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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

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

 ]الجزء الثالث[

 ]تتمة سورة البقرة[

( : آية 0درجات الرسل وأحوال الناس في اتباعهم ]سورة البقرة ) -85

010] 

ْلنا بَْعَضُهْم َعلى بَْعٍض ِمْنهُْم مَ  ُسُل فَضَّ ُ َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرجاٍت تِْلَك الرُّ ْن َكلََّم َّللاَّ

ُ َما اْقتَتََل  َوآتَْينا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَيِّناِت َوأَيَّْدناهُ بُِروِح اْلقُُدِس َولَْو شاَء َّللاَّ

َمْن آَمَن الَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ِمْن بَْعِد ما جاَءْتُهُم اْلبَيِّناُت َولِكِن اْختَلَفُوا فَِمْنُهْم 

َ يَْفَعُل ما يُِريُد ) ُ َما اْقتَتَلُوا َولِكنَّ َّللاَّ  (010َوِمْنُهْم َمْن َكفََر َولَْو شاَء َّللاَّ

 التفسير 

لنا بعضهم على بعض في الوحي  - 352 أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك، فضَّ

م من واألتباع والدرجات، منهم من َكلََّمه هللا مثل موسى عليه السالم، ومنه

؛ إذ أُرِسل للناس كلهم، -صلى هللا عليه وسلم  -رفعه درجات عالية مثل محمد 

لَت أمته على األمم، وآتينا عيسى بن مريم المعجزات  وُختَِمت به النبوة، وفُضِّ

الواضحات الدالة على نبوته؛ كإحياء الموتى وإبراء األكمه واألبرص، وأيدناه 

لى القيام بأمر هللا تعالى. ولو شاء هللا ما اقتتل بجبريل عليه السالم تَْقويةً له ع

الذين جاؤوا من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم اآليات الواضحة، ولكن اختلفوا 

فانقسموا؛ فمنهم من آمن باهلل، ومنهم من كفر به، ولو شاء هللا أال يقتتلوا ما 

حمته وفضله، اقتتلوا، ولكن هللا يفعل ما يريد، فيهدي من يشاء إلى اإليمان بر

 ويضل من يشاء بعدله وحكمته.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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 والخصوصيات األحوال زيادة في األنبياء بين التفضيل على اآلية دلت --1

 .المتباينات والمعجزات اإللهية واأللطاف والكرامات

 الهدف ووحدة غوالتبلي النبوة في فكلهم تتفاضل، فال نفسها في النبوة أما  --3

 وأولو رسل منهم ولذلك عليها، زائدة أخر بأمور تتفاضل وإنما سواء، والغاية

 .درجات بعضهم ورفع هللا، كلم من ومنهم هللا، خليل اتخذ من ومنهم عزم،

 لم ممن أفضل بتبليغه وأمر بشرع أرسل فمن األنبياء، من أفضل والرسل --2

  بالتبليغ، يؤمر

 عليهم ومحمد وعيسى وموسى وإبراهيم نوح: وهم رسلال من العزم وأولو--4

 . الرسل بقية من أفضل والسالم الصالة

 ألن اإلطالق، على والمرسلين األنبياء أفضل وسلم عليه هللا صلى ومحمد--5

 إال أرسلناك وما: تعالى قال أيضا، والجن ولإلنس جميعا، للناس عامة رسالته

 شرع هو الذي المجيد بالقرآن توجهت هرسالت وألن[ 32/ 24 سبأ] للناس كافة

 ولغير القيامة، يوم إلى بحفظه والمتكفل الشرائع، به ختمت والذي الدائم هللا

 النبيين من أخذنا وإذ: تعالى قال لذا سابقا، ذكرناها التي األسباب من ذلك

 هللا صلى بمحمد وبدأ خص ثم فعم[ 7/ 22 األحزاب] نوح ومن ومنك ميثاقهم

 -وسلم عليه هللا صلى النبي وقال وسلم، عليه

 القِياَمِة، يَومَ  آَدمَ  ولَدِ  َسيِّدُ  أنا  :-هريرة أبي عن داود وأبو مسلم رواه فيما

لُ  لُ  القَْبُر، عْنه يَْنَشق   َمن وأَوَّ لُ  شافِع   وأَوَّ  .ُمَشفَّع   وأَوَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0029: لرقما أو الصفحة

 ِمنَ  وَرُجل   الُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َرُجل   َرُجاَلنِ  اْستَبَّ  وفي الصحيح  عن أبي هريرة

ًدا اْصطَفَى والذي: الُمْسلِمُ  قالَ  اليَهُوِد،  والذي: اليَهُوِدي   فَقالَ  الَعالَِميَن، علَى ُمَحمَّ

، وْجهَ  فَلَطَمَ  ذلَك، ِعْندَ  يََدهُ  الُمْسلِمُ  فََرفَعَ  الَعالَِميَن، علَى ُموَسى اْصطَفَى  اليَهُوِديِّ
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 وأَْمرِ  أْمِرِه، ِمن كانَ  بما فأْخبََرهُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى اليَهُوِدي   فََذهَبَ 

 فَقالَ  فأْخبََرهُ، ،ذلكَ  عن فََسأَلَهُ  الُمْسلَِم، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   فََدَعا الُمْسلِِم،

 يَومَ  يَْصَعقُونَ  النَّاسَ  فإنَّ  ُموَسى، علَى تَُخيُِّرونِي ال: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي  

لَ  فأُكونُ  معهُْم، فأْصَعقُ  القِيَاَمِة،  الَعْرِش، َجانِبَ  بَاِطش   ُموَسى فَإَِذا يُفِيُق، َمن أوَّ

ُ  اْستَْثنَى ِممَّنِ  كانَ  أوْ  قَْبلِي فأفَاقَ  َصِعَق، فِيَمن أكانَ  أْدِري فال  .هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0155: الرقم أو الصفحة

 (0020) ومسلم له، واللفظ( 0155) البخاري أخرجه:  التخريج

 .األنبياءِ  ينَ بَ  الُمفاَضلةِ  عن النَّهيُ  :الحديثِ  في --5

 .الُخصومةِ  إلى يُؤدِّي الَّذي التَّفضيلِ  عن النَّهيُ : وفيه --3

 .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  تَواُضعُ : وفيه --2

 .السَّالم عليه موسى فَْضلُ : وفيه --4

 شيئًا، بهَا أُْعِطيَ  له ِسْلَعةً  يَْعِرضُ  يَهُوِدي   بْينَما وفي الصحيح عن أبي هريرة

 عليه ُموَسى اْصطَفَى َوالَِّذي اَل،: قالَ  الَعِزيِز، عبدُ  َشكَّ  يَْرَضهُ، لَمْ  أَوْ  ِرهَهُ،كَ 

: تَقُولُ : قالَ  َوْجهَهُ، فَلَطَمَ  األْنَصارِ  ِمنَ  َرُجل   فََسِمَعهُ : قالَ  البََشرِ  علَى السَّاَلمُ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َوَرسولُ  البََشرِ  علَى السَّاَلمُ  عليه ُموَسى اْصطَفَى َوالَِّذي  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  إلى اليَهُوِدي   فََذهَبَ  قالَ  أَْظهُِرنَا؟ بْينَ   يا: فَقالَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ةً  لي إنَّ  القَاِسمِ  أَبَا ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  َوْجِهي، لَطَمَ  فاَُلن  : َوقالَ  َوَعْهًدا، ِذمَّ  هللاَّ

 ُموَسى اْصطَفَى َوالَِّذي هللاِ، َرسولَ  يا قاَل،: قالَ  َوْجهَهُ؟ لَطَْمتَ  لِمَ : َوَسلَّمَ  عليه

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فََغِضبَ : قالَ  أَْظهُِرنَا، بْينَ  َوأَْنتَ  البََشرِ  علَى السَّاَلمُ  عليه  هللاَّ

لُوا ال: قالَ  ثُمَّ  َوْجِهِه، في الَغَضبُ  ُعِرفَ  حتَّى َوَسلَّمَ  عليه  هللاِ، أَْنبِيَاءِ  بْينَ  تُفَضِّ

ورِ  في يُْنفَخُ  فإنَّه  َشاءَ  َمن إالَّ  األْرضِ  في َوَمن السََّمَواتِ  في َمن فَيَْصَعقُ  الص 

،ُ لَ  فأُكونُ  أُْخَرى، فيه يُْنفَخُ  ثُمَّ : قالَ  هللاَّ لِ  في أَوْ  بُِعَث، َمن أَوَّ  فَإَِذا بُِعَث، َمن أَوَّ
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 أَوْ  الط وِر، يَومَ  بَصْعقَتِهِ  أَُحوِسبَ  أَْدِري فال بالَعْرِش، آِخذ   مُ السَّاَل  عليه ُموَسى

 .السَّاَلمُ  عليه َمتَّى بنِ  يُونُسَ  ِمن أَْفَضلُ  أََحًدا إنَّ : أَقُولُ  َواَل  قَْبلِي، بُِعثَ 

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

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

 له واللفظ( 0020) ومسلم ،(0151 ،0151) البخاري أخرجه:  التخريج

ة   لهم َمن على االعتِداءِ  عن النَّهيُ : الَحديثِ  وفي  وعهد   ِذمَّ

 في اشتركوا عليهم، هللا رضوان الصحابة على ينطبق القول وهذا --6

 فهم والخصائص، واهبالم من هللا منحهم بما الفضائل في تباينوا ثم الصحبة،

 ويشير عليهم، والثناء والعدالة الصحبة شملتهم الكل أن مع بالمآثر، متفاضلون

 :تعالى بقوله ذلك إلى القرآن

 الفتح] اآلية بينهم رحماء الكفار على أشداء معه والذين هللا رسول محمد --7

/ 42 الفتح] وأهلها بها أحق وكانوا التقوى كلمة وألزمهم: وقوله[ 32/ 42

 [ 11/ 57 الحديد.. ]وقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي ال:وقوله[ 36

 الشجرة تحت يبايعونك إذ المؤمنين عن هللا لقدرضي: وقوله

 منهم كال ووعد والنقص، الشين عنهم ونفى وخص، فعم[ 12/ 42 الفتح]

 .الحسنى

 من وإرادة دروق بقضاء فكله الرسل بعد الناس بين واالقتتال النزاع وأما--2

 ذلك في الحكمة بسر المستأثر ولكنه لكان، ذلك خالف شاء ولو تعالى، هللا

 .يريد لما الفعل

 [011( :   آية 0األمر باإلنفاق في سبيل الخير ]سورة البقرة ) -80

ا َرَزْقناُكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم ال بَْيٌع فِيِه َوال ُخلَّةٌ  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنفِقُوا ِممَّ

 (011َوال َشفاَعةٌ َواْلكافُِروَن ُهُم الظَّالُِموَن )
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 التفسير 

يا من آمنتم باهلل وصدَّقتم رسوله وعملتم بهديه أخرجوا الزكاة  - 011

المفروضة، وتصدَّقوا مما أعطاكم هللا قبل مجيء يوم القيامة حين ال بيع فيكون 

سكم ِمن عذاب هللا، وال صداقة صديق تُنقذكم، وال ربح، وال مال تفتدون به أنف

شافع يملك تخفيف العذاب عنكم. والكافرون هم الظالمون المتجاوزون حدود 

 (10/5التفسير الميسر هللا.)

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

تأمر اآلية بإنفاق المال في وجوه الخير، سواء أكان بطريق الزكاة -1

أم بالصدقات والتطوعات المندوبة، فلكل ثوابه العظيم يوم اآلخرة، المفروضة 

وفيه تحقيق التضامن والتكافل بين أبناء األمة الواحدة، بل إنه السبيل --3

الواجب للحفاظ على عزة األمة ومكانتها وهيبتها واسترداد حقوقها المغتصبة، 

األغنياء  وصون كرامتها وحرماتها وديارها، فمن يقصر في ذلك وهو من

 القادرين على اإلنفاق، كان سببا في تدمير أمته وإذاللها، إذ ال بقاء وال حياة 

وال سعادة لألغنياء أنفسهم إذا فتك الثالوث المخيف )وهو المرض والفقر  -2

 والجهل( في بقية أفراد األمة.

: وظاهر هذه اآلية: أنها مراد بها جميع وجوه البر من سبيل قال ابن عطية 

ر وصلة رحم، ولكن ما تقدم من اآليات في ذكر القتال، وأن هللا يدفع خي

بالمؤمنين في صدور الكافرين، يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل هللا، 

ويقوي ذلك قوله في آخر اآلية: َواْلكافُِروَن هُُم الظَّالُِموَن أي فكافحوهم بالقتال 

 (021/0 )البحر المحيط باألنفس وإنفاق األموال

 [011( :  آية 0آية الكرسي ]سورة البقرة ) -80

ُ ال إِلهَ إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم ال تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َوال نَْوٌم لَهُ ما فِي السَّماواِت َوما  َّللاَّ

يِهْم َوما َخْلفَُهْم َوال فِي اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه يَْعلَُم ما بَْيَن أَْيدِ 
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يُِحيطُوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إاِلَّ بِما شاَء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السَّماواِت َواأْلَْرَض َوال 

 (011يَُؤُدهُ ِحْفظُُهما َوُهَو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُم )

 التفسير 

كاملة ال  هللا الذي ال إله يُعبد بحقٍّ إال هو وحده دون سواه، الحي حياة - 355

موت فيها وال نقص، القيوم الَّذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت 

جميع المخلوقات فال تستغني عنه في كل أحوالها، ال يأخذه نعاس وال نوم؛ 

لكمال حياته وقيوميته، له وحده ملك ما في السماوات وما في األرض، ال يملك 

ورضاه، يعلم ما مضى من أمور خلقه مما  أحد أن يشفع عنده ألحد إال بعد إذنه

وقع، وما يستقبلونه مما لم يقع، وال يحيطون بشيء من علمه تعالى إال بما شاء 

بالسماوات  -وهو: موضِع قََدمِي الرب-أن يطلعهم عليه، أحاط كرسيه 

واألرض على َسَعتِهما وِعظَِمهما، وال يُْثقِلُه أو يشق عليه حفظهما، وهو الَعلي  

 ته وقْدِره وقْهِره، العظيم في ملكه وسلطانه.بذا

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

هذه اآلية تمأل القلب مهابة من هللا وعظمته وجالله وكماله، فهي تدل على أن 

هللا تعالى متفرد باأللوهية والسلطان والقدرة، قائم على تدبير الكائنات في كل 

أمور خلقه، وهو مالك كل شيء في السموات  لحظة، ال يغفل عن شيء من

واألرض، ال يجرأ أحد على شفاعة بأحد إال بإذنه، ويعلم كل شيء في الوجود، 

ويحيط علمه بكل األمور وأوضاع الخالئق دقيقها وعظيمها، ويظل بالرغم من 

التدبير للخالئق والعلم المحيط باألشياء هو العلي الشأن، القاهر الذي ال يغلب، 

ظيم الملك والقدرة على كل شيء سواه، فال موضع للغرور، وال محل الع

 لعظمة أمام عظمة هللا تعالى.

لَنِي وفي الصحيح عن أبي هريرة ِ  َرسولُ  َوكَّ  بِحْفظِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  :وقُلتُ  فأَخْذتُهُ، الطََّعامِ  ِمنَ  يَْحثُو فََجَعلَ  آت   فأتَانِي َرَمَضاَن، َزَكاةِ   أَلَْرفََعنَّكَ  وهللاَّ

ِ  َرسولِ  إلى ، إنِّي: قَالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  َحاَجة   ولِي ِعيَال   وَعلَيَّ  ُمْحتَاج 

 أبَا يا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   فَقَالَ  فأْصبَْحُت، عْنه، فََخلَّْيتُ : قَالَ  َشِديَدة ،
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ِ، َرسولَ  يا: قُلتُ : قَالَ  البَاِرَحةَ، أِسيُركَ  فََعلَ  ما هَُرْيَرةَ،  َشِديَدةً، َحاَجةً  َشَكا هللاَّ

 أنَّه فََعَرْفتُ  وَسيَُعوُد، َكَذبََك، قدْ  إنَّه أما: قَالَ  َسبِيلَهُ، فََخلَّْيتُ  فََرِحْمتُهُ، وِعيَااًل،

ِ  َرسولِ  لِقَْولِ  َسيَُعوُد،  يَْحثُو فََجاءَ  فََرَصْدتُهُ، َسيَُعوُد، إنَّه وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولِ  إلى أَلَْرفََعنَّكَ : فَقُلتُ  فأَخْذتُهُ، الطََّعاِم، ِمنَ  : قَالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، وَعلَيَّ  ُمْحتَاج   فإنِّي َدْعنِي  فأْصبَْحُت، َسبِيلَهُ، فََخلَّْيتُ  فََرِحْمتُهُ، أُعوُد، ال ِعيَال 

ِ  لُ َرسو لي فَقَالَ   يا: قُلتُ  أِسيُرَك، فََعلَ  ما هَُرْيَرةَ، أبَا يا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ   قدْ  إنَّه أما: قَالَ  َسبِيلَهُ، فََخلَّْيتُ  فََرِحْمتُهُ، وِعيَااًل، َشِديَدةً، َحاَجةً  َشَكا هللاَّ

: فَقُلتُ  فأَخْذتُهُ، الطََّعاِم، ِمنَ  ثُويَحْ  فََجاءَ  الثَّالِثَةَ، فََرَصْدتُهُ  وَسيَُعوُد، َكَذبَكَ 

ِ، َرسولِ  إلى أَلَْرفََعنَّكَ  ات ، ثاََلثِ  آِخرُ  وهذا هللاَّ  تَُعودُ  ثُمَّ  تَُعوُد، ال تَْزُعمُ  أنَّكَ  َمرَّ

ُ  يَْنفَُعكَ  َكلَِمات   أَُعلِّْمكَ  َدْعنِي: قَالَ   إلى أَوْيتَ  إَذا: قَالَ  هَُو؟ ما: قُلتُ  بهَا، هللاَّ

ُ : }الُكْرِسيِّ  آيَةَ  فَاْقَرأْ  اِشَك،فِرَ   ،[355: البقرة{ ]القَي ومُ  الَحي   هو إالَّ  إلَهَ  ال هللاَّ

ِ  ِمنَ  َعلَْيكَ  يََزالَ  لَنْ  فإنَّكَ  اآليَةَ، تَْختِمَ  حتَّى  حتَّى شيطَان   يَْقَربَنَّكَ  واَل  َحافِظ ، هللاَّ

ِ  َرسولُ  لي لَ فَقَا فأْصبَْحتُ  َسبِيلَهُ، فََخلَّْيتُ  تُْصبَِح،  ما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  البَاِرَحةَ، أِسيُركَ  فََعلَ  ُ  يَْنفَُعنِي َكلَِمات   يَُعلُِّمنِي أنَّه َزَعمَ  هللاَّ  هللاَّ

 آيَةَ  أْ فَاْقرَ  فَِراِشكَ  إلى أَوْيتَ  إَذا: لِي قَالَ : قُلتُ  هي، ما: قَالَ  َسبِيلَهُ، فََخلَّْيتُ  بهَا،

لِهَا ِمن الُكْرِسيِّ  ُ : }اآليَةَ  تَْختِمَ  حتَّى أوَّ : البقرة{ ]القَي ومُ  الَحي   هو إالَّ  إلَهَ  ال هللاَّ

ِ  ِمنَ  َعلَْيكَ  يََزالَ  لَنْ : لِي وقَالَ  ،[355  تُْصبِحَ  حتَّى شيطَان   يَْقَربَكَ  واَل  َحافِظ ، هللاَّ

 قدْ  إنَّه أما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   فَقَالَ  - الَخْيرِ  علَى شيء   أْحَرصَ  وَكانُوا -

، وهو َصَدقَكَ   اَل،: قَالَ  هَُرْيَرةَ، أبَا يا لَيَال   ثاََلثِ  ُمْنذُ  تَُخاِطبُ  َمن تَْعلَمُ  َكُذوب 

 .شيطَان   َذاكَ : قَالَ 

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

 [معلق: ] المحدث حكم خالصة|  0055: مالرق أو الصفحة

 فتأُخُذ، تَجيءُ  الُغولُ  فكانتِ  لهُ، َسْهوة   في كان أنَّه أيُّوبَ  أبي عنوفي الصحيح 

 أَِجيبي هللاِ، بسمِ : فقُلْ  رأَْيتَها إذا: له فقال السَّالُم، عليه النَّبيِّ  إلى ذلك فشَكا

 النَّبيِّ  إلى فجاء تَُعوَد، أالَّ  فحلَفَتْ  فأَخذها، وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ 

 كَذبَتْ : فقال تَُعوَد، أالَّ  حلَفَتْ : قال أَسيُرَك؟ فَعل ما: له فقال وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى



8 
 

تَْيِن، ذلك ففَعل. عائدة   وهي  ويَجيءُ  تَُعوَد، أالَّ  حلَفَتْ  أَخذها كلَّما ثالثًا، أو مرَّ

 تَُعوَد، أالَّ  حلَفَتْ : فيقولُ  أَسيُرَك؟ فَعل ما: فيقولُ  وسلََّم، هعلي هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى

 يَقَرْبكَ  لمْ  قُْلتَهُ  إذا شيئًا أُعلُِّمكَ  إنِّي: له فقالت فأَخذها عائدة ، وهي كَذبَتْ : فيقولُ 

،  فَعل ما: فقال وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  فأتى تقرُؤها، الُكرسيِّ  آيةُ  شيء 

، يَقَربُكَ  ال فإنَّه فاقَرْأها الُكرسيِّ  آيةُ : قالت: فقال ؟أَسيُركَ   النَّبي   لهُ  فقال شيء 

 .َكذوب   وهي صَدقَتْ : السَّالمُ  عليه

 مشكل تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  أيوب أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  292: الرقم أو الصفحة اآلثار

 معكَ  هللاِ  ِكتابِ  ِمن آيَة   أي   أتَْدِري الُمْنِذِر، أبا يايح عن أبي بن كعب وفي الصح

ُ : قُلتُ : قالَ  أْعظَُم؟  ِكتابِ  ِمن آيَة   أي   أتَْدِري الُمْنِذرِ  أبا يا: قالَ . أْعلَمُ  وَرسولُهُ  هللاَّ

ُ : }قُلتُ : قالَ  أْعظَُم؟ معكَ  هللاِ  : قالَ [. 355:البقرة{ ]ومُ القَي   الَحي   هو إالَّ  إلَهَ  ال هللاَّ

ِ : وقالَ  َصْدِري، في فََضَربَ   .الُمْنِذرِ  أبا الِعْلمُ  لِيَْهنِكَ  وهللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  950: الرقم أو الصفحة

 .عنه هللاُ  َرضي ب  َكع بنِ  ألُبيِّ  َعظيَمة   َمنقُبَة  : الَحديثِ  في --5

 يَُخفْ  ولم مصلحة ، فيه كان إذا َوجِههِ  في اإلنسانِ  َمدحِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --3

 .ونحُوه إعجاب   عليه

 .أصحابِهِ  فُضالءَ  العالِمِ  تَبجيلُ : أيًضا َوفيهِ  --2

( 0منع اإلكراه على الدين وَّللا هو الهادي إلى اإليمان ]سورة البقرة ) -81

 [012لى ا 012: اآليات 

 ِ ْشُد ِمَن اْلَغيِّ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِاَّللَّ يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ ال إِْكراهَ فِي الدِّ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم ) ُ َولِيُّ 012فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقى ال اْنفِصاَم لَها َوَّللاَّ ( َّللاَّ

ُجُهْم ِمَن الظُّلُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْولِياُؤُهُم الطَّاُغوُت الَِّذيَن آَمنُوا يُْخرِ 
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يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّلُماِت أُولئَِك أَْصحاُب النَّاِر ُهْم فِيها خالُِدوَن 

(012) 

 التفسير 

الحق البيِّن فال ال إكراه ألحد على الدخول في دين اإلسالم؛ ألنه الدين  - 356

شد من الضالل، فمن يكفر بكل ما  حاجة به إلى إكراه أحد عليه، قد تميز الر 

يعبد من دون هللا ويتبرأ منها، ويؤمن باهلل وحده؛ فقد استمسك من الدين بأقوى 

سبب ال ينقطع للنجاة يوم القيامة، وهللا سميع ألقوال عباده، عليم بأفعالهم، 

 وسيجازيهم عليها.

