ : تعالى هللا قال كما األسرة، شؤون وتسيير والوالية، اُمونَ  الر   َعلَى قَوَّ

لَ  بِما الن ساءِ  ُ  فَضَّ / 4 النساء] أَْموالِِهمْ  ِمنْ  أَْنفَقُوا َوبِما بَْعٍض، َعلى بَْعَضهُمْ  هللاَّ

14] 

 مع تتعامل كيف مرة كل لتعلم زوجته علي الرجل حقوفي الصحيح 

  زوجها

 ولو ، لبََشرٍ  يسجدَ  أن لبََشرٍ  يَْصلُحُ  ال مالك بن أنس عن الصحيح وفي  

 َحق هِ  ِعظَمِ  من لزوِجها تسجدَ  أن المرأةَ  أَلََمْرتُ  ، لبََشرٍ  بشرٌ  يسجدَ  أن َصلَحَ 

 تَْنبَِجسُ  قُْرَحةً  رأِسه َمْفِرقِ  إلى قََدِمهِ  من أَنَّ  لو ، بيِده نفسي والذي ، عليها

ِديدِ  بالقَْيحِ   َحقَّه أَدَّتْ  ما ، تَْلَحُسه أَْقبَلَتْ  ثم ، والصَّ

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

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  3301: الرقم أو الصفحة

 .هللاِ  لغيرِ  الس جودِ  عن النهيُ : الحديثِ  وفي --5

 .زوجتِه على الزوجِ  حق   لِعظَمِ  بيانٌ : وفيه --1
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وجةِ  ثَوابِ  َعظيمِ  بيانُ : وفيه --1  وعاَشرْته زوَجها أطاعتْ  هي إذا الزَّ

 تعالَى هللاِ  وْجهِ  ابتغاءَ  َحسنةً  ِعشرةً 

 لآلخر يؤدي أن شريك كل وعلى اثنين، بين شركة الزواج :والخالصة

 بالمعروف. له عليه يجب بما ويقوم حقوقه،

 تضرب وال اكتسيت، إذا وتكسوها طعمت، إذا تطعمها أن»حقوق الزوجة 

 . «البيت في إال تهجر وال تقبّح، وال الوجه،

 وطاعة والمنزلة والخلق الخلق في الفضيلة في فهي: للرجال الدرجة وأما

                      واآلخرة الدنيا في والفضل بالمصالح، والقيام واإلنفاق، األمر،

 (035/5)تفسير ابن كثير 

 اآليات( : 0) البقرة سورة] أحكام من عليه يترتب وما الطالق عدد---90

 [000 الى 008

تانِ  الطَّالقُ   تَأُْخُذوا أَنْ  لَُكمْ  يَِحلُّ  َوال بِإِْحسانٍ  تَْسِريحٌ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَإِْمساكٌ  َمرَّ

ا ِ  ُحُدودَ  يُقِيما أاَلَّ  يَخافا أَنْ  إاِلَّ  َشْيئاً  آتَْيتُُموُهنَّ  ِممَّ  يُقِيما أاَلَّ  ِخْفتُمْ  فَإِنْ  َّللاَّ

ِ  ُحُدودَ  ِ  ُحُدودُ  تِْلكَ  بِهِ  اْفتََدتْ  فِيَما َعلَْيِهما ُجناحَ  فاَل َّللاَّ  َوَمنْ  وهاتَْعتَدُ  فاَل َّللاَّ

ِ  ُحُدودَ  يَتََعدَّ   بَْعدُ  ِمنْ  لَهُ  تَِحلُّ  فاَل طَلَّقَها فَإِنْ ( 008) الظَّالُِمونَ  ُهمُ  فَأُولئِكَ  َّللاَّ

 أَنْ  ظَنَّا إِنْ  يَتَراَجعا أَنْ  َعلَْيِهما ُجناحَ  فاَل طَلَّقَها فَإِنْ  َغْيَرهُ  َزْوجاً  تَْنِكحَ  َحتَّى

ِ  ُحُدودَ  يُقِيما ِ  ُحُدودُ  َوتِْلكَ  َّللاَّ  (000) يَْعلَُمونَ  لِقَْومٍ  يُبَيِّنُها َّللاَّ

 التفسير 

 ثم يطلق، بأن طلقتان، الرجعة الزوج فيه يمتلك الَّذي الطالق - 117

 مع عصمته في يمسكها أن إما الطلقتين بعد ثم يراجع، ثم يطلق، ثم يراجع،

 وال حقوقها، وأداء إليها اإلحسان مع الثالثة يطلقها أو بالمعروف، المعاشرة

 شيئًا، المهر من زوجاتكم إلى دفعتم مما تأخذوا أن -األزواج أيها- لكم يِحل  

 الزوجان ويظن َخْلقه، أو ُخلُقه بسبب لزوجها كارهة المرأة تكون أن إال

 على أمرهما فليعرضا الحقوق، من عليهما بما وفائهما عدم الُكره هذا بسبب

 بالحقوق قيامهما عدم األولياء خاف فإن غيرها، أو قرابة صلة بهما له من

 لزوجها تدفعه بمال نفسها المرأة تَْخلَع أن عليهما حرج فال بينهما، الزوجية
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 فال والحرام، الحالل بين الفاصلة هي الشرعية األحكام تلك. طالقها مقابل

 هم فأولئك والحرام؛ الحالل بين هللا حدود يتجاوز ومن تتجاوزوها،

 .وعقابه هللا لغضب وتعريضها الهالك، موارد بإيرادها ألنفسهم الظالمون

 تتزوج حتَّى جديد من نكاحها له يحل لم ثالثة طلقة زوجها طلقها فإن - 110

 هذا في ويجامعها التحليل، لقصد ال لرغبة صحيًحا زواًجا غيره رجاًل 

 وزوجها المرأة على إثم فال عنها؛ توفي أو الثانى الزوج طلقها فإن الن َكاح،

 بما يقومان أنهما ظنهما على غلب إن جديدين، ومهر بعقد يتراجعا أن األول

 ألناس هللا يبينها الشرعية األحكام وتلك الشرعية، األحكام من يلزمهما

 .بها ينتفعون الذين هم ألنهم وحدوده؛ أحكامه يعلمون

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 األول الطالق وهو الرجعي الطالق هي: ثالثة أحكام على اآليتان *اشتملت

 أو الثالث والطالق المرأة، من عوض على الفراق وهو والخلع والثاني،

 .المبتوتة حكم وهو: كبري بينونة البائن

 :فيه والسنة الطالق عدد -5

 الرجعة للرجل فيه يجوز الذي الطالق عدد لبيان عرفنا كما اآلية نزلت

 العرب عليه كان ما على ردا المراجعة، بعده تصح الذي المشروع والعدد

 لإلضرار الرجعة تستخدم وقد له، حد ال الطالق أن من الجاهلية في

 .معلقة وإنما مطلقة، هي وال مزوجة هي ال فتصبح بالمرأة،

. مخصوصة بألفاظ األزواج بين المنعقدة العصمة حل هو: والطالق

 وبغيرها، اآلية بهذه مباح والطالق

 َرسولِ  َعْهدِ  في َحائِضٌ  َوهي اْمَرأَتَهُ، طَلَّقَ  أنَّهُ  ،ُعَمرَ  اْبنِ  وفي الصحيح َعنِ 

ُ  َصلَّى هللاِ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  فََسأَلَ  وسلََّم، عليه هللاَّ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  له فَقالَ  ذلَك، عن وسلَّمَ   ثُمَّ  فَْليَُراِجْعهَا، ُمْرهُ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 َشاءَ  وإنْ  بَْعُد، أَْمَسكَ  َشاءَ  إنْ  ثُمَّ  تَْطهَُر، ثُمَّ  تَِحيَض، ثُمَّ  تَْطهَُر، حتَّى لِيَْتُرْكهَا

، أَنْ  قَْبلَ  طَلَّقَ  ةُ  فَتِْلكَ  يََمسَّ ُ  أََمرَ  الَّتي الِعدَّ . الن َساءُ  لَهَا يُطَلَّقَ  أَنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

 َواِحَدةً، تَْطلِيقَةً  َحائِضٌ  َوهي له اْمَرأَةً  طَلَّقَ  أنَّهُ  هللاِ، عبدِ  عن[: رواية وفي]
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فأَمَرهُ   تَْطهَُر، حتَّى يُْمِسَكهَا ثُمَّ  يَُراِجَعهَا، أَنْ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 أََرادَ  فإنْ  َحْيَضتِهَا، ِمن تَْطهُرَ  حتَّى يُْمِهلَهَا ثُمَّ  أُْخَرى، َحْيَضةً  ِعْنَدهُ  تَِحيضَ  ثُمَّ 

ةُ  فَتِْلكَ  يَُجاِمَعهَا، أَنْ  قَْبلِ  ِمن تَْطهُرُ  ِحينَ  فَْليُطَل ْقهَا يُطَل قَهَا أَنْ  ُ  أََمرَ  الَّتي الِعدَّ  هللاَّ

 عن ُسئِلَ  إَذا هللاِ  عبدُ  َوكانَ : ِرَوايَتِهِ  في ُرْمح ابنُ  َوَزادَ . الن َساءُ  لَهَا يُطَلَّقَ  أَنْ 

ا: ألََحِدِهمْ  قالَ  ذلَك، ةً، اْمَرأَتَكَ  طَلَّْقتَ  أَْنتَ  أَمَّ تَْيِن، أَوْ  َمرَّ  هللاِ  َرسولَ  فإنَّ  َمرَّ

ُ  َصلَّى  َعلَْيَك، َحُرَمتْ  فقَدْ  ثاََلثًا، طَلَّْقتَهَا ُكْنتَ  وإنْ  بهذا، أََمَرنِي وسلَّمَ  عليه هللاَّ

َ  َوَعَصْيتَ  َغْيَرَك، َزْوًجا تَْنِكحَ  حتَّى  قالَ . اْمَرأَتِكَ  طاََلقِ  ِمن أََمَركَ  فِيما هللاَّ

دَ : ُمْسلِمٌ   .َواِحَدةً  تَْطلِيقَةً  قَْولِهِ  في اللَّْيثُ  َجوَّ

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

 |[ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5835: الرقم أو الصفحة

 فيه يمسها لم طهر في طاهرا امرأته طلق من أن على العلماء وأجمع --2

 كانت إذا الرجعة له وأن بها، تعالى هللا أمر التي وللعدة للسنة، مطلّق أنه

 .الخطاب من خاطب فهو انقضت فإذا عدتها، تنقضي أن قبل بها مدخوال

 سنته من أن وبين اآلية، هذه في الطالق سنة هللا بين قد يكون هذا وعلى

تانِ  الطَّالقُ : قال وألنه الطالق، تفريق  طلقتين يكون أن يقتضي وهذا َمرَّ

 .مرتين يكن لم مجتمعتين، كانتا إن ألنهما مفرقتين،

 هللاِ  َرسولِ  َعْهدِ  علَى الطَّاَلقُ  كانَ  عباس بن عبدَّللا وفي الصحيح  عن

ُ  َصلَّى  الثَّاَلثِ  طَاَلقُ  ُعَمَر، ِخاَلفَةِ  ِمن َوَسنَتَْينِ  بَْكٍر، َوأَبِي وسلََّم، عليه هللاَّ

 لهمْ  َكانَتْ  قدْ  أَْمرٍ  في اْستَْعَجلُوا قَدِ  النَّاسَ  إنَّ : الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  فَقالَ  َواِحَدةً،

 .عليهم فأْمَضاهُ  عليهم، أَْمَضْينَاهُ  فلوْ  أَنَاةٌ، فيه

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5830: الرقم أو الصفحة

هباءِ  أبا أنَّ   وفي الصحيح عن طاوس بن كيسان اليماني  البنِ  قالَ  الصَّ

ُ  صلَّى النَّبي   َعهدِ  على واحدةً  تجعلُ  الثَّالثُ  كانتِ  أنَّما أتعلمُ  عبَّاسٍ   علْيهِ  هللاَّ

 نَعم عبَّاسٍ  ابنُ  قالَ  عمرَ  إمارةِ  من وثالثًا بَكرٍ  وأبي وسلَّمَ 
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:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  اليماني كيسان بن طاووس:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0000: الرقم أو داود الصفحة أبي صحيح

 صحيح

 السنة، إليه أرشدت كما طهرين في متفرقتين مرتين الطالق شرع وهللا --1

 هذا وفي. الطالق وأمضى طلق شاء وإن أمسك، شاء فإن مجتمعتين، ال

 والزجر، التهديد بالطالق غالبا يقصدون أنهم وبخاصة الناس، على تيسير

 ما فيكون واحدة، بطلقة تحدث الفرقة إن ثم الفعلي، والوقوع الحقيقة ال

 .لها مؤكدا يتلوها

 :الخلع--0

 إذا المضاّرة، وجه على أزواجهم من شيئا يأخذوا أن األزواج تعالى هللا نهى

 ألن نساءهن، األزواج آتى ما بالذكر وخص آتوهن، مما وكان طلقوهن

 صداق من قدم ما النزاع وقوع عند الرجل يطلب أن: الناس بين العرف

 .وجهاز

 إذا الجمهور رأي في األخذ جاز الطالق، على الفدية الزوجة بذلت إذا ولكن

 قبلها    من النشوز كان

 الفداء( أخذ جواز في كاف لزوجها عشرتها وسوء )نشوزها-

 معاوضة عقد ألنه أعطاها، مما بأزيد الخلع يجوز أنه إلى: الجمهور وذهب

 معين بمقدار يتقيد أال يوجب

 النبيَّ  أتَتِ  قَْيسٍ  بنِ  ثَابِتِ  اْمَرأَةَ  أنَّ   عباس بن عبدَّللا وفي الصحيح عن

ِ، َرسولَ  يا: فَقالَتْ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى  في عليه أْعتِبُ  ما قَْيٍس، بنُ  ثَابِتُ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  اإلْساَلِم، في الُكْفرَ  أْكَرهُ  ولَِكن ي ِديٍن، واَل  ُخلُقٍ   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ينَ : وسلَّمَ  ِ  َرسولُ  قالَ  نََعْم،: قالَتْ  َحِديقَتَهُ؟ عليه أتَُرد  : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 تَْطلِيقَةً  وطَل ْقهَا الَحِديقَةَ  اْقبَلِ 

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

 في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  1030: الرقم أو البخاري الصفحة

 .عباس ابن عن فيه يتابع ال:  وقال[ صحيحه
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ي ئةِ  الُمعاَملةِ  تَسميةُ : الَحديثِ  في وجِ  السَّ  ااِلستِهانةِ  ِمن فيها لِما ُكفًرا؛ لِلزَّ

وِجيَِّة، بِالَعالقةِ   ُكفرانِ  في يَدُخلُ  َوهَذا الَمْشروعِة، ُحقوقِها َوُجحودِ  الزَّ

 .اإلسالمُ  يَقتَضيهِ  ما َويُنافي الَعشيِر،

 فسخ؟ أو طالق الخلع وهل- -0

 الخلع أن إلى( : الراجح على والشافعية والمالكية، الحنفية) الجمهور ذهب

 اْفتََدتْ  فِيَما َعلَْيِهما ُجناحَ  فاَل: تعالى لقوله بائنة، طلقة به يقع فسخ ال طالق

 بائنا يكن لم ولو الرجل، سلطان من المرأة خرجت إذا فداء يكون وإنما بِهِ 

 إزالة القصد وألن وقبضته، حكمه تحت وكانت الرجعة، الرجل لملك

 بما أيضا واستدلوا .الضرر لعاد الرجعة جازت فلو المرأة، عن الضرر

 عليه هللا صلّى هللا رسول أن: »قيس بن ثابت امرأة في عباس ابن عن ورد

 «واحدة طلقة وطلقها الحديقة، اقبل: له قال وسلّم

 الخلع؟ قبول على الرجل يجبر وهل --5

 من فيه بد فال الخلع، قبول على الرجل يجبر ال أنه يرون الفقهاء جميع

 ما بِبَْعضِ  لِتَْذهَبُوا تَْعُضلُوهُنَّ  َوال: تعالى لقوله الطرفين، بين التراضي

 ُمبَي نَةٍ  بِفاِحَشةٍ  يَأْتِينَ  أَنْ  إاِلَّ  آتَْيتُُموهُنَّ 

ِ  ُحُدودَ  يُقِيما أاَلَّ  ِخْفتُمْ  فَإِنْ : تعالى وقوله[ 27/ 4 النساء]  َعلَْيِهما ُجناحَ  فاَل هللاَّ

 .الزنا على اآلية في الفاحشة وحملوا[ 117/ 1 البقرة] بِهِ  اْفتََدتْ  فِيَما

 من الرجل بيد ما مقابلة في للمرأة جعل إنما الفداء أن والفقه: رشد ابن وقال

 جعل المرأة،( أبغض) فرك إذا الرجل بيد الطالق جعل لما فإنه الطالق،

 (95/0)بداية المجتهد  الرجل )بغضت (فركت إذا المرأة بيد الخلع

 عند الخلع فيصح خلعه، يصح طالقه يصح من فكل: الخلع أهلية وأما

 .سفيها أو رشيدا العاقل، البالغ من الجمهور

 :المبتوتة نكاح -1

 .ثالثا طالقا المطلقة وهي
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 للزوج وتحل األول، الزوج من العدة انتهاء بعد آخر بزوج تتزوج أن لها

 السفاح، ال والبقاء والدوام الرغبة على قائما الثاني الزواج كان إن األول

 .الطالق هذا بعد العدة وانقضت تواطؤ، غير من طالق وحدث

 هللاِ  رسولِ  إلى رفاعةَ  امرأةُ  جاءتِ  المؤمنين أم وفي الصحيح عن عائشة

 وإن ي ، طالقي فأبتَّ  ، طلَّقني رفاعةَ  إنَّ :  فقالَتْ  ، وسلَّمَ  علْيهِ  هللاُ  صلَّى

 فضحك!  الثوبِ  هُدبةِ  مثلُ  إال ومامعه ، الزبيرِ  بنَ  عبَدالرحمنِ  بعَده تزوجتُ 

 رفاعةَ  إلى ترجعي أن تريدين لعلَّكِ :  وقال ، وسلَّمَ  علْيهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ 

 ُعَسْيلَتَه وتذوقي ، ُعسْيلَتَكِ  يذوقَ  حتى!  ال ؟

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة النسائي

 والترمذي ،(5800) ومسلم ،(0308) البخاري أخرجه:  التخريج

 واللفظ( 0090) والنسائي يسير، باختالف( 08588) وأحمد ،(5559)

 .له

 اْمَرأَتَهُ، طَلَّقَ  ِرفَاَعةَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عكرمة مولي بن عباس

َجهَا ْحَمنِ  عبدُ  فَتََزوَّ بِيرِ  بنُ  الرَّ ، الزَّ  ِخَمارٌ  وَعلَْيهَا: َعائَِشةُ  قالَتْ  القَُرِظي 

ا بِجْلِدهَا، ُخْضَرةً  وأََرْتهَا إلَْيهَا فََشَكتْ  أْخَضُر، ِ  َرسولُ  َجاءَ  فَلَمَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ما ِمْثلَ  َرأَْيتُ  ما: َعائَِشةُ  قالَتْ  بَْعًضا، بَْعُضهُنَّ  يَْنُصرُ  والن َساءُ  وسلََّم، عليه

 أتَتْ  قدْ  أنَّهَا وَسِمعَ : قالَ . ثَْوبِهَا ِمن ُخْضَرةً  أَشد   لَِجْلُدهَا الُمْؤِمنَاُت؟ يَْلقَى

ِ  َرسولَ  ِ : قالَتْ  غيِرهَا، ِمن له اْبنَانِ  ومعهُ  فََجاءَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  وهللاَّ

 هُْدبَةً  وأََخَذتْ  هِذه، ِمن َعن ي بأَْغنَى ليسَ  معهُ  ما أنَّ  إالَّ  َذْنٍب، ِمن إلَْيهِ  لي ما

ِ  َكَذبَتْ : فَقالَ  ثَْوبِهَا، ِمن ِ، َرسولَ  يا وهللاَّ  ولَِكنَّهَا األِديِم، نَْفضَ  أَلَْنفُُضهَا إن ي هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  ِرفَاَعةَ، تُِريدُ  نَاِشٌز،  لَمْ  َذلِكِ  كانَ  فإنْ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 اْبنَْينِ  معهُ  وأَْبَصرَ : قالَ  ُعَسْيلَتِكِ  ِمن يَُذوقَ  حتَّى له تَْصلُِحي لَمْ : أوْ  له، تَِحل ي

ِ، تَْزُعِميَن، ما تَْزُعِمينَ  الذي هذا: قالَ  نََعْم،: قالَ  هَُؤاَلءِ  بَنُوكَ : فَقالَ  له،  فََوهللاَّ

 .بالُغَرابِ  الُغَرابِ  ِمنَ  به أْشبَهُ  لهمْ 
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:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  1901: الرقم أو البخاري الصفحة صحيح

 [صحيح]

 المطلقة يحل ال الفاسد النكاح أن على األربعة المذاهب علماء واتفق --2

 .صحيحا النكاح يكون أن ويشترط ثالثا،

 الشريعة قيود ضمن الثاني من المطلقة على األول الزوج عقد وإذا --1

 .ثالث بطلقات إليه عادت

 خدمة؟ الزوجة على وهل  --4

 يتناول العقد ألن خدمة، الزوجة على ليس: بعضهم فقال المالكية، اختلف

 عقد هو وإنما رقبة، تملّك وال إجارة، بعقد ليس فهو الخدمة، ال االستمتاع،

 تطالب فال غيره، دون االستمتاع هو بالعقد والمستحق االستمتاع، على

/ 4 النساء] َسبِياًل  َعلَْيِهنَّ  تَْبُغوا فاَل أَطَْعنَُكْم، فَإِنْ : تعالى لقوله منه، بأكثر

14. ]* 

 أو أبّوة ليسار المحل شريفة كانت فإن مثلها، خدمة عليها: بعضهم *وقال

 فعليها الحال متوسطة كانت وإن الخادم، وأمر للمنزل التدبير فعليها ترفه،

 البيت تقمّ  أن فعليها ذلك دون كانت وإن ذلك، ونحو الفراش تفرش أن

/ 1 البقرة] بِاْلَمْعُروفِ  َعلَْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَهُنَّ : تعالى لقوله وتغسل، وتطبخ

 بلدانهم في المسلمين عرف عليه جرى بما عمال أسلم، الرأي وهذا[ 118

 وسلّم عليه هللا صلّى النّبي أزواج أن ترى أال وحديثه، األمر قديم في

 وتقريب الفراش وفرش والطبيخ والخبيز الطحين يتكلفون كانوا وأصحابه

 شؤون -بينا كما -وسلّم عليه هللا صلّى النّبي وقسم. ذلك وأشباه الطعام

 شؤون ولعلي البيت، شؤون لفاطمة فجعل وفاطمة، علي بين المعيشة

 .البيت خارج والمعاش الكسب

( 0) البقرة سورة] التزويج ووالية المطلّقة معاملة في الرجل واجب -95

 [000 الى 005 اآليات: 
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ُحوُهنَّ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَأَْمِسُكوُهنَّ  أََجلَهُنَّ  فَبَلَْغنَ  النِّساءَ  طَلَّْقتُمُ  َوإِذا  َسرِّ

 َوال نَْفَسهُ  ظَلَمَ  فَقَدْ  ذلِكَ  يَْفَعلْ  َوَمنْ  لِتَْعتَُدوا ِضراراً  تُْمِسُكوُهنَّ  َوال بَِمْعُروفٍ 

ِ  آياتِ  تَتَِّخُذوا ِ  نِْعَمتَ  َواْذُكُروا ُهُزواً  َّللاَّ  اْلِكتابِ  ِمنَ  َعلَْيُكمْ  أَْنَزلَ  َوما َعلَْيُكمْ  َّللاَّ

َ  َواتَّقُوا بِهِ  يَِعظُُكمْ  َواْلِحْكَمةِ  َ  أَنَّ  َواْعلَُموا َّللاَّ  َوإِذا( 005) َعلِيمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َّللاَّ

 تَراَضْوا إِذا أَْزواَجُهنَّ  يَْنِكْحنَ  أَنْ  تَْعُضلُوهُنَّ  فاَل أََجلَُهنَّ  فَبَلَْغنَ  النِّساءَ  طَلَّْقتُمُ 

ِ  يُْؤِمنُ  ِمْنُكمْ  كانَ  َمنْ  بِهِ  يُوَعظُ  ذلِكَ  بِاْلَمْعُروفِ  بَْينَُهمْ   ذلُِكمْ  اآْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاّلِلَّ

ُ  َوأَْطَهرُ  لَُكمْ  أَْزكى  (000) تَْعلَُمونَ  ال َوأَْنتُمْ  يَْعلَمُ  َوَّللاَّ

 التفسير

 أو تُراجعوهن أن فلكم عدتهن؛ انتهاء فقارْبنَ  نساءكم طلقتم وإذا - 112

 ألجل تُراجعوهن وال عدتهن، تنقضي حتَّى رجعة دون بالمعروف تتركوهن

 ذلك يفعل ومن الجاهلية، في يُفعل كان كما بهن واإلضرار عليهن االعتداء

 تجعلوا وال والعقوبة، لإلثم بتعريضها نفسه ظلم فقد بهن؛ اإلضرار بقصد

 هللا نعم واذكروا عليها، والتجرؤ بها بالتالعب استهزاء محل هللا آيات

نَّة، القرآن من عليكم أنزل ما أعظمها ومن عليكم،  ترغيبًا بهذا يذكركم والس 

 هللا أن واعلموا نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال هللا وخافوا وترهيبًا، لكم

 .بأعمالكم وسيجازيكم شيء، عليه يخفى فال عليم، شيء بكل

 فال عدتهن، وانتهت طلقات، ثالث من أقل نساءكم طلقتم وإذا - 111

 إذا جديد ونكاح بعقد أزواجهن إلى العودة من حينئذ -األولياء أيها- تمنعوهن

 النهي المتضمن الحكم ذلك عليه، أزواجهن مع وتراضين ذلك، في رغبن

 نماء أكثر ذلكم اآلخر، واليوم باهلل يؤمن منكم كان من به يُذكَّر منعهن عن

 حقائق يعلم وهللا األدناس، من وأعمالكم ألعراضكم طُْهًرا وأشد فيكم، للخير

 .ذلك تعلمون ال وأنتم وعواقبها األمور

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 :يأتي ما هي كثيرة أحكام على اآليتان دلّت

 زوجها، على حقّ  من للمرأة يجب بما القيام وهو: بالمعروف اإلمساك --5

 المعروف، حدّ  عن خرج الزوجة، على ينفق ما يجد لم فإذا كالنّفقة،
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 من بها الالحق الّضرر أجل من الحاكم عليه طلّق يفعل لم فإن ويطلّقها،

 رأي وهو عليه، صبر ال والجوع نفقتها، على يقدر ال من عند بقائها

  الجمهور

َدقَةِ  أَْفَضلُ   وفي الصحيح عن أبي هريرة  الُعْليَا واليَدُ  ِغنًى، تََركَ  ما الصَّ

ْفلَى، اليَدِ  ِمنَ  َخْيرٌ  ا: الَمْرأَةُ  تَقُولُ  تَُعولُ  بَمن واْبَدأْ  الس  ا تُْطِعَمنِي، أنْ  إمَّ  أنْ  وإمَّ

 َمن إلى أْطِعْمنِي،: ااِلبنُ  ويقولُ  واْستَْعِمْلنِي، أْطِعْمنِي: الَعْبدُ  ويقولُ  تُطَل قَنِي،

ِ  َرسولِ  ِمن هذا َسِمْعتَ  هَُرْيَرةَ، أبَا يا: فَقالوا تََدُعنِي،  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .هَُرْيَرةَ  أبِي ِكيسِ  ِمن هذا اَل،: قالَ  وسلََّم؟

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1011: الرقم أو الصفحة

 :تعالى لقوله إضرار بدون الطاّلق أي: بإحسان التّسريح -0

 لفظه يحتمل والتّسريح ،[ 112/ 1 البقرة] لِتَْعتَُدوا ِضراراً  تُْمِسُكوهُنَّ  َوال

 أملك وتكون الثانية، الطلقة من العّدة تتمّ  حتى تركها: أحدهما: معنيين

 ثالثة يطلّقها أن: اآلخر والمعنى. والّضحاك الّسّدي قول وهذا. لنفسها

 ثالثة لوجوه أصحّ  وهو وغيرهما، وعطاء مجاهد قول وهذا فيسرحها،

 *(503/0)تفسير القرطبي   القرطبي ذكرها

 نَأْتِ  نُنِسهَا أَوْ  آيَةٍ  ِمنْ  نَنَسخْ  َما: }  قولِه في عباسٍ  ابنِ  وفي الصحيح عن

ْنهَا بَِخْيرٍ  ْلنَا َوإَِذا: }  وقال ،{  ِمْثلِهَا أَوْ  م  َكانَ  آيَةً  بَدَّ ُ  آيَةٍ  مَّ  بَِما أَْعلَمُ  َوهللاَّ

لُ  ُ  يَْمُحو: } وقال ، اآلية{ يُنَز   فأول{ .  اْلِكتَابِ  أُم   َوِعنَدهُ  َويُْثبِتُ  يََشاء َما هللاَّ

 ثاَلَثَةَ  بِأَنفُِسِهنَّ  يَتََربَّْصنَ  َواْلُمطَلَّقَاتُ : }  وقال ، القبلةُ  القرانِ  من نسخ ما

ُ  َخلَقَ  َما يَْكتُْمنَ  أَن لَهُنَّ  يَِحل   َوالَ  قُُرَوءٍ   إِنْ : }  قولِه إلى{ أَْرَحاِمِهنَّ  فِي هللاَّ

 برجعتِها أحق   فهو امرأتَه طلق إذا كان الرجلَ  بأن وذلك{ .  إِْصالًَحا أََراُدواْ 

تَانِ  الطَّالَقُ : }  وقال ذلك فنسخ ، ثالثًا طلقها وإن ،  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَإِْمَساكٌ  َمرَّ

 {بِإِْحَسانٍ  تَْسِريحٌ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0113: الرقم أو النسائي الصفحة
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 .الكريمِ  القُْرآنِ  في النَّسخِ  وقوعِ  إثباتُ : الحديثِ  وفي --5

 بالناسخِ  ِعلِمه وبيانُ  َعنهما هللاُ  َرِضي عبَّاسٍ  البنِ  َمنقبَةٌ : وفيه --1

 . والمنسوخِ 

 وأجاز. محرم غير الكفء غير من العضل أن على بِاْلَمْعُروفِ  قوله **ودلّ 

 على الكفاءة في والمدار. المثل مهر دون المهر كان إذا العضل بعضهم

 .المصطنعة التقاليد على ال السائد، الشرعي العرف

ثَني: قَالَ [ 111: البقرة{ ]تَْعُضلُوهُنَّ  فال} الَحَسِن، وفي الصحيح   َعنِ   حدَّ

ْجتُ : قَالَ  فِيِه، نََزلَتْ  أنَّهَا يََساٍر، بنُ  َمْعقِلُ   حتَّى فَطَلَّقَهَا، َرُجلٍ  ِمن لي أُْختًا َزوَّ

تُهَا اْنقََضتْ  إَذا ْجتُكَ : له فَقُلتُ  يَْخطُبُهَا، َجاءَ  ِعدَّ  وأَْكَرْمتَُك، وفََرْشتُكَ  َزوَّ

ِ  ال تَْخطُبُهَا، ِجْئتَ  ثُمَّ  فَطَلَّْقتَهَا،  به، بَأْسَ  ال َرُجاًل  وكانَ  أبًَدا، إلَْيكَ  تَُعودُ  ال وهللاَّ

ُ  فأْنَزلَ  إلَْيِه، تَْرِجعَ  أنْ  تُِريدُ  الَمْرأَةُ  وَكانَتِ  { تَْعُضلُوهُنَّ  فال: }اآليَةَ  هِذه هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا أْفَعلُ  اآلنَ : فَقُلتُ [ 111: البقرة] َجهَا: قَالَ  هللاَّ  .إيَّاهُ  فََزوَّ

البخاري  صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  يسار بن معقل:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1500: الرقم أو الصفحة

 يُْؤِمنُ  ِمْنُكمْ  كانَ  َمنْ  بِهِ  يُوَعظُ  ذلِكَ : اآلية دلّت: االتّعاظ مدعاة اإليمان **

 ِ  يتّعظون ال فالذين يتّعظ، أن له بدّ  ال حقّا المؤمن أن على اآْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاهللَّ

 تؤمن ولم بأفواههم آمنوا وإنما بمؤمنين، ليسوا هللا بأوامر يعملون وال

 .قلوبهم

 ال التي األمد البعيدة العامة االجتماعية المصالح يحمي اإللهي **التشريع

 على قدرته وعدم البشري العقل قصور بسبب أحيانا، الناس لها يتنبه

 .المستقبل على واالطاّلع االستيعاب،

 يحرم االستهزاء باألحكام الشرعية -1

 باإلجماع الطاّلق يلزمه هازال طلّق من -4

هنَّ  ثالثٌ   أبي هريرةوفي الصحيح عن   الن كاحُ : ِجدٌّ  َوهَزلُهُنَّ  جدٌّ  ِجد 

جعةُ  والطَّالقُ   والرَّ
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 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0588: الرقم أو الصفحة

 ماجه وابن ،(5598) والترمذي ،(0588) داود أبو أخرجه:  التخريج

(0008.) 

وِجيَّةِ  الِعالقاتِ  شأنِ  ُخطورةِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5  .اإلسالمِ  في الزَّ

 الن كاحِ  في الن يَّةِ  دون الظَّاهري   بالفِْعلِ  واالْعتِبارُ  االْعتِدادُ : وفيه --1

ْجَعةِ  والطَّالقِ   .والرَّ

 تَتََعلَّقُ  ألنَّها األُموِر؛ هذه في والهَْزلِ  الُمهاتَراتِ  من تَحذيرٌ : وفيه --1

 .ِحْفظُها يَِجبُ  التي باألعراضِ 

 األحكام، وبيان اإلسالم من علينا نعمه بتذكر تعالى هللا أمر: النعمة شكر -5

 والّسنة التشريعية األسرار أي بالحكمة القرآن وتبيان األنظمة، وتشريع

 ال شيء، بكل عليم هللا ألن للتقوى، النفس وإعداد للتخويف ذلك كل. النّبوية

 .السماء في وال األرض في شيء عليه يخفى

 بغير النّكاح يجوز ال أنه على اآلية دلّت: ولي بغير النّكاح يجوز ال -6

 إليها األمر كان ولو ثيّبا، كانت فقد معقل، أخت في النزول سبب بدليل ولي،

 وليّها إلى تحتج ولم نفسها، لزّوجت وليّها دون

 يُْؤِمنُ  ِمْنُكمْ  كانَ  َمنْ  بِهِ  يُوَعظُ  ذلِكَ : اآلية دلّت: االتّعاظ مدعاة اإليمان -7

 ِ  يتّعظون ال فالذين يتّعظ، أن له بدّ  ال حقّا المؤمن أن على اآْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاهللَّ

 تؤمن ولم بأفواههم آمنوا وإنما بمؤمنين، ليسوا هللا بأوامر يعملون وال

 .قلوبهم

 ال التي األمد البعيدة العامة االجتماعية المصالح يحمي اإللهي التشريع -8

 على قدرته وعدم البشري العقل قصور بسبب أحيانا، الناس لها يتنبه

 .المستقبل على واالطاّلع االستيعاب،

]   أخرى وأحكام األوالد ونفقة الرضاع ومّدة بأجر االسترضاع -90

 [000 آية( : 0) البقرة سورة
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ضاَعةَ  يُتِمَّ  أَنْ  أَرادَ  لَِمنْ  كاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوالَدُهنَّ  يُْرِضْعنَ  َواْلوالِداتُ   الرَّ

 ال ُوْسَعها إاِلَّ  نَْفسٌ  تَُكلَّفُ  ال بِاْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوتُهُنَّ  ِرْزقُُهنَّ  لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى

 أَرادا فَإِنْ  ذلِكَ  ِمْثلُ  اْلواِرثِ  َوَعلَى بَِولَِدهِ  لَهُ  َمْولُودٌ  َوال بَِولَِدها والَِدةٌ  تَُضارَّ 

 أَنْ  أََرْدتُمْ  َوإِنْ  َعلَْيِهما ُجناحَ  فاَل َوتَشاُورٍ  ِمْنُهما تَراضٍ  َعنْ  فِصاالً 

 َواتَّقُوا بِاْلَمْعُروفِ  آتَْيتُمْ  ما َسلَّْمتُمْ  إِذا َعلَْيُكمْ  ُجناحَ  فاَل أَْوالَدُكمْ  تَْستَْرِضُعوا

 َ َ  أَنَّ  َواْعلَُموا َّللاَّ  (000) بَِصيرٌ  تَْعَملُونَ  بِما َّللاَّ

 التفسير

 بسنتين التحديد ذلك،  كاملتين سنتين أوالدهن يرضعن والوالدات - 111

 المرضعات الوالدات نفقة الطفل والد وعلى الرضاعة، مدة إكمال قصد لمن

 ال الشرع، يخالف ال مما الناس عليه تعارف ما بحسب ولباسهن، المطلقات

 الولد يتخذ أن األبوين ألحد يحل وال وقدرتها، سعتها من أكثر نفًسا هللا يكلف

 ليس الطفل وكان األب، ُعِدمَ  إذا الطفل وارث وعلى لآلخر، إضرار وسيلة

 تمام قبل الولد فطام األبوان أراد فإن. الحقوق من األب على ما مثل مال له

 ما على وتراضيهما تشاورهما بعد كان إذا ذلك، في عليهما إثم فال السنتين

 غير مرضعات ألوالدكم تطلبوا أن أردتم وإن المولود، مصلحة فيه

 أجرة من المرضعة مع عليه اتفقتم ما سلمتم إذا عليكم إثم فال األمهات؛

 نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال هللا واتقوا مماطلة، أو نقص بال بالمعروف

 ذلك، من شيء عليه يخفى فال بصير، تعملون بما هللا أن واعلموا

 .أعمال من قدمتم ما على وسيجازيكم

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 أحق أزواجهن من أوالد لهن الالتي المطلقات أن على اآلية دلت -2

 الصغير الولد وانتزاع وأرّق، أحنى ألنهن األجنبيات، من أوالدهن برضاع

 أحق فاألم فطم، وإن الولد، أن على يدل وهذا. وبها به إضرار والدته من

 العلماء باتفاق آخر بزوج تتزوج لم ما وشفقتها، حنوها لفضل بحضانته

 بن هللا عبد عن داود أبو رواه فيما -المرأة وسلّم وآله عليه هللا صلّى لقوله

 . «تنكحي لم ما به أحق أنت: »-عمرو
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ِ  رسولَ  يا قالَت امرأةً  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو  ابني إنَّ  هللاَّ

 طلَّقني أباهُ  وإنَّ  ِحواءً  لَه وحجري ِسقاءً  لَه وثَديي وعاءً  لَه بطني كانَ  هذا

ِ  رسولُ  لَها فقالَ  من ي ينتِزَعه أن وأرادَ  ُ  صلَّى هللاَّ  بِه أحق   أنتِ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 تَنِكحي لم ما

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0033: الرقم أو الصفحة داود

 الزوجية حال الزوجات فإن والحضانة بالرضاع أولى المطلقة كانت وإذا

 لم أو أرضعت والكسوة، النفقة تستحق الزوجة إن بل أيضا، بهما أولى

 حال في النفقة إيجاب وأما. االستمتاع من التمكين مقابلة في ترضع،

 هللا قال لذا الزوج، مصالح في المرأة اشتغال فبسبب الطالق بعد الرضاع

 سقوط لتوهم دفعا َوِكْسَوتُهُنَّ  ِرْزقُهُنَّ  الزوج أي لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى: تعالى

 .التمكين يحدث ولم باإلرضاع المرأة اشتغلت إذا النفقة

 الحولين إرضاع أن على الرَّضاَعةَ  يُتِمَّ  أَنْ  أَرادَ  لَِمنْ : تعالى قوله ودل --1

 لقطع بالحولين التحديد ولكن الحولين، قبل الفطام يجوز فإنه حتما، ليس

 األجرة إعطاء الزوج على يجب فال الرضاع، مدة في الزوجين بين التنازع

 لم األم، ترض ولم الحولين، قبل الفطم األب أراد وإن. حولين من ألكثر

 عدم عند يكون إنما النقصان أو الحولين على والزيادة. ذلك له يكن

 .الوالدين رضا وعند بالمولود، اإلضرار

 ثاَلثُونَ  َوفِصالُهُ  َوَحْملُهُ : تعالى قوله ومن اآلية هذه من العلماء واستنبط --2

 يكون شهرا، ثالثين من الرضاع مدة أسقطت إذا فإنه الحمل، مدة أقل َشْهراً 

 .المدة أقل وهي أشهر، ستة الباقي

 الوالد على الولد نفقة وجوب إلى.. لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى: اآلية وأرشدت --1

 عن به يعبر والذي له، ولد الذي: له بالمولود والمراد. وعجزه لضعفه

 كقوله «لهم المولود وعلى: »القول العربية في ويجوز. والجمع الواحد

 [ .41/ 20 يونس] إِلَْيكَ  يَْستَِمُعونَ  َمنْ  َوِمْنهُمْ : تعالى
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 أي بالمعروف هي( اللباس) والكسوة الطعام من الواجبة والنفقة --2