هللا يتولى الذين آمنوا به، يوفقهم وينصرهم، ويخرجهم من ظلمات  - 357

الكفر والجهل، إلى نور اإليمان والعلم، والذين كفروا أولياؤهم األنداد 

واألوثان، الذين زينوا لهم الكفر، فأخرجوهم من نور اإليمان والعلم إلى 

. ولما ذكر هللا ظلمات الكفر والجهل، أولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون أبًدا

 الفريقين ضرب مثالين على الفريقين فقال:

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أركان من عظيم وركن الكبرى، اإلسالم قواعد من قاعدة اآلية هذه --1

 أن ألحد يسمح وال فيه، الدخول على أحد إكراه يجيز ال فهو ومنهجه، سياسته

 .منه روجالخ على أهله من أحدا يكره

 يحاول ممن وأنفسنا ديننا بها نحمي ومنعة قوة أصحاب كنا إذا يكون وهذا

 لتأمين اضطراريا أمرا الباغية السلطة ضد الجهاد ويكون ديننا، في فتنتنا

 المجال في اإلسالم اعتناق أو التدين قضية وتترك الفتنة، وأمن الدعوة، حرية

 بالحجة ولإلقناع أحسن، هي لتيبا للمجادلة الشعبي أو الجماعي أو الفردي

 .والبرهان

ينِ  فِي إِْكَراهَ  اَل : }وجلَّ  عزَّ  قولِه جبير بن عن سعيدوفي الصحيح  : البقرة{ ]الدِّ

ةً؟: قُْلتُ  األنصاِر، في اآليةُ  هذه نَزلَتْ : قال ،[356 ةً،: قال خاصَّ  كانتِ  خاصَّ
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 في تَجَعلُه ولًَدا ولََدتْ  إنْ  تَنُذُر، ِمْقالتًا أو نَْزرةً، كانت إذا الجاهليَّةِ  في المرأةُ 

ا منهم، وفيهم اإلسالُم، فجاءَ  بَقائِه، طولَ  بذلك تَلتِمسُ  اليَهوِد،  بَنو أُجلِيَتْ  فلمَّ

 عزَّ  هللاُ  فأنَزلَ  عنهم، فسَكتَ  فيهم، وإخوانُنا أبناُؤنا هللاِ، رسولَ  يا: قالوا النَّضيرِ 

ينِ  فِي إِْكَراهَ  اَل : }وجلَّ  ْشدُ  تَبَيَّنَ  قَدْ  الدِّ  فقال ،[356: البقرة{ ]اْلَغيِّ  ِمنَ  الر 

 منكم، فهُم اْختاروكم؛ فإنِ  أصحابَكم، َخيِّروا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ 

 .معهم فأَْجالهم: قال منهم، فهم اْختاروهُم؛ وإنِ 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  جبير بن سعيد:  الراوي

 ثقات رجاله:  المحدث حكم خالصة|  2551: الرقم أو الصفحة اآلثار كلمش

 الشيخين  رجال

 علَى فتَجَعلُ  ِمقالتًا تَكونُ  المرأةُ  كانَتِ :  قالَ  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ  وفي الصحيح

َده أنَّ  ولَد   لَها عاشَ  إن نفِسها ا تَهو   أبناءِ  ِمن فيِهم كانَ  النَّضيرِ  بنو أُجلِيَت فلَمَّ

ُ  فأنزلَ  أبناءنا نََدعُ  ال فَقالوا صارِ األن ينِ  فِي إِْكَراهَ  اَل )  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  تَبَيَّنَ  قَدْ  الدِّ

ْشدُ   ( اْلَغيِّ  ِمنَ  الر 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0290: الرقم أو الصفحة

 رواه الذي المتواتر الحديث في وسلم عليه هللا صلى قولهرض وهذا ال يعا

 «هللا إال إله ال: يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: »هريرة أبي عن األئمة

 هلل الدين ويكون فتنة، تكون ال حتى وقاتلوهم: تعالى قوله من مأخوذ وهو

 شركوم هم العلماء بإجماع بالناس المراد أن فاته لكن[ 122/ 3 البقرة]

 وبالدهم اإلسالم، رسالة حملة ألنهم بالعرب خاص لسبب راجع وهذا. العرب

 .السببين لهذين بحق إكراههم فجاز اإلسالم، منطلق

ا وفي الصحيح عن أبي هريرة ِ  َرسولُ  تُُوفِّيَ  لَمَّ  وكانَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  َرِضيَ  بَْكر   أبو ُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  فَقالَ  الَعَرِب، ِمنَ  َكفَرَ  َمن وَكفَرَ  عْنه، هللاَّ : عْنه هللاَّ
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ِ  َرسولُ  قالَ  وقدْ  النَّاَس؟ تُقَاتِلُ  كيفَ   أُقَاتِلَ  أنْ  أُِمْرتُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ، إالَّ  إلَهَ  ال: يقولوا حتَّى النَّاسَ   بَحقِِّه، إالَّ  ونَْفَسهُ  َمالَهُ  ِمنِّي َعَصمَ  فقَدْ  قالَهَا فَمن هللاَّ

ِ  علَى وِحَسابُهُ  ِ : فَقالَ  هللاَّ قَ  َمن أَلُقَاتِلَنَّ  وهللاَّ اَلةِ  بْينَ  فَرَّ َكاِة، الصَّ َكاةَ  فإنَّ  والزَّ  الزَّ

ِ  الَماِل، َحق   ونَهَا َكانُوا َعنَاقًا َمنَُعونِي لو وهللاَّ ِ  َرسولِ  إلى يَُؤد   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  قالَ  َمْنِعهَا لَىع لَقَاتَْلتُهُمْ  وسلَّمَ  ِ : عْنه هللاَّ  َشَرحَ  قدْ  أنْ  إالَّ  هو ما فََوهللاَّ

 ُ ُ  َرِضيَ  بَْكر   أبِي َصْدرَ  هللاَّ  .الَحق   أنَّه فََعَرْفتُ  عْنه، هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5088: الرقم أو الصفحة

 (00) ومسلم له، واللفظ( 5088) البخاري أخرجه:  التخريج

 .عنه تعالى هللاُ  رِضي بَْكر   أبي فَِضيلةُ : الحديثِ  وفي --5

الةِ  على الزكاةَ  عنه هللاُ  رِضي بَْكر   أبي قِيَاسُ : وفيه --3  .الصَّ

 .النَّوازلِ  في األئمةِ  اجتهادُ : وفيه --2

 الدين وتميز واإليمان الرشد أدلة ظهور على الدين في هإكرا ال آية ودلت --3

 أنواع وأن الحق، دين هو اإلسالم وأن والجهالة، والضالل الغي عن الحق

 .باطلة كلها الكفر

 متولي فاهلل الناس، من آمن من أن على آمنوا الذين ولي هللا آية ودلت --2

 النبي وجود بعد ركف ومن اإليمان، نور إلى الكفر ظلمة من يخرجه أموره،

 من أخرجه كأنه مغويه، فشيطانه المرسل، الداعي وسلم، عليه هللا صلى

 النار، في بالدخول الكفار على الحكم أن على أيضا ودلت. معه هو إذ اإليمان،

 .يفعل عما يسأل وال تعالى، منه عدل هو لكفرهم

 على لواليةا ألن الدين في اإلكراه منع على الدليل بمثابة اآلية وهذه --4

 هللا بتوفيق تكون اإليمان إلى والهداية وحده، تعالى هلل هي والقلوب العقول
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 ينقدح بما الشبهات، من والخروج اآليات في للنظر وإعداده شاء، من تعالى

 .واإلكراه باإلجبار ال الدليل، نور من لنظره

 تعالى، هللا إال اعتقاده على ألحد سلطان وال له ولي ال المؤمن أن: والخالصة

 الحواس وهي لإلنسان هللا وهبها التي الهدايات باستعمال يكون اإليمان وتكوين

 .والدين والعقل

 إلى المؤدية الباطلة المعبودات لتلك إال نفوسهم على سلطان فال الكفار أما --5

 التمتع إلى واالنصراف اإليمان، من قلبه إخالء إلى تقوده التي فهي الطغيان،

 الفواحش في واالسترسال الجاه، أو كالسلطة المعنوية أو لحسيةا بالشهوات

 . والطغيان الظلم أو والمنكرات

 أو متبوع أو معبود من حده العبد به تجاوز ما بأنه: الطاغوت القيم ابن وعرف

 عبد من هللا، لعنه إبليس: خمسة ورؤوسهم كثيرة، الطواغيت: وقال مطاع،

 من الغيب، علم من شيئا ادعى من نفسه، ةعباد إلى الناس دعا من راض، وهو

 ._هللا أنزل ما بغير حكم

 [019( :  آية 0قصة النّمروذ الملك ]سورة البقرة ) -81

ُ اْلُمْلَك إِْذ قاَل إِْبراِهيُم َربَِّي  أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبراِهيَم فِي َربِِّه أَْن آتاهُ َّللاَّ

َ يَأْتِي بِالشَّْمِس ِمَن الَِّذي يُْحيِي َويُِميُت  قاَل أَنَا أُْحيِي َوأُِميُت قاَل إِْبراِهيُم فَإِنَّ َّللاَّ

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن  اْلَمْشِرِق فَأِْت بِها ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكفََر َوَّللاَّ

(019) 

 التفسير 

-غية الذي جادل إبراهيم أعجب من جرأة الطا -أيها النبي-هل رأيت  - 352

في ربوبية هللا وتوحيده، وقد وقع منه ذلك ألن هللا آتاه الُملك  -عليه السالم

فطغى، فبيّن له إبراهيم صفات ربه قائاًل: ربي الذي يحيي الخالئق ويُِميتُها، 

قال الطاغية عناًدا: أنا أُحيي وأُميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عمن أشاء، فأتاه 

بحجة أخرى أعظم، قال له: إن ربي الذي أعبده يأتي  -عليه السالم-إبراهيم 
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بالشمس من جهة المشرق، فأت بها أنت من جهة المغرب، فما كان من 

الطاغية إال أن تحيَّر وانقطع، وُغلب من قوة الحجة، وهللا ال يوفق الظالمين 

 لسلوك سبيله؛ لظلمهم وطغيانهم.

  والسند قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن 

تدل هذه اآلية على جواز تسمية الكافر ملكا إذا آتاه هللا الملك والعّز والّرفعة  -1

في الدنيا، وتدل أيضا على جواز أن ينعم هللا على الكافرين في الدنيا، ثم يحرم 

 منها في اآلخرة، وال يجد إال النار.

ة الحجة، وفي وتدل على إثبات المناظرة وصحة المجادلة في الدين وإقام  --3

القرآن والسنة مواقف كثيرة من هذا الجدال، كما في قصة نوح عليه السالم 

[ إلى قوله: 25 -23/ 11مثال: قالُوا: يا نُوُح قَْد جاَدْلتَنا فَأَْكثَْرَت ِجدالَنا ]هود 

ا تُْجِرُموَن، ألن الجدال في الّدين ال يظهر فيه الفرق بين الحق  َوأَنَا بَِريء  ِممَّ

 باطل إال بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل.وال

وجادل رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم أهل الكتاب، وباهلهم بعد بيان  -2

الحجة.*) المباهلة: المالعنة، ومعنى المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في 

 شيء، فيقولوا: لعنة هللا على الظالم منا.(

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  رأيتُ  لئن جهل   وأب قال  وفي الصحيح عن ابن عباس

 فعل لو فقال قال عنقِه على أطأَ  حتى آلتِينَّه الكعبةِ  عند يُصلِّي وسلَّمَ  عليهِ 

 في مقاعَدهم ورأوا لماتوا الموتَ  تمنَّوا اليهودَ  أنَّ  ولو َعيانًا المالئكةُ  ألخذْتهُ 

 ال لرَجعوا وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  يُباهلون الذين خرج ولو النَّارِ 

 أهاًل  وال مااًل  يجدونَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  2/920: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  برسولِ  تناهَى المشركينَ  أَذى أنَّ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .الدَّعوةِ  أْجلِ  ِمن صبَرَ  ولكنَّه غاية ، أْقصى إلى لَّمَ وس
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 . أعداَءه عليه يُسلِّطُ  وال نَبِيَّه يُِذل   ال ُسبحانه هللاَ  أنَّ : وفيه --3

وتجادل أصحاب رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يوم السقيفة وتدافعوا  -4

ايعة أبي بكر في وتناظروا حتى صدر الحق في أهله، ثم تناظروا أيضا بعد مب

 أهل الردة، إلى غير ذلك مما يكثر إيراده.

 الغدُ  وكان السَّقيفةِ  في بكر   أبو بُويعَ  لما قال مالكٍ  بنِ  أنسِ  عنوفي الصحيح 

 بما عليه وأثنى هللاَ  فحمد بكر   أبي قبل فتكلَّم عمرُ  وقام المنبرِ  على بكر   أبو جلس

 وما كانت ما مقالةً  باألمسِ  لكم قلتُ  كنتُ  قد إني الناسُ  أيها قال ثم أهلُه هو

 أنَّ  أرى كنتُ  ولكني هللاِ  رسولُ  إليَّ  عِهدها عهًدا كانت وال هللاِ  كتاب في وجدتُها

 به هدى الذي كتابَه فيكم أبقى قد وهللاِ  آخَرنا يكون يقول أمَرنا سيُدبِرُ  هللاِ  رسولَ 

 جمع قد هللاَ  وأنَّ  له هللاُ  هداه كان لما هللاُ  هداكم به اعتصمتُم فإن هللاِ  رسولَ 

 هما إذ اثنين وثاني وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  صاحبِ  خيِركم على أمَركم

 ثم السَّقيفةِ  بيعةِ  بعد العامةِ  بيعةَ  بكر   أبا الناسُ  فبايع فبايِعوه فقوموا الغار في

 قد فإني الناسُ  أيها بعد أما قال ثم أهلُه هو بما عليه وأثنى هللاَ  فحمد بكر   أبو تكلم

موني أسأتُ  وإن فأَِعينوني أحسنتُ  فإن بخيِركم ولستُ  عليكم ُولِّيتُ   الصدقُ  فقوِّ

 هللاُ  شاء إن ِعلَّتَه أزيحَ  حتى عندي قوي   منكم والضعيفُ  خيانة   والكذبُ  أمانة  

 في الجهادَ  قوم   يدعُ  ال هللاُ  شاء إن الحقَّ  منه آخذَ  حتى ضعيف   فيكم والقوي  

لِّ  هللاُ  ضربَهم إال هللاِ  يلسب  بالبالء هللاُ  عمَّهم إال الفاحشةَ  قط   قوم   يشيعُ  وال بالذ 

 عليكم لي طاعةَ  فال ورسولَه هللاَ  عصيتُ  فإذا ورسولَه هللاَ  أَطعتُ  ما أَطيعوني

 هللاُ  يرحْمكم صالتِكم إلى قوموا

 والنهاية يةالبدا:  المصدر|  كثير ابن:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1/059: الرقم أو الصفحة

يقِ  بكر   أبي َمناقِبِ  بعضِ  بَيانُ  :الَحديثِ  وفي --5 دِّ  .الصِّ

 .واإلمامةِ  الُحكمِ  لِتَولِّي األصلَحِ  وإْلزامُ  تَقديمُ : وفيه --3
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وَن فِيما لَْيَس لَُكمْ  -5 / 2بِِه ِعْلم  ]آل عمران  وفي قول هللا عز وجل: فَلَِم تَُحاج 

 [ دليل على أن االحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر.66

وأدب المجادلة محدد مرسوم في القرآن الكريم في قوله تعالى: اْدُع إِلى  -6

/ 16َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة، َوجاِدْلهُْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن ]النحل 

135. ] 

وذكر األصوليون في، هذه اآلية: أن إبراهيم عليه السالم، لما وصف ربه  -7

تعالى باإلحياء واإلماتة، قصد إلى الحقيقة، وأما النمرود فلجأ إلى المجاز ومّوه 

على قومه، فسلّم له إبراهيم تسليم الجدل، وانتقل معه إلى أمر ال مجاز فيه، 

 وعارضة بالشمس، فبهت الذي كفر.

ويستفاد من اآلية أيضا أن هللا تعالى ال يشبهه شيء من خلقه، وأن طريق  -7

معرفته: ما في الكون من الدالئل القاطعة على توحيده، ألن أنبياء هللا عليهم 

السالم إنما حاجوا الكفار بمثل ذلك، ولم يصفوا هللا تعالى بصفة توجب التشبيه، 

-00.)تفسير المنير للزحيلي ه عليهوإنما وصفوه بأفعاله واستدلوا بها وبآثار

05/0) 

 [018( :  آية 0قصة العزير وحماره ]سورة البقرة ) -82

ُ بَْعَد  أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلى قَْريٍَة َوِهَي خاِويَةٌ َعلى ُعُروِشها قاَل أَنَّى يُْحيِي هِذِه َّللاَّ

ُ ِمائَةَ عاٍم ثُمَّ بََعثَهُ قالَ  َكْم لَبِْثَت قاَل لَبِْثُت يَْوماً أَْو بَْعَض يَْوٍم  َمْوتِها فَأَماتَهُ َّللاَّ

قاَل بَْل لَبِْثَت ِمائَةَ عاٍم فَاْنظُْر إِلى طَعاِمَك َوَشرابَِك لَْم يَتََسنَّْه َواْنظُْر إِلى ِحماِرَك 

ا تَبَيََّن َولِنَْجَعلََك آيَةً لِلنَّاِس َواْنظُْر إِلَى اْلِعظاِم َكْيَف نُْنِشُزها ثُمَّ نَْكُسوها لَ  ْحماً فَلَمَّ

َ َعلى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر )  (018لَهُ قاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ

 التفسير 

أو هل رأيت ِمْثَل الذي َمرَّ على قرية سقطت سقوفها، وتهدمت  - 352

جدرانها، وهلك سكانها، فأصبحت موحشة ُمْقفرة، قال هذا الرجل متعجبًا: 

رية بعد موتها؟! فأماته هللا مدة مئة عام، ثم أحياه، كيف يحيي هللا أهل هذه الق
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وسأله فقال له: كم مكثت ميتًا؟ قال مجيبًا: مكثت مدة يوم أو بعض يوم. قال له: 

بل مكثت مئة سنة تامة، فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب، فها هو 

والشراب، ذا باق  على حاله لم يتغير، مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام 

وانظر إلى حمارك الميت، ولنجعلك عالمة بينة للناس دالة على قدرة هللا على 

بعثهم، فانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت، كيف نرفعها ونضم 

بعضها إلى بعض، ثم نكسوها بعد ذلك اللحم، ونعيد فيها الحياة، فلما رأى ذلك 

ل معترفًا بذلك: أعلم أن هللا على كل تبين له حقيقة األمر، وعلم قدرة هللا، فقا

 شيء قدير.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

هذه القصة دليل واضح على إمكان البعث بعد الفناء، والحشر بعد النشر من -1

 القبور، والدليل الثابت الذي يمكن أن يحتّج به على البعث في كل زمان ومكان:

: قََرأَ  ثُمَّ  ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُْحَشُرونَ  عباس بن عبدَّللا عن وفي الصحيح 

لَ  بََدْأنَا كما} لُ [ 114: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إنَّا َعلَْينَا َوْعًدا نُِعيُدهُ  َخْلق   أَوَّ  َمن فأوَّ

َماِل،ال َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجال   يُْؤَخذُ  ثُمَّ  إِْبَراِهيُم، يُْكَسى : فأقُولُ  شِّ

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

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  ا فيهم، ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ  فَلَمَّ

قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوفَّْيتَنِي ْبهُمْ  إنْ  َشِهيد ، شيء   ُكلِّ  علَى َوأَْنتَ  عليهم، الرَّ  فإنَّهُمْ  تَُعذِّ

دُ : قالَ  ،[112: المائدة{ ]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإنَّكَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ِعبَاُدَك،  ُمَحمَّ

، يُوُسفَ  بنُ  ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِري   الُمْرتَد ونَ  هُمُ : قالَ  قَبِيَصةَ، عن هللاَّ

وا الَِّذينَ  ُ  َرِضيَ  بَكر   أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكر   أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَد   .عْنه هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0112: الرقم أو الصفحة

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

 .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --3
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 .السَّالم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --2

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --4

يصة   غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخص   قَد هللاَ  أنَّ : وفيه --5  نعَ  بها يَتَميَّز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره،

والّراجح أن الذي مّر على القرية كان من الصّديقين أو األنبياء، والكالم  -3

على هذا  الوجه  الّصحيح مثل لهداية هللا تعالى للمؤمنين، وإخراجهم من 

 الظّلمات إلى النّور، كما كان شأن إبراهيم مع ذلك الكافر.

اليمين على الظّن ال يكون كذبا، وال يوجب كفارة اليمين، وهذا واإلخبار أو  -2

هو المراد عند الحنفية والمالكية والحنابلة )الجمهور( بلغو اليمين الذي عفا هللا 

، وقوله في سورة الكهف:  عنه، أخذا بقوله تعالى: قاَل: لَبِْثُت يَْوماً أَْو بَْعَض يَْوم 

 [ ،12/ 12ْعَض يَْوم  ]الكهف قالُوا: لَبِْثنا يَْوماً أَْو بَ 

إن األنبياء ال يعصمون عن اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو عليه،  -4

 إذا لم يكن عن قصد، كما ال يعصمون عن الّسهو والنسيان.

 وجعل عزيز آية للناس: كان في إماتته مدة مائة عام، ثم إحيائه بعدها. -5

( :   آية 0م ]سورة البقرة )حّب االستطالع عند إبراهيم عليه السال -82

020] 

َوإِْذ قاَل إِْبراِهيُم َربِّ أَِرنِي َكْيَف تُْحِي اْلَمْوتى قاَل أََولَْم تُْؤِمْن قاَل بَلى َولِكْن 

لِيَْطَمئِنَّ قَْلبِي قاَل فَُخْذ أَْربََعةً ِمَن الطَّْيِر فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجَعْل َعلى ُكلِّ َجبٍَل 

َ َعِزيٌز َحِكيٌم ) ِمْنُهنَّ   (020ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعهُنَّ يَأْتِينََك َسْعياً َواْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

 التفسير 

: يا رب أرني -عليه السالم-حين قال إبراهيم  -أيها النبي-واذكر  - 361

ببصري كيف يكون إحياء الموتى؟! قال هللا: أَولم تؤمن بهذا األمر؟ قال 

ت، ولكن زيادة في طمأنينة قلبي، فأمره هللا وقال له: خذ إبراهيم: بلى قد آمن
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، ثم اجعل على كل جبل من الجبال  أربعة من الطير، فاضممهنَّ إليك وقطِّْعهنَّ

التي حولك جزًءا منهن، ثم ناِدهن يأتينك سعيًا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. 

 عه وخلقه.واعلم يا إبراهيم أن هللا عزيز في ملكه، حكيم في أمره وشر

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

هذه القصة دليل آخر على إثبات قدرة هللا على إحياء الموتى، مهما تالشت  -1

أجزاؤها، وتفتت ذراتها، وتطاول الزمان على موتها. ولم يكن إبراهيم عليه 

تجربة الحسيّة السالم شاّكا في القدرة اإللهية على ذلك، وإنما ليثبت االعتقاد بال

أو الخبر والمعاينة، وهذا يشير إلى أهمية العلم التجريبي، واالختبارات 

 العملية، لمعرفة كيفية تركيب األشياء.

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  نَْحنُ : قالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 تُْؤِمنْ  أََولَمْ  قالَ  الَمْوتَى تُْحيِي كيفَ  ِرنِيأَ  َربِّ : }قالَ  إذْ  إْبَراِهيمَ  ِمن بالشَّكِّ  أََحق  

ُ  ويَْرَحمُ [ 361: البقرة{ ]قَْلبِي لِيَْطَمئِنَّ  ولَِكنْ  بَلَى قالَ   يَأِْوي كانَ  لقَدْ  لُوطًا، هللاَّ

، ُرْكن   إلى ْجنِ  في لَبِْثتُ  ولو َشِديد   .الدَّاِعيَ  أَلََجْبتُ  يُوُسُف، لَبِثَ  ما طُولَ  السِّ

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

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

 .وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  تواُضعِ  ُحسنُ : الحديث وفي --5

 ..المصائِب على َصْبره على والثناء السَّالم عليه يُوسفَ  فَضلُ  --3

لوات هللا عليهم مثل هذا الّشك، فإنه كفر، وال يجوز على األنبياء ص -3

واألنبياء متفقون على اإليمان بالبعث، وقد أخبر هللا تعالى أن أنبياءه وأولياءه 

ليس للشيطان عليهم سبيل، فقال: إِنَّ ِعباِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلطان  ]اإلسراء 

لم يكن له عليهم  [ ، وقال الشيطان: إال عبادك منهم المخلصين، وإذا65/ 17

 سلطنة، فكيف يشككهم؟!
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وإنما سأل إبراهيم عليه السالم أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد  -2

تفريقها، وإيصال األعصاب والجلود بعد تمزيقها، فأراد أن يترقى من علم 

اليقين إلى علم اليقين، فقوله: أَِرنِي َكْيَف طلب مشاهدة الكيفية، وليس اختبار 

 ة اإللهية على اإلحياء أو اإلنشاء.القدر

ثم إنه طلب طمأنينة القلب: وهي أن يسكن فكره في الشيء المعتقد، ليتبيّن  -4

 الفرق بين المعلوم برهانا والمعلوم عيانا.

ولقد ذهبت كلمة إبراهيم مثال بين الناس عند التصديق بالشيء، وطلب التأّكد -5

ا يؤكد الوعد أو القول أو الفعل من حصول الفعل، فيطلب الشخص من غيره م

 قائال: َولِكْن لِيَْطَمئِنَّ قَْلبِي مع توافر الثقة واالئتمان.

وطلب إبراهيم وجيه، وبخاصة في عصرنا، حيث كثرت الشكوك، وسخر  -6

بعض الناس من احتمال بعث األجساد واألرواح التي مات أصحابها في البّر 

لسنين، وكثرة ماليين البشر من بدء والبحر والجّو، على مدى مرور آالف ا

الخليقة إلى يوم القيامة، فكان هذا الطلب في محله ليخرس األلسنة، ويطمئن 

 األفئدة، ويزيل الشكوك في المعتقدات.

وهو أيضا مثال ثالث لوالية هللا تعالى للمؤمنين، وإخراجه إياهم من  -7

 الظلمات إلى النور، وهو كالذي قبله من آيات البعث. 

وهو محاّجة من آتاه هللا الملك إلبراهيم، للّداللة على  المثال األول:*وكان 

 وجود هللا، 

 : إماتة العزير مائة عام،*والمثال الثاني

 : إماتة أربعة من الطيور. والمثال الثالث* 

مثال واحد في إثبات الّربوبيّة ومثالين في إثبات البعث أن  والحكمة في ذكر -9

 ر من منكري األلوهيّة.منكري البعث أكث
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وأرشد قوله تعالى: أََولَْم تُْؤِمْن إلى ما ينبغي لإلنسان أن يقف عنده، فال  -2

يتعداه إلى ما ليس من شأنه. وفي هذا اإلرشاد لخليل الرحمن تأديب للمؤمنين 

كافة، ومنع لهم عن التّفكر في كيفية التّكوين، وشغل نفوسهم بما استأثر هللا 

 يليق بهم البحث عنه. تعالى به، فال

أن الطّير أقرب إلى اإلنسان،  والحكمة في اختيار الطير على غيره: -50

وأجمع لخواص الحيوان، ولسهولة إجراء التجربة عليها، وألن الطير أكثر 

.)تفسير نفورا من اإلنسان في الغالب، فإتيانها بمجرد الدعوة أبلغ في المثل

 (10/0المنير للزحيلي 

 025( : اآليات 0نفاق في سبيل َّللا وآدابه ]سورة البقرة )ثواب اإل -89

 [021الى 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنابَِل فِي ُكلِّ  َمثَُل الَِّذيَن يُْنفِقُوَن أَْموالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ واِسعٌ  ُ يُضاِعُف لَِمْن يَشاُء َوَّللاَّ ( الَِّذيَن 025َعلِيٌم ) ُسْنبُلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َوَّللاَّ

ِ ثُمَّ ال يُْتبِعُوَن ما أَْنفَقُوا َمنًّا َوال أَذًى لَُهْم أَْجُرُهْم  يُْنفِقُوَن أَْموالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

( قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغفَِرةٌ َخْيٌر 020ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن )

ُ َغنِيٌّ َحلِيٌم )ِمْن َصدَ  ( يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تُْبِطلُوا 020قٍَة يَْتبَُعها أَذًى َوَّللاَّ

ِ َواْليَْوِم  َصَدقاتُِكْم بِاْلَمنِّ َواأْلَذى َكالَِّذي يُْنفُِق مالَهُ ِرئاَء النَّاِس َوال يُْؤِمُن بِاَّللَّ

تُراٌب فَأَصابَهُ وابٌِل فَتََرَكهُ َصْلداً ال يَْقِدُروَن  اآْلِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفواٍن َعلَْيهِ 

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلكافِِريَن ) ا َكَسبُوا َوَّللاَّ  (021َعلى َشْيٍء ِممَّ

 التفسير 

َمثَل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حبة  - 361

، في كل سنبلة منها مئة حبة، يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت سبع سنابل

وهللا يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده، فيعطيهم أجرهم دون حساب، وهللا 

 واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق المضاعفة.
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الذين يبذلون أموالهم في طاعة هللا ومرضاته يُْتبعون بذلهم بما يبطل  - 363

لهم ثوابهم عند ربهم، وال خوف  ثوابه من الَمنِّ على الناس بالقول أو الفعل،

 عليهم فيما يستقبلونه، وال هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم.

قول كريم تُدِخل به السرور على قلب مؤمن، وعفو عمن أساء إليك؛  - 362

أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمنِّ على المتصدَّق عليه، وهللا غني عن عباده، 

 حليم ال يعاجلهم بالعقوبة.

يا أيها الذين آمنوا باهلل واتبعوا رسوله، ال تفسدوا ثواب صدقاتكم بالَمنِّ  - 364

على المتصدَّق عليه وإيذائه، فإن َمثَل من يفعل ذلك َمثُل الذي يبذل أمواله 

بقصد أن يراه الناس ويمدحوه، وهو كافر ال يؤمن باهلل وال بيوم القيامة وما فيه 

ثَُل حجر أملس فوقه تراب، فأصاب ذلك الحجر من ثواب وعقاب، فَمثَُل هذا مَ 

مطر غزير، فأزاح التراَب عن الحجر وتركه أملس ال شيء عليه، فكذلك 

الُمراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم وال يبقى منها عند هللا شيء، وهللا ال 

 يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم.

 نبوية صحيحة المتن والسند قرآن تفسره سنة 

تضمنت اآلية بيان مثال لشرف النفقة في سبيل هللا، والتحريض والحّث  -1

على اإلنفاق في سبيل هللا، إما عن طريق حذف مضاف تقديره: مثل نفقة الذين 

 ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حبة، وإما بطريق آخر: مثل الذين

في األرض حبة، فأنبتت الحبة سبع سنابل، ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع 

فشبه المتصّدق بالزارع، وشبّه الصدقة بالبذر، فيعطيه هللا بكل صدقة له 

 سبعمائة حسنة.

وهي تشمل اإلنفاق المندوب إليه، والواجب أيضا ألن سبل هللا كثيرة، وال  -3

نفاق في حاجة للقول: بأنها نزلت قبل آية الزكاة، ثم نسخت بآية الزكاة ألن اإل

 سبيل هللا مندوب إليه في كّل وقت.
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ِ  َسبيلِ  في َوأَْنفِقُوا} ، ُحَذْيفَةَ بن اليمان َعنْ وفي الصحيح   بأَْيِديُكمْ  تُْلقُوا واَل  هللاَّ

 .النَّفَقَةِ  في نََزلَتْ : قَالَ { التَّْهلَُكةِ  إلى

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1152: الرقم أو الصفحة

وِم، بَمدينةِ  كنَّا وفي  الصحيح عن أبي أيوب األنصاري  َصفًّا إلينا فأخَرجوا الر 

وِم، ِمن َعظيًما  عامر   بنُ  ُعْقبةُ  ِمصرَ  أهلِ  وعلى أكثُر، أو ِمثلُه وَخَرجَ  الر 

 َصفِّ  على الُمسلمينَ  ِمن َرُجل   لَ فَحمَ  وسلم عليه هللا صلي هللاِ  رسولِ  صاِحبُ 

ومِ   إلى بيَِدكَ  تُلقي! هللاِ  ُسبحانَ : وقالوا النَّاُس، به فصاح فيهم، َدَخلَ  حتى الر 

، أي وبَ  أبو فقام! التَّهلُكِة؟ لونَ  إنَّكم النَّاُس، أي ها: فقال األنصاري   اآليةَ  هذه تَتأوَّ

ا إنَّا األنصاِر، َمعشرَ  فينا اآليةُ  ههذ نََزلَتْ  إنَّما التَّأْويِل؛ هذا على  هللاُ  أَعزَّ  لمَّ

ا لبعض   بعُضنا قُْلنا ناصريه، وَكثَّرَ  اإلسالَم،  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  ِمن ِسّرً

 أقَْمنا فلو ناصريه، وَكثَّرَ  اإلسالَم، أَعزَّ  قد هللاَ  وإنَّ  ضاعْت، قد أْموالَنا إنَّ : وسلَّمَ 

 يَُرد   وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى نَبيِّه على هللاُ  فأنَزلَ  منَّا، ضاع ما ْحنافأصلَ  أْموالِنا، في

ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا: }قُْلنا ما علينا  إِنَّ  َوأَْحِسنُوا التَّْهلَُكةِ  إِلَى بِأَْيِديُكمْ  تُْلقُوا َواَل  هللاَّ

 َ  أْموالِنا، في اإلقامةَ  هلُكةُ التَّ  فكانتِ  ،[125: البقرة{ ]اْلُمْحِسنِينَ  يُِحب   هللاَّ

 حتى هللاِ، َسبيلِ  في شاخًصا أي وبَ  أبو زال وما: قال الَغزَو، وتَْرَكنا وإصالَحها،

ومِ  بأرضِ  ُدفِنَ   .الر 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  األنصاري أيوب أبو:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  00/108: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 صحيح

 القسطنطينيَِّة، نريدُ  المدينةِ  منَ  َغزونا: قال عمرانَ  أبي أسلمَ  عنوفي الصحيح 

حمنِ  عبدُ  الجماعةِ  وعلى ومُ  الوليِد، بنِ  خالدِ  بنُ  الرَّ  بحائطِ  ظُهوِرهم ُملِصقو والر 

، على رجل   فحملَ  المدينِة، ُ  إالَّ  إلَهَ  ال َمه َمه: النَّاس فقالَ  العدوِّ  بيدْيهِ  يلقي ،هللاَّ

ا األنصارِ  معشرَ  فينا اآليةُ  هِذهِ  نزلت إنَّما: " أي وبَ  أبو فقالَ  التَّهلُكِة، إلى  لمَّ

ُ  نصرَ  ُ  فأنزلَ  ،" ونصلُحها أموالِنا في نقيمُ  هلمَّ : قلنا اإلسالمَ  وأْظهرَ  نبيَّهُ، هللاَّ  هللاَّ
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ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا: تعالى  إلى باأليدي فاإللقاءُ  التَّْهلَُكةِ  إِلَى بَأَْيِديُكمْ  تُْلقُوا َواَل  هللاَّ

 يَزل فلَم: عمرانَ  أبو قالَ  ،" الِجهادَ  ونَدعَ  ونُصلَِحها أموالِنا في نقيمَ  أن التَّهلُكةِ 

ِ  سبيلِ  في يجاِهدُ  أي وبَ  أبو  بالقسطنطينيَّةِ  دفنَ  حتَّى هللاَّ

 داود أبي صحيح:  المصدر | األلباني:  المحدث|  عمران أبو أسلم:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0150: الرقم أو الصفحة

 .والعَملِ  الِعلمِ  في وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  صحابةِ  فضلُ : الحديثِ  وفي --5

 .والهَوانَ  الهاَلكَ  تَرِكه في وأنَّ  هللاِ، سبيلِ  في الجهادِ  فضلُ : وفيه --3

 .يَنبغي ال وقتِه عن تأخيَره وأنَّ  إليه، الحاجةِ  قتَ و الِعلمِ  بيانُ : وفيه --2

وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها، واقتضت  -2

 ُ هذه اآلية أن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف، ثم دّل قوله تعالى: َوهللاَّ

 سبعمائة ضعفيُضاِعُف لَِمْن يَشاُء على أنه تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من 

ُ  يَُكفِّرُ  إْساَلُمهُ، فََحُسنَ  الَعْبدُ  أْسلَمَ  إَِذا وفي الصحيح  عن أبي سعيد الخدري  هللاَّ

 إلى أْمثَالِهَا بَعْشرِ  الَحَسنَةُ : القَِصاصُ  ذلكَ  بَْعدَ  وكانَ  َزلَفَهَا، كانَ  َسيِّئَة   ُكلَّ  عْنه

، ِمئَةِ  َسْبعِ  يِّئَةُ  ِضْعف  ُ  يَتََجاَوزَ  أنْ  إالَّ  بِمْثلِهَا والسَّ  .َعْنهَا هللاَّ

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

 الحديث شرح[ |  معلق: ] المحدث حكم خالصة|  15: الرقم أو الصفحة

 وأخرجه له، واللفظ( 15) الجزم بصيغة معلقاً  البخاري أخرجه:  التخريج

 يسير اختالفب( 1889) النسائي موصوالً 

 أو كانت صغائرَ  المعاصي، ِمن قبله ما يهِدمُ  الحقيقيَّ  اإلسالمَ  أنَّ : الحديثِ  وفي

 .والُغفرانِ  للعفوِ  قابلة   الشِّركِ  عدا كبيرة   كلَّ  وأنَّ  كبائَر،

ِ  َعْبدَ  أنَّ وفي الصحيح عن   ِ  َرسولُ  أُْخبِرَ : قَالَ  ،َعْمٍرو بنَ  َّللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ : أقُولُ  أنِّي لََّم،وس  قدْ : له فَقُلتُ  ِعْشُت، ما اللَّْيلَ  وأَلَقُوَمنَّ  النَّهَاَر، أَلَُصوَمنَّ  وهللاَّ
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ي أْنتَ  بأَبِي قُلتُهُ   وُصمْ  ونَْم، وقُمْ  وأَْفِطْر، فَُصمْ  ذلَك، تَْستَِطيعُ  ال فإنَّكَ : قَالَ  وأُمِّ

، ثاََلثَةَ  الشَّْهرِ  ِمنَ  ْهِر، ِصيَامِ  ِمْثلُ  وذلكَ  أْمثَالِهَا، بَعْشرِ  ةَ الَحَسنَ  فإنَّ  أيَّام  : قُلتُ  الدَّ

 أُِطيقُ  إنِّي: قُلتُ  يَوَمْيِن، وأَْفِطرْ  يَْوًما فَُصمْ : قَالَ  ذلَك، ِمن أْفَضلَ  أُِطيقُ  إنِّي

 ،السَّاَلمُ  عليه َداُودَ  ِصيَامُ  فَذلكَ  يَْوًما، وأَْفِطرْ  يَْوًما فَُصمْ : قَالَ  ذلَك، ِمن أْفَضلَ 

يَاِم، أْفَضلُ  وهو  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   فَقَالَ  ذلَك، ِمن أْفَضلَ  أُِطيقُ  إنِّي: فَقُلتُ  الصِّ

 .ذلكَ  ِمن أْفَضلَ  ال وسلََّم؟

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5822: الرقم أو الصفحة

ي هذه اآلية دليل على أن اتّخاذ الزرع من أعلى الحرف التي يتّخذها وف -4

 الناس، والمكاسب التي يشتغل بها العمال، ولذلك ضرب هللا به المثل، فقال:

 َمثَُل الَِّذيَن يُْنفِقُوَن أَْموالَهُْم.

 ِمن ما  عن النّبي صلّى َّللا عليه وسلّم: مالك بن أنس عن  صحيحال  وفي

 إاِلَّ  بَِهيَمة ، أَوْ  إِْنَسان   أَوْ  طَْير   منه فَيَأُْكلُ  َزْرًعا، يَْزَرعُ  أَوْ  َغْرًسا، ْغِرسُ يَ  ُمْسلِم  

 .َصَدقَة   به له كانَ 

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

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

 (5110) ومسلم ،(0000) يالبخار أخرجه:  التخريج

سبب لرضوان هللا، كما رضي هللا  اإلنفاق في سبيل َّللا دون مّن وال أذى -5

ورسوله عن عثمان الذي جهز جيش العسرة، وجاء بألف دينار ووضعها بين 

 يدي رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم،

ُ  َرِضيَ  ُعْثَمانَ  أنَّ وفي الصحيح  : وقالَ  عليهم، َرفَ أَشْ  ُحوِصرَ  ِحينَ  عْنه َّللاَّ

َ، أَْنُشُدُكمُ   أنَّ  تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  أَْصَحابَ  إالَّ  أَْنُشدُ  واَل  هللاَّ

ِ  َرسولَ   أَلَْستُمْ  فََحفَْرتُهَا، الَجنَّةُ؟ فَلَهُ  ُروَمةَ  َحفَرَ  َمن: قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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قُوهُ : قالَ  فََجهَّْزتُهُْم، الَجنَّةُ؟ فَلَهُ  الُعْسَرةِ  َجْيشَ  َجهَّزَ  َمن: قالَ  أنَّهُ  تَْعلَُمونَ   بما فََصدَّ

 وَغْيُرهُ  الَواقِفُ  يَلِيهِ  وقدْ  يَأُْكلَ  أَنْ  ولِيَهُ  َمن علَى ُجنَاحَ  ال: وْقفِهِ  في ُعَمرُ  وقالَ  قالَ 

 .لُِكلٍّ  واِسع   فَهو

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  حدثالم|  عفان بن عثمان:  الراوي

 عمر قال: وقوله[ ]معلق: ] المحدث حكم خالصة|  0229: الرقم أو الصفحة

 الحديث شرح[ |  آخر موضع في وصله وقد معلق،... 

 َغْيُره به يَنتفِعُ  كما بوْقفِه يَنتفِعَ  أنْ  للواقِفَ  أنَّ : الحديثِ  وفي

 عليه هللاُ  صلَّى النَّبِيِّ  إلى ُعثمانُ  اءج سمرة بن عبدالرحمنوفي الصحيح  عن 

 الُعسرِة، جيشَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبِي   جهَّزَ  حينَ  ثَوبِه في دينار   بأْلفِ  وسلَّمَ 

 عليه هللاُ  صلَّى النَّبِي   فَجَعلَ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبِيِّ  ِحجرِ  في فَصبَّها: قال

ُدها اليوِم؟ بعدَ  َعِملَ  ما َعفَّانَ  ابنَ  َضرَّ  ما: ويقولُ  ِدهبيَ  يُقَلِّبُها وسلَّمَ   .ِمراًرا يَُردِّ

:  المصدر|  األرناووط شعيب:  المحدث|  سمرة بن عبدالرحمن:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  51/550: الرقم أو الصفحة السنة شرح تخريج

 حسن إسناده

هو لمن ال يتبع إنفاقه منّا وال أذى  وهذا الرضا اإللهي والثواب العظيم إنما -6

ألن المّن واألذى مبطالن لثواب الصدقة، كما أخبر تعالى: يا أَي هَا الَِّذيَن آَمنُوا 

 ال تُْبِطلُوا َصَدقاتُِكْم بِاْلَمنِّ َواأْلَذى.. 

ُ  ينظرُ  ال ثالثة   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر  يومَ  إليهم وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

لةُ  والمرأةُ  ، لوالَِديهِ  العاق   ؛ القيامةِ  ي وثُ  ، المترجِّ  يدُخلونَ  ال وثالثة   ، والدَّ

 أعطى بما والمنَّانُ  ، الخمرِ  على والمدِمنُ  ، لوالَِديهِ  العاق  : الجنَّةَ 

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

 |  صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0125: الرقم أو الصفحة

 (2590) وأحمد له، واللفظ( 0120) النسائي أخرجه:  التخريج
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 األفعالِ  عنِ  واالبتعادِ  هللاِ، رحمةَ  تَجلِبُ  الَّتي األفعالِ  في الترغيبُ  :الحديثِ  وفي

 . وجلَّ  عزَّ  هللاِ  َسَخطَ  تجلِبُ  الَّتي

اقه على المنفق عليه، وإنما على المرء أن يريد وجه هللا تعالى وثوابه بإنف -7

ِ، ال نُِريُد ِمْنُكْم َجزاًء َوال  وال يرجو منه شيئا، قال تعالى: إِنَّما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاَّ

 [ .2/ 76ُشُكوراً ]اإلنسان 

َ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  ينزلُ  القيامةِ  يومُ  كانَ  إذا وتعالى تباَرك هللاَّ

ة   كل  وَ  بينَهم ليقضيَ  العبادِ  إلى لُ  جاثية   أمَّ  القرآنَ  جمعَ  رجل   بِه يدعو من فأوَّ

ُ  فيقولُ  المالِ  كثيرُ  ورجل   هللاِ  سبيلِ  في يقتَتِلُ  ورجل    ما أعلِّْمكَ  ألم للقارئِ  هللاَّ

 أقومُ  كنتُ  قالَ  ُعلِّمتَ  فيما عملتَ  فماذا قالَ  ربِّ  يا بلى قالَ  رسولي علَى أنزلتُ 

ُ  فيقولُ  لنَّهارِ ا وآناءَ  اللَّيلِ  آناءَ  بِه ُ  له ويقولُ  كَذبتَ  المالئِكةُ  وتقولُ  كَذبتَ  لَه هللاَّ  هللاَّ

ُ  فيقولُ  المالِ  بصاحبِ  ويؤتى ذلكَ  قيلَ  فقد قارئ   فالن   يقالَ  أن أردتَ  بل  ألم هللاَّ

عْ   فيما عِملتَ  فماذا قالَ  ربِّ  يا بلى قالَ  أحد   إلى تحتاجُ  أدْعكَ  لم حتَّى عليكَ  أوسِّ

حمَ  أصلُ  كنتُ  لَ قا آتيتُك ُ  فيقولُ  وأتصدَّقُ  الرَّ  لَه المالئِكةُ  وتقولُ  كَذبتَ  لَه هللاَّ

ُ  ويقولُ  كَذبتَ   قُتلَ  بالَّذي ويُؤتى ذلكَ  قيلَ  وقد َجواد   فالن   يقالَ  أن أردتَ  بل هللاَّ

ُ  فيقولُ  هللاِ  سبيلِ  في  لتُ فقات سبيلِك في بالِجهادِ  أُِمرتُ  فيقولُ  قُتلتَ  ماذا في لَه هللاَّ

ُ  فيقولُ  قُتلتُ  حتَّى ُ  ويقولُ  كذبتَ  المالئِكةُ  لَه وتقولُ  كذبتَ  لَه هللاَّ  أن أردتَ  بل هللاَّ

ُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  ضربَ  ثمَّ  ذلكَ  قيلَ  فقد جريء   فالن   يقالَ   علَى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

لُ  الثَّالثةُ  أولئِك هريرةَ  أبا يا فقالَ  ُركبتي  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  الرِّ

 هي إنَّما تعالى، هللاِ  سبيلِ  في ادِ الجه فْضلِ  في الواردةَ  الُعموماتِ  أنَّ : وفيه --3

 .تعالى هللاِ  وْجهَ  به أراد لَمن
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 كل ه الخيراِت، ُوجوهِ  في والُمْنفِقين الُعلماءِ  على الواردَ  الثَّناءَ  أنَّ : وفيه --2

 َشيء   يَشوبُه ال ُمْخلًِصا، تعالى، هللاِ  وْجهِ  ابتغاءَ  كلَّه ذلك فَعلَ  َمن على محمول  

ياءِ  من معِة،وال الرِّ  .ذلك ونحوِ  س 

ومن طلب بعطائه الجزاء والشكر والثناء، كان صاحب سمعة ورياء. قال   -2

[ ، أي ال تعط 6/ 74ابن عباس: في قوله تعالى: َوال تَْمنُْن تَْستَْكثُِر ]المدثر 

 عطية تلتمس بها أفضل منها.

ُ  قالَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة َركاءِ  نَىأغْ  أنا: وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ  َعنِ  الش 

ْرِك،  .وِشْرَكهُ  تََرْكتُهُ  غيِري، َمِعي فيه أْشَركَ  َعَماًل  َعِملَ  َمن الشِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0891: الرقم أو الصفحة

ياءَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي  .تُقبَلُ  ال فإِنَّها الِعباَدةَ؛ شاَركَ  إِذا الرِّ

المّن من الكبائر، والمّن: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها،  -6

 مثل أن يقول: قد أحسنت إليك، ونعشتك ونحوه، وقال بعضهم: المّن:

 التحّدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. ودليل كونه من الكبائر:

ُ  يَُكلُِّمهُمُ  ال ثاَلثَة    لغفاريعن أبي ذر ا ما ثبت في صحيح مسلم : القِياَمةِ  يَومَ  هللاَّ

 واْلُمْسبِلُ  الفاِجِر، بالَحلِفِ  ِسْلَعتَهُ  واْلُمنَفِّقُ  َمنَّهُ، إالَّ  شيئًا يُْعِطي ال الذي الَمنَّانُ 

ُ  يَُكلُِّمهُمُ  ال ثاَلثَة  : رواية وفي. إزاَرهُ  يِهمْ  وال إليِهم يَْنظُرُ  وال هللاَّ  َعذاب   ولَهُمْ  يَُزكِّ

 .ألِيم  

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  502: الرقم أو الصفحة

دَ  حيثُ  واإلْسباِل، الكاذبِ  والحلِفِ  المنِّ  من التَّحذيرُ  :الحديثِ  وفي  المنَّانُ  تُوعِّ

 .الُعقوبةِ  دِّ بأش والُمْسبِلُ  َكِذبًا والحالِفُ 
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واألذى: السب والتشكي، وهو أعم من المّن ألن المّن جزء من األذى، لكنه 

 نص عليه لكثرة وقوعه.

والمن واألذى هادم للفائدة المقصودة من الصدقة ومبطل لها: وهو تخفيف 

 بؤس المحتاجين ودفع غائلة الفقر عنهم.