 على يكون واإلنفاق. إفراط وال تفريط غير من الشرع عرف في بالمتعارف

 .المالكية رأي في الزوجة وحال الزوج غنى قدر

 وأبو مالك أخذ لها، وبه حق وهو لألم، الحضانة أن على اآلية ودلت --1

 إلى الفتاة وفي البلوغ، إلى الغالم في مالك عند الحضانة ومدة حنيفة،

 .الزواج

 الولد في لألم حقّ  أال على العلم أهل من عنه يحفظ من كل أجمع وقد» --1

 إذا: مالك وقال الشافعي، عند الزواج عقد بمجرد حقها وينقطع «تزوجت إذا

 .زوجها بها يدخل حتى ولدها، منها ينزع لم األم تزوجت

 غير فارغة وهي أخذه ترد ولم ولدها حضانة المرأة تركت وإن --2

 من له تركها كان فإن لها، نظر أخذه ذلك بعد أرادت ثم بزوج، مشغولة

 .أخذه بعدئذ لها يكن لم ومقتا، له رفضا تركته كانت وإن أخذه، لها كان عذر

 في ضرار وال ضرر ال إذ وغيرهما، الزوجين بين المضاّرة وتحرم --1

 إضرارا ترضعه أن األم تأبى ال أي.. والَِدةٌ  تَُضارَّ  ال: تعالى ولقوله اإلسالم،

 مع ذلك من األم يمنع أن لألب يحل وال مثلها، أجر من أكثر تطلب أو بأبيه

 .بينا كما اإلرضاع، في رغبتها

 األقارب، نفقة وجوب على ذلِكَ  ِمْثلُ  اْلواِرثِ  َوَعلَى: تعالى قوله ودل --2

 كان إن ماله من نفسه الصبي على النفقة وجوب على يدل أنه كما بينا، كما

 .مال له

 تحديد في الزوجين اختالف عند كامالن حوالن الكاملة الرضاع ومدة --1

 من أقل على اتفاقهما ويجوز. الرضاع أجرة فيها تجب التي القصوى المدة

 جواز على دليل فِصااًل  أَرادا فَإِنْ : تعالى وقوله. الولد مضاّرة غير من ذلك

 إلى يؤدي فيما التشاور للوالدين تعالى هللا بإباحة األحكام في االجتهاد

 الحقيقة على ال ظنونهما، غالب على موقوف وذلك الصغير، صالح

 فهو الولد، لتربية األعمال أدنى في التشاور إلى القرآن أرشد وإذ. واليقين

 مشورة وهي فائدة، وأعظمها خطرا األعمال أجلّ  في باألولى مطلوب
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: قائال أصحابه بمشاورة رسوله هللا أمر لذا األمة، مصالح في الحكام

 َوأَْمُرهُمْ : بقوله المؤمنين ومدح[ 257/ 1 عمران آل] اأْلَْمرِ  فِي َوشاِوْرهُمْ 

 [18/ 41 الشورى] بَْينَهُمْ  ُشورى

 اتخاذ جواز على أَْوالَدُكمْ  تَْستَْرِضُعوا أَنْ  أََرْدتُمْ  َوإِنْ : سبحانه قوله ودل --2

 ويجب ذلك، على واألمهات اآلباء اتفق إذا( المرضع استئجار أي) الظئر

 ..آتَْيتُمْ  ما َسلَّْمتُمْ  إِذا: تعالى لقوله الظئر المرضعة إلى األجرة تسليم حينئذ

 فأمر وجل، عز هللا أخبر كما ولدها، رضاع يلزمها أم كل أن واألصل --1

 والكسوة النفقة األزواج على لهن وأوجب أوالدهن، بإرضاع الزوجات

 قائمة، والزوجية

 الفطرة، مقتضى على أوالدهن األمهات بإرضاع اإللهي األمر وجاء --1

 جسم في يؤثر المرضع ولبن األطباء، باتفاق أمه لبن للولد فأفضل  اللبن

 ويجتنب المراضع، انتقاء في يحتاط ولذلك وسجاياه، أخالقه وفي الطفل

-008)تفسير المنار  واآلداب األخالق والفاسدة المريضة، استرضاع

000/0) 

 [008 آية( :  0) البقرة سورة] زوجها عنها المتوفى عدة --90

 أَْشُهرٍ  أَْربََعةَ  بِأَْنفُِسِهنَّ  يَتََربَّْصنَ  أَْزواجاً  َويََذُرونَ  ِمْنُكمْ  يُتََوفَّْونَ  َوالَِّذينَ 

 بِاْلَمْعُروفِ  أَْنفُِسِهنَّ  فِي فََعْلنَ  فِيما َعلَْيُكمْ  ُجناحَ  فاَل أََجلَُهنَّ  بَلَْغنَ  فَإِذا َوَعْشراً 

 ُ  (008) َخبِيرٌ  تَْعَملُونَ  بِما َوَّللاَّ

 التفسير 

 ينتظرن حوامل؛ غير زوجات وراءهم ويتركون يموتون والذين - 114

 من الخروج عن فيها يمتنعن أيام، وعشرة أشهر أربعة مدة وجوبًا بأنفسهن

- عليكم إثم فال المدة؛ هذه انقضت فإذا والزواج، الزينة وعن الزوج، بيت

 على المدة، تلك في عليهن ممنوًعا كان مما بأنفسهن فعلن فيما -األولياء أيها

 شيء عليه يخفى ال خبير تعملون بما وهللا وعرفًا، شرًعا المعروف الوجه

 .عليه وسيجازيكم وباطنكم، ظاهركم من

   والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن
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 ومعناها العموم، وظاهرها زوجها، عنها المتوفى عدة في اآلية هذه -2

 اأْلَْحمالِ  َوأُوالتُ : تعالى لقوله الحوامل، بغير مخصوصة فهي الخصوص

 [ .4/ 65 الطالق] َحْملَهُنَّ  يََضْعنَ  أَنْ  أََجلُهُنَّ 

 يُتََوفَّْونَ  َوالَِّذينَ : وجل عز لقوله ناسخة اآلية هذه أن على العلماء وأكثر -1

 البقرة] إِْخراجٍ  َغْيرَ  اْلَحْولِ  إِلَى َمتاعاً  أِلَْزواِجِهمْ  َوِصيَّةً  أَْزواجاً  َويََذُرونَ  ِمْنُكمْ 

 امرأته وخلّف الرجل توفي إذا اإلسالم مبدأ في كانوا الناس ألن[ . 140/ 1

 نسخ ثم فتتزوج، تخرج لم ما وبالسكنى سنة، بنفقة زوجها لها أوصى حامال

 .وبالميراث وعشر، أشهر بأربعة ذلك

 .العلماء جمهور عند حملها وضع: زوجها عنها المتوفى الحامل وعدة --1

 .الحمل بوضع تنتهي المطلقة الحامل عدة أن على العلماء واتفق --4

 بالموت الزوجية النتهاء الجمهور، رأي في نفقة الوفاة لمعتدة وليس --5

 الرجعية، أو ثالثا المطلقة الحامل نفقة وجوب على العلم أهل وأجمع --6

 َحْملَهُنَّ  يََضْعنَ  َحتَّى َعلَْيِهنَّ  فَأَْنفِقُوا َحْمٍل، أُوالتِ  ُكنَّ  َوإِنْ : تعالى لقوله

 [ .6/ 65 الطالق]

 والكحل والحليّ  والطيّب اللباس من كلها الزينة المرأة ترك: واإلحداد --7

. األزواج إلى داعية الزينة ألن عدتها، في دامت ما بالحنّاء والخضاب

 .تنتهك أن تعالى هللا لحرمات وحماية للذرائع، سدا عنها فنهيت

 وعشر، أشهر أربعة الزوج وعلى فقط، أيام ثالثة القريب على والحداد --8

 إال المنزل من الخروج وعدم والطيب الزينة ترك على مقصور وهو

 (393/0)الشرح الصغير  عذر أو لضرورة

 النبي   َزْوجِ  َحبِيبَةَ  أُم   علَى َدَخْلتُ  المؤمنين أم حبيبة وفي الصحيح عن أم  أم

ِ  َرسولَ  َسِمْعتُ : فَقالَتْ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى : يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  تُْؤِمنُ  اِلْمَرأَةٍ  يَِحل   ال  علَى إالَّ  ثاََلثٍ  فَْوقَ  َمي تٍ  علَى تُِحد   اآلِخِر، واليَومِ  باهللَّ

 تُُوف يَ  ِحينَ  َجْحشٍ  بْنتِ  َزْينَبَ  علَى َدَخْلتُ  ثُمَّ . وَعْشًرا أَْشهُرٍ  أَْربََعةَ  َزْوجٍ 

 غيرَ  َحاَجٍة، ِمن بالط يبِ  لي ما: قالَتْ  ثُمَّ  به، فََمسَّتْ  بِطيٍب، فََدَعتْ  أَُخوهَا،

ِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  أَن ي  اِلْمَرأَةٍ  يَِحل   ال: يقولُ  الِمْنبَرِ  علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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ِ  تُْؤِمنُ   أَْربََعةَ  َزْوجٍ  علَى إالَّ  ثاََلٍث، فَْوقَ  َمي تٍ  علَى تُِحد   اآلِخِر، واليَومِ  باهللَّ

 .وَعْشًرا أَْشهُرٍ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5095: الرقم أو البخاري الصفحة

 الزوج الجمهورألن عند الحداد عليها يجب فال بائنا طالقا المطلقة أما --7

 فراقه  على واألسف الحزن بإظهار تلزم فال البائن، بالطالق أذاها

 أو الموت يوم من والوفاة الطالق في األربعة المذاهب في العدة وتبدأ --20

 ثم رجعتها، يملك طالقا زوجته طلق من أن على العلماء وأجمع. الطالق

 .وترثه الوفاة عدة عليها أن: العدة انقضاء قبل توفي

ِ  عبدِ  بنُ  ُعَمرُ  فََكتَبَ   األسلمية الحارث بنت سبيعة وفي الصحيح عن  بنِ  هللاَّ

ِ  عبدِ  إلى األْرقَِم،  أنَّهَا: أْخبََرْتهُ  الَحاِرثِ  بْنتَ  ُسبَْيَعةَ  أنَّ  يُْخبُِرهُ  ُعْتبَةَ، بنِ  هللاَّ

، بنِ  َعاِمرِ  بَنِي ِمن وهو َخْولَةَ، اْبنِ  َسْعدِ  تَْحتَ  َكانَتْ   َشِهدَ  ِممَّنْ  وكانَ  لَُؤيٍّ

ةِ  في َعْنهَا فَتُُوف يَ  بَْدًرا،  َحْملَهَا وَضَعتْ  أنْ  تَْنَشبْ  فَلَمْ  َحاِمٌل، وهي الَوَداعِ  َحجَّ

ا وفَاتِِه، بَْعدَ  لَتْ  نِفَاِسهَا، ِمن تََعلَّتْ  فَلَمَّ نَابِلِ  أبو َعلَْيهَا فََدَخلَ  لِْلُخطَّاِب، تََجمَّ  السَّ

اِر، عبدِ  بَنِي ِمن َرُجلٌ  بَْعَكٍك، بنُ  ْلتِ  أَراكِ  لي ما: لَهَا فَقالَ  الدَّ  لِْلُخطَّاِب، تََجمَّ

ينَ  ِ  فإنَّكِ  الن َكاَح؟ تَُرج   وَعْشٌر، أْشهُرٍ  أْربََعةُ  َعلَْيكِ  تَُمرَّ  حتَّى بنَاِكحٍ  أْنتِ  ما وهللاَّ

ا: ُسبَْيَعةُ  قالَتْ   َرسولَ  وأَتَْيتُ  أْمَسْيُت، ِحينَ  ثِيَابِي َعلَيَّ  َجَمْعتُ  ذلكَ  لي قالَ  فَلَمَّ

 ِ  وَضْعتُ  ِحينَ  َحلَْلتُ  قدْ  بأَن ي فأْفتَانِي ذلكَ  عن فََسأَْلتُهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

جِ  وأََمَرنِي َحْملِي،  يُونَُس، عن وْهٍب، اْبنِ  َعنِ  أْصبَُغ، تَابََعهُ  لي بََدا إنْ  بالتََّزو 

دُ  أْخبََرنِي: فَقالَ  وَسأَْلنَاهُ  ِشهَابٍ  اْبنِ  َعنِ  يُونُُس، حدَّثَني: اللَّْيثُ  وقالَ   بنُ  ُمَحمَّ

ْحَمنِ  عبدِ  ، بنِ  َعاِمرِ  بَنِي َمْولَى ثَْوبَاَن، بنِ  الرَّ دَ  أنَّ  لَُؤيٍّ  بنِ  إيَاسِ  بنَ  ُمَحمَّ

 أْخبََرهُ  بَْدًرا، َشِهدَ  أبُوهُ  وكانَ  البَُكْيرِ 

:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األسلمية الحارث بنت سبيعة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0885: الرقم أو البخاري الصفحة صحيح

 [معلق...  الليث وقال: وقوله[ ]معلق... أصبغ تابعه: وقوله[ ]معلق]
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 تبلغ لم والتي والكبيرة، والصغيرة واألمة الحرة الوفاة عدة وتلزم --22

 لم أو بها دخل والكتابية، المحيض، من واليائسة حاضت، والتي المحيض،

 أيام، وعشرة أشهر أربعة بينا كما العدة ومدة حامل، غير كانت إذا يدخل،

 .َوَعْشراً  أَْشهُرٍ  أَْربََعةَ  بِأَْنفُِسِهنَّ  يَتََربَّْصنَ  :اآلية لعموم

بيرِ  ابنَ  سأل أنه ُمليكةَ  أبي ابنِ  وفي الصحيح عن  يُطل قُ  الرجلِ  عن الز 

تِها في وهي يموت ثم فيَبُت ها المرأةَ   عبدُ  طلَّق الزبيرِ  بنُ  هللاِ  عبدُ  فقال عدَّ

حمنِ  تِها في وهي مات ثم فبتَّها الكلبيَّةَ  األصبغ بنتَ  تَماُضرَ  عوفٍ  بنُ  الرَّ  ِعدَّ

ثها  ترثَ  أن أرى فال أنا وأما الزبيرِ  ابنُ  قال عنهُ  هللاُ  رضيَ  عثمانُ  فورَّ

 مبتوتةٌ 

 الغليل إرواء:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الزبير بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  3/530: الرقم أو الصفحة

 تخريج:  المصدر|  األرناووط شعيب:  المحدث|  جريج ابن:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة السنة شرح

 صحيح

 األربعة إلى العشر ضمت لم: العالية أبو سئل: َعْشراً : تعالى وقوله --21

 أن إلى األربعة المذاهب أئمة وذهب .فيها تنفخ الروح ألن: قال األشهر؟

 .والليالي األيام بها المراد

 النساء منع والحكام لألولياء أن على دليل.. أََجلَهُنَّ  بَلَْغنَ  فَإِذا آية وفي --21

 وإخوة آباء من األولياء إن بل العدة، زمان في للزوج والتشوف التبرج من

 وتهتكهن النساء خروج على ومعاقبون مؤاخذون شأن له ممن وغيرهم

 األخالق ويهدم األمة، يضعف مما ذلك فإن شرعا، المعروف غير وفعلهن

 فََخُشوا َزْوُجهَا، تُُوف يَ  اْمَرأَةً  أنَّ  وفي الصحيح عن أم سلمة أم المؤمنين

ِ  َرسولَ  فأتَْوا َعْينَْيهَا، علَى  الُكْحِل، في فَاْستَأَْذنُوهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ْل، ال: فَقالَ   فَإَِذا بَْيتِهَا، َشر   أوْ  أْحاَلِسهَا َشر   في تَْمُكثُ  إْحَداُكنَّ  َكانَتْ  قدْ  تََكحَّ

 وَعْشٌر، أْشهُرٍ  أْربََعةُ  تَْمِضيَ  حتَّى فال ببََعَرٍة، َرَمتْ  َكْلبٌ  فََمرَّ  َحْولٌ  كانَ 

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  َحبِيبَةَ، أُم   عن تَُحد ثُ  َسلََمةَ، أُم   بْنتَ  َزْينَبَ  وَسِمْعتُ 
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ِ  تُْؤِمنُ  ُمْسلَِمةٍ  اِلْمَرأَةٍ  يَِحل   ال: قالَ  وسلَّمَ   ثاََلثَةِ  فَْوقَ  تُِحدَّ  أنْ  اآلِخرِ  واليَومِ  باهللَّ

 .ًراوَعشْ  أْشهُرٍ  أْربََعةَ  َزْوِجهَا علَى إالَّ  أيَّاٍم،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1009: الرقم أو البخاري الصفحة

( 0) البقرة سورة] العقد ووقت تعريضا زوجها عنها المتوفى خطبة --98

 [001 آية:   

ْضتُمْ  فِيما َعلَْيُكمْ  ُجناحَ  َوال  أَْنفُِسُكمْ  فِي أَْكنَْنتُمْ  أَوْ  النِّساءِ  ِخْطبَةِ  ِمنْ  بِهِ  َعرَّ

ُ  َعلِمَ  ا تُواِعُدوُهنَّ  ال َولِكنْ  َستَْذُكُرونَُهنَّ  أَنَُّكمْ  َّللاَّ  قَْوالً  تَقُولُوا أَنْ  إاِلَّ  ِسّرً

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا أََجلَهُ  اْلِكتابُ  يَْبلُغَ  َحتَّى النِّكاحِ  ُعْقَدةَ  تَْعِزُموا َوال َمْعُروفاً   يَْعلَمُ  َّللاَّ

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا فَاْحَذُروهُ  أَْنفُِسُكمْ  فِي ما  (001) َحلِيمٌ  َغفُورٌ  َّللاَّ

 التفسير 

 أو وفاة من المعتدة خطبة في بالرغبة التلميح في عليكم إثم وال - 115

تُكِ  انقضت إذا: يقول كأن بالرغبة؛ التصريح دون بائن، طالق  ِعدَّ

 المعتدة نكاح في الرغبة من أنفسكم في أخفيتم فيما عليكم إثم وال فأخبريني،

 لكم فأباح فيهن، رغبتكم لشدة ستذكرونهن أنكم هللا علم عدتها، انقضاء بعد

ا تتواعدوا أن واحذروا التصريح، دون التلميح  مدة في وهن الن َكاح على سّرً

 الن َكاح عقد تُبرموا وال التعريض، وهو القول من المعروف وفق إال العدة،

 لكم أباح مما أنفسكم في تضمرونه ما يعلم هللا أن واعلموا العدة، زمن في

 من تاب لمن غفور هللا أن واعلموا أمره، تخالفوا وال فاحذروه، عليكم وحرم

 .بالعقوبة يعاجل ال حليم عباده،

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 :يأتي ما على اآلية دلت

   باإلجماع يجوز فال عدتها، كانت أيا للمعتدة بالخطبة التصريح يحرم -2

 يجوز لكن عليه، معهن التواعد أو سرا، الزواج أمر في المعتدة مع الكالم

 للمشاورة تمهيدا بائنا، طالقا والمطلقة الوفاة لمعتدة بالخطبة التعريض
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 إجماعا يجوز وال. المستقبل في الجديد الزواج مبدأ على بالموافقة والتفكير

 .كالزوجة ألنها الرجعية، لخطبة التعريض

 من وهي جائزة، المعتدة إلى والهدية: العلماء من وكثير سحنون قال

 (001/0)البحر المحيط  .التعريض

 َوال :تعالى لقوله العدة، في معتدة أية على الزواج عقد إبرام شرعا يحرم -1

 على المجمع المحكم من وهذا أََجلَهُ  اْلِكتابُ  يَْبلُغَ  َحتَّى الن كاحِ  ُعْقَدةَ  تَْعِزُموا

 على والتعرف الزوجية لحقوق مراعاة العدة، انقضاء: أجله بلوغ أن: تأويله

 .األنساب تختلط لئال الحمل من الرحم براءة

 هللا لنهي النكاح، الحاكم فسخ بها، وبنى العدة، في المعتدة على عقد إذا-1

 يفسخ: الجمهور وقال  أبدا نكاحها يحل فال عليه، تحريمها وتأبد عنه،

 ألن التحريم، يتأبد ولم الخطاب، من خاطبا كان عدتها، انتهت فإذا النكاح،

 أو سنة أو كتاب من: الحرمة على دليل يقوم أن إال تحرم ال أنها األصل

 وأنكر حجة، ليس الصحابي ورأي هذا، من شيء المسألة في وليس إجماع،

 منقطع، عمر عن األثر هذا :المحدثون وقال عمر، من القضاء هذا علي

 مهرها، لها وجعل ذلك، عن رجع عمر أن: مسروق عن روي وقد

 يجتمعان وجعلهما

 من العدة في وهي زواجا، امرأة على عقد من أن الفقهاء بين خالف ال --2

 الحد، يوجب ال الفاسد النكاح أن وعلي عمر واتفق فاسد، النكاح أن غيره

 بالتحريم الجهل مع عليه متفق أمر وذلك

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا: تعالى قوله --1  نهاية هذا فَاْحَذُروهُ  أَْنفُِسُكمْ  فِي ما يَْعلَمُ  هللاَّ

 في يقع ما على توعدهم هللا ألن عنه، نهى فيما الوقوع من التحذير

 لم ثم الشر، دون الخير إضمار إلى وأرشدهم النساء، أمور من ضمائرهم

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا: فقال عائدته، من يقنطهم ولم رحمته، من يؤيسهم  َغفُورٌ  هللاَّ

 .َحلِيمٌ 

 سورة] لها المهر نصف وجوب أو ومتعتها الدخول قبل المطلقة -91

 [003 الى 003 اآليات( :  0) البقرة
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وُهنَّ  لَمْ  ما النِّساءَ  طَلَّْقتُمُ  إِنْ  َعلَْيُكمْ  ُجناحَ  ال  فَِريَضةً  لَُهنَّ  تَْفِرُضوا أَوْ  تََمسُّ

 َعلَى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتاعاً  قََدُرهُ  اْلُمْقتِرِ  َوَعلَى قََدُرهُ  اْلُموِسعِ  َعلَى َوَمتُِّعوُهنَّ 

وُهنَّ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  طَلَّْقتُُموُهنَّ  َوإِنْ ( 003) اْلُمْحِسنِينَ   لَهُنَّ  فََرْضتُمْ  َوقَدْ  تََمسُّ