 ة: ضمن هللا له األجر،جعل هللا تعالى ثواب النفقة في سبيله أمورا ثالث -7

القول المعروف خير من صدقة األذى، والقول المعروف: هو الدعاء  -2

 والتأنيس والترجية بما عند هللا. وهذا فيه أجر، وال أجر فيها،

 أن المعروفِ  منَ  وإنَّ  صدقة   معروف   كل    وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

 أخيكَ  إناءِ  في دْلِوكَ  ِمن تُفِرغَ  وأن طَلق   بوْجه   أخاكَ  تلقَى

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5820: الرقم أو الصفحة

 وأحمد ،(5820) والترمذي مختصراً،( 2005) البخاري أخرجه:  التخريج

 .لهما واللفظ( 51922)

يب، ويقابله بالطالقة والتقريب، ليكون أي يتلقى السائل بالبشر والترح-2

ا تُْعِرَضنَّ  مشكورا إن أعطى، ومعذورا إن منع، وهو نظير قوله تعالى: َوإِمَّ

 [ 32/ 17َعْنهُُم اْبتِغاَء َرْحَمة  ِمْن َربَِّك تَْرُجوها، فَقُْل لَهُْم قَْواًل َمْيُسوراً ]اإلسراء 

دقة يتبعها أذى. والمغفرة: وأيضا الفعل المؤدي إلى المغفرة خير من ص-11

 ستر سوء حالة المحتاج، أو التجاوز عن السائل إذا ألّح وأغلظ وجفا.

درء »ودلت آية قَْول  َمْعُروف  َوَمْغفَِرة  على مبدأ مهم عام في الشريعة وهو -11

 « .المفاسد مقدم على جلب المصالح

يؤذي بها، وعبر هللا  ال تقبل الصدقة التي يعلم هللا من صاحبها أنه يمّن أو -13

 تعالى عن عدم القبول وحرمان الثواب باإلبطال.
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والمراد إبطال الصدقة المصحوبة بالمن أو األذى، ال غيرها، فالمن  -12

واألذى في صدقة ال يبطل صدقة غيرها، وإنما يقتصر األمر على حرمان 

 .المرائي والمنان من االنتفاع بصدقته المشتملة على الرياء أو المن

ُ َغنِي  َحلِيم  على تسلية الفقراء، وتعليق قلوبهم بحبل -14 ودل قوله تعالى: َوهللاَّ

الرجاء باهلل الغني الحليم، وتهديد األغنياء وإنذارهم بأن ال يغتروا بحلم هللا 

 وإمهاله إياهم.

صاحب المن واألذى مثل المرائي المنافق، عمل كل منهما باطل ال فائدة  -15

ل له، وال دوام ألثره. وإنما ينمحي بسرعة، كما تعصف الرياح فيه، وال فض

بالغبار الموجود على الحجارة أو الصخور الصلبة الملساء، وتعد أفعال 

المرائي الواجبة أو الخيرية من صالة وصيام وتطوع كلها باطلة، ال تجاه قلبه 

 إلى من يرائيه، ال إلى هللا الصمد الذي يستحق العبادة دون سواه.

ويوصف كل من المرائي والمنّان أيضا بأنه ال يؤمن حقا باهلل وال باليوم -16

اآلخر ألن قصده من فعله مدح الناس له، أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكره 

 الناس أو ليقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية.

إنفاقهم وهو  وال يقدر المرائي الكافر والماّن على االنتفاع بثواب شيء من -17

كسبهم، عند حاجتهم إليه إذ كان لغير هللا، فعبّر عن النفقة بالكسب ألنهم قصدوا 

 بها الكسب.

ا َكَسبُوا تعريض بأن كال من  -12 وفي قوله تعالى: ال يَْقِدُروَن َعلى َشْيء  ِممَّ

الرياء والمن واألذى من صفات الكافرين، ال المؤمنين، فال ينبغي للمؤمنين 

ف بها، وعليهم تجنبها ألن اإلخالص هلل هو من صفات اإليمان، قال االتصا

يَن ]البينة  َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ  [ .5/ 22تعالى: َوما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُُدوا هللاَّ

َ  إنَّ   األشعري الحارث بن الحارث وفي الصحيح عن  َزَكريَّا بنَ  يحيى أمرَ  هللاَّ

 أن كادَ  وإنَّهُ  ، بِها يعَملوا أن إسرائيل بني ويأمرَ  ، بِها يعملَ  أن كلمات   بخمسِ 

 بَني وتَأُمرَ  بها لِتَعَملَ  كلمات ؛ بَخمسِ  أَمَرك هللاَ  إنَّ : عيسى فقال بِها يُْبِطئَ 
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ا بها، يَعَملوا أن إسرائيلَ  ا تَأُمَرهم، أن فإمَّ  إن أخشى: يحيى فقال آُمَرهم، أنْ  وإمَّ

 فامتأََل  المقِدِس، بيتِ  في النَّاسَ  فجَمع أُعذََّب، وأ بي يُخَسفَ  أن بها سبَقتَني

ُرِف، على وقَعدوا المسجدُ   أَعَملَ  أن كلمات   بَخمسِ  أَمرني هللاَ  إنَّ : "فقال الش 

، لُهنَّ : بهنَّ  تَعَملوا أن وآمُركم بِهنَّ  وإنَّ  شيئًا، به تُشِركوا وال هللاَ  تَعبُدوا أن أوَّ

 وِرق ، أو بذهَب   مالِه خالصِ  ِمن عبًدا اشترى رجل   كمثَلِ  باهللِ  أشَرك َمن َمثلَ 

، وأدِّ  فاعَملْ  عَملي، وهذا داري هذه: فقال  غيرِ  إلى ويُؤدِّي يعَملُ  فكان إليَّ

الة، أمركم هللا وإنَّ ! كذلك؟ عبُده يكونَ  أن يَرضى فأي كم سيِِّده،  َصلَّيتُم فإذا بالصَّ

 وآمُركم يَلتفِْت، لم ما صالتِه في عبِده لوجهِ  هَهوج يَنُصبُ  هللاَ  فإنَّ  تَلتَفِتوا؛ فال

ياِم؛ ة   مَعه ِعصابة   في رجل   كمثَلِ  ذلك َمثلَ  فإنَّ  بالصِّ ، فيها ُصرَّ  فكلَّهم ِمسك 

ائمِ  ريحَ  وإنَّ  ريُحها، يُعِجبُه أو يَعَجبُ   المسِك، ريحِ  ِمن هللاِ  عندَ  أطيبُ  الصَّ

دقِة؛ وآمُركم ، أَسره رجل   لِ كمثَ  ذلك مثَلَ  فإنَّ  بالصَّ  عنُقِه، إلى يَده فأوثَقوا العدو 

 منهم، نفَسه ففَدى والكثيِر، بالقليلِ  منكم أَْفديه أنا: فقال ُعنقَه، لِيَضِربوا وقدَّموه

 ِسراًعا أثَِره في العدو   خَرج رجل   كَمثلِ  ذلك َمثلَ  فإنَّ  هللاَ؛ تَذُكروا أن وآُمركم

، ِحصن   على أتى إذا حتَّى  نفَسه يُحِرزُ  ال العبدُ  كذلك منهم، نفَسه فأحَرز َحصين 

 بَخمس   آمُرُكم وأَنا: وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبي   قال". هللاِ  بِذْكرِ  إالَّ  الشَّيطانِ  ِمن

 ُ ، أمَرني هللاَّ  فارقَ  َمن فإنَّهُ  والجَماعةُ، والهجرةُ  والِجهادُ  والطَّاعةُ  السَّمعُ  بِِهنَّ

 ادَّعى ومن يراِجَع، أن إالَّ  ُعنقِهِ  من اإلسالمِ  ِربقةَ  خلَعَ  فقد شبر   قيدَ  الجماعةَ 

ِ  رسولَ  يا: رجل   فقالَ  َجهَنَّم، ُجثى من فإنَّهُ  الجاهليَّةِ  َدعوى  صلَّى وإن هللاَّ

ِ  بَدعوى فادعوا وصاَم، صلَّى وإن: فقالَ  وصاَم؟ اكمُ  الَّذي هللاَّ  المسلِمينَ  سمَّ

ِ  عبادَ  المؤمنيَن،  هللاَّ

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري الحارث بن الحارث:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0920: الرقم أو الصفحة الترمذي صحيح

لُ  المهمَّات، أهم   به اإلشراكِ  وعَدمَ  هللاِ  ِعبادةَ  أنَّ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5  وأوَّ

ساالتِ  جميعِ  في المأموراتِ   .الرِّ

الةِ  تعالى، هللاِ  ِذكرِ  في لتَّرغيبُ ا: وفيه --3 يامِ  والصَّ  وبيانُ  والصدقِة، والصِّ

 .األعمالِ  هذه أْجرِ  عظيمِ 



31 
 

 .تْرِكها ِمن والتحذيرُ  شأنِها، وتعظيمِ  الَجماعةِ  لُزومِ  على الحث  : وفيه --2

( : اآليات 0اإلنفاق لمرضاة َّللا واإلنفاق لغير وجه َّللا ]سورة البقرة ) -88

 [220الى  021

ِ َوتَْثبِيتاً ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنٍَّة  َوَمثَُل الَِّذيَن يُْنفِقُوَن أَْموالَُهُم اْبتِغاَء َمْرضاِت َّللاَّ

ُ بِما  بَِرْبَوٍة أَصابَها وابٌِل فَآتَْت أُُكلَها ِضْعفَْيِن فَإِْن لَْم يُِصْبها وابٌِل فَطَلٌّ َوَّللاَّ

يََودُّ أََحُدُكْم أَْن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ ِمْن نَِخيٍل َوأَْعناٍب تَْجِري ( أَ 021تَْعَملُوَن بَِصيٌر )

يَّةٌ ُضَعفاُء  ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنهاُر لَهُ فِيها ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َوأَصابَهُ اْلِكبَُر َولَهُ ُذرِّ

 ُ لَُكُم اآْلياِت لََعلَُّكْم تَتَفَكَُّروَن  فَأَصابَها إِْعصاٌر فِيِه ناٌر فَاْحتََرقَْت َكذلَِك يُبَيُِّن َّللاَّ

(022) 

 التفسير 

ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبًا لرضوان هللا، مطمئنةً أنفُسهم  - 365

بصدق وعد هللا غيَر مكرهة، كمثل بستان على مكان مرتفع طيب، أصابه 

مطر خفيف  مطر فزير، فأنتج ثمًرا مضاعفًا، فان لم يصبه مطر كزير أصابه

فاكتفى به لطيب أرضه، وكذلك نففات المخلصين يقبلها هللا ويضاعف أجرها 

وإن كانت قليلة، وهللا بما تعملون بصير، فال يخفى عليه حال المخلصين 

ثم ضرب تعالى مثااًل يصور به حال  لمرائين، وسيجازي كال بما يستحق.وا

 المنفق ماله رياًء فقال:

يكون له بستان فيه نخل وعنب تجري في خالله  أيرغب أحدكم في أن - 366

المياه العذبة، له فيه من كل أنواع الثمرات الطيبة، وأصاب صاحبَه الِكبَُر 

فأصبح شيًخا ال يقدر على العمل والكسب، وله أبناء صغار ضعفاء ال 

يستطيعون العمل، فأصابت البستاَن ريح شديدة فيها نار شديدة فاحترق البستان 

أحوج ما يكون إليه لكبره وضعف ذريته؟! فحال المنفق ماله رياء  كله، وهو

للناس مثل هذا الرجل؛ يَِرُد على هللا يوم القيامة بال حسنات، في وقت هو أشد 

ما يكون حاجة لها. مثل هذا البيان يبين هللا لكم ما ينفعكم في الدنيا واآلخرة 

 لعلكم تتفكرون فيه.
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 المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة  

في اآليتين مثالن واضحان يوجبان التأمل والتفكر والمقارنة، وال شك بأن  -1

كل مؤمن عاقل يختار الموقف األول، فيجعل نفقته خالصة لوجه هللا، ألنها هي 

 التي تفيده وتحقق له الثواب يوم القيامة، 

ائلة ألن كالم وال يغتر العاقل بمظاهر الدنيا الفانية وسمعتها وشهرتها الز -3

الناس في كل حال مؤذ ومضر، فإن راءى بعمله ذّموه وحسدوه ومقتوه، وقد 

يتهمونه بالتهور والطيش إن كانت نفقته كثيرة، وإن مدحوه فال قيمة وال غناء 

 لمديحهم ألن ما عند هللا خير وأبقى أو أنفع وأخلد.

بالمزيد،  وهللا تعالى بكرمه وفضله ينمي نفقات المخلصين ويكافئهم -2

 كالبستان الذي يثمر ضعفي ثمرته، تقريبا ألذهاننا،

 يَْقبَلُ  واَل  طَيِّب ، َكْسب   ِمن تَْمَرة   بَعْدلِ  تََصدَّقَ  َمن وفي الصحيح  عن أبي هريرة

 ُ َ  وإنَّ  الطَّيَِّب، إالَّ  هللاَّ هُ، أََحُدُكمْ  ييَُربِّ  كما لَِصاِحبِِه، يَُربِّيهَا ثُمَّ  بيَِمينِِه، يَتَقَبَّلُهَا هللاَّ  فَلُوَّ

 .الَجبَلِ  ِمْثلَ  تَُكونَ  حتَّى

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

 وقال[ صحيحه في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  5150: الرقم أو الصفحة

 عن يسار بن سعيد عن دينار ابن عن ورقاء وقال. دينار بن سليمان تابعه: 

 بن مسلم ورواه. وسلم عليه َّللا صلى النبي عن عنه َّللا رضي ريرةه أبي

 عنه َّللا رضي هريرة أبي عن صالح أبي عن وسهيل أسلم بن وزيد مريم أبي

 .وسلم عليه َّللا صلى النبي عن

 (.5051) ومسلم له، واللفظ( 5150) البخاري أخرجه:  التخريج

دقةَ  أنَّ  :وفيه --5  تكونَ  بأن طيِّبةً، كانت إذا إالَّ  تعالى هللاِ  عند تُقبَلُ  ال الصَّ

 .حالل   كسب   وِمن هلل، خالصةً 
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دقةَ  أنَّ : وفيه --3 مُ  ال الصَّ مُ  وإنَّما بحجِمها، تُقوَّ  وبالمالِ  صاحبها، بإخالصِ  تُقوَّ

 .حراًما أو كان حالاًل  منه، خَرَجتْ  الَّذي

الحةَ  األعمالَ  أنَّ : وفيه --2 لُ  الصَّ يَّة ، أجرام   إلى القيامة يومَ  تحوَّ  صورة   لها مادِّ

، وحجم    .حسناتِه ِكفَّةِ  في وتُوَزنُ  العبِد، ميزانِ  في فتوَضعُ  ووزن 

وأما المنفق لغير وجه هللا فيتالشى فضل عمله سراعا في الدنيا، وال يجد له  -4

 ثمرة في اآلخرة.  

ُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  قَالَ  وفي الصحيح  عن عبيد بن عمير  ألْصَحابِ  يَْوًما عْنه، هللاَّ

 له تَُكونَ  أنْ  أَحُدُكمْ  أَيََود  : }نََزلَتْ  اآليَةَ  هِذه تََرْونَ  فِيمَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ 

ُ : قالوا ؟{ َجنَّة    ابنُ  فَقَالَ  نَْعلَُم، ال أوْ  نَْعلَمُ  قُولوا: فَقَالَ  ُعَمرُ  فََغِضبَ  أْعلَُم، هللاَّ

 واَل  قُلْ  أِخي اْبنَ  يا: ُعَمرُ  قَالَ  الُمْؤِمنِيَن، أِميرَ  يا شيء   هامن نَْفِسي في: َعبَّاس  

، َمثاًَل  ُضِربَتْ : َعبَّاس   ابنُ  قَالَ  نَْفَسَك، تَْحقِرْ  ؟ أي  : ُعَمرُ  قَالَ  لَِعَمل   ابنُ  قَالَ  َعَمل 

،: َعبَّاس   ِ  بطَاَعةِ  يَْعَملُ  َغنِيٍّ  لَِرُجل  : ُعَمرُ  قَالَ  لَِعَمل  ، عزَّ  هللاَّ ُ  بََعثَ  ثُمَّ  وجلَّ  له هللاَّ

ْيطَاَن،  .أْعَمالَهُ  أْغَرقَ  حتَّى بالمعاِصي فََعِملَ  الشَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمير بن عبيد:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1109: الرقم أو الصفحة

ةُ  :الحديثِ  وفي --5  ُعمرَ  ِمن منزلتِه وقْربُ  عنهما هللاُ  رِضي عبَّاس   ابنِ  فَْهمِ  قوَّ

 القولِ  على تِلميَذه العالِمِ  وتَحريضُ  صغِره، ِمن له وتقديُمه عنه، هللاُ  رِضي

 .األهليَّةَ  فيه عَرفَ  إذا منه أسن   هو َمن بَحضرةِ 

جلُ  كان إذا أنَّه: وفيه --3  .نفَسه يَحقِرَ  أنْ  له ينبغي ال فإنَّه وفقه   لُبٍّ  ذا الرَّ

مثل ضربه هللا تعالى  -أي الموقف الثاني -ابن عباس وغيره أن هذا روي عن

للكافرين والمنافقين، كهيئة رجل غرس بستانا، فأكثر فيه من الثمر، فأصابه 

فكانت معيشته ومعيشة  -يريد صبيانا بنات وغلمانا -الكبر، وله ذرية ضعفاء

نار، فأحرقته، ولم ذّريته من ذلك البستان، فأرسل هللا على بستانه ريحا فيها 
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يكن عنده قوة، فيغرسه ثانية، ولم يكن عند بنيه خير، فيعودون على أبيهم. 

وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى هللا تعالى يوم القيامة، ليست له كّرة يبعث 

فيرد ثانية، كما ليست عند هذا قوة فيغرس بستانه ثانية، ولم يكن عند من افتقر 

القرطبي سورة البقرة آية  )تفسيرعف ذريته غنّى عنه.  إليه عند كبر سنه وض

 ج(0ص/000(  022)

وقد دل تعليل اإلنفاق بعلتين في آية: َوَمثَُل الَِّذيَن يُْنفِقُوَن أَْموالَهُُم اْبتِغاَء  -5

ِ َوتَْثبِيتاً ِمْن أَْنفُِسِهْم..   على أن نقصد بأعمالنا أمرين:َمْرضاِت هللاَّ

 ان َّللا لذاته، تعبدا له.ابتغاء رضو -أولهما

 تزكية أنفسنا وتطهيرها من الشوائب التي تعوقها عن الكمال، -وثانيهما

 كالبخل والمبالغة في حب المال، وتوطينها على البذل في سبيل هللا.

( ضرب المثل للمخلصين في اإلنفاق 365والخالصة: أن هللا في اآلية ) - -6

ئين، والمؤذين والمنّانين، والقصد هو ( ضرب مثال آخر للمرا366وفي اآلية )

المقارنة والمقابلة بين حال الفريقين، وأن المثل الثاني ليس خاصا باآلخرة أو 

.)تفسير المرائي، وإنما ينطبق أيضا على حال الدنيا فيشمل المنان والمؤذي

 (12/0المنير للزحيلي 

آية   ( :0إنفاق الطيب من األموال ال الخبيث ]سورة البقرة ) -500

022] 

ا أَْخَرْجنا لَُكْم ِمَن اأْلَْرِض  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنفِقُوا ِمْن طَيِّباِت ما َكَسْبتُْم َوِممَّ

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُْنفِقُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه إاِلَّ أَْن تُْغِمُضوا فِيِه َواْعلَُموا أَنَّ  َوال تَيَمَّ

َ َغنِيٌّ حَ   (022ِميٌد )َّللاَّ

 التفسير 

يا أيها الذين آمنوا باهلل واتبعوا رسوله، أنفقوا من المال الحالل الطيب  - 367

الذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات األرض، وال تقصدوا إلى 
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الرديء منه فتنفقوه، ولو أعطي لكم ما أخذتموه إال إذا تغاضيتم عنه مكرهين 

ون هلل ما ال ترضون ألنفسكم؟! واعلموا أن هللا غني على رداءته، فكيف ترض

 عن نفقاتكم، محمود في ذاته وأفعاله.

 ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه، فقال:

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

موضوع اآلية: وجوب اختيار الطيب الجيد من مكاسب األموال عند إنفاقها  -1

سبيل هللا، سواء أكانت من الزكوات الواجبة أم من الصدقات المندوبة ألن  في

القصد هو التقرب إلى هللا تعالى، وادخار الثواب على فعل الخير، وذلك ال 

 يتحقق إال بجياد األموال وأطيبها.

ُموا َواَل  وفي الصحيح عن البراء بن عازب  زلَتن:  قالَ  تُْنفِقُونَ  ِمْنهُ  اْلَخبِيثَ  تَيَمَّ

جلُ  فَكانَ  نخل   أصحابَ  كنَّا األنصارِ  َمعشرَ  فينا  قدرِ  علَى نخلِه من يأتي الرَّ

جلُ  َوكانَ  وقلَّتِه كثرتِه  أهلُ  َوكانَ  المسجدِ  في فيعلِّقُه والقِنوينِ  بالقِنوِ  يأتي الرَّ

فَّةِ   فيسقطُ  بعصاهُ  فضربَه القِنوَ  أتَى جاعَ  إذا أحُدهم فَكانَ  طعام   لَهم ليسَ  الص 

جلُ  يأتي الخيرِ  في يرغبُ  ال ممَّن ناس   َوكانَ  فيأكلُ  والتَّمرُ  البُسرُ   فيهِ  بالقِنوِ  الرَّ

ُ  فأنزلَ  فيعلِّقُه انكسرَ  قد وبالقِنوِ  والَحشفُ  الشِّيصُ   الَِّذينَ  أي هَا يَا وتعالى تباَرك هللاَّ

ا َكَسْبتُمْ  َما طَيِّبَاتِ  ِمنْ  أْنفِقُوا آَمنُوا ُموا َواَل  اأْلْرضِ  ِمنَ  لَُكمْ  نَاأْخَرجْ  َوِممَّ  تَيَمَّ

 أُهديَ  أحَدكم أنَّ  لَو قال فِيهِ  تُْغِمُضوا أنْ  إاِلَّ  بِآِخِذيهِ  َولَْستُمْ  تُْنفِقُونَ  ِمْنهُ  اْلَخبِيثَ 

 حياء   أو إغماض   علَى إالَّ  يأخذهُ  لم أعطَى ما مثلُ  إليهِ 

الترمذي  صحيح:  صدرالم|  األلباني:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0892: الرقم أو الصفحة

 (5900) ماجه وابن له، واللفظ( 0892) الترمذي أخرجه:  التخريج

واآلية خطاب لجميع أمة محمد صلّى هللا عليه وسلّم ، والظاهر أن اآلية  -3

عامة تشمل الزكاة والصدقة، لكن الزكاة األمر فيها على الوجوب، 

ومخصوصة بالقدر المفروض، وأما التطوع فاألمر فيه على الندب، وليس 
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مخصوصا بقدر معين، فيجوز بالقليل وبالكثير، لكن يختار الجيد، وليس القصد 

هو الممتاز، فهو األولى، ولكن الحد األدنى المطلوب هو الوسط، كما قرر 

 (052/0.) البحر المحيط:  الفقهاء في الزكاة

 على أن للوالد أن يأكل من كسب ولده ألنودلت اآلية  -2

ُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى رجل   جاءَ  عمرو بن عبدَّللا: عن وفي الصحيح   وسلَّمَ  علْيهِ  هللاَّ

ِ  رسولُ  وقالَ  ألبيكَ  ومالُكَ  أنتَ  فقالَ  مالي اجتاحَ  أبي إنَّ  فقالَ  ُ  صلَّى هللاَّ  علْيهِ  هللاَّ

 أموالِهم من فَكلوا كسبُِكم أطيبِ  من أوالَدكم إنَّ  وسلَّمَ 

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5920: الرقم أو الصفحة

 ما أموالِهم ِمن وإعطائِهما الَوالَدينِ  إكرامِ  على األبناءِ  حث   :الحديثِ  وفي

 .إليه يَحتاجانِ 

 يشاءُ  لمن يهَبُ  لكم هللاِ  ِهبَةُ  أوالَدكم إنَّ  ؤمنينوفي الصحيح عن عائشة أم الم

كورَ  يشاءُ  لمن يَهبُ  و إناثًا ُكورَ  يََشاءُ  لَِمنْ  َويَهَبُ  إِنَاثًا يََشاءُ  لَِمنْ  يَهَبُ } ، الذ  { الذ 

 إليها احتجتُم إذا لكم أموالُهم و فهم ؛[42: الشورى]

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

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0121: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 ما أموالِهم ِمن وإعطائِهما الوالدينِ  إكرامِ  على األبناءِ  َحث  : الحديثِ  وفي

 . إليه يَحتاجانِ 

 فِيما جاء في صحيح السنة عن عبد َّللا بن عمروالزكاة الزروع محدده كما 

َماءُ  َسقَتِ   .الُعْشرِ  نِْصفُ  بالنَّْضحِ  ُسقِيَ  وما الُعْشُر، َعثَِريًّا كانَ  أَوْ  الُعيُونُ و السَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي
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 صحيحه في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  5190: الرقم أو الصفحة

 [عليه وعلق

 ُسقِيَ  فيما الُعشرُ  وأنَّها والثِّمار، بِ الحبو زكاة فريضةِ  بيانُ : الحديثِ  في --5

 ِمن بآلة   ُسقِيَ  فيما الُعشرِ  ونصفُ  مؤنة ، أو آلة   دون واألنهارِ  والعيونِ  باألمطارِ 