 النِّكاحِ  ُعْقَدةُ  بِيَِدهِ  الَِّذي يَْعفَُوا أَوْ  يَْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ  فََرْضتُمْ  ما فَنِْصفُ  فَِريَضةً 

َ  إِنَّ  بَْينَُكمْ  اْلفَْضلَ  تَْنَسُوا َوال لِلتَّْقوى أَْقَربُ  تَْعفُوا َوأَنْ   بَِصيرٌ  تَْعَملُونَ  بِما َّللاَّ

(003) 

 التفسير 

 أن قبل عليهن عقدتم الالئي زوجاتكم طلقتم إن عليكم إثم ال -116

 هذه على طلقتموهن فإذا لهن، محدًدا مهًرا توجبوا أن وقبل تجامعوهن

 به، يتمتعن شيئًا إعطاؤهن يجب وإنما مهر، عليكم لهن يجب فال الحال

ًعا كان سواء االستطاعة بحسب نفوسهن، كسر ويجبر  المال كثير عليه ُموسَّ

 في المحسنين على ثابت حق العطاء وهذا المال، قليل عليه ُمَضيّقًا أو

 .ومعامالتهم أفعالهم

 أوجبتم وقد جماعهن قبل عليهن عقدتم الالئي زوجاتكم طلقتم وإن - 117

 أن إال إليهن، المسمى المهر نصف دفع عليكم فيجب محدًدا، مهًرا لهن

 المهر ببذل أنفسهم األزواج يسمح أو -رشيدات كنّ  إن- عنه لكم يسمحن

 وطاعته، هللا خشية إلى أقرب بينكم الحقوق في تتسامحوا وأن لهن، كاماًل 

 في والمسامحة بعض، على بعضكم تفضل -الناس أيها- تتركوا وال

 لتنالوا المعروف بذل في فاجتهدوا بصير، تعملون بما هللا فإن الحقوق،

 .عليه هللا ثواب

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 قبل المطلقة: الطالق من حالتين حكم اآلية هذه في تعالى هللا ذكر -2

 وبعد الدخول قبل والمطلقة المتعة، لها فجعل المهر، تسمية وقبل الدخول

 .الصداق نصف لها وجعل المهر، تسمية

 وحشة جبر: الدخول قبل المهر نصف وإيجاب المتعة في والحكمة -1

 ذلك فيكون سمعة، وسوء أذى من المرأة لحق عما والتعويض الطالق،
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 وتوفير عنها، والريبة الشبهات ودفع المطلقة، المرأة معنويات لرفع سبيال

 إعراض باحتمال تتضرر ال حتى لها، الشهرة وطيب الصيت حسن

 .لها المنتظر المستقبل صفو وتعكير عليها، الخطّاب

 لها المفروض بها المدخول المطلقة: المطلقات من آخران صنفان وهناك -1

يسترد   ال وأنه ،( 117: اآلية في) اآلية هذه قبل حكمها هللا ذكر وقد المهر،

 المفروض غير بها المدخول والمطلقة. قروء ثالثة عدتها وأن شيء، منها

 فَآتُوهُنَّ  ِمْنهُنَّ  بِهِ  اْستَْمتَْعتُمْ  فََما: قوله في حكمها تعالى هللا ذكر وقد المهر، لها

 [ .14/ 4 النساء] مهورهن أي أُُجوَرهُنَّ 

 مسمى مطلقة: قسمين إلى الدخول قبل المطلقة حال تعالى هللا قسمة إن -4

 كل وهو: جائز التفويض نكاح أن على يدل لها، يسمّ  لم ومطلقة المهر، لها

 .الصداق ذلك بعد ويفرض فيه، خالف وال الصداق، ذكر غير من عقد نكاح

 والميراث  الصداق لها لها،فيجب يفرض أن قبل الزوج مات إذا -5

 الميراث، لها أن: سترا أرخى أو بابا أغلق فيمن الراشدين الخلفاء قضى -6

  العدة وعليها

اِشدونَ  الُخلفاءُ  قَضى وفي الصحيح عن زرارة بن أوفي  َمن أنَّ  الَمهِدي ونَ  الرَّ

ةُ  ووَجبَتِ  الَمهرُ  وَجب فقد ِستًرا أْرَخى أو بابًا أغلَقَ   الِعدَّ

 الغليل إرواء:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  أوفى بن زرارة:  الراوي

 عمر عن صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5803: الرقم أو الصفحة

 وعلي

 .كثيرها وال قليلها في معروف حد والسنة القرآن بمقتضى للمتعة ليس -7

 المثل. مهر بعض ولكنها تؤخذ حسب عرف كل مجتمع وثقافته الدينية هي

 وجوب على قََدُرهُ  اْلُمْقتِرِ  َوَعلَى قََدُرهُ  اْلُموِسعِ  َعلَى: تعالى قوله دل --8

 وكذلك. المال القليل المقل: والمقتر حاله، اتسعت الذي: والموسع. المتعة

 المتعة وجوب على دليل: حقا عليهم ذلك يحق أي اْلُمْحِسنِينَ  َعلَى َحقًّا: قوله

 .جوبللو تأكيد َحقًّا فقوله بها، األمر مع
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 وال. باإلجماع المسمى المهر نصف الدخول قبل للمطلقة الواجب --7

 ذلك لها أن: مهرا لها سّمى وقد عنها، مات ثم بزوجته دخل من أن خالف

 .العدة وعليها والميراث، كامال، المسّمى

 تترك أن راشدة عاقلة بالغة وكانت نفسها أمر تملك امرأة لكل --20

 ويصفحن، يتركن: يَْعفُونَ  معنى ألن الزوج، عند لها وجب الذي النصف

 جنس من ليس النصف عن عفوهنّ  ألن منقطع، استثناء يَْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ  وقوله

 يجب، لم الذي النصف فأما المرأة، تسقطه الذي بالطالق الواجب .أخذهنّ 

 .ذكر له يجر فلم

 الذي ألن الصداق، نصف عن العفو مالك مذهب في المرأة ولولي --22

 النكاح  عقدة بيده

 أهل مودة ينسى أال الزوج وعلى. يعفو الذي: للتقوى الزوجين أقرب --21

 ويحقد ويلعنهم يسبهم أو يهجرهم وأال طلق، ثم منهم تزوج الذين البيت

 زوجين، بين الطالق حدوث بعد األسف مع اليوم الناس حال هو كما عليهم،

 والمنازعات للمخاصمات مرتعا انفصالها بعد المصاهرة رابطة فصارت

 اْلفَْضلَ  تَْنَسُوا َوال: تعالى هللا لكتاب مناقض كله وهذا والمكائد، والمهاترات

 .بَْينَُكمْ 

 تعالى هللا ألن المشاع، هبة صحة على...  يَْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ  آية دلت --21

 كعفو جميعه عن للرجل فعفوها الصداق، نصف بالطالق للمرأة أوجب

 .ومقسوم مشاع بين يفصل ولم الرجل،

 [008 الى 009 اآليات( : 0) البقرة سورة]   الصالة على الحفاظ -93

لَواتِ  َعلَى حافِظُوا الةِ  الصَّ ِ  َوقُوُموا اْلُوْسطى َوالصَّ  فَإِنْ ( 009) قانِتِينَ  ّلِِلَّ

َ  فَاْذُكُروا أَِمْنتُمْ  فَإِذا ُرْكباناً  أَوْ  فَِرجاالً  ِخْفتُمْ   تَُكونُوا لَمْ  ما َعلََّمُكمْ  َكما َّللاَّ

 (008) تَْعلَُمونَ 

 التفسير
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 على وحافظوا هللا، أمر كما تامة بأدائها الصلوات على حافظوا - 118

 صالتكم في هلل وقوموا العصر، صالة وهي الصلوات بين الوسطى الصالة

 .خاشعين مطيعين

 مشاة فصلوا تامة أدائها على تقدروا فلم ونحوه، عدوٍّ  من خفتم فإن - 117

 صفة أي على أو ونحوها، والخيل اإلبل على راكبين أو أرجلكم على

 ِذكُره ومنه علَّمكم، كما هللا فاذكروا عنكم الخوف زال فإذا عليها، تقدرون

 تكونوا لم ما إياكم لتعليمه أيًضا واذكروه وتمامها، كمالها على الصالة في

 .والهدى النور من تعلمونه

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 :يأتي ما على اآلية دلت

 لفضلهن، شروطها، بجميع أوقاتها في الصلوات على المحافظة وجوب --2

: تعالى هللا قال كما لها، تشريفا   محافظة، بزيادة منهن الفضلى وتخصيص

ا كانَ  َمنْ  ِ  َعُدّوً َ  فَإِنَّ  َوِميكاَل، َوِجْبِريلَ  َوُرُسلِهِ  َوَمالئَِكتِهِ  هلِلَّ  لِْلكافِِرينَ  َعُدوٌّ  هللاَّ

 نُوحٍ  َوِمنْ  َوِمْنكَ  ِميثاقَهُمْ  النَّبِي ينَ  ِمنَ  أََخْذنا َوإِذْ : وقال[ 78/ 1 البقرة]

انٌ  َونَْخلٌ  فاِكهَةٌ  فِيِهما: وقال[ 7/ 11 األحزاب]  [ .68/ 55 الرحمن] َوُرمَّ

 اللقاء حال في ولو عذر، ألي تركها يجوز وال بحال، الصالة تسقط ال --1

 شرع إذ المرض، شدة في أو الحربية، المعارك وسط في أو العدو، مع

 إما تؤدى الخوف أثناء ففي األحوال، كل مع تتناسب بكيفية أداءها اإلسالم

. كان وضع أي على إيماء الوقوف حال أو المشي، حال أو الركوب حال

 أو جنب، على أو اضطجاعا، أو قعودا أو قياما تصلى المرض حالة وفي

 القلب على األركان بإجراء أو العين، بجفن األركان إلى باإلشارة

 النبيَّ  فََسأَْلتُ  بََواِسيُر، بي َكانَتْ  وفي الصحيح عن عمران بن الحصين

اَلِة، َعنِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى  فَقَاِعًدا، تَْستَِطعْ  لَمْ  فإنْ  قَائًِما، َصل  : فَقالَ  الصَّ

 .َجْنبٍ  فََعلَى تَْستَِطعْ  لَمْ  فإنْ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الحصين بن عمران:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5553: الرقم أو البخاري الصفحة
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الةِ  مشروعيَّةُ  :الحديثِ  وفي --5  على القادرِ  لغيرِ  وضعٍ  أي   على الصَّ

 .فيها الوقوفِ 

 ..يُسرٍ  ِدينُ  اإلسالمَ  أنَّ  بيانُ : وفيه --1

 السكوت :هنا القنوت وأن ساكتين قانِتِينَ : تعالى قوله من المراد كان إذا --1

 عن ناهية الصالة، في بالسكوت آمرة اآلية كانت القرطبي، صحح كما

 فيها الكالم

الةِ  في نَُسل مُ  ُكنَّا: قال َمسعودٍ  بنِ  َّللاِ  عبدِ  وفي الصحيح عن  ونأُمرُ  الصَّ

 فسلَّمتُ  يُصل ي، وهو وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على فقَِدمتُ  بحاَجتِنا،

ا َحُدَث، وما قَُدمَ  ما فأَخَذني السَّالَم، عليَّ  يُردَّ  فلم عليه،  هللاِ  رسولُ  قَضى فلمَّ

الةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى  هللاَ  وإنَّ  يَشاُء، ما أْمِره ِمن يُحِدثُ  هللاَ  إنَّ : قال الصَّ

الةِ  في تَكلَّموا أالَّ  أْمِره ِمن أحَدثَ  قد وَعزَّ  َجلَّ   .السَّالمَ  عليَّ  فَردَّ . الصَّ

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  808: الرقم أو داود الصفحة

الةِ  في وقَعَ  الذي النَّسخِ  لبعضِ  بيانُ : الحديثِ  وفي  .الصَّ

 أَنْ  َعائَِشةُ  أََمَرْتنِي: قالَ  أنَّهُ  َعائَِشةَ، َمْولَى يُونَُس، أَبِي وفي الصحيح َعنْ 

 علَى َحافِظُوا: }فَآِذن ي اآليَةَ  هِذه بَلَْغتَ  إَذا: َوقالَتْ  ُمْصَحفًا، لَهَا أَْكتُبَ 

لََواتِ  اَلةِ  الصَّ ا[ 118:البقرة{]الُوْسطَى َوالصَّ : َعلَيَّ  فأْملَتْ  آَذْنتُهَا بَلَْغتُهَا فَلَمَّ

لََواتِ  علَى َحافِظُوا} اَلةِ  الصَّ ِ  َوقُوُموا} الَعْصِر، َوَصاَلةِ  ،{الُوْسطَى َوالصَّ  هلِلَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِمن َسِمْعتُهَا: َعائَِشةُ  قالَتْ {. قَانِتِينَ   .وسلَّمَ  عليه هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  308: الرقم أو الصفحة

 شرح الحديث 

لواتِ  على الُمحافَظةُ   هللا أَمر وقدْ  مسلٍم، كل   على واجبٌ  شرعيٌّ  أَْمرٌ  الصَّ

الةِ  على بالمحافظةِ  وأَْوصى  تفسيِرها في اختُلِف ولكن الُوسطَى، الصَّ

وايةُ  وهذه بها، والمقصودِ  ح الر  الة؛ بهذه للمقصودِ  تفسيًرا تُوض   حيث الصَّ
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 أَكتُبَ  أنْ  عائشةٌ  أَمرتني: "قال عنها هللاُ  رِضي عائشةَ  مولَى يُونسَ  أبا أنَّ  فيه

 في مجموعةً  الكريمِ  القرآنِ  من نُسخةً  لها وأَكتُب أَنَسخ: أي ،"ُمصَحفًا لها

 َعلَى َحافِظُوا} - أَعلِمني: أي - فآذن ي اآليةَ  هذه بلغتَ  إذا: "وقالت ُمصَحف،

لََواتِ  اَلةِ  الصَّ  هللا أْمرُ  فيها التي اآليةُ  وهي ،["118: البقرة{ ]اْلُوْسطَى َوالصَّ

لوات أداءِ  على بالُمحافَظةِ  عباَده تعالى  والُمحافَظة أوقاتها، في الفرائضِ  الصَّ

الة على ا" الُوْسطى، الصَّ  على حافِظوا: "عليَّ  فأَْملتْ  آذنتُها، بلَغتُها فلمَّ

لوات الةِ  الصَّ  ففسَّرتْ  ،"قانِتين هلل وقُوموا الَعْصر، وصالةِ  الُوسطَى والصَّ

الة المقصودَ  المؤمنين أم   عائشةُ   والواوُ  العصِر، صالةُ  بأنَّها الوسطى بالصَّ

 العصرِ  بصالةِ  االهتِمامِ  زيادةَ  تقتضي أنْ  يُمِكن" الَعْصر وصالةِ : "قولِه في

لوات، بقي ة ِمن أكثرَ  زائدةٍ  بُمحافظة  من سمعتُها: "عائشةُ  قالت ثمَّ  الصَّ

 هللا رسولِ  من الت الوةَ  هذه سمعتُ : أي ،"وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا رسولِ 

 .وسلَّم عليه هللا صلَّى

الة أَداءِ  على بالُمحافَظةِ  األْمرُ : الحديثِ  وفي --5  .أوقاتِها في الصَّ

الةَ  أنَّ  بيانُ : وفيه --1  .العصرِ  صالةُ  هي الوسطى الصَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  مع أَُصل ي أنَا بْينَا وفي الصحيح عن معاوية بن الحكم  هللاَّ

ُ  يَْرَحُمكَ : فَقُلتُ  القَْوِم، ِمنَ  َرُجلٌ  َعطَسَ  إذْ  وسلََّم، عليه  القَْومُ  فََرَمانِي هللاَّ

يَاْه، واثُْكلَ : فَقُلتُ  بأَْبَصاِرِهْم، ، تَْنظُُرونَ  َشأْنُُكْم؟ ما أُم   يَْضِربُونَ  فََجَعلُوا إلَيَّ

ا أْفَخاِذِهْم، علَى بأَْيِديِهمْ  تُونَنِي َرأَْيتُهُمْ  فَلَمَّ ، لَِكن ي يَُصم  ا َسَكت   َرسولُ  َصلَّى فَلَمَّ

ُ  َصلَّى هللاِ   بَْعَدهُ  واَل  قَْبلَهُ  ُمَعل ًما َرأَْيتُ  ما وأُم ي، هو فَبِأَبِي وسلََّم، عليه هللاَّ

ِ، منه، تَْعلِيًما أْحَسنَ   هِذه إنَّ : قالَ  َشتََمنِي، واَل  َضَربَنِي واَل  َكهََرنِي ما فََوهللاَّ

اَلةَ   والتَّْكبِيرُ  التَّْسبِيحُ  هو إنَّما النَّاِس، َكاَلمِ  ِمن شيءٌ  فِيهَا يَْصلُحُ  ال الصَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  كما أَوْ  القُْرآنِ  وقَِراَءةُ   َرسولَ  يا: قُلتُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َجاءَ  وقدْ  بَجاِهلِيٍَّة، َعْهدٍ  َحديثُ  إن ي هللاِ،  يَأْتُونَ  ِرَجااًل  ِمنَّا وإنَّ  باإِلْساَلِم، هللاَّ

 يَِجُدونَهُ  شيءٌ  َذاكَ : قالَ  يَتَطَيَُّروَن، ِرَجالٌ  نَّاومِ : قالَ  تَأْتِِهمْ  فال: قالَ  الُكهَّاَن،

نَّهُْم، فال ُصُدوِرِهْم، في بَّاحِ  ابنُ  قالَ  يَُصدَّ نَُّكْم، فال: الصَّ  وِمنَّا: قُلتُ  قالَ  يَُصدَّ

: قالَ  فََذاكَ  َخطَّهُ  وافَقَ  فَمن يَُخط ، األْنبِيَاءِ  ِمنَ  نَبِيٌّ  كانَ : قالَ  يَُخط وَن، ِرَجالٌ 

انِيَِّة، أُُحدٍ  قِبَلَ  لي َغنًَما تَْرَعى َجاِريَةٌ  لي وَكانَتْ   فَإَِذا يَومٍ  َذاتَ  فَاطَّلَْعتُ  واْلَجوَّ

يبُ   يَأَْسفُوَن، كما آَسفُ  آَدَم، بَنِي ِمن َرُجلٌ  وأَنَا َغنَِمهَا، ِمن بَشاةٍ  َذهَبَ  قدْ  الذ 
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  فأتَْيتُ  َصكَّةً، َصَكْكتُهَا لَِكن ي ، ذلكَ  فََعظَّمَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  َعلَيَّ

ُ؟ أْينَ : لَهَا فَقالَ  بهَا، فأتَْيتُهُ  بهَا اْئتِنِي: قالَ  أُْعتِقُهَا؟ أفال هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ   هللاَّ

َماِء، في: قالَتْ   فإنَّهَا أْعتِْقهَا،: قالَ  هللاِ، َرسولُ  أْنتَ : قالَتْ  أنَا؟ َمن: قالَ  السَّ

 .ُمْؤِمنَةٌ 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  السلمي الحكم بن معاوية:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  103: الرقم أو مسلم الصفحة

الةِ  في العاطسِ  تشميتِ  عن النَّهيُ : الحديثِ  في --5  .الصَّ

فقِ  في وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى بُخلُقِه التَّخل قُ : وفيه --1  وُحسنِ  بالجاهِل، الر 

وابِ  وتقريبِ  به، والل طفِ  تعليِمه،  .فهِمه إلى الصَّ

 .الكهَّانِ  إتيانِ  عن النَّهيُ : وفيه --1

 .واإلماءِ  للخَدمِ  اإلسالمِ  معاملةِ  ُحسنُ : وفيه --4

 سبحانه الَخْلقِ  َجميعِ  فوقَ  َعرِشه فوقَ  السَّماءِ  في وجلَّ  عزَّ  هللاَ  أنَّ : وفيه --5

ه مع -وهو ِمنهم، بائنٌ  وتعالى،  ويُحيطُ  شيٍء، كلَّ  يَعلَمُ  معهم -سبحانه ُعلو 

 شيءٍ  بُكل   سبحانه

 إمام خلف قائما يصلي أن الصحيح للمأموم العلماء جمهور وأجاز --4

 تأّسيا طاقته، قدر على فرضه يؤدي كال ألن القيام، يستطيع ال مريض

 قاعدا، فيه توفي الذي مرضه في صلّى إذ وسلّم، عليه هللا صلّى هللا برسول

 .خلفه قيام والناس بصالته، يصلي قائما، جنبه إلى بكر وأبو

ا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين ِ  َرسولُ  ثَقُلَ  لَمَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اَلِة، يُوِذنُهُ  باَللٌ  َجاءَ  وسلَّمَ  : فَقُلتُ  بالنَّاِس، يَُصل يَ  أنْ  بَْكرٍ  أبَا ُمُروا: فَقالَ  بالصَّ

ِ  َرسولَ  يا  النَّاَس، يُْسِمعُ  ال َمقَاَمكَ  يَقُمْ  ما َمتَى وإنَّه أِسيفٌ  َرُجلٌ  بَْكرٍ  أبَا إنَّ  هللاَّ

: له قُولِي: لَِحْفَصةَ  فَقُلتُ  بالنَّاسِ  يَُصل ي بَْكرٍ  أبَا ُمُروا: فَقالَ  ُعَمَر، أَمْرتَ  فلوْ 

 أَمْرتَ  فلوْ  النَّاَس، يُْسِمعُ  ال َمقَاَمكَ  يَقُمْ  َمتَى وإنَّه أِسيٌف، َرُجلٌ  بَْكرٍ  أبَا إنَّ 

ا بالنَّاسِ  يَُصل يَ  أنْ  بَْكرٍ  أبَا ُمُروا يُوُسَف، َصَواِحبُ  أَلَْنتُنَّ  إنَُّكنَّ : قالَ  ُعَمَر،  فَلَمَّ

اَلةِ  في َدَخلَ  ِ  َرسولُ  وَجدَ  الصَّ  فَقَامَ  ِخفَّةً، نَْفِسهِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا الَمْسِجَد، َدَخلَ  حتَّى األْرِض، في يَُخطَّانِ  وِرْجاَلهُ  َرُجلَْيِن، بْينَ  يُهَاَدى  فَلَمَّ
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ُر، بَْكرٍ  أبو َذهَبَ  ِحسَّهُ، بَْكرٍ  أبو َسِمعَ  ِ  َرسولُ  إلَْيهِ  فأْوَمأَ  يَتَأَخَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  فََجاءَ  وسلََّم، عليه  أبِي يََسارِ  عن َجلَسَ  حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  وكانَ  قَائًِما، يَُصل ي بَْكرٍ  أبو فَكانَ  بَْكٍر،  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولِ  بَصاَلةِ  بَْكرٍ  أبو يَْقتَِدي قَاِعًدا، يَُصل ي  والنَّاسُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  َرِضيَ  بَْكرٍ  أبِي بَصاَلةِ  نَ ُمْقتَُدو  .عْنه هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  350: الرقم أو البخاري الصفحة

 (859) ومسلم له، واللفظ( 350) البخاري أخرجه:  التخريج

ةِ  األَْخذُ : الحديث هذا وفي --5 دَّ ْخصةُ  له جازتْ  لَِمن بِالش   .الر 

 النبي   بعدَ  النَّاسِ  أفضلُ  عنه هللاُ  رِضي بكر أبا أنَّ  علي داللةٌ : وفيه --1

 .بِخالفتِه وأَْوالهم وسلَّم، عليه هللا صلَّى

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي  الصحيح عن أنس بن مالك  َرِكبَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

لََواتِ  ِمنَ  َصاَلةً  فََصلَّى األْيَمُن، ِشق هُ  فَُجِحشَ  عْنه فَُصِرعَ  فََرًسا،  وهو الصَّ

ا قُُعوًدا، وَراَءهُ  فََصلَّْينَا قَاِعٌد،  به، لِيُْؤتَمَّ  اإلَمامُ  ُجِعلَ  إنَّما: قالَ  اْنَصَرفَ  فَلَمَّ

 وإَذا فَاْرفَُعوا، َرفََع، وإَذا وافَاْرَكعُ  َرَكَع، فَإَِذا قِيَاًما، فََصل وا قَائًِما، َصلَّى فَإَِذا

ُ  َسِمعَ : قالَ   فََصل وا قَائًِما، َصلَّى وإَذا الَحْمُد، ولَكَ  َربَّنَا: فَقُولوا َحِمَدهُ، لَِمن هللاَّ

 .أْجَمُعونَ  ُجلُوًسا فََصل وا َجالًِسا، َصلَّى وإَذا قِيَاًما،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  687: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  َسقَطَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 في فََجلَسَ  َشْهًرا، نَِسائِهِ  ِمن وآلَى - َكتِفُهُ  أوْ  - َساقُهُ  فَُجِحَشتْ  فََرِسهِ  عن

 وهُمْ  َجالًِسا بِهمْ  فََصلَّى يَُعوُدونَهُ، أْصَحابُهُ  فأتَاهُ  ُجُذوٍع، ِمن َدَرَجتُهَا له َمْشُربَةٍ 

ا قِيَاٌم،  َرَكعَ  وإَذا فََكب ُروا، َكبَّرَ  فَإَِذا به، لِيُْؤتَمَّ  اإلَمامُ  ُجِعلَ  إنَّما: قالَ  َسلَّمَ  فَلَمَّ

 لِتِْسعٍ  ونََزلَ  قِيَاًما وافََصل   قَائًِما َصلَّى وإنْ  فَاْسُجُدوا، َسَجدَ  وإَذا فَاْرَكُعوا،

ِ، َرسولَ  يا: فَقالوا وِعْشِريَن،  تِْسعٌ  الشَّْهرَ  إنَّ : فَقالَ  َشْهًرا، آلَْيتَ  إنَّكَ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  039: الرقم أو الصفحة

 على يجوزُ  ما وسلَّم عليه هللا صلَّى عليه يجوزُ  أنَّه :الحديثِ  هذا وفي --5

 قدُره ليَزدادَ  بل بذلك، ِمقداِره في نَْقصٍ  غيرِ  ِمن ونحوها األسقامِ  ِمن البََشرِ 

 .جاللةً  ومنصبُه رفعةً 

 .ونحوها الَخْدَشةِ  ُحصولِ  عند الِعيادةُ : وفيه --1

 .القيام على قُدرتِه لعدمِ  جالًسا وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّبي   صالةُ : وفيه --1

 دائًما كاماًل  يأتي ال الشَّهرَ  أنَّ : وفيه --4

 الطارئة الخوف أو القتال، حالة الصالة جواز على ِخْفتُمْ  فَإِنْ  آية دلت --5

 ونحوها، واإلبل الخيل على وركبانا األقدام، على( مشاة) رجاال أحيانا،

. القبلة استقبال ويسقط بالقتال، تبطل وال توجه، حيثما بالرأس وإشارة إيماء

 اآلية ظاهر بدليل الجمهور مذهب وهو

ِ  َعْبدَ  وفي الصحيح   أنَّ  ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  بنَ  َّللاَّ  عن ُسئِلَ  إَذا كانَ  ،عْنهَما َّللاَّ

 َرْكَعةً، اإلَمامُ  بِهمُ  فيَُصل ي النَّاِس، ِمنَ  وطَائِفَةٌ  اإلَمامُ  يَتَقَدَّمُ : قَالَ  الَخْوفِ  َصاَلةِ 

 َرْكَعةً، معهُ  الَِّذينَ  َصلَّى فَإَِذا يَُصل وا، لَمْ  الَعُدو   وبْينَ  بْينَهُمْ  منهمْ  طَائِفَةٌ  وتَُكونُ 

مُ  يَُسل ُموَن، واَل  يَُصل وا، لَمْ  الَِّذينَ  َمكانَ  اْستَأَْخُروا  يَُصل وا لَمْ  الَِّذينَ  ويَتَقَدَّ

 واِحدٍ  ُكل   فَيَقُومُ  َرْكَعتَْيِن، َصلَّى وقدْ  اإلَمامُ  يَْنَصِرفُ  ثُمَّ  ْكَعةً،رَ  معهُ  فيَُصل ونَ 

 ُكل   فَيَكونُ  اإلَماُم، يَْنَصِرفَ  أنْ  بَْعدَ  َرْكَعةً  ألْنفُِسِهمْ  فيَُصل ونَ  الطَّائِفَتَْينِ  ِمنَ 

 ذلَك، ِمن أَشدَّ  هو َخْوفٌ  كانَ  فإنْ  َرْكَعتَْيِن، َصلَّى قدْ  الطَّائِفَتَْينِ  ِمنَ  واِحدٍ 

 ُمْستَْقبِلِيهَا غيرَ  أوْ  القِْبلَةِ  ُمْستَْقبِلِي ُرْكبَانًا، أوْ  أْقَداِمِهمْ  علَى قِيَاًما ِرَجااًل  َصلَّْوا

ِ  َعْبدَ  أَُرى ال: نَافِعٌ  قَالَ : َمالِكٌ  قَالَ  ِ  َرسولِ  عن إالَّ  ذلكَ  َذَكرَ  ُعَمرَ  بنَ  هللاَّ  هللاَّ

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر ابن مولى نافع:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  8101: الرقم أو البخاري الصفحة
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 هذه في حكمها فليس قسمين الناس وقسمة اإلمام مع الخوف صالة أما --6

 .النساء سورة في وإنما اآلية،

  .ما هي صفة صالة الخوف ؟

 هلل الحمد

 : أوالً 

 لَهُمُ  فَأَقَْمتَ  فِيِهمْ  ُكْنتَ  َوإَِذا: )  تعالى هللا بقول مشروعة الخوف صالة

الةَ   ِمنْ  فَْليَُكونُوا َسَجُدوا فَإَِذا أَْسلَِحتَهُمْ  َوْليَأُْخُذوا َمَعكَ  ِمْنهُمْ  طَائِفَةٌ  فَْلتَقُمْ  الصَّ

 ِحْذَرهُمْ  َوْليَأُْخُذوا َمَعكَ  فَْليَُصل وا يَُصل وا لَمْ  أُْخَرى طَائِفَةٌ  َوْلتَأْتِ  َوَرائُِكمْ 

 َعلَْيُكمْ  فَيَِميلُونَ  َوأَْمتَِعتُِكمْ  أَْسلَِحتُِكمْ  َعنْ  تَْغفُلُونَ  لَوْ  َكفَُروا الَِّذينَ  َودَّ  َوأَْسلَِحتَهُمْ 

 أَنْ  َمْرَضى ُكْنتُمْ  أَوْ  َمطَرٍ  ِمنْ  أَذىً  بُِكمْ  َكانَ  إِنْ  َعلَْيُكمْ  ُجنَاحَ  َوال َواِحَدةً  َمْيلَةً 

َ  إِنَّ  ِحْذَرُكمْ  َوُخُذوا أَْسلَِحتَُكمْ  تََضُعوا (  ُمِهيناً  َعَذاباً  لِْلَكافِِرينَ  أََعدَّ  هللاَّ

 . 500/النساء

  مختلفة بصفات بأصحابه مرات عدة وسلم عليه هللا صلى النبي صالها وقد

 فعل أيهما سبعة أو أحاديث ستة الخوف صالة في ثبت:  أحمد اإلمام قال

 . جاز المرء

 : القيم ابن وقال

 اِْختاِلف َرأَْوا ُكلََّما َوهَُؤالءِ ،  أَْكثَر بَْعضهمْ  َوأبَلََغهَا،  ِصفَات ِستّ  أُُصولُهَا" 

َواةُ  ةٍ  فِي اَلر  ُ  َصلَّى اَلنَّبِي   فِْعلِ  ِمنْ  َوْجهًا َذلِكَ  َجَعلُوا قِصَّ  َوإِنََّما،  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللَاَّ

َواةِ  اِْختاِلف ِمنْ  هُوَ   . اَْلُمْعتََمدُ  هُوَ  َوهََذا:  الحافظ قال.  انتهى"  اَلر 

 العدو مكان وباختالف ، الخوف شدة باختالف تختلف الخوف صالة وصفة

 ؟ أخرى جهة في أم القبلة اتجاه في هو هل ،

 ، المصلحة ومحققاً  ، للحال أنسب هو ما الصفات من يختار أن اإلمام وعلى

 ال حتى ، العدو من واالحتراس التحفظ كمال مع ، للصالة االحتياط وهي

 . يصلون وهو بغتة المسلمين على يهجموا
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 فِي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َصلَّى النَّبِيّ  َصالهَا أَْنَواع اْلَخْوف َصالة: "  اْلَخطَّابِيُّ  قَالَ 

ى ، ُمتَبَايِنَة َوأَْشَكال ، ُمْختَلِفَة أَيَّام الةِ  أَْحَوط هُوَ  َما ُكلّهَا فِي يَتََحرَّ  َوأَْبلَغ ، لِلصَّ

 . للنووي مسلم شرح من نقالً  انتهى"  اْلِحَراَسة فِي

 مشروعيتها أول:  ثانياً 

ِ  َرُسولِ  َمعَ  َغَزْونَا:  قَالَ  عنه هللا رضي َجابِرٍ  َعنْ  ُ  َصلَّى هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا ، َشِديًدا قِتَاال فَقَاتَلُونَا ، ُجهَْينَةَ  ِمنْ  قَْوًما :  اْلُمْشِرُكونَ  قَالَ  الظ ْهرَ  َصلَّْينَا فَلَمَّ

ِ  َرُسولَ  ِجْبِريلُ  فَأَْخبَرَ  ، الْقتَطَْعنَاهُمْ  َمْيلَةً  َعلَْيِهمْ  ِمْلنَا لَوْ  ُ  َصلَّى هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِ  َرُسولُ  لَنَا َذلِكَ  فََذَكرَ  ، َذلِكَ  َوَسلَّمَ  ُ  َصلَّى هللاَّ  إِنَّهُ :  َوقَالُوا:  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا ، األَْوالدِ  ِمنْ  إِلَْيِهمْ  أََحب   ِهيَ  َصالةٌ  َستَأْتِيِهمْ   َصفَّنَا:  قَالَ  اْلَعْصرُ  َحَضَرتْ  فَلَمَّ

 هللا صلى الرسول أن ذكر ثم. . .  اْلقِْبلَةِ  َوبَْينَ  بَْينَنَا َواْلُمْشِرُكونَ  ، َصفَّْينِ 

 ( .980) مسلم رواه.  الخوف صالة بهم صلى وسلم عليه

 : ثالثاً 

 : الصفات هذه بعض ببيان هنا نكتفي

 الجيش قائد فيقسم"  ، القبلة اتجاه غير في العدو كان إذا:  األولى الصفة

 على يهجم لئال ، العدو أمام وطائفة ، معه تصلّي طائفة ، طائفتين إلى جيشه

 أتموا الثانية إلى قام إذا ثم ، ركعة األولى بالطائفة فيصلّي ، المسلمين

 إذا ثم ، قائماً  يزال ال واإِلمام ، ألنفسهم وأتموا االنفراد نووا:  أي ألنفسهم

 وجاءت ، العدو أمام الثانية الطائفة مكان ووقفوا ذهبوا ألنفسهم أتموا

 يطيل الحال هذه وفي ، الثانية الركعة في اإِلمام مع ودخلت الثانية الطائفة

 الطائفة فتدخل ، الثانية الطائفة لتدركه األولى من أكثر الثانية الركعة اإِلمام

 فإذا ، للتشهد يجلس ثم ، بقيت التي الركعة بهم فيصلّي اإِلمام مع الثانية

 بقيت التي الركعة وأكملت رأساً  السجود من الطائفة هذه قامت للتشهد جلس

 . بهم فيسلم التشهد في اإِلمام وأدركت

 فَأَقَْمتَ  فِيِهمْ  ُكْنتَ  َوإَِذا: )  تعالى هللا قال ، القرآن لظاهر موافقة الصفة وهذه

الةَ  لَهُمُ  :  أي – َسَجُدوا فَإَِذا أَْسلَِحتَهُمْ  َوْليَأُْخُذوا َمَعكَ  ِمْنهُمْ  طَائِفَةٌ  فَْلتَقُمْ  الصَّ

 أمام التي وهي - أُْخَرى طَائِفَةٌ  َوْلتَأْتِ  َوَرائُِكمْ  ِمنْ  فَْليَُكونُوا - الصالة أتموا
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 الشرح( "  َوأَْسلَِحتَهُم ِحْذَرهُمْ  َوْليَأُْخُذوا َمَعكَ  فَْليَُصل وا يَُصل وا لَمْ  - العدو

  يسير بتصرف( 089/8 ) الممتع

 َعنْ  ُروَمانَ  ْبنِ  يَِزيدَ  َعنْ  َمالِكٍ  َعنْ ( 980) ومسلم( 850) البخاري روى

اتٍ  ْبنِ  َصالِحِ  ِ  َرُسولَ  َشِهدَ  َعمَّنْ  َخوَّ ُ  َصلَّى هللاَّ قَاعِ  َذاتِ  يَْومَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الر 

 فََصلَّى ، اْلَعُدو   ِوَجاهَ  َوطَائِفَةٌ  ، َمَعهُ  َصفَّتْ  طَائِفَةً  أَنَّ : )  اْلَخْوفِ  َصالةَ  َصلَّى

وا ، قَائًِما ثَبَتَ  ثُمَّ  ، َرْكَعةً  َمَعهُ  بِالَّتِي  ِوَجاهَ  فََصف وا اْنَصَرفُوا ثُمَّ  ، ألَْنفُِسِهمْ  َوأَتَم 

ْكَعةَ  بِِهمْ  فََصلَّى األُْخَرى الطَّائِفَةُ  َوَجاَءتْ  ، اْلَعُدو    ، َصالتِهِ  ِمنْ  بَقِيَتْ  الَّتِي الرَّ

وا ، َجالًِسا ثَبَتَ  ثُمَّ   َما أَْحَسنُ  َوَذلِكَ :  َمالِكٌ  قَالَ (  بِِهمْ  َسلَّمَ  ثُمَّ  ، ألَْنفُِسِهمْ  َوأَتَم 

 . اْلَخْوفِ  َصالةِ  فِي َسِمْعتُ 

 صفين يصفهم اإِلمام فإن ، القبلة جهة في العدو كان إذا: "  الثانية الصفة

 سجد فإذا ، جميعاً  بهم ويرفع جميعاً  بهم ويركع ، جميعاً  الصالة بهم ويبتدئ

 قام قام فإذا ، يحرس قائماً  الثاني الصف ويبقى فقط األول الصف معه سجد

 المؤخر الصف تقدم قاموا فإذا ، المؤخر الصف سجد ثم األول الصف معه

 بهم وركع جميعاً  بهم قام الثانية الركعة بهم صلّى ثم ، المقدم الصف وتأخر

 هو األولى الركعة في كان الذي المقدم الصف معه سجد سجد فإذا ، جميعاً 

 سلم للتشهد جلسوا فإذا ، المؤخر الصف سجد للتشهد جلس فإذا ، المؤخر

"  القبلة جهة في العدو كان إذا إال تكون أن يمكن ال وهذه ، جميعاً  بهم اإِلمام

 ( .000/8 ) الممتع الشرح

ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  (980) مسلم روى  َمعَ  َشِهْدتُ :  قَالَ  عنهما هللا رضي هللاَّ

ِ  َرُسولِ  ُ  َصلَّى هللاَّ  َخْلفَ  َصفٌّ :  َصفَّْينِ  فََصفَّنَا ، اْلَخْوفِ  َصاَلةَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِ  َرُسولِ  ُ  َصلَّى هللاَّ  َصلَّى النَّبِي   فََكبَّرَ  ، اْلقِْبلَةِ  َوبَْينَ  بَْينَنَا َواْلَعُدو   ، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ  ِمنْ  َرْأَسهُ  َرفَعَ  ثُمَّ  ، َجِميًعا َوَرَكْعنَا َرَكعَ  ثُمَّ  ، َجِميًعا َوَكبَّْرنَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُكوعِ  ُجودِ  اْنَحَدرَ  ثُمَّ  ، َجِميًعا َوَرفَْعنَا الر  ف   بِالس  ف   َوقَامَ  ، يَلِيهِ  الَِّذي َوالصَّ  الصَّ

رُ  ا ، اْلَعُدو   نَْحرِ  فِي اْلُمَؤخَّ ُ  َصلَّى النَّبِي   قََضى فَلَمَّ ُجودَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َوقَامَ  الس 

ف   ف   اْنَحَدرَ  يَلِيهِ  الَِّذي الصَّ رُ  الصَّ ُجودِ  اْلُمَؤخَّ مَ  ثُمَّ  ، َوقَاُموا بِالس  ف   تَقَدَّ  الصَّ

رُ  رَ  اْلُمَؤخَّ ف   َوتَأَخَّ مُ  الصَّ ُ  َصلَّى النَّبِي   َرَكعَ  ثُمَّ  ، اْلُمقَدَّ  َوَرَكْعنَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُكوعِ  ِمنْ  َرْأَسهُ  َرفَعَ  ثُمَّ  ، َجِميًعا ُجودِ  اْنَحَدرَ  ثُمَّ  ، َجِميًعا َوَرفَْعنَا الر   بِالس 

ف   ًرا َكانَ  الَِّذي يَلِيهِ  الَِّذي َوالصَّ ْكَعةِ  فِي ُمَؤخَّ ف   َوقَامَ  ، األُولَى الرَّ  الصَّ
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رُ  ا ، اْلَعُدو   ُحورِ نُ  فِي اْلُمَؤخَّ ُ  َصلَّى النَّبِي   قََضى فَلَمَّ ُجودَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الس 

ف   ف   اْنَحَدرَ  يَلِيهِ  الَِّذي َوالصَّ رُ  الصَّ ُجودِ  اْلُمَؤخَّ  النَّبِي   َسلَّمَ  ثُمَّ  ، فََسَجُدوا ، بِالس 

ُ  َصلَّى  ( . َجِميًعا َوَسلَّْمنَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 المسلمين يصف أن لإلمام يمكن ولم ، شديداً  الخوف كان إذا:  الثالثة الصفة

 . القتال ونشوب ، الصفين تالحم عند يكون وهذا ، جماعة بهم ويصلي

 أو ، قدميه على ماشيا ، يقاتل وهو ، بمفرده مسلم كل يصلي الحال هذه ففي

 ، والسجود الركوع عند وينحني ، مستقبلها غير أو القبلة مستقبل ، راكباً 

 . الركوع من أخفض السجود ويجعل

 . 008/البقرة(  ُرْكبَاناً  أَوْ  فَِرَجاالً  ِخْفتُمْ  فَإِنْ : )  تعالى هللا قال