ة   أو ساقية    .نحِوهما أو ِمضخَّ

 ثالثةُ  فيه بغيِرها ونِصفَه بآلة   العامِ  نِصفَ  ُسقِيَ  ما أنَّ  على داللة  : وفيه --3

 .الُعشرِ  أرباعِ 

ةِ  أنَّ  في أصل  : وفيه --2 كاة، في تأثيًرا وخفَّتِها النَّفقةِ  لِشدَّ  أو فيه ُمْؤنةَ  ال فما الزَّ

 .نِصفُه: ُمؤنة   فيه وفيما الُعشُر،: خفيفةً  المؤنةُ  كانتْ 

 الَوِرقِ  ِمنَ  أواق   َخْمسِ  ُدونَ  فِيما ليسَ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

 َخْمَسةِ  ُدونَ  فِيما وليسَ  َصَدقَة ، اإلبِلِ  ِمنَ  َذْود   ْمسِ خَ  ُدونَ  فِيما وليسَ  َصَدقَة ،

 .َصَدقَة   التَّْمرِ  ِمنَ  أْوُسق  

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  890: الرقم أو الصفحة

 .فيهِ  َزكاةَ  فاَل القَليلِ  لمالِ ا عنِ  وَعفُوه اإِلسالمِ  َسماحةُ : الَحديثِ  َوفي --5

كاةِ  أَنِصبةِ  تَقديرُ : وفيهِ  --3 ةِ  في الزَّ  .والتَّمرِ  واإِلبلِ  الفضَّ

 : كتابه في تعالى َّللا وفقه حالق صبحي محمد/  الشيخ قال  --1

 الشرعية واالوزان والمكاييل للمقاييس العصرية اإليضاحات) 

 ( 90-90-95-90وص02ص

 حديث في الواردة أوسق 5 الـ حساب في هللا وفقه قال حيث الزكاة في وهكذا

 وليس: )  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ، قال عنه هللا رضي سعيد أبي

 . ومسلم البخاري رواه(  صدقة أوسق خمسة دون فيما
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 : قال

 . صاع 61=  الوسق

 . أمداد 4=  الصاع

 . غرام 544=  الُمد

 . امغر 3176=  544*  4=  الصاع إذن

 . غرام كيلو 121056=  غرام 121561= 3176*  61=  الوسق

 . غرام كيلو 21059=  121056*  5=  أوسق خمسة إذن

ويالحظ أن اآليات التي تطالب باإلنفاق تختم عادة أو غالبا إما بقوله تعالى:  -4

ُ َغنِي  َحِميد  وذلك يرشدنا إلى ُ واِسع  َعلِيم  أو بقوله: َوهللاَّ أن النفقة جزء مما  َوهللاَّ

أنعم هللا به من رزق على العباد، وأنه تعالى سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا 

 كثيرة، ويخلف المبذول على المنفق ألنه واسع الفضل والرحمة والعطاء  

ويرشدنا أيضا إلى أن القصد هو اختبار الناس فهو ال يأمرهم بالصدقة حين  -5

سر، فكل إنسان مكلف حسب طاقته وقدرته على العوز، وإنما حال السعة والي

)تفسير المنير  اإلنفاق، وهو سبحانه محمود على كل حال، وعلى جميع نعمه،

 (20/0للزحيلي 

( 0تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن ]سورة البقرة ) -505

 [028الى  029: اآليات 

ْيطاُن يَِعُدُكُم اْلفَْقَر َويَأُْمُرُكمْ  ُ  الشَّ ُ يَِعُدُكْم َمْغفَِرةً ِمْنهُ َوفَْضالً َوَّللاَّ بِاْلفَْحشاِء َوَّللاَّ

( يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يَشاُء َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيراً 029واِسٌع َعلِيٌم )

ُر إاِلَّ أُولُوا اأْلَْلباِب ) كَّ  (028َكثِيراً َوما يَذَّ

 التفسير 
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ن يخوفكم من الفقر، ويحثكم على البخل، ويدعوكم إلى ارتكاب الشيطا - 362

اآلثام والمعاصي، وهللا يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم، ورزقًا واسًعا، وهللا واسع 

 الفضل، عليم بأحوال عباده.

يؤتي السداد في القول واإلصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن  - 362

وال يتذكر ويتعظ بآيات هللا إال أصحاب يعط ذلك فقد أعطي خيًرا كثيًرا، 

 العقول الكاملة التي تستضيء بنوره، وتهتدي بهديه.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 هذه اآلية متصلة بما قبلها، فهي تحث المؤمن على اإلنفاق في سبيل هللا:-1

تعويض سبيل الخير ألن هللا وعد بالمغفرة جزاء اإلنفاق، وباإلخالف وال

واإلمداد بالفضل اإللهي من المال والرزق، وهللا تعالى يعطي من سعة، فال 

 تنفد خزائنه، ويعلم حيث يضع ذلك، ويعلم الغيب والشهادة.

وتحذر اآلية من وساوس الشياطين، فإن للشيطان مدخال في تثبيط اإلنسان -3

ي المعاصي، عن اإلنفاق في سبيل هللا، وهو مع ذلك يأمر بالبخل والفحشاء وه

 واإلنفاق فيها.

 النَّبيِّ  إلى يَسعيانِ  والحسينُ  الحَسنُ  جاءَ  العامري يعلىوفي الصحيح عن  

 َمجبنة   َمبخلة   الولدَ  إنَّ  وقال إليه فضمَّهما وسلَّمَ  علَيهِ  هللاُ  صلَّى

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  العامري يعلى:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0820 :الرقم أو الصفحة

 (52189) وأحمد له، واللفظ( 0222) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 الطَّاعاتِ  َعن البُْعدِ  في َسببًا يَكونوا وأَنْ  األوالدِ  فِْتنةِ  ِمن التَّحذيرُ  :الحديثِ  وفي

 .والواجباتِ 
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أفضل ومن أعطي الحكمة )العلم النافع الصحيح( وفهم القرآن، فقد أعطي -2

 ما أعطي من جمع كتب علم األولين من الصحف وغيرها.

واآلية تحض على العلم وترفع شأن الحكمة، وتهدي إلى استعمال العقل في  -4

 أشرف ما خلق له. 

قال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه، وال  -5

أعطي أصحاب الدنيا يتواضع ألهل الدنيا ألجل دنياهم: فإنما أعطي أفضل ما 

ْنيا قَلِيل  ]النساء  / 4ألن هللا تعالى سمى الدنيا متاعا قليال، فقال: قُْل: َمتاُع الد 

 (21/0)تفسير المنير للزحيلي [ وسّمى العلم والقرآن َخْيراً َكثِيراً.77

 بينكم قسم كما أخالقَكم بينكم قسم هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

نيا يُعطي هللاَ  وإنَّ  ، كمأرزاقَ   إالَّ  اإليمانَ  يُعطي وال ، يُحب   ال ومن يُحب   من الد 

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

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

 أكبرُ 

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

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0251: الرقم أو الصفحة الصحيحة

َ  إن مسعود بن عبدَّللاوفي الصحيح عن    قسَّمَ  كما ، أخالقَُكم بينَُكم قسَّمَ  هللاَّ

َ  وإنَّ  ، أرزاقَُكم بينَُكم نيا طييُع هللاَّ ينَ  يعطي وال ، يحب   ال ومن يحب   َمن الد   الدِّ

ُ  أعطاهُ  فَمن ، أحبَّ  لمن إالَّ  ينَ  هللاَّ  عبد   يُسلِمُ  ال ، بيِدهِ  نَفسي والَّذي ، أحبَّهُ  فقد الدِّ

 يا بوائقُهُ  وما:  قالوا.  بوائقَهُ  جاُره يأمنَ  حتَّى يؤمنُ  وال ، ولسانُهُ  قلبُه يسلمَ  حتَّى

ِ  نبيَّ   منهُ  فينفقَ  حرام   من مااًل  عبد   يَْكسبُ  وال ، وظلُمهُ  غشُمه:  قالَ .  ؟ هللاَّ

 زاَدهُ  كانَ  إالَّ  ظَْهِرهِ  خلفَ  يتُرُكهُ  وال ، منهُ  فيقبلَ  يتصدقُ  وال ، فيهِ  لَهُ  فيباركَ 

َ  إنَّ  ، النَّارِ  إلى يِّئَ  يمحو ال هللاَّ يِّئِ  السَّ يِّئَ  يمحو ولَِكن ، بالسَّ  إنَّ  ، نِ بالحس السَّ

 الخبيثَ  يمحو ال الخبيثَ 
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 عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/000: الرقم أو الصفحة التفسير

الى  020( : اآليات 0صدقة السر وصدقة العلن ]سورة البقرة ) -500

025] 

َ يَْعلَُمهُ َوما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَْنصاٍر َوما أَْنفَْقتُْم ِمْن نَفَقَ  ٍة أَْو نََذْرتُْم ِمْن نَْذٍر فَإِنَّ َّللاَّ

ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوها َوتُْؤتُوَها اْلفُقَراَء فَُهَو َخْيٌر 020) َدقاِت فَنِِعمَّ ( إِْن تُْبُدوا الصَّ

ُ بِم  (025ا تَْعَملُوَن َخبِيٌر )لَُكْم َويَُكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيِّئاتُِكْم َوَّللاَّ

 التفسير 

وما أنفقتم من نفقة  قليلةً كانت أو كثيرة ابتغاء مرضاة هللا، أو التزمتم  - 371

فعل طاعة هلل من عند أنفسكم لم تكلفوا بها؛ فإن هللا يعلم ذلك كله، فال يضيع 

 عنده شيء منه، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء، وليس للظالمين المانعين لما

 يجب عليهم، المتعدين هللا، أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة.

إن تُْظِهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فَنِْعم الصدقة صدقتكم، وإن  - 371

تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها؛ ألنه أقرب إلى اإلخالص. 

ما تعملون خبير، فال وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها، وهللا ب

 يخفى عليه شيء من أحوالكم.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

كانت العرب تكثر من النذور، فذكر هللا تعالى النوعين: ما يفعله المرء  -1

 تبرعا، وما يفعله نذرا أي بإلزامه نفسه.

 في قال وسلَّمَ  ليهع هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح  عن عبد َّللا بن عمرو

 .تعالى هللاِ  وجهُ  به ابتُِغيَ  فيما إالَّ  نَذرَ  وال زاد الَخبَِر، هذا

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0580: الرقم أو الصفحة داود أبي سنن
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 إالَّ  ِعتقَ  وال ، يَملِكُ  فيما إالَّ  طالقَ  ال وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو 

 إالَّ  نَْذرَ  وال ، يَملِكُ  فيما إالَّ  نْذر   وفاءَ  وال ، يَملِكُ  فِيما إالَّ  بْيعَ  وال ، يَملِكُ  فِيما

 على حلَفَ  وَمنْ  ، لهُ  يَمينَ  فال معصيةِ  على حلَفَ  وَمنْ  ، هللاِ  وْجهُ  بهِ  اْبتُِغيَ  فِيما

 هُ ل يمينَ  فاَل  َرِحم   قطيعةِ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  2100: الرقم أو الصفحة

 والنسائي يسير، باختالف( 0585 ،0580) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .مختصراً  بنحوه( 0012) ماجه وابن مختصراً،( 2800) وأحمد ،(0280)

الى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات ويخبر هللا تع-3

 والمنذورات، ويجازي كل واحد بحسب فعله، خيرا أو شرا،

 طاعةِ  في نَْذر   ِمن كان فما: نَْذرانِ  النَّْذرُ  الحصين بن عمران وفي الصحيح عن

 وال للشَّْيطانِ  فذلكَ  ،هللاِ  معصيةِ  في نَْذر   ِمن كان وما. الَوفاءُ  وفيه هللِ  فذلكَ  هللاِ،

 .اليمينَ  يَُكفِّرُ  ما ويَُكفُِّرهُ  فيه، َوفاءَ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الحصين بن عمران:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0911: الرقم أو الصفحة النسائي

 في الكامل)) في عدي وابن له، واللفظ( 0911) النسائي أخرجه:  التخريج

 (00122) والبيهقي ،(2/000(( )ضعفاءال

ِ  رسولُ  خرجَ   وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب األسلمي ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

ا ، َمغازيهِ  بعضِ  في وسلَّمَ  علَيهِ   يا:  فقالت ، سوداءُ  جارية   جاءت انصرفَ  فلمَّ

ِ  رسولَ  ُ  ردَّكَ  إن نذرتُ  ُكنتُ  إنِّي هللاَّ  بالد فِّ  يديكَ  بينَ  أضربَ  أن سالًما هللاَّ

ِ  رسولُ  لَها فقالَ  ، وأتغنَّى ُ  صلَّى هللاَّ  فاضربي نَذرتِ  كنتِ  إن:  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 َوهيَ  علي   دخلَ  ثمَّ  ، تضربُ  َوهيَ  بَْكر   أبو فدخلَ  ، تضِربُ  فجَعلت.  فال وإالَّ 

 استِها تحتَ  الد فَّ  فألقتِ  عمرُ  دخلَ  ثمَّ  ، تضربُ  َوهيَ  ُعثمانُ  دخلَ  ثمَّ  ، تضربُ 
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ِ  رسولُ  فقالَ  ، علَيهِ  قَعدت ثمَّ  ، ُ  صلَّى هللاَّ  ليخافُ  الشَّيطانَ  إنَّ :  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 ثمَّ  ، تضربُ  َوهيَ  بَْكر   أبو فدخلَ  تضربُ  َوهيَ  جالًسا كنتُ  إنِّي ، عمرُ  يا منكَ 

ا ، تضربُ  َوهيَ  عثمانُ  دخلَ  ثمَّ  ، تضربُ  َوهيَ  علي   دخلَ   يا أنتَ  خلتَ د فلمَّ

 الد فَّ  ألقتِ  عمرُ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0280: الرقم أو الصفحة الترمذي

 مختصراً ( 00025) وأحمد له، واللفظ( 0280) الترمذي أخرجه:  التخريج

ةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي  .الشَّيطانُ  منه فرَّ  حتى َعنه، هللاُ  َرِضي مرَ عُ  إيمانِ  قوَّ

وفي اآلية معنى الوعد والوعيد، فمن كان خالص النية، ينفق في طاعة هللا  -2

فهو مثاب، ومن أنفق رياء أو قرن صدقته بالمن أو األذى ونحو ذلك، فهو 

 ظالم، يذهب فعله هدرا، وال يجد له يوم القيامة ناصرا فيه ينقذه من عذاب هللا

 ونقمته.

 يجهرُ  كالَّذي ، بالقرآنِ  يجهرُ  الَّذي إنَّ  وفي الصحيح عن عقبة بن عامر

دقةِ  دقةِ  يُسر   كالَّذي بالقرآنِ  يُسر   والَّذي بالصَّ  بالصَّ

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عامر بن عقبة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5220: الرقم أو الصفحة

 التطوع بصدقة اإلسرار أفضلية ويؤكد

ُ  يُِظل هُمُ  َسْبَعة   في الصحيح عن أبي هريرة  جاء ما   إالَّ  ِظلَّ  ال يَومَ  ِظلِِّه، في هللاَّ

 الَمَساِجِد، في ُمَعلَّق   قَْلبُهُ  وَرُجل   َربِِّه، ِعبَاَدةِ  في نََشأَ  وَشاب   الَعاِدُل، اإلَمامُ : ِظل هُ 

ِ  في اتََحابَّ  وَرُجاَلنِ  قَا عليه اْجتَمعا هللاَّ  َذاتُ  اْمَرأَة   طَلَبَْتهُ  وَرُجل   عليه، وتَفَرَّ

، َمْنِصب   َ، أَخافُ  إنِّي: فَقَالَ  وَجَمال   ِشَمالُهُ  تَْعلَمَ  ال حتَّى أْخفَى تََصدََّق، وَرُجل   هللاَّ

َ  َذَكرَ  وَرُجل   يَِمينُهُ، تُْنفِقُ  ما  .هُ َعْينَا فَفَاَضتْ  َخالِيًا هللاَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  220: الرقم أو الصفحة

 (5005) ومسلم له، واللفظ( 220) البخاري أخرجه:  التخريج

ِحمِ  ِصلَةُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  َصَدقةُ  و ، الُعْمرِ  في تَزيدُ  الرَّ

رِّ  بِّ  غضبَ  تُطفِئُ  السِّ  الرَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0222: الرقم أو الصفحة

( 092(( )األعمال فضائل في الترغيب)) في شاهين ابن أخرجه:  التخريج

 (500(( )الشهاب مسند)) في والقضاعي مطوالً،

ِحِم، ِصلةِ  فَضلِ  بيانُ : لحديثِ ا وفي --5 ، َصدقةِ  وفَضلِ  الرَّ  والترغيبُ  السرِّ

 .فيهما

ِحِم، قَطيعةِ  من التَّرهيبُ : وفيه --3 ِحمِ  قاطعِ  أثرَ  وأنَّ  الرَّ  . ُمضِمحل   الرَّ

كاألكل والركوب واللبس فيخير فيه في رأي جمهور الفقهاء  وأما نذر المباح

 بين الفعل والترك

 ( في صدقة التطوع، 371المفسرين إلى أن اآلية ) وذهب جمهور -5

وفيها داللة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، وكذلك سائر  -6

العبادات: اإلخفاء أفضل في تطوعها ألنه أبعد عن الرياء، إال أن يترتب على 

اإلظهار مصلحة راجحة، من اقتداء الناس به، فمن تصدق لجهة عامة أو 

أو ألي أمر عام مثال، فال بأس من إعالن صدقته أو مشاركته لمشروع خيري، 

 ومساهمته، لترغيب الناس، ولالقتداء به، وليكون أدعى للتسابق في الخيرات.

وأما الصدقة الواجبة )الزكاة( : فأكثر العلماء على أن إظهارها أفضل من  -7

 إسرارها ألن الفرائض ال يدخلها رياء، والنوافل عرضة لذلك،
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 في ُحْجَرةً  اتََّخذَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  ثابت بن عن زيدالصحيح  وفي 

ِ  َرسولُ  فََصلَّى َحِصير ، ِمن الَمْسِجدِ   حتَّى لَيَالِيَ  فِيهَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، إلَْيهِ  اْجتَمع  يَتَنَْحنَحُ  بَْعُضهُمْ  فََجَعلَ  نَاَم، قدْ  أنَّه فَظَن وا لَْيلَةً، َصْوتَهُ  فَقَُدوا ثُمَّ  نَاس 

 يُْكتَبَ  أنْ  َخِشيتُ  حتَّى َصنِيِعُكْم، ِمن َرأَْيتُ  الذي بُكمُ  َزالَ  ما: فَقالَ  إليِهم، لِيَْخُرجَ 

 أْفَضلَ  فإنَّ  بُيُوتُِكْم، في النَّاسُ  أيُّها فََصلُّوا به، قُْمتُمْ  ما علَْيُكم ُكتِبَ  ولو علَْيُكم،

اَلةَ  إالَّ  بَْيتِهِ  في ءِ الَمرْ  َصاَلةِ   .الَمْكتُوبَةَ  الصَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  ثابت بن زيد:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2080: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولَ  أنَّ وفي الصحيح عن زيد بن ثابت    ُحْجَرةً  اتََّخذَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 فََصلَّى لَيَالَِي، فِيهَا فََصلَّى َرَمَضاَن، في - َحِصير   ِمن قالَ  أنَّهُ  َحِسْبتُ : لَ قا -

ا أَْصَحابِِه، ِمن نَاس   بَصاَلتِهِ   قدْ : فَقالَ  إليِهم فََخَرجَ  يَْقُعُد، َجَعلَ  بِهمْ  َعلِمَ  فَلَمَّ

 أَْفَضلَ  فإنَّ  بُيُوتُِكْم، في النَّاسُ  أَي هَا فََصل وا َصنِيِعُكْم، ِمن َرأَْيتُ  الذي َعَرْفتُ 

اَلةِ   الَمْكتُوبَةَ  إالَّ  بَْيتِهِ  في الَمْرءِ  َصاَلةُ  الصَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  ثابت بن زيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  205: الرقم أو الصفحة

الفرض أبعد عن  ومن هنا قيل: صالة النفل فرادى أفضل، والجماعة في -2

التّهمة. بل إن إظهار الفرائض أمر ال بد منه إلقامة شعائر الدين، وفيه الداللة 

 على قوة اإلسالم، كما أن فيه األخذ والعمل بمبدإ القدوة الحسنة.

وتجوز صدقة التطوع للمسلم والكافر، والبر والفاجر، والفقير والغني،  -11

ها َوتُْؤتُوهَا اْلفُقَراَء فَهَُو َخْير  لَُكْم فقد أطلق كلمة ألن هللا تعالى قال: َوإِْن تُْخفُو

اْلفُقَراَء ولم يقيدها بفقراء المسلمين، وجعل الخيرية في إعطائها للفقير، ولم 

 يمنعها عن الغني،
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ِ  رسولَ  سأَلتُ  وفي الصحيح عن سراقة بن مالك ُ  صلَّى هللاَّ  عن وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 قالَ  ؟ َسقيتُها إن أجر   من لي فَهَل ، إلبِلي لطتُها قد ، حياضي ىتَغش اإلبلِ  ضالَّةِ 

ى كبد   ذاتِ  كلِّ  في ، نَعم:   أجر   َحرَّ

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن سراقة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0892: الرقم أو الصفحة

لثواب. وأما الزكاة المفروضة وزكاة أي أن رحمة جميع المخلوقات مدعاة ل -2

َدقاُت لِْلفُقَراءِ   الفطر فهي خاصة بالمسلمين وبالفقراء، لقوله تعالى: إِنََّما الصَّ

 ُمَعاًذا بََعثَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ عن   وفي الصحيح عبد َّللا بن عباس

ُ  َرِضيَ  ُ، إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  َشهَاَدةِ  إلى اْدُعهُمْ : فَقالَ  اليََمِن، إلى عْنه هللاَّ  َرسولُ  وأَنِّي هللاَّ

،ِ َ  أنَّ  فأْعلِْمهُمْ  لذلَك، أطَاُعوا هُمْ  فإنْ  هللاَّ  في َصلََوات   َخْمسَ  عليهم اْفتََرضَ  قَدِ  هللاَّ

َ  أنَّ  فأْعلِْمهُمْ  لذلَك، أطَاُعوا هُمْ  فإنْ  ولَْيلَة ، يَوم   ُكلِّ   في ةً َصَدقَ  عليهم اْفتََرضَ  هللاَّ

 .فُقََرائِِهمْ  علَى وتَُرد   أْغنِيَائِِهمْ  ِمن تُْؤَخذُ  أْمَوالِِهمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5081: الرقم أو الصفحة

 شرح الحديث 

 اليَمنِ  إلى عنه هللا رضي معاًذا َسلأر حين وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّبي   يُعلُِّمنا

 إلى بَدعوتِهم تبدأُ  اإلسالمِ  إلى المسلمين غير دعوةَ  أنَّ  لإلسالِم، يدعَوهم كي

د   نبيِّه ورسالةِ  تعالى، هللا بوحدانيَّةِ  اإلقرارِ   ألنَّه وسلَّم؛ عليه هللا صلَّى محمَّ

ل الشَّرطُ  ةِ  األعمال، قَبول في األوَّ وا فإذا الشَّرعيَّة، اتِ العباد جميعِ  وصحَّ  أقر 

وا، فإذا واللَّيلة، اليوم في صلوات   خمسَ  عليهم افتَرض هللاَ  أنَّ  فنُعلِمهم بها،  أقر 

 النِّصابَ  يملِكُ  ممَّن األغنياِء، ِمن تؤَخذُ  زكاةً  عليهم افتَرض هللاَ  أنَّ  فنُعلِمهم

،  .الفقراءِ  إلى وتَُرد   الشَّرعيَّ

 .بالشَّهادتينِ  بالن طقِ  إالَّ  الكافرِ  بإسالمِ  يُحَكمُ  ال أنَّه: الحديث في --5
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كاة فيه يجبُ  ما والفقير الغنيِّ  بين ما حدَّ  أنَّ : وفيه --3  .الزَّ

إن الصدقة الواجبة، واإلنفاق في المصالح العامة كبناء  والخالصة: -8

المدارس والمشافي والدعوة إلى الدين والجهاد، ونفقة التطوع بقصد ترغيب 

 . ينبغي إعالنها، وهو أفضل من اإلخفاءاآلخرين في التصدق 

سترا  فإسرارها أفضل من إعالنها،وأما الصدقة على الفقراء لسد حاجاتهم 

 لحالهم وحفظا لكرامتهم.