 ( :503 ص) السعدي قال

 وسائر واإلبل الخيل على( ُرْكبَاناً  أَوْ ) ، أرجلكم على:  أي( ِرَجاالً " )

 ،( القبلة استقبال:  يعني) االستقبال يلزمه ال الحال هذه وفي ، المركوبات

 . انتهى"  بالخوف المعذور صالة فهذه

ُ  َصلَّى النَّبِي   َعنْ  عنهما هللا رضي ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  (880) البخاري روى  هللاَّ

 ( . َوُرْكبَانًا قِيَاًما فَْليَُصل وا َذلِكَ  ِمنْ  أَْكثَرَ  َكانُوا َوإِنْ : )  قال أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 : الحافظ قال

 إَِذا اَْلَخْوفَ  أَنَّ  َواْلَمْعنَى،  اَْلَعُدوّ  َكانَ  إِنْ :  أَيْ (  َذلِكَ  ِمنْ  أَْكثَرَ  َكانُوا َوإِنْ " ) 

الةُ  َجاَزتْ  لَِذلِكَ  ااَلْنقَِسامِ  ِمنْ  فَِخيفَ  َكثُرَ  إَِذا َواْلَعْدوّ  اِْشتَدَّ   بَِحَسبَ  ِحينَئِذٍ  اَلصَّ

 اَْلقِيَامِ  َعنْ  فَيَْنتَقِلُ ،  اأَلَْرَكانِ  ِمنْ  َعلَْيهِ  يُْقَدرُ  ال َما ُمَراَعاة تَْركُ  َوَجازَ ،  اإَِلْمَكان

ُكوعِ  إِلَى ُكوعِ  َوَعنْ ،  اَلر  ُجودِ  اَلر   قَالَ  َوبِهََذا،  َذلِكَ  َغْيرِ  إِلَى اإَِليَماءِ  إِلَى َوالس 

 . انتهى"  اَْلُجْمهُور

 فَإِنََّما - اَْلقِتَالِ  فِي يَْعنِي - اِْختَلَطُوا إَِذا: )  قَالَ  ُعَمر اِْبن َعنْ  اَلطَّبَِريّ  وروى

ْكرُ  هُوَ  ْأسِ  َوإَِشاَرة اَلذ   ( . اَلرَّ

ِ  َعْبدَ  أَنَّ  نَافِعٍ  َعنْ ( 8101) البخاري وروى ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنَ  َّللاَّ .  َعْنُهَما َّللاَّ

 : قال ثم ، الخوف صالة صفة ذكر.  .
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 أَوْ  ، أَْقَداِمِهمْ  َعلَى قِيَاًما ِرَجااًل  َصلَّْوا َذلِكَ  ِمنْ  أََشدَّ  هُوَ  َخْوفٌ  َكانَ  فَإِنْ ) 

ِ  َعْبدَ  أَُرى ال:  نَافِعٌ  قَالَ (  ُمْستَْقبِلِيهَا َغْيرَ  أَوْ  اْلقِْبلَةِ  ُمْستَْقبِلِي ُرْكبَانًا  ُعَمرَ  ْبنَ  هللاَّ

ِ  َرُسولِ  َعنْ  إاِل َذلِكَ  َذَكرَ  ُ  َصلَّى هللاَّ  . َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 : الحافظ قال

 هُوَ  هَلْ "  َذلِكَ  ِمنْ  أََشدّ  َخْوف َكانَ  فَإِنْ "  قَْولِهِ  فِي اُْختُلِفَ  أَنَّهُ  َواْلَحاِصلُ " 

اِجح،  ُعَمر اِْبن َعلَى َمْوقُوفٌ  أَوْ  َمْرفُوعٌ   . انتهى"  َرْفعه َوالرَّ

 : الموطأ شرح المنتقى في وقال

 فِي اْلُمقَامُ  َمَعهُ  يُْمِكنُ  ال َخْوفًا:  يَْعنِي(  َذلِكَ  ِمنْ  أََشد   هُوَ  َخْوفًا َكانَ  فَإِنْ " ) 

 أَنَّ  َوَذلِكَ  ، أَْقَداِمِهمْ  َعلَى قِيَاًما ؛ ِرَجاال َصلَّْوا ، َصفٍّ  إقَاَمةَ  َوال ، َمْوِضعٍ 

ف   َوإِقَاَمةُ  االْستِْقَرارُ  فِيهِ  يُْمِكنُ  َضْربٌ :  َضْربَْينِ  َعلَى اْلَخْوفَ   لَِكنْ  الصَّ

الةِ  بِاالْشتَِغالِ  اْلَعُدو   ظُهُورِ  ِمنْ  يََخافُ   . . . بِالصَّ

ا ْربُ  َوأَمَّ  إقَاَمةُ  َوال ، اْستِْقَرارٌ  َمَعهُ  يُْمِكنَ  ال أَنْ  فَهََذا:  اْلَخْوفِ  ِمنْ  الثَّانِي الضَّ

 ، أَْمَكنَهُ  َكْيفَ  يَُصل ي فَهََذا اْلَمْطلُوبِ ( العدو من الهارب) اْلُمْنهَِزمِ  ِمْثلُ  ، َصفٍّ 

ُ  قَالَ  ، َراِكبًا أَوْ  َراِجال  انتهى( "  ُرْكبَانًا أَوْ  فَِرَجاال ِخْفتُمْ  فَإِنْ : )  تََعالَى هللاَّ

 . باختصار

 : رابعاً 

 ( :000/8" )الممتع الشرح" في عثيمين ابن الشيخ قال

 هللا صلى النبي عن الواردة الصفات أن فرض لو:  قائل قال إذا ولكن" 

 الحربية الوسائل ألن ؛ الحاضر الوقت في تطبيقها يمكن ال وسلم عليه

 ؟ اختلفت واألسلحة

 ، العدو من فيه يخاف وقت في الصالة إلى الضرورة دعت إذا:  فنقول

 هللا صلى النبي عن الواردة الصفات إلى تكون ما أقرب صالة يصلّون فإنهم

 تتأتى ال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الواردة الصفات كانت إذا وسلم عليه

َ  فَاتَّقُوا: )  تعالى هللا لقول ،  . انتهى"  53/التغابن(  اْستَطَْعتُمْ  َما هللاَّ
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 بعذر، وال بحال تسقط ال الصالة أن على دليل الخوف صالة وتشريع --7

 نحوه، أو مرض من بغيره تسقط أال فأحرى بالخوف، الصالة تسقط لم فإذا

 صحة من حال كلّ  في الصلوات على بالمحافظة أمر وتعالى سبحانه وهللا

 عن تسقط ال أمن، أو وخوف عجز، أو وقدرة سفر، أو وحضر مرض، أو

 .اختالل فرضيتها إلى يتطّرق وال بحال، المكلّف

 حتى بحال تسقط وال أمكن، كيفما الصالة تفعل أن هذا من والمقصود --8

 .فعلها لزم بالعين، باإلشارة إال فعلها يتّفق لم لو

 تسقط بأنها ال  كلّها العبادات، سائر عن الصالة تميزت وبهذا --7

 .بالّرخص فيها يترّخصال و باألعذار،

 البقرة سورة] مطلّقة كلّ  ومتعة زوجها عنها للمتوفى الحول وصية -93

 [080 الى 080 اآليات( : 0)

 اْلَحْولِ  إِلَى َمتاعاً  أِلَْزواِجِهمْ  َوِصيَّةً  أَْزواجاً  َويََذُرونَ  ِمْنُكمْ  يُتََوفَّْونَ  َوالَِّذينَ 

 ِمنْ  أَْنفُِسِهنَّ  فِي فََعْلنَ  ما فِي َعلَْيُكمْ  ُجناحَ  فاَل َخَرْجنَ  فَإِنْ  إِْخراجٍ  َغْيرَ 

ُ  َمْعُروفٍ   َعلَى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتاعٌ  َولِْلُمطَلَّقاتِ ( 080) َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوَّللاَّ

ُ  يُبَيِّنُ  َكذلِكَ ( 085) اْلُمتَّقِينَ   (080) تَْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ  آياتِهِ  لَُكمْ  َّللاَّ

 التفسير 

 بوصوا أن عليهم أزواًجا وراءهم ويتركون منكم يموتون والذين - 140

 لهن جبًرا ورثتكم؛ يُخرجهن ال كاماًل  عاًما والنفقة بالسكنى يُمتَّعن بأن لهن

 فال أنفسهن تلقاء من العام إكمال قبل خرجن فإن للميت، ووفاء أصابهن، لما

 عزيز وهللا والتطيب، التزين من أنفسهن في فعلن فيما عليهن وال عليكم إثم

 جمهور ذهب وقد هذا. وقدره وشرعه تدبيره في حكيم له، غالب ال

 ِمْنُكمْ  يُتََوفَّْونَ  َوالَِّذينَ : }تعالى بقوله منسوخ اآلية هذه حكمِ  أن إلى المفسرين

 [.114: البقرة{ ]َوَعْشًرا أَْشهُرٍ  أَْربََعةَ  بِأَْنفُِسِهنَّ  يَتََربَّْصنَ  أَْزَواًجا َويََذُرونَ 

 جبًرا ذلك، غير أو مال أو كسوة من به يمتَّعن متاع وللمطلقات -142

 من الزوج حال مراعاة من المعروف وفق بالطالق، المنكسرة لخواطرهن
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 أمره بامتثال تعالى هلل المتقين على ثابت حق الحكم وهذا كثرة، أو قلة

 .نهيه واجتناب

 المشتملة آياته -المؤمنون أيها- لكم هللا يبين السابق البيان ذلك مثل -141

 الدنيا في الخير فتنالون بها، وتعملون تعقلونها لعلكم وأحكامه؛ حدوده على

 .واآلخرة

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 :أمرين على اآلية دلّت

 بيت في فيه تسكن كامل حول وهي: زوجها عنها المتوفى عّدة -األول

 خرجت، فإن المنزل، من تخرج لم ما ماله من عليها وينفق عنها، المتوفى

 باألربعة الحول نسخ ثمّ . عنها النفقة قطع في جناح الورثة على يكن لم

 قال كما النساء، سورة في والثّمن بالّربع النفقة ونسخت والعشر، األشهر

 .والّربيع زيد وابن والّضحاك وقتادة عباس ابن

 إلى امرأةٌ  جاءتِ  تقولُ  سلمةَ  أمَّ  أمِّي وسمعتُ  زينبُ  وفي الصحيح قالت

ِ  رسولِ  ِ  رسولَ  يا فقالت وسلم عليه هللاَّ  صلَّى هللاَّ  عْنها توفي ابنتي إنَّ  هللاَّ

ِ  رسولُ  فقالَ  أفنَكحلُها عينَها اشتَكت وقدِ  زوُجها »  -وسلم عليه هللاَّ  صلَّى هللاَّ

تينِ «.  الَ  ِ  رسولُ  قالَ  ثمَّ . الَ  يقولُ  ذلِكَ  كل   ثالثًا أو مرَّ  عليه هللاَّ  صلَّى- هللاَّ

 ترمي الجاهليَّةِ  في إحداُكنَّ  كانت وقد وعشرٌ  أْشهرٍ  أربعةُ  هيَ  إنَّما»  -وسلم

 علي بالبعرةِ  ترمي وما لزينبَ  فقلتُ  ُحميدٌ  قالَ «.  الحولِ  رأسِ  على بالبْعرةِ 

 ِحْفًشا دخلت زوُجها عْنها توف ي إذا المرأةُ  كانتِ  زينبُ  فقالت الحولِ  رأسِ 

 بدابَّةٍ  تُؤتَى ثمَّ  سنةٌ  بِها تمرَّ  حتَّى شيئًا والَ  طيبًا تمسَّ  ولم ثيابِها شرَّ  ولبست

 تخرجُ  ثمَّ  ماتَ  إالَّ  بشيء تفتض   فقلَّما بِهِ  فتفتض   طائرٍ  أو شاةٍ  أو حمارٍ 

 .غيِره أو طيبٍ  من شاءت ما بعدُ  تراجعُ  ثمَّ  بِها فترمي بعرةً  فتُعطَى

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  نافع بن حميد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0088: الرقم أو الصفحة

 َعْينَْيهَا، علَى فََخُشوا َزْوُجهَا، تُُوف يَ  اْمَرأَةً  أنَّ وفي الصحيح عن أم سلمة 

ِ  َرسولَ  فأتَْوا ْل، ال: فَقالَ  الُكْحِل، في فَاْستَأَْذنُوهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  تََكحَّ
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 فََمرَّ  َحْولٌ  كانَ  فَإَِذا بَْيتِهَا، َشر   أوْ  أْحاَلِسهَا َشر   في تَْمُكثُ  إْحَداُكنَّ  َكانَتْ  قدْ 

 بْنتَ  َزْينَبَ  وَسِمْعتُ  وَعْشٌر، أْشهُرٍ  أْربََعةُ  تَْمِضيَ  حتَّى فال ببََعَرٍة، َرَمتْ  َكْلبٌ 

 يَِحل   ال: قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  َحبِيبَةَ، أُم   عن تَُحد ثُ  َسلََمةَ، أُم  

ِ  تُْؤِمنُ  ُمْسلَِمةٍ  اِلْمَرأَةٍ   علَى إالَّ  أيَّاٍم، ثاََلثَةِ  فَْوقَ  تُِحدَّ  أنْ  اآلِخرِ  واليَومِ  باهللَّ

 .وَعْشًرا أْشهُرٍ  أْربََعةَ  َزْوِجهَا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1009: الرقم أو الصفحة البخاري

 قد كانت والعّدة فيها، نسخ ال محكمة اآلية هذه إن: مجاهد عن الطبري وقال

 أشهر سبعة سكنى منه وصية لهنّ  هللا جعل ثمّ  وعشرا، أشهر أربعة ثبتت

 خرجت، شاءت وإن وصيتها، في سكنت المرأة شاءت فإن ليلة، وعشرين

 .َعلَْيُكمْ  ُجناحَ  فاَل َخَرْجنَ  فَإِنْ  إِْخراٍج، َغْيرَ : وجلّ  عزّ  هللا قول وهو

 هي: ثور أبو فقال اآلية، في الناس واختلف: المطلّقات متعة -الثاني

 إال مطلّقة لكل المتعة تستحب :مالك مطلّقة،وقال لكلّ  والمتعة محكمة،

 سّمى يكن لم ولو نصفه، فحسبها صداقا، لها سّمى وقد الّدخول، قبل المطلّقة

 .حدّ  المتعة لهذه وليس أكثر، أو المثل صداق من أقل المتعة لها كان لها،

 أَبِي بنِ  َعلِي   مع َخَرجَ  الُمِغيَرِة، بنِ  َحْفصِ  بنَ  َعْمِرو أَبَا وفي الصحيح أنَّ 

 بَقِيَتْ  َكانَتْ  بتَْطلِيقَةٍ  قَْيسٍ  بْنتِ  فَاِطَمةَ  اْمَرأَتِهِ  إلى فأْرَسلَ  اليََمِن، إلى طَالِبٍ 

 فَقااَل  بنَفَقٍَة، َربِيَعةَ  أَبِي بنَ  َوَعيَّاشَ  ِهَشاٍم، بنَ  الَحاِرثَ  لَهَا َوأََمرَ  طاََلقِهَا، ِمن

ِ : لَهَا ُ  َصلَّى النبيَّ  فأتَتِ  َحاِماًل، تَُكونِي أَنْ  إالَّ  نَفَقَةٌ  لَكِ  ما َوهللاَّ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

: فَقالَتْ  لَهَا، فأِذنَ  االْنتِقَاِل، في فَاْستَأَْذنَْتهُ  لَِك، نَفَقَةَ  ال: فَقالَ  قَْولَهَُما، له فََذَكَرتْ 

 َواَل  ِعْنَدهُ  ثِيَابَهَا تََضعُ  أَْعَمى، َوكانَ  َمْكتُومٍ  أُم   اْبنِ  إلى: فَقالَ  هللاِ؟ َرسولَ  يا أَْينَ 

ا يََراهَا، تُهَا َمَضتْ  فَلَمَّ ُ  َصلَّى النبي   أَْنَكَحهَا ِعدَّ . َزْيدٍ  بنَ  أَُساَمةَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ثَْتهُ  الَحديِث، َعنِ  يَْسأَلُهَا ُذَؤْيبٍ  بنَ  قَبِيَصةَ  َمْرَواُن، إلَْيهَا فَأَْرَسلَ   فَقالَ  به، فََحدَّ

 َوَجْدنَا الَّتي بالِعْصَمةِ  َسنَأُْخذُ  اْمَرأٍَة، ِمنِ  إالَّ  الَحِديثَ  هذا نَْسَمعْ  لَمْ : َمْرَوانُ 

 القُْرآُن، وبْينَُكمُ  فَبَْينِي: َمْرَوانَ  قَْولُ  بَلََغهَا ِحينَ  فَاِطَمةُ، فَقالَتْ  ا،َعلَْيهَ  النَّاسَ 

ُ  قالَ   هذا: قالَتْ  اآليَةَ،[ 2:الطالق{]بُيُوتِِهنَّ  ِمن تُْخِرُجوهُنَّ  اَل : }َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ
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 نَفَقَةَ  ال: تَقُولونَ  فَكيفَ  الثَّاَلِث؟ بَْعدَ  يَْحُدثُ  أَْمرٍ  فأي   ُمَراَجَعةٌ، له َكانَتْ  لَِمن

 تَْحبُِسونَهَا؟ فََعاَلمَ  َحاِماًل؟ تَُكنْ  لَمْ  إَذا لَهَا

|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عتبة بن عبدَّللا بن عبيدَّللا:  الراوي

 المحدث حكم خالصة|  5890: الرقم أو مسلم الصفحة صحيح:  المصدر

 [صحيح: ]

 نَفقةَ  ال بائنًا طالقًا الُمطلَّقةَ  أنَّ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هَْديِه ِمن أنَّ  :الحديثِ  في

 .فيه تمُكثُ  وال بيتِها ِمن تخُرجُ  وأنَّها حاماًل، كانتْ  لو إالَّ  لها،

 ِمنْ  طَلَّْقتُُموهُنَّ  َوإِنْ  :المتقدمة اآلية نسختها اآلية هذه أن زيد ابن وزعم

 ولم المهر لها سّمي التي المطلّقة وهي ،[ 117/ 1 البقرة] تََمس وهُنَّ  أَنْ  قَْبلِ 

 .المتعة من فأخرجت المسّمى، نصف لها بها، يدخل

 سورة]  واإلنفاق بالشجاعة وحياتها والبخل بالجبن األمم موت  -99

 [081 الى 080 اآليات( : 0) البقرة

ُ  لَُهمُ  فَقالَ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  أُلُوفٌ  َوُهمْ  ِدياِرِهمْ  ِمنْ  َخَرُجوا الَِّذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ   َّللاَّ

َ  إِنَّ  أَْحياُهمْ  ثُمَّ  ُموتُوا  يَْشُكُرونَ  ال النَّاسِ  أَْكثَرَ  َولِكنَّ  النَّاسِ  َعلَى فَْضلٍ  لَُذو َّللاَّ

ِ  َسبِيلِ  فِي َوقاتِلُوا( 080) َ  أَنَّ  َواْعلَُموا َّللاَّ  َذا َمنْ ( 088) َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّللاَّ

َ  يُْقِرضُ  الَِّذي ُ  َكثِيَرةً  أَْضعافاً  لَهُ  فَيُضاِعفَهُ  َحَسناً  قَْرضاً  َّللاَّ  يَْقبِضُ  َوَّللاَّ

 (081) تُْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َويَْبُصطُ 

 التفسير 

وا الذين قصة -الرسول أيها- تعلم ألم – 141  وهم ومنازلهم، أرضهم من فر 

 موتوا،: هللا لهم فقال القتال، أو الطاعون من الموت خشية؛ كثيرة ألوف

 بعد تعالى هللا أحياهم ثم هللا، قدر من فرارهم على عقوبة واحدة دفعة فماتوا

 الناس على عظيم فضل لذو هللا إن ويتوبوا؟ وليتعظوا آجالهم، ليستوفوا؛ مدة

 .عليهم هللا فضل يشكرون ال الناس أكثر ولكن الكثيرة، بنعمه

 هللا أن واعلموا هللا، دين لنصرة الكفار -المسلمون أيها- وقاتلوا – 144

 .وأعمالكم بنيَّاتكم عليم ألقوالكم، سميع
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 فيضاعفه لألجر، احتسابًا حسنًا إنفاقًا هللا سبيل في ينفق الذي ذا من - 145

 ويبسط، يقبض وهللا الجزاء؟ وحسن الثواب من تحصى ال كثيرة أضعافا له

 في عباده من يشاء َمن على يُضي ق الرزاق، هو فإنه؛ تبالوا وال فأنفقوا

 وحده وإليه ذلك، في البالغة الحكمة له آخرين، على ويوسعه الرزق،

 (08/5)التفسير الميسر  .أعمالكم على فيجازيكم الموت، بعد ترجعون

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 َّللا بيد واألمراض والباليا واألقدار األعمار -5

 كانت لما ولكن قدر، من حذر الواقع في يغني ولن واجب، بذلك واإليمان

 المكاره، من الوقاية أسباب اتخاذ لإلنسان جاز لدينا، معروفة غير األقدار

: تعالى هللا قال المهالك، من والحذر هجومها، قبل المخوفة األشياء وتجنب

/ 1 البقرة] التَّْهلَُكةِ  إِلَى بِأَْيِديُكمْ  تُْلقُوا َوال: وقال[ 72/ 4 النساء] ِحْذَرُكمْ  ُخُذوا

 الصالة عليه ألنه الجزع، وترك الصبر فعليه المصيبة نزلت فإذا[ 275

 ونهى فيها، وقع إذا دخولها عن الوباء أرض في يكن لم من نهى والسالم

 .منه فرارا فيها، وقوعه بعد منها الخروج عن فيها هو من

 َوأَْقَرعَ  أَْبَرصَ : إِْسَرائِيلَ  بَنِي في ثاََلثَةً  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  بََدا َوأَْعَمى، : فَقالَ  األْبَرَص، فأتَى َملًَكا، إِلَْيِهمْ  فَبََعثَ  يَْبتَلِيَهُْم، أَنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  هلِلَّ

: قالَ  النَّاُس، قَِذَرنِي قدْ  َحَسٌن، َوِجْلدٌ  َحَسٌن، لَْونٌ : قالَ  إِلَْيَك؟ أََحب   شيءٍ  أَي  

 أََحب   الَمالِ  أَي  : فَقالَ  َحَسنًا، َوِجْلًدا َحَسنًا، لَْونًا فَأُْعِطيَ  عْنه، فََذهَبَ  فََمَسَحهُ 

 َواألْقَرَع، األْبَرَص، إنَّ : ذلكَ  في َشكَّ  هو البَقَُر،: قالَ  أَوْ  - اإلبُِل،: قالَ  إِلَْيَك؟

 يُبَاَركُ : فَقالَ  ُعَشَراَء، نَاقَةً  فَأُْعِطيَ  ،- البَقَرُ : اآلَخرُ  َوقالَ  اإلبُِل، أََحُدهُما قالَ 

 َويَْذهَبُ  َحَسٌن، َشَعرٌ  قالَ  إِلَْيَك؟ أََحب   شيءٍ  أَي  : فَقالَ  األْقَرعَ  َوأَتَى فِيهَا لكَ 

: قالَ  َحَسنًا، َشَعًرا َوأُْعِطيَ  فََذهَبَ  فََمَسَحهُ : قالَ  النَّاُس، قَِذَرنِي قدْ  هذا، َعن ي

 لكَ  يُبَاَركُ : َوقالَ  َحاِماًل، بَقََرةً  فأْعطَاهُ : قالَ  البَقَُر،: قالَ  إِلَْيَك؟ أََحب   الَمالِ  فأي  

ُ  يَُرد  : قالَ  إِلَْيَك؟ أََحب   شيءٍ  أَي  : فَقالَ  األْعَمى َوأَتَى فِيهَا،  بََصِري، إِلَيَّ  هللاَّ

ُ  فََردَّ  فََمَسَحهُ : قالَ  النَّاَس، به فَأُْبِصرُ   أََحب   الَمالِ  فأي  : قالَ  هُ،بََصرَ  إِلَْيهِ  هللاَّ

 ِمن َوادٍ  لِهذا فَكانَ  هذا، َوَولَّدَ  هذانِ  فَأُْنتِجَ  َوالًِدا، َشاةً  فأْعطَاهُ : الَغنَمُ  قالَ  إِلَْيَك؟

 ُصوَرتِهِ  في األْبَرصَ  أَتَى إنَّه ثُمَّ  َغنٍَم، ِمن َوادٍ  َولِهذا بَقٍَر، ِمن َوادٍ  َولِهذا إِبٍِل،
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 إاِلَّ  اليومَ  باََلغَ  فال َسفَِري، في الِحبَالُ  بيَ  تَقَطََّعتْ  ِمْسِكيٌن، َرُجلٌ  فَقالَ  َوهَْيئَتِِه،

 ِ  َوالَماَل، الَحَسَن، َوالِجْلدَ  الَحَسَن، اللَّْونَ  أَْعطَاكَ  بالَِّذي أَْسأَلُكَ  بَك، ثُمَّ  باهللَّ

 َكأَن ي: له فَقالَ  َكثِيَرةٌ، الُحقُوقَ  إنَّ : له فَقالَ  َسفَِري، في عليه أَتَبَلَّغُ  بَِعيًرا

ُ؟ فأْعطَاكَ  فقِيًرا النَّاُس، يَْقَذُركَ  أَْبَرصَ  تَُكنْ  أَلَمْ  أَْعِرفَُك،  َوِرْثتُ  لقَدْ : فَقالَ  هللاَّ

ُ  فََصيََّركَ  َكاِذبًا ُكْنتَ  إنْ : فَقالَ  َكابٍِر، عن لَِكابِرٍ   األْقَرعَ  َوأَتَى ُكْنَت، ما إلى هللاَّ

 عليه َردَّ  ما ِمْثلَ  عليه فََردَّ  لِهذا، قالَ  ما ِمْثلَ : له فَقالَ  َوهَْيئَتِِه، ُصوَرتِهِ  في

ُ  فََصيََّركَ  َكاِذبًا ُكْنتَ  إنْ : فَقالَ  هذا،  في األْعَمى َوأَتَى ُكْنَت، ما إلى هللاَّ

 فال َسفَِري، في الِحبَالُ  بيَ  َوتَقَطََّعتْ  َسبِيلٍ  َوابنُ  ِمْسِكينٌ  َرُجلٌ : فَقالَ  ُصوَرتِِه،

ِ  إاِلَّ  اليومَ  باََلغَ   في بهَا أَتَبَلَّغُ  َشاةً  بََصَركَ  َعلَْيكَ  َردَّ  بالَِّذي أَْسأَلُكَ  بَك، ثُمَّ  باهللَّ

ُ  فََردَّ  أَْعَمى ُكْنتُ  قدْ : فَقالَ  َسفَِري،  ما فَُخذْ  أَْغنَانِي، فقَدْ  َوفقِيًرا بََصِري، هللاَّ

ِ  ِشْئَت، ِ، أََخْذتَهُ  بشيءٍ  اليومَ  أَْجهَُدكَ  ال فََوهللاَّ  اْبتُلِيتُْم، فإنَّما َمالََك، أَْمِسكْ  فَقالَ  هلِلَّ

ُ  َرِضيَ  فقَدْ   .َصاِحبَْيكَ  علَى َوَسِخطَ  َعْنَك، هللاَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0838: الرقم أو الصفحة

 .الن َعمِ  ُكْفرانِ  منْ  التَّحذيرُ : الحديثِ  في --5

ي ئَةِ  بحالَتِهِ  اإلنسانِ  تَذكيرُ : وفيه --1  لِنُْصِحهِ  ذلكَ  كان إذا عليها كان الَّتي السَّ

 .تعالى هللا لُِشكرِ  وَدْعَوتِهِ 

دقِة، على الحث  : وفيه --1 ْفقِ  الصَّ عفاِء، والر   .لهم الَمعونَةِ  يَدِ  وَمد   بالض 

 سابِقًا عليه كان ما نِعمةٍ  في صار إذا يَذُكرَ  أنْ  اإلنسانِ  على أنَّ : وفيه --4

كرِ  لَمزيدِ  يَْدفَُعهُ  ذلكَ  ألنَّ  عاهٍَة، أو َمَرضٍ  أو فَْقرٍ  منْ   .وااِلْمتِنانِ  الش 

ْجرُ : وفيه --5 ي ئَةِ  َعواقِبِهِ  منْ  والتَّحذيرُ  البُْخِل، عنِ  الزَّ  .السَّ

 .وِعبَر َمواِعظَ  منْ  فيه وما القََصصُ : وفيه --6

برَ  أنَّ : وفيه --7  .َزوالِهِ  من للُمْبتَلى َخيًرا يَكونُ  قدْ  الباَلءِ  على الصَّ

 تَدُخلُوا فاَل  بِأْرضٍ  بِالطَّاُعونِ  َسِمْعتُم إذا وفي الصحيح عن أسامة بن زيد

 ِمنهُ  فِراًرا ِمنها تَخُرُجوا فاَل  بِأرضٍ  أْنتُمْ  و وقَعَ  إذا و ، عليه
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 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  353: الرقم أو الصفحة

 وأحمد ،(0059) ومسلم ،(1309) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 05930)

ُ  َرِضيَ  الَخطَّابِ  بنَ  ُعَمرَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  عْنه، هللاَّ

أِْم، إلى َخَرجَ   بنُ  أبُوُعبَْيَدةَ  األْجنَاِد، أَُمَراءُ  لَقِيَهُ  بَسْرغَ  كانَ  إَذا حتَّى الشَّ

احِ  أْمِ  بأَْرضِ  وقَعَ  قدْ  الَوبَاءَ  أنَّ  فأْخبَُروهُ  وأَْصَحابُهُ، الَجرَّ : َعبَّاسٍ  ابنُ  قَالَ . الشَّ

لِيَن، الُمهَاِجِرينَ  لي اْدعُ : ُعَمرُ  فَقَالَ   أنَّ  وأَْخبََرهُمْ  فَاْستََشاَرهُْم، فََدَعاهُمْ  األوَّ

أِْم، وقَعَ  قدْ  الَوبَاءَ   أنْ  نََرى واَل  ألْمٍر، َخَرْجتَ  قدْ : بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  فَاْختَلَفُوا، بالشَّ

ِ  َرسولِ  وأَْصَحابُ  النَّاسِ  بَقِيَّةُ  معكَ : بَْعُضهُمْ  وقَالَ  عْنه، تَْرِجعَ   هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ثُمَّ  َعن ي، اْرتَفُِعوا: فَقَالَ  الَوبَاِء، هذا علَى تُْقِدَمهُمْ  أنْ  نََرى واَل  وسلََّم، عليه

 الُمهَاِجِريَن، َسبِيلَ  فََسلَُكوا فَاْستََشاَرهُْم، فََدَعْوتُهُمْ  األْنَصاَر، لي اْدُعوا: قَالَ 

 ِمن هُنَا هَا كانَ  َمن لي اْدعُ : قَالَ  ثُمَّ  َعن ي، اْرتَفُِعوا: فَقَالَ  َكاْختاَِلفِِهْم، واْختَلَفُوا

 َرُجاَلِن، عليه منهمْ  يَْختَلِفْ  فَلَمْ  فََدَعْوتُهُْم، الفَْتِح، ُمهَاِجَرةِ  ِمن قَُرْيشٍ  َمْشيََخةِ 

 في ُعَمرُ  فَنَاَدى الَوبَاِء، هذا علَى تُْقِدَمهُمْ  واَل  بالنَّاسِ  تَْرِجعَ  أنْ  نََرى: فَقالوا

احِ  بنُ  أبُوُعبَْيَدةَ  قَالَ . عليه فأْصبُِحوا ظَْهرٍ  علَى ُمَصب حٌ  إن ي: النَّاسِ  : الَجرَّ

ِ؟ قََدرِ  ِمن أفَِراًرا  قََدرِ  ِمن نَفِر   نََعمْ  ُعبَْيَدةَ؟ أبَا يا قَالَهَا َغْيُركَ  لو: ُعَمرُ  فَقَالَ  هللاَّ

 ِ ِ، قََدرِ  إلى هللاَّ  إْحَداهُما ُعْدَوتَاِن، له واِديًا هَبَطَتْ  إبِلٌ  لكَ  كانَ  لو أَرأَْيتَ  هللاَّ

ِ، بقََدرِ  َرَعْيتَهَا الَخْصبَةَ  َرَعْيتَ  إنْ  أليسَ  َجْدبَةٌ، واألُْخَرى َخِصبَةٌ،  وإنْ  هللاَّ

ِ؟ بقََدرِ  َرَعْيتَهَا الَجْدبَةَ  َرَعْيتَ  ْحَمنِ  عبدُ  فََجاءَ : قَالَ  هللاَّ  وكانَ  - َعْوفٍ  بنُ  الرَّ

ِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  ِعْلًما، هذا في ِعنِدي إنَّ : فَقَالَ  - َحاَجتِهِ  بَْعضِ  في تََغي بًامُ   هللاَّ

 وقَعَ  وإَذا عليه، تَْقَدُموا فال بأَْرضٍ  به َسِمْعتُمْ  إَذا: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

َ  فََحِمدَ : قَالَ  منه فَِراًرا تَْخُرُجوا فال بهَا وأَْنتُمْ  بأَْرضٍ   .اْنَصَرفَ  ثُمَّ  ُعَمرُ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1308: الرقم أو البخاري الصفحة

 .َرِعيَّتِه أْحوالِ  لُِمشاهَدةِ  بِنْفِسهِ  اإلمامِ  ُخروجُ : الَحديثِ  في --5
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حابةِ  هَْديِ  ِمنْ  أنَّ : وفيه --1  والُمشاَورةَ  األَُمراءِ  تَلَق يَ  عنهم هللا َرِضيَ  الصَّ

 .َمناِزلَهم النَّاسِ  وتَْنزيلَ  بالُعلَماِء، واالْجتِماعَ  َمعهْم،

ةُ  الَواِحِد، َخبَرِ  وقَبُولُ  الُحروِب، فِي االْجتِهادُ : وفيه --1  القِياِس، َوِصحَّ

 .الهاَلكِ  أْسبابِ  واْجتِنابُ 

 الَوباءِ  أرضِ  على القدومِ  عَدمَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هَْديِهِ  ِمنْ  أنَّ : وفيه --4

 .منه َخوفًا منها يُخَرجَ  وأالَّ  فيها، بهِ  ُسِمعَ  إذا

 :القتال وجوب -0

ِ  َسبِيلِ  فِي َوقاتِلُوا: تعالى قوله  وسلّم عليه هللا صلّى محمد ألمة خطاب.. هللاَّ

 كلمة تكون أن به ينوى الذي وهو الجمهور، قول في هللا، سبيل في بالقتال

 هللا سبل: مالك قال. سبيل كل في عامة فهي كثيرة، هللا وسبل العليا، هي هللا

 اإلسالم، دين وأعظمها لها، أو فيها أو عليها يقاتل إال سبيل من وما كثيرة،

 .هذا في خالف ال

 هللاِ  َعبدُ  َكتَبه ِكتابًا قََرأَ  أنَّه  َّللاِ  ُعبَيدِ  بنِ  ُعمرَ  َمولَى سالِمٌ  عن وفي الصحيح 

 إلى َخَرجَ  ِحينَ  ،  هللا، ُعبَيدِ  بنِ  ُعَمرَ  إلى عنهما هللاُ  رِضي أَوفَى أَبِي بنُ 

ِ  َرسولَ  إنَّ : فِيهِ  فَإَِذا فَقََرْأتُهُ، الَحُروِريَِّة،  بَْعضِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، فِيهَا لَقِيَ  الَّتي أيَّاِمهِ  : فَقَالَ  النَّاسِ  في قَامَ  ثُمَّ  الشَّْمُس، َمالَتِ  حتَّى اْنتَظَرَ  الَعُدوَّ

، لِقَاءَ  تََمنَّْوا ال النَّاُس، أي ها َ  وَسلُوا الَعُدو   فَاْصبُِروا، لَقِيتُُموهُمْ  فَإَِذا الَعافِيَةَ، هللاَّ

يُوفِ  ِظاَللِ  تَْحتَ  الَجنَّةَ  أنَّ  واْعلَُموا  وُمْجِريَ  الِكتَاِب، ُمْنِزلَ  اللَّهُمَّ : قَالَ  ثُمَّ  الس 

 .عليهم واْنُصْرنَا اْهِزْمهُمْ  األْحَزاِب، وهَاِزمَ  السََّحاِب،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  أوفى أبي بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو البخاري الصفحة

، لقاءِ  تََمن ي عن النَّْهيُ  :الحديثِ  وفي --5  .الشَّهاَدةِ  تََمن ي غيرُ  وهذا الَعُدو 

 .يَصبِر أن عليه الواجبَ  فإنَّ  الَعُدوَّ  لَقِيَ  إذا اإلنسانَ  أنَّ : وفيه --1

ِريَّة أو الجيشِ  ألَِميرِ  يَنبغي أنه: وفيه --1  القتالَ  يَبدأَ  وأالَّ  بهم، يَرفُقَ  أن السَّ

 .الُمناِسبِ  الوقتِ  في إالَّ 
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 :َّللا سبيل في اإلنفاق -0

 ذلك، في اإلنفاق على حّرض الحق، على والقتال بالجهاد تعالى هللا أمر لما

 هللا سبيل في النفقة وفي كثيرة، نفقات إلى يحتاج والجيش المقاتلة إعداد ألن

 .العسرة جيش بتجهيز عنه هللا رضي عثمان فعل كما عظيم، ثواب

ا َّللا بن مسعودوفي الصحيح عن عبد  َ  يقرضُ  الَّذي ذا من نزلت لمَّ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  األنصاري   الدَّحداحِ  أبو قالَ  لهُ  فيضاعفَهُ  حسنًا قرًضا َ  وإنَّ  هللاَّ  هللاَّ

 رسولَ  يا يَدكَ  أِرني قالَ  الدَّحداحِ  أبا يا نَعم:  قالَ  القرضَ  منَّا لَيريدُ  وجلَّ  عزَّ 

،ِ  مسعودٍ  ابنُ  قالَ  حائطي وجلَّ  عزَّ  رب ي أقرضتُ  قد فإني:  قالَ  يَدهُ  فَناولَه هللاَّ

 أبو فجاءَ :  قالَ  وعيالُهُ  فيهِ  الدَّحداحِ  وأم   نخلةٍ  ست مائةِ  فيهِ  لهُ  وحائطٌ : 

 أقرضتُهُ  فقد اخُرجي:  قالَ  لبَّيكَ :  قالت الدَّحداحِ  أمَّ  يا:  فَناداها الدَّحداِح،

 وجلَّ  عزَّ  رب ي

 الفقر مشكلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  500: الرقم أو الصفحة

 .عنه هللاُ  رِضيَ  األنصاري   الدَّحداحِ  أبي َمنقبةُ : الحديثِ  وفي --2

 .والخيراتِ  هللاِ  طاعةِ  في اإلسراعِ  على الحث  : وفيه --1

دقةِ  على الحث  : وفيه --1  هللاِ  لوْجهِ  الخالصةِ  الصَّ

 :القرض أداء -8

 سبيل في أنفق من أن بيّن تعالى هللا ألن القرض، رد المستقرض على يجب

 الجزاء وأبهم قطعا، الثواب يردّ  بل تعالى، هللا عند يضيع ال هللا

ِ  َرسولِ  علَى لَِرُجلٍ  كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

: وقالَ  َمقَااًل، الَحق   لَِصاِحبِ  فإنَّ  َدُعوهُ،: فَقالَ  أْصَحابُهُ، به فَهَمَّ  َدْيٌن، وسلَّمَ 

 ِمن أْفَضلُ  هي ِسنًّا إالَّ  ِسنًّا نَِجدُ  ال إنَّا: فَقالوا إيَّاهُ  فأْعطُوهَا ِسنًّا، له اْشتَُروا

 .قََضاءً  أْحَسنَُكمْ  َخْيِرُكمْ  ِمن فإنَّ  إيَّاهُ، فأْعطُوهَا فَاْشتَُروهَا،: قالَ  ِسن ِه،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0303: الرقم أو الصفحة

 (5305) ومسلم له، واللفظ( 0303) البخاري أخرجه:  التخريج

 .الدَّينِ  قَضاءِ  في التَّوكيلُ  :الَحديثِ  في --5

 .الَحيوانِ  في القَْرضُ : َوفيه --1

 الَّذي ِمن بأَجودَ  يَُردَّه أنْ  لَه َغْيِره أو قَرضٍ  ِمن َدينٌ  عليه َمن أنَّ : َوفيه --1

 .وَشرًعا ُعرفًا الَمْحمودةِ  األَخالقِ  َمكاِرمِ  ِمن فََذلِكَ  عليه،

برُ : َوفيه --4  .الَغريمِ  قَولِ  ُخشونةِ  َعلى الصَّ

 :القرض ثواب -1

 عنه، وتفريجا المسلم على توسعة فيه ألن عظيم، القرض ثواب

ثُنا أاَل وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان ِ  َرسولِ  ِمن َسِمْعتَ  ما تَُحد   هللاَّ

الِ  مع إنَّ : يقولُ  َسِمْعتُهُ  إن ي: قالَ  وسلََّم؟ عليه هللاُ  َصلَّى  ماءً  َخَرجَ  إذا الدَّجَّ

ا وناًرا، ا باِرٌد، فَماءٌ  النَّارُ  أنَّها النَّاسُ  يََرى الذي فأمَّ  أنَّه النَّاسُ  يََرى الذي وأَمَّ

 فإنَّه ناٌر، أنَّها يََرى الذي في فَْليَقَعْ  ِمنُكم أْدَركَ  فَمن تُْحِرُق، فَنارٌ  باِردٌ  ماءٌ 

 أتاهُ  قَْبلَُكْم، كانَ  فِيَمن كانَ  َرُجاًل  إنَّ : يقولُ  وَسِمْعتُهُ  ُحَذْيفَةُ  قالَ . باِردٌ  َعْذبٌ 