 [021 الى 020 اآليات( :   0) البقرة سورة] الصدقات مستحقو -500

َ  َولِكنَّ  ُهداُهمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ   َوما فَِِلَْنفُِسُكمْ  َخْيرٍ  ِمنْ  تُْنفِقُوا َوما يَشاءُ  َمنْ  يَْهِدي َّللاَّ

ِ  َوْجهِ  اْبتِغاءَ  إاِلَّ  تُْنفِقُونَ   تُْظلَُمونَ  ال َوأَْنتُمْ  إِلَْيُكمْ  يَُوفَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  تُْنفِقُوا َوما َّللاَّ

ِ  َسبِيلِ  فِي أُْحِصُروا الَِّذينَ  لِْلفُقَراءِ ( 020)  اأْلَْرضِ  فِي َضْرباً  يَْستَِطيُعونَ  ال َّللاَّ

 إِْلحافاً  النَّاسَ  يَْسئَلُونَ  ال بِِسيماُهمْ  تَْعِرفُُهمْ  التََّعفُّفِ  ِمنَ  أَْغنِياءَ  اْلجاِهلُ  يَْحَسبُُهمُ 

َ  فَإِنَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  تُْنفِقُوا َوما  بِاللَّْيلِ  أَْموالَُهمْ  يُْنفِقُونَ  الَِّذينَ ( 020) َعلِيمٌ  بِهِ  َّللاَّ

ا َوالنَّهارِ   يَْحَزنُونَ  ُهمْ  َوال َعلَْيِهمْ  َخْوفٌ  َوال َربِِّهمْ  ِعْندَ  أَْجُرُهمْ  فَلَُهمْ  َوَعالنِيَةً  ِسّرً

(021) 

 التفسير 

 عليه، وحملهم له واالنقياد الحق لقبول هدايتهم -النبي أيها- عليك ليس - 373

 دايةواله للحق التوفيق فإن به، وتعريفهم الحق إلى داللتهم عليك تجب وإنما

 هللا ألن إليكم؛ عائد فنفعه خير من تنفقوا وما. يشاء من يهدي وهو هللا، بيد إليه

 لمرضاة طلبًا إال ينفقون ال حقًّا فالمؤمنون هلل، خالصة نفقتكم ولتكن عنه، غني

 غير تاًما ثوابه تُْعطَونَ  فإنكم كثيًرا أو كان قلياًل  خير من تنفقوا وما هللا،

 .أحًدا ظلمي ال هللا فإن منقوص،

 ينفقون التي المصارف لهم بيَّن إليه المؤمنين ودعا سبيله في اإلنفاق ذكر ولما

 :فقال فيها،
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 طلبًا السفر من هللا سبيل في الجهاد منعهم الذين للفقراء اجعلوها - 372

 المطلع ويعرفهم السؤال عن لتعففهم أغنياء بحالهم الجاهل يظنهم للرزق،

 صفاتهم ومن وثيابهم، أجسامهم على الظاهرة حاجةال من بعالماتهم، عليهم

ين الناس يسألون الذين الفقراء كسائر ليسوا أنهم  تنفقوا وما مسألتهم، في ُملِحِّ

 .الجزاء أعظم عليه وسيجازيكم عليم، به هللا فإن وغيره مال من

ا والنهار، الليل في هللا مرضاة ابتغاء أموالهم ينفقون الذين - 374  ةوعالني سّرً

 فيما عليهم خوف وال القيامة، يوم ربهم عند ثوابهم فلهم سمعة، وال رياء بال

 هللا من فضاًل  الدنيا، من فاتهم ما على يحزنون هم وال أمرهم، من يستقبلونه

 .ونعمة

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 وضةالمفر الصدقة أما. كان إنسان ألي التطوع صدقة دفع اآلية أباحت -1

  لكافر، دفعها باإلجماع يجزئ فال( الزكاة)

 ُمَعاًذا بََعثَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  عن أنَّ   وفي الصحيح عبد َّللا بن عباس

ُ  َرِضيَ  ُ، إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  َشهَاَدةِ  إلى اْدُعهُمْ : فَقالَ  اليََمِن، إلى عْنه هللاَّ  َرسولُ  وأَنِّي هللاَّ

،ِ َ  أنَّ  فأْعلِْمهُمْ  لذلَك، أطَاُعوا مْ هُ  فإنْ  هللاَّ  في َصلََوات   َخْمسَ  عليهم اْفتََرضَ  قَدِ  هللاَّ

َ  أنَّ  فأْعلِْمهُمْ  لذلَك، أطَاُعوا هُمْ  فإنْ  ولَْيلَة ، يَوم   ُكلِّ   في َصَدقَةً  عليهم اْفتََرضَ  هللاَّ

 .مْ فُقََرائِهِ  علَى وتَُرد   أْغنِيَائِِهمْ  ِمن تُْؤَخذُ  أْمَوالِِهمْ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5081: الرقم أو الصفحة

 .بالشَّهادتينِ  بالن طقِ  إالَّ  الكافرِ  بإسالمِ  يُحَكمُ  ال أنَّه: الحديث في --5

كاة فيه يجبُ  ما والفقير الغنيِّ  بين ما حدَّ  أنَّ : وفيه --3  .الزَّ

 طهرة ألنها لكافر الفطر زكاة دفع الجمهور رأي في يجوز ال وكذلك -3

 والنقود، الماشية كصدقة الكافر، إلى تصرف فال للصيام،
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 من المسلم غير إلى الفطر صدقة صرف عنه هللا رضي حنيفة أبو وجّوز -2

 .اتالصدق وإطالق الطّعام وإطعام البرّ  في اآلية بعموم أخذا الّذمة، أهل

 الواقع في عائد النفقة ثمرة أن على فأَِلَْنفُِسُكمْ  َخْير   ِمنْ  تُْنفِقُوا َوما: آية ودلّت -4

 في المعنى هذا تعالى وأّكد فعله، على أوفى جزاء سيجد ألنه المنفق إلى

 .نَ تُْظلَُمو ال َوأَْنتُمْ  إِلَْيُكْم، يَُوفَّ  َخْير   ِمنْ  تُْنفِقُوا َوما: وهما تاليتين جملتين

 بني ِمن وقرابَة   أنِسباءُ  لهُم ناس   كانَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 ، اإلسالمِ  علَى ويُريدونَهُم ، عليِهم يتَصدَّقوا أن يتَّقونَ  وكانوا ، والنَّضيرِ  قُريظَةَ 

َ  َولَِكنَّ  هَُداهُمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ :  فنَزلت  َخْير   ِمنْ  تُْنفِقُوا َوَما يََشاءُ  َمنْ  يَْهِدي هللاَّ

ِ  َوْجهِ  اْبتَِغاءَ  إاِلَّ  تُْنفِقُونَ  َوَما فأَِلَْنفُِسُكمْ   اَل  َوأَْنتُمْ  إِلَْيُكمْ  يَُوفَّ  َخْير   ِمنْ  تُْنفِقُوا َوَما هللاَّ

 [ 373 البقرة]  تُْظلَُمونَ 

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

 على إسناده:  المحدث حكم خالصة|  2/208: قمالر أو الصفحة الصحيحة

 الشيخين شرط

 المنة تمام:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  099: الرقم أو الصفحة

 وهم ألنسابِهم يرَضخوا أنْ  يكَرهونَ  كانوا: قالوا عبَّاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح 

...{ َخْير   ِمنْ  تُْنفِقُوا َوَما: }بلَغَ  حتى...{ هَُداهُمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ : }فنَزلتْ  َن،مشِركو

 .فرخَّصَ [ 373: البقرة]

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  200: الرقم أو الصفحة

ِ  َوْجهِ  اْبتِغاءَ  إاِلَّ  ْنفِقُونَ تُ  َوما: تعالى قوله وأرشد -5  المعتدّ  النفقة أن إلى هللاَّ

 .هللا وجه ابتغاء كان ما هي إنما بقبولها
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 الفقراء، وهم النفقة مستحقي صفات.. أُْحِصُروا الَِّذينَ  لِْلفُقَراءِ : آية وأبانت -6

 .المسألة في اإللحاح عدم السؤال أدب من وأن

ِ  َ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 

 قُومُ يَ  واَل  عليه فيُتََصدَّقُ  به، يُْفطَنُ  واَل  يُْغنِيِه، ِغنًى يَِجدُ  ال الذي الِمْسِكينُ  ولَِكنِ 

 .النَّاسَ  فَيَْسأَلُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5128: الرقم أو الصفحة

 ِمسكينًا، وأَِمْتني ِمسكينًا، أَحيِني اللَّهمَّ   وفي الصحيح عن أنس بن مالك

: قال هللاِ؟ رسولَ  يا لِمَ : عائِشةُ  فقالَت ِة،القيامَ  يومَ  المساكينِ  ُزمرةِ  في واحُشرني

 الِمسكينَ  تُردِّي ال َعائشةُ، يا خريفًا، بأربعين أغنيائِهم قبلَ  الجنَّةَ  يَدُخلون إنَّهم

بيهم؛ المساكيَن، أِحبِّي عائشةُ، يا تَمرة ، بِشقِّ  ولو بُكِ  هللاَ  فإنَّ  وقَرِّ  يومَ  يقرِّ

 .القياَمةِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة

(( الموضوعات)) في الجوزي وابن ،(0010) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 50100) والبيهقي لهما، واللفظ( 0/510)

   الكسب على ادرللق يحلّ  فال لضرورة، إال محّرم اإلسالم في والسؤال -7

 يحل، ال حرام عنها الغنى مع المسألة في واإللحاح

 أموالهم الناس سأل من» :قال وسلّم عليه َّللا صلّى النّبي عن مسلم أخرج

   «ليستكثر أو فليستقلّ  جمرا، يسأل فإنما تكثّرا،
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( 2520) وأحمد ،(5909) ماجه وابن ،(5015) مسلم أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 0008(( )اآلثار معاني شرح)) في طحاويوال يسير، باختالف

 .الِغنَى مع السؤالِ  من وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  تَرِهيبُ  :الحديثِ  وفي --1

 . بالباِطلِ  الناسِ  أموالِ  أكلِ  ِمن الترهيبُ : وفيه --3

َ، ْلقَىيَ  حتَّى بأََحِدُكمْ  الَمْسأَلَةُ  تَزالُ  ال  عمر عبد َّللا بن  عن وفي الصحيح   هللاَّ

 .ُمْزَعةُ  يَْذُكرْ  ولَمْ  ِمْثلَهُ [: رواية وفي. ]لَْحم   ُمْزَعةُ  وْجِههِ  في وليسَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5010: الرقم أو الصفحة

جُ  يََزالُ  ما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر   يَأْتِيَ  حتَّى النَّاَس، يَْسأَلُ  لُ الرَّ

 حتَّى القِيَاَمِة، يَومَ  تَْدنُو الشَّْمسَ  إنَّ : وقالَ . لَْحم   ُمْزَعةُ  وْجِههِ  في ليسَ  القِيَاَمةِ  يَومَ 

د   ثُمَّ  بُموَسى، ثُمَّ  بآَدَم، اْستََغاثُوا َكذلكَ  هُمْ  فَبْينَا األُُذِن، نِْصفَ  الَعَرقُ  يَْبلُغَ   بُمَحمَّ

ِ  عبدُ  وَزادَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  ىَصلَّ  ثَني َصالِح ، بنُ  هللاَّ ثَني اللَّْيُث، حدَّ  أَبِي ابنُ  حدَّ

 يَْبَعثُهُ  فَيَوَمئذ   البَاِب، بَحْلقَةِ  يَأُْخذَ  حتَّى فَيَْمِشي الَخْلِق، بْينَ  لِيُْقَضى فَيَْشفَعُ : َجْعفَر  

 ُ ثَنَا: ُمَعلًّى وقالَ  ُكل هُمْ  الَجْمعِ  أَْهلُ  يَْحَمُدهُ  َمْحُموًدا، َمقَاًما هللاَّ ، َحدَّ  َعنِ  ُوهَْيب 

، بنِ  الن ْعَمانِ  ِ  عبدِ  عن َراِشد  ، أَِخي ُمْسلِم   بنِ  هللاَّ ْهِريِّ  اْبنَ  َسِمعَ  َحْمَزةَ، عن الز 

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ   .الَمْسأَلَةِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  عْنهَما، هللاَّ

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

 وزاد: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5121: الرقم أو الصفحة

 [معلق...  معلى وقال: وقوله[ ]معلق... َّللا عبد

دَ  حيثُ  العمل، ِجنس ِمن الجزاءَ  أنَّ  :الحديثِ  في --5 لَ  هللاُ  توعَّ  تَكث ًرا المتسوِّ

نيا؛ في وجِهه ماءَ  أراق كما القيامة، يوم وجِهه ْلخِ بسَ  ؤالَ  ألنَّ  الد   وهللاُ  مَذلَّة ، الس 

ضَ  أن للُمسلِمِ  يَرَضى ال  صلَّى النَّبي   ويُبيِّنُ . لضرورة   إالَّ  المهانةِ  لهذه نفَسه يُعرِّ

 ويَشتَد   اد،العب رؤوس ِمن وتقتِربُ  القيامة يومَ  ستدنو الشَّمسَ  أنَّ  وسلَّم عليه هللا
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ها،  ال لَِمن أذاها كان ذلك وقَع فإذا األُذن، نصفَ  العَرقُ  يبلُغَ  حتَّى فيعَرقون حر 

 ثمَّ  بآدَم، استغاثوا كذلك هم فبينما وأعظَم، أقوى وألَُمها أَشدَّ، وجِهه في لحمَ 

 إلى فذهَبوا لهم، يَشفَعوا فلم القضاِء، لفصلِ  الشَّفاعةَ  منهم يلتِمسون بموسى،

د يِِّدناس  .َخلقِه في هللاُ  فشفَّعه وسلَّم، عليه هللا صلَّى محمَّ

دَ  حيثُ  العمل، ِجنس ِمن الجزاءَ  أنَّ : الحديثِ  في --3 لَ  هللاُ  توعَّ  تَكث ًرا المتسوِّ

نيا؛ في وجِهه ماءَ  أراق كما القيامة، يوم وجِهه بَسْلخِ  ؤالَ  ألنَّ  الد   وهللاُ  مَذلَّة ، الس 

ضَ  أن سلِمِ للمُ  يَرَضى ال  .لضرورة   إالَّ  المهانةِ  لهذه نفَسه يُعرِّ

 وسلّم عليه َّللا صلّى َّللا رسول عن الحنظلية ابن سهلوفي الصحيح عن 

 يا:  قالوا.  جهنَّمَ  جمرِ  من يستكثِرُ  فإنما ، يُغنيه ما وعنده شيئًا سأل من .   :قال

يه ما:  قال ؟ يُغنيه ما!  هللاِ  رسولَ   يهيَُعشِّ  أو يُغدِّ

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األنصاري الحنظلية ابن سهل:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  901: الرقم أو الصفحة الترغيب صحيح

ِ  رسولِ  على قِدمَ  وفي الصحيح عن سهل بن الحنظلية األنصاري  ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

 سأال بما لَهُما فأمرَ  ، فسأالهُ  ، حابس   بنُ  واألقرعُ  ، ِحصن   بنُ  ُعيَْينةُ  وسلَّمَ  علَيهِ 

ا ، سأال بما لَهُما فََكتبَ  معاويةَ  وأمرَ  ،  في فلفَّهُ  ، كتابَهُ  فأخذَ  ، األقَرعُ  فأمَّ

ا ، وانطلقَ  عمامتِهِ  ُ  صلَّى النَّبيَّ  وأتى ، كتابَهُ  فأخذَ  ُعيَْينةُ  وأمَّ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

دُ  يا:  فقالَ  ، َمكانَهُ   ، فيهِ  ما أدري ال كتابًا قومي إلى حاِماًل  أتراني ، محمَّ

ِ  رسولَ  بقولِهِ  معاويةُ  فأخبَرَ  ، المتلمِّسِ  كَصحيفةِ  ُ  صلَّى هللاَّ  فقالَ  ، وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولُ  ُ  صلَّى هللاَّ  منَ  يستَْكثرُ  فإنَّما ، يغنيهِ  ما وعنَدهُ  سألَ  َمن:  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  فقالوا َجهَنَّمَ  َجمرِ  من:  آخرَ  موضع   في الن فَْيلي   وقالَ  النَّارِ   وما ، هللاَّ

 ؟ المسألةُ  مَعهُ  تنبغي ال الَّذي الِغنى وما:  آخرَ  موضع   في الن فَْيلي   وقالَ  ؟ يُغنيهِ 

يهِ  ما قدرُ :  قالَ  يه يغدِّ  يوم   ِشبَعُ  لَهُ  يَكونَ  أن:  آخرَ  موضع   في الن فَْيلي   وقالَ  ويعشِّ

ثَنا َوكانَ  ، ويوم   ليلة   أو ، وليلة    َذَكرتُ  الَّتي األلفاظِ  هِذهِ  على مختَصًرا بِهِ  حدَّ

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األنصاري الحنظلية ابن سهل:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5208: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح
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 وُحسنِ  وِحْلِمه، وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  َصدرِ  َعةِ لِسَ  بيان  : الحديثِ  هذا وفي

 .ألصحابِه تَْعليِمه

 وابتغاء سبيله في للمنفقين تعالى منه مدح.. أَْموالَهُمْ  يُْنفِقُونَ  الَِّذينَ : وقوله -2

 أو سّرا األحوال جميع وفي نهار، أو ليل من األوقات، جميع في مرضاته،

 تفضيل إلى يومئ العالنية على والسرّ  النهار، على لليلا تقديم لكن عالنية،

 .بيّنا كما العلن، صدقة على السرّ  صدقة

ِحمِ  ِصلَةُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  َصَدقةُ  و ، الُعْمرِ  في تَزيدُ  الرَّ

رِّ  بِّ  غضبَ  تُطفِئُ  السِّ  الرَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0222: الرقم أو الصفحة

( 092(( )األعمال فضائل في الترغيب)) في شاهين ابن أخرجه:  التخريج

 (500(( )الشهاب مسند)) في والقضاعي مطوالً،

لَةِ  بين الَجْمعِ  وَوْجهُ  َدقةِ  الصِّ  هللاِ  َوْجهُ  به يُرادُ  الذي اإلْحسانِ  من كليهما أنَّ  والصَّ

 .تَعالى

ِحِم، ِصلةِ  فَضلِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5 ، َصدقةِ  وفَضلِ  الرَّ  والترغيبُ  السرِّ

 .فيهما

ِحِم، قَطيعةِ  من التَّرهيبُ : وفيه --3 ِحمِ  قاطعِ  أثرَ  وأنَّ  الرَّ  . ُمضِمحل   الرَّ

 اآليات( : 0) البقرة سورة] والجماعة الفرد على وأضراره الّربا -501

 [950 الى 021

با يَأُْكلُونَ  الَِّذينَ   اْلَمسِّ  ِمنَ  الشَّْيطانُ  يَتََخبَّطُهُ  الَِّذي يَقُومُ  َكما إاِلَّ  يَقُوُمونَ  ال الرِّ

با ِمْثلُ  اْلبَْيعُ  إِنََّما قالُوا بِأَنَُّهمْ  ذلِكَ  ُ  َوأََحلَّ  الرِّ مَ  اْلبَْيعَ  َّللاَّ با َوَحرَّ  جاَءهُ  فََمنْ  الرِّ

ِ  إِلَى َوأَْمُرهُ  َسلَفَ  ما فَلَهُ  فَاْنتَهى هِ َربِّ  ِمنْ  َمْوِعظَةٌ   أَْصحابُ  فَأُولئِكَ  عادَ  َوَمنْ  َّللاَّ

ُ  يَْمَحقُ ( 021) خالُِدونَ  فِيها ُهمْ  النَّارِ  با َّللاَّ َدقاتِ  َويُْربِي الرِّ ُ  الصَّ  يُِحبُّ  ال َوَّللاَّ
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الِحاتِ ا َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ ( 022) أَثِيمٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  الةَ  َوأَقاُموا لصَّ  َوآتَُوا الصَّ

كاةَ   أَيَُّها يا( 022) يَْحَزنُونَ  ُهمْ  َوال َعلَْيِهمْ  َخْوفٌ  َوال َربِِّهمْ  ِعْندَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ  الزَّ

َ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَ  با ِمنَ  بَقِيَ  ما َوَذُروا َّللاَّ  لَمْ  فَإِنْ ( 029) ُمْؤِمنِينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  الرِّ

ِ  ِمنَ  بَِحْربٍ  فَأَْذنُوا تَْفَعلُوا  تَْظلُِمونَ  ال أَْموالُِكمْ  ُرُؤسُ  فَلَُكمْ  تُْبتُمْ  َوإِنْ  َوَرُسولِهِ  َّللاَّ

قُوا َوأَنْ  َمْيَسَرةٍ  إِلى فَنَِظَرةٌ  ُعْسَرةٍ  ُذو كانَ  َوإِنْ  (028) تُْظلَُمونَ  َوال  َخْيرٌ  تََصدَّ

ِ  إِلَى فِيهِ  تُْرَجُعونَ  يَْوماً  َواتَّقُوا( 090) تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  لَُكمْ   ُكلُّ  تَُوفَّى ثُمَّ  َّللاَّ

 (095) يُْظلَُمونَ  ال َوُهمْ  َكَسبَتْ  ما نَْفسٍ 

 التفسير 

ا  بين والتكافل التعاون من فيه لما سبيله في اإلنفاق في تعالى رغَّب ولمَّ

 :فقال الربا، وهو ذلك يناقض مما حذَّر المسلمين؛

 إال قبورهم من القيامة يوم يقومون ال ويأخذونه بالربا يتعاملون الذين - 375

 به من يخبط كما يخبط قبره من فيقوم الشيطان، من مس به الذي يقوم ما مثل

 بين يفرقوا ولم الربا، أكل استحلوا أنهم بسبب ذلك وسقوطه؛ قيامه في صرع

 كونه في الربا مثل البيع اإنم: فقالوا البيع، مكاسب من هللا أحل ما وبين الربا

 قياسهم وأبطل عليهم هللا فرد ونمائه، المال زيادة إلى يؤدي منهما فكل حالاًل،

 لما الربا وحرم وخاص، عام نفع من فيه لما البيع أحل تعالى أنه وبيَّن وأكذبهم،

 ربه من موعظة جاءته فمن مقابل، بال بالباطل الناس ألموال وأكل ظلم من فيه

 من مضى ما فله منه، هللا إلى وتاب عنه فانتهى الربا، من والتحذير هيالن فيها

 إلى عاد ومن ذلك، بعد يستقبل فيما هللا إلى وأمره فيه، عليه إثم ال للربا أخذه

 دخول استحق فقد الحجة؛ عليه وقامت هللا، من النهي بلغه أن بعد الربا أخذ

 فإن فيها، الطويل البقاء به قصودالم النار في الخلود وهذا. فيها والخلود النار

 ولما. فيها يخلدون فال التوحيد أهل أما للكفار، إال يكون ال فيها الدائم الخلود

 :فقال الجزاء، في بينهما الفرق بيَّن الربا، وأَخذ سبيله في اإلنفاق هللا ذكر

ا إما ويُذِهبُه، الربوي المال هللا يُهلك - 376  نًىمع أو ذلك، ونحو بتلفه حّسً

يها الصدقات ويزيد منه، البركة بنزع  بعشر فالحسنة ثوابها، بمضاعفة وينمِّ
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 المتصدقين، أموال في ويبارك كثيرة، أضعاف إلى ضعف ِمئة َسبع الى أمثالها

 المعاصي في متماديًا للحرام، مستحال عنيًدا، كافًرا كان من كل يحب ال وهللا

 .واآلثام

 وأدوا الصالحة، األعمال وعملوا رسوله، بعواوات باهلل آمنوا الذين إن - 377

 ثوابهم لهم يستحقها؛ لمن أموالهم زكاة وآتوا هللا، شرع ما على تامة الصالة

 على يحزنون هم وال أمورهم، من يستقبلونه فيما عليهم خوف وال ربهم، عند

 .ونعيمها الدنيا من فاتهم ما

 أوامره تمتثلوا بأن هللا خافوا رسوله، واتبعوا باهلل آمنوا الذين أيها يا - 372

 إن الناس، عند ربوية أموال من لكم بقي بما المطالبة واتركوا نواهيه، وتجتنبوا

 .الربا من عنه نهاكم وبما باهلل حقا مؤمنين كنتم

 ورسوله، هللا من بحرب واستيقنوا فاعلموا به أُِمرتم ما تفعلوا لم فإن - 372

 ال أموالكم، رؤوس: من أقرضتم ما قَْدرُ  فلكم الربا وتركتم هللا إلى تبتم وإن

 .منها بالنقص تُظلَمون وال مالكم، رأس على زيادة بأخذ أحًدا تَظلِمون

روا دينه، سداد يجد ال معسًرا بالدَّين تطالبونه من كان وإن - 321  مطالبته فأخِّ

 بترك عليه تتصدقوا وأن الدين، به يقضي ما ويجد المال، له يتيسر أن إلى

 عند ذلك فضل تعلمون كنتم إن لكم خير عنه، بعضه إسقاط أو بالدين المطالبة

 .تعالى هللا

 ثم يديه، بين وتقومون هللا، إلى جميًعا فيه ترجعون يوم عذابَ  وخافوا - 321

 ثواب بنقص يُظلمون ال شر، أو خير من كسبت ما جزاء نفس كل تُعطى

 .سيئاتهم على العقوبة بزيادة وال حسناتهم،

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 الشديدة والحملة الّربا وتحريم البيوع، إباحة: خمسة أمورا اآليات تضّمنت --1