: له قيلَ  أْعلَُم، ما: قالَ  َخْيٍر؟ ِمن َعِمْلتَ  هلْ : له فقِيلَ  ُروَحهُ، لِيَْقبِضَ  الَملَكُ 

ْنيا في النَّاسَ  أُبايِعُ  ُكْنتُ  أن ي غيرَ  شيئًا أْعلَمُ  ما: قالَ  اْنظُْر،  وأُجاِزيِهْم، الد 

ُ  فأْدَخلَهُ  الُمْعِسِر، َعنِ  وأَتَجاَوزُ  الُموِسَر، فَأُْنِظرُ  : يقولُ  وَسِمْعتُهُ : فقالَ  الَجنَّةَ  هللاَّ

ا الَمْوُت، َحَضَرهُ  َرُجاًل  إنَّ   ُمت   أنا إذا: أْهلَهُ  أْوَصى الَحياةِ  ِمنَ  يَئِسَ  فَلَمَّ

 وَخلََصتْ  لَْحِمي أَكلَتْ  إذا حتَّى ناًرا، فيه وأَْوقُِدوا َكثِيًرا، َحطَبًا لي فاْجَمُعوا

 في فاْذُروهُ  راًحا يَْوًما اْنظُُروا ثُمَّ  فاْطَحنُوها، ُذوهافَخُ  فاْمتُِحَشْت، َعْظِمي إلى

، ُ  فََجمعهُ  فَفََعلُوا، اليَم  ُ  فََغفَرَ  َخْشيَتَِك، ِمن: قالَ  ذلَك؟ فََعْلتَ  لِمَ : له فقالَ  هللاَّ  له هللاَّ

 .نَبَّاًشا وكانَ : ذاكَ  يقولُ  َسِمْعتُهُ  وأنا: َعْمٍرو بنُ  ُعْقبَةُ  قالَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0810: الرقم أو الصفحة البخاري
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 ُخروجُ  وهو الُكْبرى، السَّاعةِ  َعالماتِ  ِمن بَْعضٍ  بَيانُ : الَحديثِ  في --5

الِ   .الدَّجَّ

 .الَغيبِ  َعن وسلَّم عليه هللا َصلَّى إِْخباُره: وفيه --1

رَ  َمن ثَوابِ  ِعظَمُ : وفيه --1  َدْينَه َوَضعَ  أو الُمْعِسِر، ُمطالَبةَ  أخَّ

 :القرض أحكام بعض -3

 واألطعمة النقود إقراض ويجوز أقرضه، ما مثل رد المقترض على

 ولو ربا، السلف في الزيادة اشتراط أن على المسلمون وأجمع والحيوان،

 نصا عليه ذلك يشترط لم إذا يستلف مما أفضل يرد أن ويجوز. واحدة حبة

 المعروف، باب من ذلك ألن عرفا، أو

 بالعرض؟ التصدق أو القرض يجوز وهل

 موفر القيامة يوم تأتي حتى حدا عليه تقم وال حقا منه تأخذ فال سبّك من أي

 األجر

 – ضيغمَ  أبي مثلَ  يكون أن أحُدكم أيعجز دعامة بن وفي الصحيح عن قتادة

 على بِعرضي تصدَّقتُ  قد إني اللهم:  قال أصبح إذا كان – ضمضمَ  أو

 عباِدك

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  دعامة بن قتادة:  الراوي

 | مقطوع صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8993: الرقم أو الصفحة

 الجهاد إسرائيل بني وترك طالوت والملك صمويل النّبي قصة -98

 [083 الى 083 اآليات( : 0) البقرة سورة]

 لَنا اْبَعثْ  لَهُمُ  لِنَبِي   قالُوا إِذْ  ُموسى بَْعدِ  ِمنْ  إِْسرائِيلَ  بَنِي ِمنْ  اْلَمَلِ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ 

ِ  َسبِيلِ  فِي نُقاتِلْ  َملِكاً   تُقاتِلُوا أاَلَّ  اْلقِتالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  إِنْ  َعَسْيتُمْ  َهلْ  قالَ  َّللاَّ

ِ  َسبِيلِ  فِي نُقاتِلَ  أاَلَّ  لَنا َوما قالُوا ا َوأَْبنائِنا ِدياِرنا ِمنْ  أُْخِرْجنا َوقَدْ  َّللاَّ  فَلَمَّ

ُ  ِمْنُهمْ  قَلِيالً  إاِلَّ  تََولَّْوا اْلقِتالُ  َعلَْيِهمُ  ُكتِبَ   َوقالَ ( 083) بِالظَّالِِمينَ  َعلِيمٌ  َوَّللاَّ

َ  إِنَّ  نَبِيُُّهمْ  لَُهمْ   َعلَْينا اْلُمْلكُ  لَهُ  يَُكونُ  أَنَّى قالُوا َملِكاً  طالُوتَ  لَُكمْ  بََعثَ  قَدْ  َّللاَّ
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َ  إِنَّ  قالَ  اْلمالِ  ِمنَ  َسَعةً  يُْؤتَ  َولَمْ  ِمْنهُ  بِاْلُمْلكِ  أََحقُّ  َونَْحنُ   َعلَْيُكمْ  اْصطَفاهُ  َّللاَّ

ُ  َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  فِي بَْسطَةً  َوزاَدهُ  ُ وَ  يَشاءُ  َمنْ  ُمْلَكهُ  يُْؤتِي َوَّللاَّ  َعلِيمٌ  واِسعٌ  َّللاَّ

(083) 

 التفسير 

 إسرائيل بني من والوجهاء األشراف قصة -الرسول أيها- تعلم ألم - 083

 يجتمعون ملكا، عليهم يولي أن نبيهم من طلبوا حين؛ موسى زمان بعد من

 كما األمر هل: نبيهم لهم قال. هللا سبيل في أعداءهم ويقاتلون قيادته، تحت

 أتوقع فإني؛ تقاتلون ال أنكم هللا سبيل في القتال عليكم فُِرض إنْ  أتوقعه

 عن يمنعنا مانع وأي: نبيهم توقع مستنكرين قالوا القتال، من وفراركم جبنكم

نا أَْخَرَجنَا وقد هللا، سبيل في القتال  بالقتل أوالدنا عن وأبعدنا ديارنا، من عدو 

وا َجبُنوا لهم عيَّنه الذي الملِك مع القتال عليهم هللا فرض فلما واألسر؟  وفر 

 الناكثين بالظالمين عليم وهللا. هللا بفضل ثبتوا منهم قليال إال القتال، عن

 .عهودهم

 لطلبكم، إجابة َملًِكا طالوت إليكم أرسل قد هللا إن: نبيهم لهم وقال -147

 طالوت يكون كيف: إسرائيل بني كبراء قال. طلبتم كما عدوكم لقتال يقودكم

 بيت من وال الملوك، سبط من ليس ألنه ذلك؟ يستحق ال وهو علينا، َملًِكا

 بالملك أحق فنحن ملكه، في بها يستعين األموال في كثرة يُْعط ولم النبوة،

 اختاره هللا إن: نبيهم لهم قال. النبوة بيت ومن الملوك سبط من ألننا؛ منه

 الجسم في وقوة العلم في َسَعة وزاده عباده، بأمور أعلم سبحانه وهو عليكم

 واسع وهللا عباده، من يشاء َمن ملكه يعطي الملك مالك وهللا. العدو ليجاهد

)التفسير الميسر .شيء عليه يخفى ال األمور، بحقائق عليم والعطاء، الفضل

40/2) 

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 منها يستفاد إسرائيل، بني في جرت القتال، على للتحريض أخرى قصة هذه

 :يأتي ما
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 وكفاءة وخبرة وعلميا، وتربويا نفسيا إعدادا يتطلب هللا سبيل في الجهاد -2

 في وتفانيا وتضحية وإخالصا، صادقة وعزيمة وشجاعة، وجرأة ومهارة،

 وإنما والتعلالت، باألماني يكون ال فهو والكرامة، والعزة المبدأ سبيل

 .اإلرادة وقوة العزيمة ومضاء بالبطولة

 هما: جوهريين لسببين المقومات هذه من شيء إسرائيل بني لدى يكن ولم

 بدون الحياة وحب اإليمان وضعف وصدقها، طهارتها وعدم النفوس خبث

 لفقد القتال، في المشاركة عن وأعرضوا تولوا لذا وعناء، تضحيات

 الحقوق استرداد من اآلمال أسمى لهم يحقق القتال أن مع .السابقة مقوماته

 بالعزة الجهود وتتويج القاهر، والعدو المحتل من البالد وتطهير المغتصبة،

 .والغلبة والفوز والكرامة

 والعلم بالكفاءة وإنما بالغنى، أو بالوراثة ليس الحكم أو الملك إن  -1

 اإلرادة   وصالبة الشخصية، وقوة والمهارة،

 العلم في بسطته وهو طالوت، اصطفاء تعليل اآلية هذه في هللا بين وقد  -1

 عند وعدته الحرب في معينه هو الذي والجسم اإلنسان، مالك هو الذي

 .اللقاء

ُ : تعالى قوله ودل-4  في ما جميع مالك هللا أن على يَشاءُ  َمنْ  ُمْلَكهُ  يُْؤتِي َوهللاَّ

 في تعالى هللا إلى الدنيا ملك إضافة إن إذ وجماد، وحيوان إنسان من الكون

 أو الملك منح أن على أيضا اآلية ودلت. ملك إلى مملوك إضافة اآلية

 فهو للناس، الخير إال عنه يصدر ال الذي هللا بمشيئة هو إنما إلنسان السلطة

 .المطلوبة الكفاءة فيه وتتوافر المصلحة يحقق من لهم يصطفي

 فإن الجهاد، واجب عن األكثرون تولى فإن األمة، في الخير ينضب ال --5

 األكثرون، يعمله ال ما يعملون وهم األقلون، هم والخيار القليل، في الخير

 فيعذبهم الظالمين، بأفعال وعليم خيرا، فيجازيهم هؤالء بأعمال عليم وهللا

 .يستحقون بما

 الفئة أمام الكثيرة الفئة وانهزام األتباع واختباره طالوت ملك إثبات -80

 [010 الى 089 اآليات( : 0) البقرة سورة] القليلة
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 َوبَقِيَّةٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َسِكينَةٌ  فِيهِ  التَّابُوتُ  يَأْتِيَُكمُ  أَنْ  ُمْلِكهِ  آيَةَ  إِنَّ  نَبِيُُّهمْ  لَُهمْ  َوقالَ 

ا  ُكْنتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  آَليَةً  ذلِكَ  فِي إِنَّ  اْلَمالئَِكةُ  تَْحِملُهُ  هاُرونَ  َوآلُ  ُموسى آلُ  تََركَ  ِممَّ

ا( 089) ُمْؤِمنِينَ  َ  إِنَّ  قالَ  بِاْلُجنُودِ  طالُوتُ  فََصلَ  فَلَمَّ  فََمنْ  بِنََهرٍ  ُمْبتَلِيُكمْ  َّللاَّ

 بِيَِدهِ  ُغْرفَةً  اْغتََرفَ  َمنِ  إاِلَّ  ِمنِّي فَإِنَّهُ  يَْطَعْمهُ  لَمْ  َوَمنْ  ِمنِّي فَلَْيسَ  ِمْنهُ  َشِربَ 

ا ِمْنُهمْ  قَلِيالً  إاِلَّ  ِمْنهُ  فََشِربُوا  طاقَةَ  ال قالُوا َمَعهُ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  ُهوَ  جاَوَزهُ  فَلَمَّ

ِ  ُمالقُوا أَنَُّهمْ  يَظُنُّونَ  الَِّذينَ  قالَ  َوُجنُوِدهِ  بِجالُوتَ  اْليَْومَ  لَنَا  فِئَةٍ  ِمنْ  َكمْ  َّللاَّ

ِ  بِإِْذنِ  َكثِيَرةً  فِئَةً  َغلَبَتْ  قَلِيلَةٍ  ُ  َّللاَّ ابِِرينَ  َمعَ  َوَّللاَّ ا( 088) الصَّ  بََرُزوا َولَمَّ

 َعلَى َواْنُصْرنا أَْقداَمنا َوثَبِّتْ  َصْبراً  َعلَْينا أَْفِرغْ  َربَّنا قالُوا َوُجنُوِدهِ  لِجالُوتَ 

ِ  بِإِْذنِ  فََهَزُموُهمْ ( 010) اْلكافِِرينَ  اْلقَْومِ  ُ  َوآتاهُ  جالُوتَ  داُودُ  َوقَتَلَ  َّللاَّ  َّللاَّ

ا َوَعلََّمهُ  َواْلِحْكَمةَ  اْلُمْلكَ  ِ  َدْفعُ  َولَْوال يَشاءُ  ِممَّ  بِبَْعضٍ  بَْعَضهُمْ  النَّاسَ  َّللاَّ

َ  َولِكنَّ  اأْلَْرضُ  لَفََسَدتِ  ِ  آياتُ  تِْلكَ ( 015) اْلعالَِمينَ  َعلَى فَْضلٍ  ُذو َّللاَّ  َّللاَّ

 (010) اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  َوإِنَّكَ  بِاْلَحقِّ  َعلَْيكَ  نَْتلُوها

 التفسير 

 لكم حاكماً  طالوت اختار هللا أن على صدقى دليل إن: نبيهم لهم وقال - 148

 وفيه المالئكة، تحمله منكم سلب الذى التوراة صندوق إليكم يعيد أن هو

 إحضاره وفى بعدهما، جاءوا الذين هارون وآل موسى آل آثار بعض

 كنتم إن به والرضا اتباعه إلى يدفعكم لدليال ذلك فى وإن قلوبكم، تطمئن

 (18/5)تفسير المنتخب .به وتؤمنون للحق تذعنون

 بنهر، مختبركم هللا إن: لهم قال البلد عن بالجنود طالوت خرج فلما - 147

 يشرب لم ومن قتال، في يصاحبني وال طريقتي، على فليس منه شرب فمن

 مقدار فشرب اضطر من إال القتال، في ويصاحبني طريقتي، على فإنه منه

 على صبروا منهم قلياًل  إال الجنود فشرب عليه، شيء فال يده بكف   غرفة

 معه، والمؤمنون هو النهر طالوت جاوز فلما العطش، شدة مع الشرب عدم

 قال وعندئذ وجنوده، جالوت قتال على اليوم لنا قدرة ال: جنوده بعض قال

 العدد قليلة مؤمنة طائفة من كم: القيامة يوم هللا مالقو أنهم يوقنون الذين

 باإليمان النصر في فالعبرة وعونه، هللا بإذن العدد كثيرة كافرة طائفة غلبت

 .وينصرهم يؤيدهم عباده من الصابرين مع وهللا بالكثرة، ال
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 بالدعاء هللا إلى توجهوا وجنوده لجالوت ظاهرين خرجوا ولما -150

 وال نَفِرّ  ال حتَّى أقدامنا وثبت صبًّا، الصبر قلوبنا على ُصبَّ  ربنا: قائلين

 .الكافرين القوم على وتأييدك بقوتك وانصرنا عدونا، أمام ننهزم

 الملك هللا وآتاه جالوت، قائَدهم داودُ  وقتل هللا، بإذن فهزموهم -152

 الدنيا يصلح ما بين له فجمع العلوم، أنواع من يشاء مما وعلمه والنبوة،

 لفسدت بعضهم؛ فساد الناس ببعض يردَّ  أن هللا ُسنَّة من أن ولوال. واآلخرة

 .المخلوقات جميع على فضل ذو هللا ولكن فيها، المفسدين بتسلط األرض

 صدقًا متضمنة -النبي أيها- عليك نتلوها البينة الواضحة هللا آيات تلك -151

 رب من المرسلين لمن وإنك األحكام، في وعداًل  األخبار، في

 (85/5القرآن الكريم )المختصر في تفسير .العالمين

 والسند المتن صحيحة نبوية سنة تفسره قرآن 

 إسرائيل، التابوت  بني في فكان الخذالن  سبب العصيان أن على دليل -2

: العمالقة عليه غلبهم التابوت، على فغلبوا عصوا، حتى قاتلهم من به يغلبون

 .التابوت منهم وسلبوا وأصحابه، جالوت

 الذوق أدنى ألن الذرائع، سد مبدأ على يَْطَعْمهُ  لَمْ  َوَمنْ : تعالى قوله ودل -1

 الشرب وقوع إلى سبيل فال الطعم عن النهي وقع فإذا الطعم، لفظ في يدخل

 . «منه يشرب لم ومن: »يقل لم لذا الطعم، يتجنب ممن

 لبقائه قوتا كان طعاما كان وإذا طعام، الماء أن على أيضا ذلك ودل -1

 مذهب الصحيح من وهو الربا، فيه يجري أن فوجب به، األبدان واقتيات

 يجوز وال متفاضال، الماء بيع يجوز فال الشافعي، مذهب أيضا وهو مالك،

 الجنس ومتحد مأكوال كونه: فيه والعلة أجل، إلى

 وقد أخرى، مواجهة في بجماعة يكون قد ببعض بعضهم الناس هللا ودفع -8

  الواحد بالفرد يكون

َ  َولِكنَّ : تعالى وقوله -5  دفعه أن واضح بيان اْلعالَِمينَ  َعلَى فَْضلٍ  ُذو هللاَّ

 .ونعمة منه فضل الكافرين شر بالمؤمنين سبحانه
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 التي اآليات هذه أن على اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  َوإِنَّكَ : بقوله نبيه تعالى ونبه --6

 .مرسل نبي إال يعلمها ال ذكرها تقدم

 :يأتي ما أهمها عامة أحكام القرآنية القصة هذه وفي --3

 األمم وإن االنفجار، يولد الذي هو واالستعباد والذل بالظلم الشعور إن -2

 قيادة تحت صفوفها بتوحيد إال عزتها استرداد إلى سبيل ال عليها اعتدي إذا

 أهل عليهم تغلب حينما إسرائيل بنو فعل كما باسل، وقائد عادل زعيم

 .فلسطين

 وعلماؤها خواصها هم باألمة الالحق والضرر للخطر يتنبه من أول إن  -1

 طلبوا حينما إسرائيل بني مأل من حدث كما فيها، الفضل وأهل وأشرافها

 .عليهم ملك تنصيب

 والثروة، النفوذ أصحاب والقيادة بالزعامة الناس أحق أن الجهال يظن -1

 أهل بالقيادة األجدر أن مع اْلمالِ  ِمنَ  َسَعةً  يُْؤتَ  َولَمْ : إسرائيل بنو زعم كما

 .الكريم والخلق الشخصية والمقدرة والخبرة العلم

 يكون أن فيجب الرئيس، أو القائد اختيار في االختالف األمم شأن من إن -4

 بني نبي يختاره ما هو المرجح ذلك وكان للخالف، وحاسم مرجح هناك

 الحل أهل رأي النبي بعد اإلسالم في والمرجح منهم، المأل بطلب إسرائيل

 .األمة في المكانة وأصحاب العلماء وهم * :والعقد

َ  إِنَّ : تعالى لقوله األكفاء، اختيار في اإلمامة شروط تتجلى -5  اْصطَفاهُ  هللاَّ

 والقبيلة العصبة قوة ذلك إلى انضم وإذا َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  فِي بَْسطَةً  َوزاَدهُ  َعلَْيُكمْ 

 أولى، كان والنفوذ

ُ : تعالى قوله دل -6  في اإللهي التوفيق أن على يَشاءُ  َمنْ  ُمْلَكهُ  يُْؤتِي َوهللاَّ

 .العامة المصلحة ورعاية الحكيمة والسنة التام العدل على قائم القائد اختيار

 قبل من للقائد التامة الطاعة توافر والغلبة النصر شروط أوليات من إن  -7

 .الحالية الجيوش قوانين به أخذت ما وهذا الجنود،
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 والثبات والصبر اإليمان بقوة الكثيرة الفئة تغلب قد القليلة الفئة إن -8

 والتصديق تعالى باهلل اإليمان هو: باإليمان والمقصود. القواد وإطاعة

 .الجنة في للشهداء العالية المكانة وتحقيق العظيم، الثواب وانتظار بلقائه،

 ألن للغاية، ومحقق مفيد المعركة أثناء وفي الشدة وقت في الدعاء إن -7

ا: تعالى هللا قال كما الثبات، على والعون اإليمان، آية الدعاء  بََرُزوا َولَمَّ

 فَهََزُموهُمْ : وقال اآلية،...  َصْبراً  َعلَْينا أَْفِرغْ  َربَّنا: قالُوا َوُجنُوِدهِ  لِجالُوتَ 

ِ  بِإِْذنِ   َواْذُكُروا فَاْثبُتُوا، فِئَةً  لَقِيتُمْ  إِذا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي هَا يا: سبحانه هللا وقال هللاَّ

 َ  [ .45/ 8 األنفال] تُْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َكثِيراً، هللاَّ

 :تعالى قوله كبير حد إلى تشبه األصلح وبقاء البقاء تنازع نظرية إن -20

ِ  َدْفعُ  َولَْوال  :وجلّ  عز وقوله اأْلَْرضُ  لَفََسَدتِ  بِبَْعضٍ  بَْعَضهُمْ  النَّاسَ  هللاَّ

ا بَدُ  فَأَمَّ ا ُجفاًء، فَيَْذهَبُ  الزَّ / 21 الرعد] اأْلَْرضِ  فِي فَيَْمُكثُ  النَّاسَ  يَْنفَعُ  ما َوأَمَّ

27. ] 

 الثاني الجزء انتهى

 