 اإليمان وجزاء ،( الميسرة نظرية) المعسر على والصبر الّربا، أكلة على

 .اآلخرة وإتيان الدنيا بزوال والتذكير بالتقوى واألمر الصالح، والعمل
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: والبيع عنها، شرعي نهي فيها ليس التي البيوع سائر إباحة :األول الموضوع

 .منهما تراض عن وقبول بإيجاب بمال مال تمليك هو

: ورسوله هللا من أكلته على الحرب وإعالن الّربا تحريم:الثاني الموضوع

 . زاد إذا: يربو الشيء ربا: يقال مطلقا، الزيادة  اللغة في والّربا

: نوعان والّربا. بمال مال معاوضة في عوض بدون مال فضل :الشرع وفي

 .الفضل وربا النّسيئة ربا

 اْشتََرى أبِي َرأَْيتُ  جحيفة أبو السوائي عبدَّللا بن وهبوفي الصحيح عن 

اًما، َعْبًدا  وثََمنِ  الَكْلبِ  ثََمنِ  عن وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   نَهَى: فَقالَ  فََسأَْلتُهُ  َحجَّ

مِ  بَا وآِكلِ  والَمْوُشوَمِة، الَواِشَمةِ  َعنِ  ونَهَى ،الدَّ رَ  ولََعنَ  وُموِكلِِه، الرِّ  .الُمَصوِّ

 المصدر|  البخاري:  المحدث|  جحيفة أبو السوائي عبدَّللا بن وهب:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0092: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح: 

 [صحيح]

امِ  الَعبدِ  ِشراءُ : الحديثِ  في --5  .الحجَّ

 .ُروح   ذي ُكلِّ  تَصويرِ  عن النَّهيُ : وفيه --3

با آكلُ :  قالَ    وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  إذا َوكاتبُهُ  ، وموكلُهُ  ، الرِّ

دقةِ  والوي ، للُحسنِ  والموشوَمةُ  ، والواشمةُ  ، ذلِكَ  علِموا  والمرتد   ، الصَّ

د   سانِ ل علَى َملعونونَ  الهجرةِ  بعدَ  أعرابيًّا  القيامةِ  يومَ  محمَّ

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1552: الرقم أو الصفحة

با التَّعاُملِ  أْمرِ  في التَّشديدُ  :الحديثِ  وفي --5  .أنواِعه بكلِّ  بالرِّ

 .يُْشبِهُه ما أو بالَوشمِ  تعالَى هللاِ  خْلقِ  تَغييرِ  أْمرِ  في التَّشديدُ : وفيه --3
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 تأخير أو األجل، بسبب العوضين أحد في الفعلية الزيادة هو :النّسيئة وربا --5

 .البيع في أو القرض في إما ويكون. زيادة بدون ألجل العوضين أحد تسليم

 كسنة محدود لزمن المال من معيّن قدر إقراض يتمّ  أن :القرض في وصورته

 كان الذي هو وهذا. األجل امتداد بسبب الوفاء عند زيادة اشتراط مع هر،ش أو

 على المال يدفعون فكانوا غيره، يعرفون ال العرب، بين الجاهلية في متعارفا

 الّدين، بكلّ  المدين طولب الّدين أجل حلّ  فإذا معيّنا، قدرا شهر كل يأخذوا أن

 أي تربي، أو تقضي أن إما: ئلينقا واألجل، الحقّ  في زادوا األداء تعّذر فإذا

 الطالب ويصبر المال، عدد في يزيد الغريم فكان األجل، زيادة مع الّدين تزيد

 .عليه

 الكريم القرآن نصّ  الذي وهو ،المالية المصارف في اآلن المستعمل هو وهذا

 التّحريم وأنّ  الكبائر، من وأنه محّرم، أنّه على العلماء اتّفق وقد. تحريمه على

 والشاهدين، والكاتب الدافع يشتمل وإنما الّربا، آخذ على يقتصر ال

 وسلم عليه هللا صلى هللاِ  رسولُ  لََعنَ   وفي الصحيح عن الحارث بن األعور 

 ؟ داء   ِمن إال:  قال ، والُموتَِشَمةَ  والَواِشَمةَ  وكاتبَه، وشاهَده وُموِكلَه، الربا، آِكلَ 

 ولم ، النَّْوحِ  عن ينهى وكان ، الصدقةِ  ومانعُ  ، له الُمَحلَّلُ  والحال   ، نعم:  فقال

 .لََعنَ  يَقُلْ 

 النسائي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األعور الحارث:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1558: الرقم أو الصفحة

  (1501) النسائي أخرجه:  التخريج

با التَّعاُملِ  من رُ والتَّْحذي التَّْشديدُ  :الَحديثِ  وفي --5  .أنواِعهِ  بُكلِّ  بالرِّ

 .الباطلِ  على اإلعانةِ  عن النَّهيُ : وفيه --3

 .يُشبِهُهُ  ما أو بالَوْشمِ  هللاِ  َخْلقِ  تَْغييرِ  من والتَّْحذيرُ  التَّْشديدُ : وفيه --2

بُهاتِ  من األْعراضِ  ِحفظِ  على الحث  : وفيه --4  .الش 
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 . الَميِّتِ  على الن واحِ  رِ أمْ  في التَّْشديدُ : وفيه --5

 ونصف برطل القمح من رطل بيع: فمثاله: البيوع في النّسيئة ربا وأما --5

 له يدفعان الشعير من بصاعين القمح من صاع بيع أو شهرين، بعد للبائع يدفع

 وهو زيادة بدون يكون وقد الواضحة، الزيادة بسبب حرام فهو أشهر، ثالثة بعد

 مؤجل التمر من آخر برطل تسليمه ناجز التمر من رطل كبيع أيضا حرام

 في قيمة أكثر الحالي الّرطل كون بسبب إال عادة البيع لهذا يلجأ وال التسليم،

 أكثر والمعّجل الّذمة، في الّدين من خير المعيّن ألن تسليمه المؤخر من الواقع

 حرام النوع وهذا. المؤّجل من قيمة

ينَارُ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري ينَاِر، الدِّ ْرهَمُ  بالدِّ ْرهَِم، والدِّ  فَقُلتُ  بالدِّ

 َصلَّى النبيِّ  ِمنَ  َسِمْعتَهُ : فَقُلتُ  َسأَْلتُهُ : َسِعيد   أبو فَقالَ  يقولُهُ، ال َعبَّاس   اْبنَ  فإنَّ : له

ِ؟ ِكتَابِ  في وَجْدتَهُ  أوْ  وسلََّم، عليه هللاُ   أْعلَمُ  ْنتُمْ وأَ  أقُوُل، ال ذلكَ  ُكلَّ :  قالَ  هللاَّ

ِ  بَرسولِ   هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ : أَُساَمةُ  أْخبََرنِي ولَِكنْ  ِمنِّي وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .النَِّسيئَةِ  في إالَّ  ِربًا ال: قالَ  وسلََّم، عليه

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0529 :الرقم أو الصفحة

 .والِعلمِ  الفَْضلِ  أهلِ  ِمن كان ولو أَْخطأَ، لَِمن الُمناَصحةُ  :الَحديثِ  وفي --5

حابةِ  آحادِ  على الَخطأِ  َجوازُ : وفيه --3  .عنهم هللا رضي الصَّ

 أحد زيادة مع مخصوص مال يباع أن هو :البيوع في الفضل وربا --0

 وبيع برطلين، التّمر أو العسل أو القمح من رطل كبيع اآلخر، على العوضين

 حرام وهو. بدرهمين درهم

ةُ  بالذَّهَِب، الذَّهَبُ  وفي الصحيح عن عبادة بن الصامت ِة، واْلفِضَّ  واْلبُر   بالفِضَّ

، ِعيرُ  بالبُرِّ ، ِمْثاًل  بالِمْلِح، واْلِمْلحُ  بالتَّْمِر، والتَّْمرُ  بالشَِّعيِر، والشَّ  َسواءً  بِمْثل 

، ، يًَدا بَسواء   .بيَد   يًَدا كانَ  إذا ِشْئتُْم، كيفَ  فَبِيُعوا األْصناُف، هِذه اْختَلَفَتْ  فإذا بيَد 
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5192: الرقم أو الصفحة

 فََغنِْمنَا ُمَعاِويَةُ، النَّاسِ  وعلَى َغَزاةً  نَاَغَزوْ وفي الصحيح عن عبادة بن الصامت 

ة ، ِمن آنِيَة   َغنِْمنَا فِيما فَكانَ  َكثِيَرةً، َغنَائِمَ   في يَبِيَعهَا أَنْ  َرُجاًل  ُمَعاِويَةُ  فأَمرَ  فِضَّ

اِمِت، بنَ  ُعبَاَدةَ  فَبَلَغَ  ذلَك، في النَّاسُ  فَتََساَرعَ  النَّاِس، أَْعِطيَاتِ  : فَقالَ  َم،فَقَا الصَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  إنِّي  بالذَّهَِب، الذَّهَبِ  بَْيعِ  عن يَْنهَى: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ةِ  ِة، َواْلفِضَّ ، َواْلبُرِّ  بالفِضَّ ِعيرِ  بالبُرِّ  بالِمْلِح، َواْلِمْلحِ  بالتَّْمِر، َوالتَّْمرِ  بالشَِّعيِر، َوالشَّ

، َسَواءً  إالَّ  ، ْينًاعَ  بَسَواء   ما النَّاسُ  فََردَّ  أَْربَى، فقَدْ  اْزَداَد، أَوِ  َزاَد، فَمن بَعْين 

 عن يَتََحدَّثُونَ  ِرَجال   بَالُ  ما أاََل : فَقالَ  َخِطيبًا، فَقَامَ  ُمَعاِويَةَ  ذلكَ  فَبَلَغَ  أََخُذوا،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ   منه، نَْسَمْعهَا فَلَمْ  َونَْصَحبُهُ  نَْشهَُدهُ  ُكنَّا قدْ  أََحاِديثَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

اِمتِ  بنُ  ُعبَاَدةُ  فَقَامَ  ةَ، فأَعادَ  الصَّ ثَنَّ : قالَ  ثُمَّ  القِصَّ  هللاِ  َرسولِ  ِمن َسِمْعنَا بما لَنَُحدِّ

ُ  َصلَّى  ال أَنْ  أُبَالِي ما َرِغَم، وإنْ : قالَ  أَوْ  ُمَعاِويَةُ، َكِرهَ  وإنْ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

اد   قالَ . َسْوَداءَ  لَْيلَةً  ُجْنِدهِ  في أَْصَحبَهُ   .نَْحَوهُ  أَوْ  هذا، َحمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5192: الرقم أو الصفحة

ننِ  بتبليغِ  االهتمامُ  :الحديثِ  في --5  .ههكرِ  َمن كِرهه وإنْ  العلِم، ونْشرِ  الس 

با عن النَّهيُ : وفيه --3  .الرِّ

 .كبيًرا له الَمقُولُ  كان وإنْ  بالحقِّ  القولُ : وفيه --2

 من كل تحريم على النّسيئة بربا التقييد عن بإطالقها دلّت اآلية أن :والخالصة

 الصلح أيضا ويحرم الزيادة، بسبب أيضا الفضل وربا الجاهلي النّسيئة ربا

 معنى في هذا فإن مؤّجلة، ألف عليه من مع مثال( ةمعّجل) حالّة خمسمائة على

 عوضا الّزيادة فكانت مشروطة، بزيادة مؤّجال قرضا كان الذي الجاهلية ربا
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 األجل، إسقاط مقابل الّدين بباقي المدين انتفع الصلح مسألة وفي األجل، عن

 .مالي عوض بدون المال من( فضل) بزيادة منتفعا فيصبح

 بالّدين، الّدين يعب: الّربا أنواع ومن

مَ : تعالى قوله أن :والخالصة با َوَحرَّ  فمن البيان، ورود على متوقف مجمل الرِّ

 المشروط القرض وهو: الجاهلية ربا وهو ببيع ليس ما ومنه بيع، هو ما الّربا

 .المستقرض على مال وزيادة األجل فيه

 السابق، حديثال في المذكورة الستّة األصناف على مقصور الّربا تحريم وهل

 الحرمة إن: الظاهرية وهم القياس نفاة قال  معناها؟ في ما عليها يقاس أو

 .عليها يزاد ال الستّة، األصناف هذه على مقصورة

 غير الحرمة إن: األربعة المذاهب أئمة منهم الفقهاء جمهور وقال --1

 ألن معناها، في هو شيء كل إلى تتعّداها وإنما األصناف، هذه على مقصورة

 ال إذ العلّة، فيه توجد ما كلّ  إلى الحرمة فتتعدى منه، مفهومة بعلة معلل النّص

 عصر في األشياء أصول على الحديث نصّ  وإنما متماثلين، بين التّفرقة تعقل

 .النّبّوة

 .؟ السلعة ثمن زيادة مع بالتقسيط البيع يجوز هل

 نكير غير من أجيلالت مقابل الثمن زيادة جواز على المسلمين عمل وجرى -4

 . البيع صور من الصورة هذه جواز على كاإلجماع فصار.  منهم

 : فقال األجل مقابل الثمن في الزيادة حكم عن باز ابن الشيخ سئل

 المسلمون يزل ولم ، التأجيل غير النقد بيع ألن بها بأس ال المعاملة هذه إن

 بعض شذ وقد ، ازهاجو على منهم كاإلجماع وهو المعاملة هذه مثل يستعملون

 له وجه ال قول وهو الربا من ذلك وظن األجل ألجل الزيادة فمنع العلم أهل

 على وافق إنما أجل إلى السلعة باع حين التاجر ألن شيء في الربا من وليس

 المهلة أجل من بالزيادة رضي إنما والمشتري بالزيادة انتفاعه أجل من التأجيل
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 عن ثبت وقد ، المعاملة بهذه منتفع فكالهما ، نقداً  الثمن تسليم عن وعجزه

 عليه هللا صلى أنه وذلك ذلك جواز على يدل ما وسلم عليه هللا صلى النبي

 فكان جيشاً  يجهز أن عنهما هللا رضي العاص بن عمرو بن هللا عبد أمر وسلم

 هللا قول عموم في تدخل المعاملة هذه ثم ، أجل إلى بالبعيرين البعير يشتري

( فَاْكتُبُوهُ  ُمَسّمًى أََجل   إِلَى بَِدْين   تََدايَنتُمْ  إَِذا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي هَا يَا: ) هسبحان

 . 323/البقرة

 جنس من وهي المذكورة اآلية في الداخلة الجائزة المداينات من المعاملة وهذه

 ( .005/0) إسالمية فتاوى اهـ. . .  السلم بيع معاملة

 . أعلم وهللا. المصري يونس رفيق للدكتور" قسيطالت بيع" كتاب:  انظر

 الواحدة والحبة بالتمرتين الواحدة التمرة بيع منع على الجمهور واتفق --0

  وقلته، الربوي المال كثرة بين فرق ال إذ بحبتين، القمح من

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ   حثمة أبي بن سهل وفي الصحيح عن  نَهَى َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

بَا، ذلكَ : َوقالَ  بالتَّْمِر، الثََّمرِ  بَْيعِ  عن  بَْيعِ  في َرخَّصَ  أنَّهُ  إالَّ  الُمَزابَنَةُ، تِلكَ  الرِّ

. ُرطَبًا يَأُْكلُونَهَا تَْمًرا بَخْرِصهَا البَْيتِ  أَْهلُ  يَأُْخُذهَا َوالنَّْخلَتَْينِ  النَّْخلَةِ  الَعِريَِّة،

بَا َمكانَ [: رواية وفي] بَا: ُعَمرَ  أَبِي ابنُ  وقالَ  ْبَن،الزَّ  الرِّ  .الرِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  حثمة أبي بن سهل:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5110: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن سهل بن أبي حثمة  نَهَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ُرطَبًا أْهلُهَا يَأُْكلُهَا بَخْرِصهَا، تُبَاعَ  أنْ  الَعِريَّةِ  في وَرخَّصَ  بالتَّْمِر، الثََّمرِ  بَْيعِ  عن

ةً  ُسْفيَانُ  وقالَ   بَخْرِصهَا أْهلُهَا يَبِيُعهَا الَعِريَّةِ  في َرخَّصَ  أنَّه إالَّ : أُْخَرى َمرَّ

، هو: قالَ  ُرطَبًا، يَأُْكلُونَهَا  َمكَّةَ  أْهلَ  إنَّ  ُغاَلم   وأَنَا: يَْحيَىلِ  فَقُلتُ : ُسْفيَانُ  قالَ  َسَواء 

 يُْدِري وما: فَقالَ  الَعَرايَا بَْيعِ  في َرخَّصَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  إنَّ : يقولونَ 

 أنَّ  أَرْدتُ  إنَّما: ُسْفيَانُ  قالَ  فََسَكَت، َجابِر ، عن يَْرُوونَهُ  إنَّهُمْ : قُلتُ  َمكَّةَ؟ أْهلَ 
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 يَْبُدوَ  حتَّى الثََّمرِ  بَْيعِ  عن نَهَى فيه وليسَ : لُِسْفيَانَ  قيلَ  الَمِدينَِة، ْهلِ أ ِمن َجابًِرا

 .اَل : قالَ  َصاَلُحهُ؟

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حثمة أبي بن سهل:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0585: الرقم أو الصفحة البخاري

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  نَهَى وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا  َعنِ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

نِينَ  بَْيعُ : أََحُدهَُما قالَ  َواْلُمَخابََرِة، َواْلُمَعاَوَمِة، َواْلُمَزابَنَِة، الُمَحاقَلَِة،  هي السِّ

 ال هُ أنَّ  غيرَ  بِمْثلِِه،[: رواية وفي. ]الَعَرايَا في َوَرخَّصَ  الث ْنيَا، َوَعنِ  الُمَعاَوَمةُ،

نِينَ  بَْيعُ  يَْذُكرُ   .الُمَعاَوَمةُ  هي السِّ

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5102: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 5102) ومسلم ،(0095) البخاري أخرجه:  التخريج

 َعنِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   نَهَىوفي الصحيحح عن جابر بن عبد َّللا 

 وأَنْ  َصاَلُحهَا، يَْبُدوَ  حتَّى الثََّمرِ  بَْيعِ  وَعنْ  الُمَزابَنَِة، وَعنِ  والُمَحاقَلَِة، الُمَخابََرِة،

ينَارِ  إالَّ  تُبَاعَ  ال ْرهَِم، بالدِّ  .الَعَرايَا إالَّ  والدِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0095: الرقم أو الصفحة

 (5102) ومسلم له، واللفظ( 0095) البخاري أخرجه:  التخريج

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسأَْلتُ   وفي الصحيح  لَمِ  َعنِ  عْنهَما، َّللاَّ : قالَ  النَّْخِل، في السَّ

 يُوَزنَ  وحتَّى منه، يُوَكلَ  حتَّى النَّْخلِ  بَْيعِ  عن سلََّم،و عليه هللاُ  َصلَّى النبي   نَهَى

ُجلُ  فَقالَ   ُمَعاذ ، وقالَ  يُْحَرَز، حتَّى: َجانِبِهِ  إلى َرُجل   قالَ  يُوَزُن؟ شيء   وأَي  : الرَّ

ثَنَا ُ  َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنَ  َسِمْعتُ : البَْختَِريِّ  أبو قالَ  َعْمر و، عن ُشْعبَةُ، َحدَّ : ْنهَماع هللاَّ

 .ِمْثلَهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   نَهَى
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 وقال: قوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0012: الرقم أو الصفحة

 [معلق... معاذ

 وال الربا فقةص فسخ فيجب بحال، يجوز ال مفسوخ الربا عقد :الجمهور وقال

 معنى وجود بسبب منعت إنما الممنوعة البيوع أكثر أن ويالحظ بحال تصح

 وهناك. ونحوه تأخير من ألحدهما منفعة في وإما المال، عين في إما الزيادة

 وكالبيع صالحها، بدو قبل الثمرة كبيع الزيادة، معنى فيها ليس ممنوعة بيوع

 .الجمعة لصالة النداء وقت

 الصياغة في اختلفا وإن مساوله، بوزن بجنسه الشيء بيع يجب ليهع وبناء --2

 التفاضل، مع الحالية الورقية بالنقود الفضة أو الذهب بيع ويصح وعدمها،

 للذرائع، سدا نقدين، لكونهما العقد مجلس في التقابض بشرط الجنس، الختالف

 فما وآخر، وقت بين وانخفاضا ارتفاعا والفضة الذهب سعر تفاوت وبسبب

 معين بوزن سبيكة أو مثال ذهب كيلو وشراء بيع من الصاغة أسواق في يحدث

 درءا شرعا، يجوز ال: نقدا الثمن ودفع المبيع قبض دون معين وبسعر

 .للمنازعات

 :الربا تحريم سبب

 والوئام، والحب والود والتراحم، والتعاطف والعمل، الجهد دين اإلسالم

 .والعدل والحق حقاد،األ من النفوس وسالمة والصفاء

 ويحرم الحسن، والقرض الصدقة في ويرغب عمل، بغير كسبا يجيز فال

 والبغضاء العداوة إلى يؤدي ما كل ويحظر الضعيف، حاجة استغالل

 ويوجب النفوس، من والطمع والجشع والحسد الحقد ويستأصل والمنازعات،

 أيدي في الثروة تكديس ويكره فيه، ظلم ال حالل مشروع طريق من المال أخذ

 باقتصاديات وتتالعب وأقواتهم اآلخرين مصائر في تتحكم الناس من قليلة فئة

 .واألمة الدولة
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 :التالية لِلضرار الربا َّللا حرم عليها وحفاظا كلها، السامية المبادئ لهذه

 الصناعة أو كالتجارة حرفة، أو عمل بدون التكسب على اإلنسان يعّود إنه --5

 مثل المعاصرة الحياة ظروف اقتضتها التي الشريفة المهنة أو الزراعة أو

 وتحامي والعدل الحق عن الدفاع بشرط والمحاماة والصيدلة والهندسة الطبابة

 مصاصين المرابين يجعل وهذا. المجرم أو الجاني تبرئة أو بالباطل، الدفاع

 جهد، بغير مورد على ودخله عيشه في ويعتمد الكادحة، العاملة الفئة لدماء

 لإلقراض الربوية المصارف في المودعة األموال فوائد من يستفيده مما وذلك

 .بفائدة

 ظلما المال أخذ يحرم والشرع عوض، غير من كسب مجرد هو والربا  --3

 .الضعيف القوي استغالل ويمنع شرعي، حق بغير

 ء،األغنيا على الفقيرة الفئة قلوب في والحسد األحقاد زرع إلى يؤدي إنه -2

 هو إذ الناس، بين والخصومات المشاحنات ويثير والبغضاء، العداوة ويولد

 ذئب وكأنه للمال، عبدا اإلنسان ويجعل والتعاون، التراحم عاطفة على يقضي

 أو إثارة دون خبيث ماكر هادئ بأسلوب الناس جيوب في ما على ينقض

 .الغريم معرفة

 بالقرض بينهم المعروف طعويق الناس، بين الصلة وشائج على يقضي إنه -4

 والعوز، الحاجة حاالت أشد في وهو المحتاج أو الفقير مال ويسلب الحسن،

 .وحياته عمله شؤون لتسيير

 والتحكم األفراد، بين الصراع وتوليد اإلنسانية القيم تدمير العامة عاقبته إن -5

 والفقر الخراب في الوقوع الخاصة وعاقبته لألمة، العام االقتصاد في

 .بينا كما الصدقات، ويربي الربا، هللا يمحق إذ األمر، نهاية في والحرمان

  الربا، دافع يشمل كما المرابي، يشمل والخراب
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 بيع إلى الزراعية المصارف من المزارعين اقتراض أدى ما فكثير --1

 النفقات، كثيرة الزراعة ألن وفوائدها، المصرفية القروض لتسديد أراضيهم

 .والجدب والقحط الزراعية، تلآلفا معرضة

 ال المصارف من اقترضوا إذا المحالت وتجار المعامل أصحاب وكذلك --3

 في وبخاصة عنها عاجزين ويصبحون الديون، سداد من غالبا يتمكنون

 يضم ما مع الدين أصل يسددون فكيف واإلنتاج، العمل من األولى السنوات

 فتصبح السنوات، مرور مع فتتضاع المصرفية والفوائد! فوائد؟ من إليه

 .القرض أصل تعادل تكاد الفوائد

 والقروض اإلنتاجية، بالقروض يسمى ما بين الربا تحريم في فرق وال --2

 الحالة وهي قصوى، لضرورة إال بفائدة االقتراض يجوز ال إذ االستهالكية،

 لكذ ونحو الشارع في التسيب أو الهالك في الوقوع فيها الظن على يغلب التي

 والمحالت المعامل أصحاب يدعيه ما على تنطبق ال التي النادرة الحاالت من

 والنشاط، العمل دائرة توسيع إما بذلك يقصدون وهم ضرورات، من التجارية

 دائرة في تدخل ال المزاعم هذه وكل مثال، حديثه بآالت المصنع دعم أو

 .التحريم القطعي الحرام تحل وال الشرعية، ضوابطها بحسب الضرورة

 رأس أصل على زاد ما أخذ يجوز وال منه، قبض ما ويبطل حرام والربا --4

 ودلت أَْموالُِكمْ  ُرُؤسُ  فَلَُكمْ  تُْبتُمْ  َوإِنْ : ذلك على اآلية دلت وقد كثر، أو قلّ  المال،

 هللا معاداة في سببا لكونه الكبائر، من به والعمل الربا أكل أن على أيضا

 ورسوله،

 ربا، من كانت إن الحرام األموال من اإلنسان بيد مما لتوبةا وسبيل --5

 وجوده من أيس فإن حاضرا، يكن لم إن ويطلبه عليه، أربى من على فليرّدها

 .ظلمه من أمر في كذلك فليفعل بظلم أخذه وإن. عنه بذلك فليتصدق

 :الميسرة نظرية -الثالث الموضوع
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 في حكم المدينين، عند الهمأمو برؤوس الربا ألرباب وعز جل حكم لما --1

 التي أموالهم طلبوا لما ثقيفا أن وذلك الميسرة، حال إلى باالنتظار العسرة ذي

 سبب في بينا كما العسرة، -المغيرة بنو أي -شكوا المغيرة، بني على لهم

 هذه فنزلت ثمارهم، وقت إلى األجل وطلبوا شيء، لنا ليس    :وقالوا النزول،

 .ُعْسَرة   ُذو كانَ  َوإِنْ : اآلية

نْ  َرُجل   ُروحَ  الَمالئَِكةُ  تَلَقَّتِ  وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  قَْبلَُكْم، كانَ  ِممَّ

 َعنِ  ويَتَجاَوُزوا يُْنِظُروا أنْ  فِْتيانِي آُمرُ  ُكْنتُ : قالَ  شيئًا؟ الَخْيرِ  ِمنَ  أَعِمْلتَ : قالوا

 كنت»  ربعي عن مالك أبو وقال:  وقال. عْنه فَتَجاَوُزوا: قالَ : قالَ  الُموِسِر،

.  ربعي عن الملك عبد عن شعبة وتابعه« .  المعسر وأنظر الموسر على أيسر

 عن وأتجاوز ، الموسر أنظر»  ربعي عن الملك عبد عن عوانة أبو وقال

 وأتجاوز ، الموسر من فأقبل»  ربعي عن هند أبي بن نعيم وقال« .  المعسر

 « المعسر عن

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0022: الرقم أو الصفحة

ثُنا أاَل وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان ِ  َرسولِ  ِمن َسِمْعتَ  ما تَُحدِّ  َصلَّى هللاَّ

الِ  مع إنَّ : يقولُ  َسِمْعتُهُ  إنِّي: قالَ  وسلََّم؟ عليه هللاُ  ا وناًرا، ماءً  َخَرجَ  إذا الدَّجَّ  فأمَّ

ا باِرد ، فَماء   النَّارُ  أنَّها النَّاسُ  يََرى الذي  فَنار   باِرد   ماء   أنَّه النَّاسُ  يََرى الذي وأَمَّ

، أنَّها يََرى الذي في فَْليَقَعْ  ِمنُكم أْدَركَ  فَمن تُْحِرُق،  قالَ . باِرد   َعْذب   فإنَّه نار 

 ُروَحهُ، لِيَْقبِضَ  الَملَكُ  أتاهُ  قَْبلَُكْم، كانَ  فِيَمن كانَ  َرُجاًل  إنَّ : لُ يقو وَسِمْعتُهُ  ُحَذْيفَةُ 

 شيئًا أْعلَمُ  ما: قالَ  اْنظُْر،: له قيلَ  أْعلَُم، ما: قالَ  َخْير ؟ ِمن َعِمْلتَ  هلْ : له فقِيلَ 

ْنيا في النَّاسَ  أُبايِعُ  ُكْنتُ  أنِّي غيرَ   َعنِ  وأَتَجاَوزُ  َر،الُموسِ  فَأُْنِظرُ  وأُجاِزيِهْم، الد 

ُ  فأْدَخلَهُ  الُمْعِسِر، ا الَمْوُت، َحَضَرهُ  َرُجاًل  إنَّ : يقولُ  وَسِمْعتُهُ : فقالَ  الَجنَّةَ  هللاَّ  فَلَمَّ

 فيه وأَْوقُِدوا َكثِيًرا، َحطَبًا لي فاْجَمُعوا ُمت   أنا إذا: أْهلَهُ  أْوَصى الَحياةِ  ِمنَ  يَئِسَ 

 فاْطَحنُوها، فَُخُذوها فاْمتُِحَشْت، َعْظِمي إلى وَخلََصتْ  ْحِميلَ  أَكلَتْ  إذا حتَّى ناًرا،

، في فاْذُروهُ  راًحا يَْوًما اْنظُُروا ثُمَّ  ُ  فََجمعهُ  فَفََعلُوا، اليَمِّ  ذلَك؟ فََعْلتَ  لِمَ : له فقالَ  هللاَّ
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ُ  فََغفَرَ  َخْشيَتَِك، ِمن: قالَ   وكانَ : ذاكَ  يقولُ  تُهُ َسِمعْ  وأنا: َعْمر و بنُ  ُعْقبَةُ  قالَ  له هللاَّ

 .نَبَّاًشا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0110: الرقم أو الصفحة

الِ  ُخروجُ  وهو الُكْبرى، السَّاعةِ  َعالماتِ  ِمن بَْعض   بَيانُ : الَحديثِ  في --5  .الدَّجَّ

 .الَغيبِ  َعن وسلَّم عليه هللا َصلَّى ُرهإِْخبا: وفيه --3

رَ  َمن ثَوابِ  ِعظَمُ : وفيه --2  َدْينَه َوَضعَ  أو الُمْعِسِر، ُمطالَبةَ  أخَّ

 ِممَّن رجاًل  إنَّ  وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان وعن عبد َّللا بن مسعود

:  قال ؟ خير   ِمن عِملتَ  هل:  لهُ  فقال ، نَْفَسه ليَقبِضَ  الموتِ  ملَكُ  أتاه قبلَُكمْ  كانَ 

 النَّاسَ  أُبايِعُ  كنتُ  أنِّي غيرَ  شيئًا أعلَمُ  ما:  قال ، انظُرْ  ، لهُ  قال ، أَعلَمُ  ما

 الجنَّةَ  هللاُ  فأدخلَه ، الموِسرِ  عن وأتجاَوزُ  ، الُمعِسرَ  فأُنِظرُ  ، همْ تجاوز عنوأُ 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود وابن اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0028: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح

 أَْموالُِكمْ  ُرُؤسُ  فَلَُكمْ  تُْبتُمْ  َوإِنْ : قوله مع ُعْسَرة   ُذو كانَ  َوإِنْ : تعالى قوله ودل --3

 ماله أخذ وجواز المدين، على( الدائن) الدين لصاحب المطالبة حق ثبوت على

 اإلمكان، مع الدين أداء من امتنع متى الغريم نأ على أيضا ودل رضاه، بغير

 برأس المطالبة له فجعل أَْموالُِكمْ  ُرُؤسُ  فَلَُكمْ : يقول تعالى هللا فإن ظالما، كان

 وجوب محالة ال( المدين) الدين عليه من فعلى المطالبة، حق له كان فإذا ماله،

 .قضائه

، عزَّ  هللاُ  به أَتى رُجاًل  أنَّ :  ُحَذْيفةَ بن اليمان وفي الصحيح عن  ماذا: فقال وجلَّ

نيا؟ في عِمْلتَ  ة   ِمثقالِ  ِمن عِمْلتُ  ما: الرُجلُ  له فقال الد   بها، أَْرجوك َخير   ِمن َذرَّ

، أيْ : الثالثةِ  في وقال ثالثًا، له فقالها  في مال   ِمن فَْضاًل  أَعطَيتَني كنتَ  َربِّ

 على أُيَسِّرُ  وكنتُ  عنه، أَتَجاَوزُ  قيُخلُ  ِمن وكان الناَس، أُبايِعُ  فكنتُ  الدنيا،
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 عن تَجاَوُزوا منَك، بذلكَ  أَْولى نحنُ : وجلَّ  عزَّ  فقال. الُمعِسرَ  وأُنِظرُ  الُموِسِر،

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  في ِمن سِمعتُ  هكذا: َمسعود   أبو فقال. له فُغفِر. َعْبدي

قوه، نْ أ مات إذا أْهلَه أََمرَ  آَخرُ  ورُجل  .  وسلَّمَ  وه ثمَّ  يَْطَحنوه، ثمَّ  يَُحرِّ  يَومِ  في يَُذر 

، ريح   ، عزَّ  ربِّه إلى فُجِمع به، ذلك ففََعلوا عاِصف   على َحَملَك ما: له فقال وجلَّ

، يا: قال هذا؟  عزَّ  هللاُ  قال. أَْنجوَ  أنْ  فَرَجْوتُ  ِمنِّي، لك أَْعصى عْبد   يُكنْ  لم َربِّ

 في ِمن سِمعتُه هكذا: َمسعود   أبو قال. له فُغفِر. َعْبدي عن تَجاَوُزوا: وجلَّ 

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ 

 المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عمرو بن عقبة مسعود أبو:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  52021: الرقم أو الصفحة المسند تخريج: 

 مسلم شرط على صحيح

( 52/001) والطبراني له، واللفظ( 52021) حمدأ أخرجه:  التخريج

(212) 

 ماله كل عن يخلعه أن فللحاكم مالهم، غرماؤه وطلب ديونه كثرت ومن --2

 ُذو كانَ  َوإِنْ : تعالى قوله هذا في واألصل ، ضرورته، من كان ما له ويترك

 .َمْيَسَرة   إِلى فَنَِظَرة   ُعْسَرة  

 عن له َعْبًدا ُعْذَرةَ  بَنِي ِمن َرُجل   تَقَ أَعْ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  ذلكَ  فَبَلَغَ  ُدبُر ،  اَل،: فَقالَ  َغْيُرهُ؟ َمال   أَلَكَ : فَقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

،ِدْرهَ  ِمئَةِ  بثََمانِ  الَعَدِوي   هللاِ  عبدِ  بنُ  نَُعْيمُ  فَاْشتََراهُ  ِمنِّي؟ يَْشتَِريهِ  َمن: فَقالَ   فََجاءَ  م 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  بهَا  فَتََصدَّقْ  بنَْفِسكَ  اْبَدأْ : قالَ  ثُمَّ  إلَْيِه، فََدفََعهَا وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 فإنْ  قََرابَتَِك، فَلِِذي شيء   أَْهلِكَ  عن فََضلَ  فإنْ  فأَلَْهلَِك، شيء   فََضلَ  فإنْ  َعلَْيهَا،

 َوَعنْ  يَِمينِكَ  َوَعنْ  يََدْيكَ  فَبْينَ : يقولُ  َوهََكَذا افَهََكذَ  شيء   قََرابَتِكَ  ِذي عن فََضلَ 

 .ِشَمالِكَ 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  882: الرقم أو الصفحة
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 (0112) والنسائي له، واللفظ( 882) مسلم أخرجه:  التخريج

 ولَمْ  له، َمْملُوًكا َدبَّرَ  األْنصارِ  ِمنَ  َرُجاًل  أنَّ بن عبد َّللا وفي الصحيح عن جابر 

 ِمنِّي يَْشتَِريهِ  َمن: فقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  فَبَلَغَ  َغْيُرهُ، مال   له يَُكنْ 

ِ  عبدِ  بنَ  جابِرَ  فََسِمْعتُ  ِدْرهَم   ِمئَةِ  بثَمانِ  النَّّحامِ  بنُ  نَُعْيمُ  فاْشتَراهُ   َعْبًدا: يقولُ  هللاَّ

لَ  عامَ  ماتَ  قِْبِطيًّا،  .أوَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2252: الرقم أو الصفحة

دقةِ  أفَضلَ  أنَّ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5 دقةُ  الصَّ  ثمَّ  األْهِل، ثمَّ  النَّفِس، على الصَّ

 .األقرباءِ 

مَ  تزاَحَمت إذا الُحقوقَ  أنَّ : وفيه --3  .فاألوكدُ  األوكدُ  قُدِّ

عِ  َصدقةِ  في األفضلَ  أنَّ : وفيه --2 َعها أنْ  التَّطو   الخيِر، ِجهاتِ  في اإلنسانُ  يُنوِّ

 .بعينِها ِجهَة   في يجْعلَها وال المصلحِة، بحَسبِ 

قُوا َوأَنْ : وقوله --4  إلى األلفاظ بهذه ندب تعالى هللا أن على يدل َخْير   تََصدَّ

 سابقا أوردت وقد. إنظاره من خيرا ذلك وجعل المعسر، على الصدقة

 ومدى الدين، من وإبرائه المعسر إنظار فضل على الدالة الكثيرة األحاديث

   .تعالى هللا عند ذلك في العظيم الثواب

 :الصالح والعمل اإليمان جزاء -الرابع الموضوع

 المحسنين شكره، المؤدين أمره، المطيعين بربهم، المؤمنين عالىت الحق مدح

 الكرامة، من لهم أعد عما مخبرا الزكاة، وإيتاء الصالة، إقامة في خلقه إلى

 أكلة مع المقارنة خالل في ذلك ليكون آمنون، التبعات من القيامة يوم وأنهم

 الربا بأكلة تعريض اهذ وفي الحرام، الربا عن والبعد االمتثال، إلى أدعى الربا

 .الربوي تعاملهم عن لكفوا الصالحات، وعملوا آمنوا الذين من كانوا لو وأنهم
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 الصالة خص وإنما الوعد، بهذا المرابي وعيد أتبع تعالى هللا أن: والخالصة

 .اإلسالم في العظمى لمنزلتهما الصالحات في اندراجهما مع بالذكر والزكاة

 :القيامة يوم أهوال نم التحذير -الخامس الموضوع

 الدنيا عليه هانت المؤمن وعاها إذا بالغة، بموعظة الربا آيات تعالى هللا ختم

 آتية واآلخرة فانية، واألموال زائلة، فالدنيا والنفس، بالمال وسامح ومطامعها

 خير من عمل بما امرئ كل يجازي حتمي، أمر هللا أمام والحساب باقية، خالدة

 هللا وليتق ربه، عقوبة المؤمن فليحذر نقصان، أو ظلم أو بخس دون شر، أو

 التقى فمن الربا، أخطرها ومن النواهي واجتناب اإللهية، األوامر بامتثال

 .الباقية الخلد جنان في دائمة سعادة ونال خيرا، لقي العقوبة وحذر

)  ، تُغفَرُ  ال التي والذنوبَ  إياك وفي الصحيح عن عوف بن مالك األشجعي

 ، القيامةِ  يومَ  به أُتِيَ  شيئًا َغلَّ  فمن ،(  الذنوبِ  من كفارةَ  ال وما:  وايةر وفي

با وأكلَ  با أكل فمن ؛ الرِّ  الَِّذينَ :  قرأ ثم ، يتخبَّطُ  مجنونًا القيامةِ  يومَ  بُِعثَ  الرِّ

بَا يَأُْكلُونَ  ْيطَ  يَتََخبَّطُهُ  الَِّذي يَقُومُ  َكَما إاِلَّ  يَقُوُمونَ  اَل  الرِّ :  البقرة]  اْلَمسِّ  ِمنَ  انُ الشَّ

375 ] 

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو الصفحة الصحيحة

با آلكلِ  القيامةِ  يومَ  يقالُ :  قالَ  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح   سالَحكَ  ُخذ:  الرِّ

بَا يَأُْكلُونَ  الَِّذينَ :  وقرأَ .  للَحربِ   يَتََخبَّطُهُ  الَِّذي يَقُومُ  َكَما إاِلَّ  يَقُوُمونَ  اَل  الرِّ

ْيطَانُ   قبِرهِ  ِمن يقومُ  حينَ  وذلِكَ :  قالَ  اْلَمسِّ  ِمنَ  الشَّ

 التفسير عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  -:  الراوي

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

 َصلَّى إَذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   كانَ وفي الصحيح عن سمرة بن جندب 

 أَحد   َرأَى فإنْ : قالَ  ُرْؤيَا؟ اللَّْيلَةَ  ِمْنُكمُ  َرأَى َمن: فَقالَ  بَوْجِههِ  َعلَْينَا أْقبَلَ  َصاَلةً 
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هَا، ُ  َشاءَ  ما: فيَقولُ  قَصَّ  اَل،: قُْلنَا ُرْؤيَا؟ ِمنُكم أَحد   َرأَى هلْ : الَ فَق يَْوًما فََسأَلَنَا هللاَّ

 األْرضِ  إلى فأْخَرَجانِي بيَِدي، فأَخَذا أتَيَانِي َرُجلَْينِ  اللَّْيلَةَ  َرأَْيتُ  لَِكنِّي: قالَ 

َسِة، ، َرُجل   فَإَِذا الُمقَدَّ ، وَرُجل   َجالِس   بَْعضُ  قالَ  َحِديد   ِمن َكل وب   بيَِدهِ  قَائِم 

 يَْفَعلُ  ثُمَّ  قَفَاهُ، يَْبلُغَ  حتَّى ِشْدقِهِ  في الَكل وبَ  ذلكَ  يُْدِخلُ  إنَّه: ُموَسى عن اأْصَحابِنَ 

: قااَل  هذا؟ ما: قُلتُ  ِمْثلَهُ، فَيَْصنَعُ  فَيَُعودُ  هذا، ِشْدقُهُ  ويَْلتَئِمُ  ذلَك، ِمْثلَ  اآلَخرِ  بِشْدقِهِ 

 َرْأِسهِ  علَى قَائِم   وَرُجل   قَفَاهُ  علَى ُمْضطَِجع   َرُجل   علَى أتَْينَا حتَّى فَاْنطَلَْقنَا اْنطَلِْق،

 إلَْيهِ  فَاْنطَلَقَ  الَحَجُر، تََدْهَدهَ  َضَربَهُ  فَإَِذا َرْأَسهُ، به فَيَْشَدخُ  - َصْخَرة   أوْ  - بفِْهر  

 إلَْيِه، فََعادَ  هَُو، كما َرْأُسهُ  وَعادَ  َرْأُسهُ  يَْلتَئِمَ  حتَّى هذا إلى يَْرِجعُ  فال لِيَأُْخَذهُ،

 َضيِّق   أْعاَلهُ  التَّن وِر، ِمْثلِ  ثَْقب   إلى فَاْنطَلَْقنَا اْنطَلِقْ : قااَل  هذا؟ َمن: قُلتُ  فََضَربَهُ،

 فَإَِذا يَْخُرُجوا، أنْ  َكادَ  حتَّى اْرتَفَُعوا اْقتََربَ  فَإَِذا نَاًرا، تَْحتَهُ  يَتََوقَّدُ  واِسع   وأَْسفَلُهُ 

 اْنطَلِْق،: قااَل  هذا؟ َمن: فَقُلتُ  ُعَراة ، ونَِساء   ِرَجال   وفيهَا ا،فِيهَ  َرَجُعوا َخَمَدتْ 

 يَِزيُد، قالَ  - النَّهَرِ  وَسطِ  علَى قَائِم   َرُجل   فيه َدم   ِمن نَهَر   علَى أتَْينَا حتَّى فَاْنطَلَْقنَا

 يََدْيهِ  نَ بيْ  َرُجل   النَّهَرِ  َشطِّ  وعلَى - َحاِزم   بنِ  َجِريرِ  عن: َجِرير   بنُ  وَوْهبُ 

ُجلُ  فأْقبَلَ  ِحَجاَرة ، ُجلُ  َرَمى يَْخُرجَ  أنْ  أَرادَ  فَإَِذا النَّهَِر، في الذي الرَّ  بَحَجر   الرَّ

هُ  فِيِه، في  فَيَْرِجعُ  بَحَجر ، فيه في َرَمى لِيَْخُرجَ  َجاءَ  ُكلَّما فََجَعلَ  َكاَن، َحْيثُ  فََردَّ

 َرْوَضة   إلى اْنتَهَْينَا حتَّى فَاْنطَلَْقنَا ْق،اْنطَلِ : قااَل  هذا؟ ما: فَقُلتُ  َكاَن، كما

، شيخ   أْصلِهَا وفي َعِظيَمة ، َشَجَرة   فِيهَا َخْضَراَء،  ِمنَ  قَِريب   َرُجل   وإَذا وِصْبيَان 

 قَط   أرَ  لَمْ  َداًرا وأَْدَخاَلنِي الشََّجَرِة، في بي فََصِعَدا يُوقُِدهَا، نَار   يََدْيهِ  بْينَ  الشََّجَرةِ 

، ُشيُوخ   ِرَجال   فِيهَا منها، أْحَسنَ  ، وَشبَاب  ، ونَِساء   منها أْخَرَجانِي ثُمَّ  وِصْبيَان 

، فِيهَا وأَْفَضلُ  أْحَسنُ  هي َداًرا فأْدَخاَلنِي الشََّجَرةَ، بي فََصِعَدا ، ُشيُوخ   وَشبَاب 

ْفتَُمانِي: قُلتُ  ا فأْخبَِرانِي اللَّْيلَةَ، طَوَّ ا نََعْم،: قااَل  َرأَْيُت، َعمَّ  يَُشق   َرأَْيتَهُ  الذي أمَّ

 يَومِ  إلى به فيُْصنَعُ  اآلفَاَق، تَْبلُغَ  حتَّى عْنه فَتُْحَملُ  بالَكْذبَِة، يَُحدِّثُ  فََكذَّاب   ِشْدقُهُ،

ُ  َعلََّمهُ  فََرُجل   َرْأُسهُ، يُْشَدخُ  َرأَْيتَهُ  والذي القِيَاَمِة،  ولَمْ  لِ باللَّيْ  عْنه فَنَامَ  القُْرآَن، هللاَّ

نَاةُ، فَهُمُ  الثَّْقبِ  في َرأَْيتَهُ  والذي القِيَاَمِة، يَومِ  إلى به يُْفَعلُ  بالنَّهَاِر، فيه يَْعَملْ   الز 

بَا، آِكلُوا النَّهَرِ  في َرأَْيتَهُ  والذي ْيخُ  الرِّ  عليه إْبَراِهيمُ  الشََّجَرةِ  أْصلِ  في والشَّ

ْبيَاُن، السَّاَلُم،  النَّاِر، َخاِزنُ  َمالِك   النَّارَ  يُوقِدُ  والذي النَّاسِ  اَلدُ فأوْ  َحْولَهُ، والصِّ

ةِ  َدارُ  َدَخْلتَ  الَّتي األُولَى والدَّارُ  ا الُمْؤِمنِيَن، َعامَّ هََداِء، فََدارُ  الدَّارُ  هِذه وأَمَّ  الش 
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 ِمْثلُ  فَْوقِي افَإِذَ  َرْأِسي، فََرفَْعتُ  َرْأَسَك، فَاْرفَعْ  ِميَكائِيُل، وهذا ِجْبِريُل، وأَنَا

 لَمْ  ُعُمر   لكَ  بَقِيَ  إنَّه: قااَل  َمْنِزلِي، أْدُخلْ  َدَعانِي: قُلتُ  َمْنِزلَُك، َذاكَ : قااَل  السََّحاِب،

 .َمْنِزلَكَ  أتَْيتَ  اْستَْكَمْلتَ  فَلَوِ  تَْستَْكِمْلهُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  جندب بن سمرة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5092: الرقم أو الصفحة

با آِكلُ :  عبَّاسٍ  ابنُ  قالَ وفي الصحيح   يُخنَقُ  َمجنونًا القِيامةِ  يومَ  يُبَعثُ  الرِّ

 التفسير عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  -:  الراوي

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

 يالشيطان المس خرافات

: مسألة في النظر يجب فبداية. لإلنسان الشيطان مس مسألة في العلماء اختلف

 بتعريفه متعلق إثباته، أو المس إنكار ألن لإلنسان؟ الشيطان بمس المقصود ما

 . وبيانه

 صدر في بالوسوسة النفسي التعذيب على القدرة هو الشيطان مس بأن قيل فإن

 يؤمن أن مسلم كل على يجب لكوبذ. صحيحاً  المعنى هذا كان اإلنسان،

 . آدم لبني الشيطان مس بمشروعية

 اإلنسان، جسم على السيطرة على القدرة هو الشيطان مس بأن زعم من وأما

 بفعل جسده ويأمر لسانه، على الشيطان ويتكلم إرادته، اإلنسان يفقد بحيث

 في يءش على يقدر ال مأسوراً  مقيداً  يكون اإلنسان وعقل والجرائم، الفواحش

 .محاربتها يجب التي العتيقة الخرافات من فهذه جسده،

 الشيطان كالم أما(: »2/332" )رسائله" أحد في األندلسي حزم ابن اإلمام قال

 الذين الراقون بهم يعني) العزامين مخاريق من فهذا المصروع، لسان على

 و. ئزالعجا ضعفاء عقول في إال يجوز ال و(. الرقى هي و العزائم يستعملون

 الشيطان؟ لسان لسانه صار فكيف بالكالم، لسانه يحرك المصروع نسمع نحن
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 قال كما فيها، يوسوس النفس في الشيطان يلقي إنما و. شئت ما لتخليط هذا إن

 ألقى تََمنَّى إذا إال} تعالى قال كما و{ الناس صدور في يَُوْسِوسُ } تعالى

 لسان على يتكلم أن أما و. فقط شيطانال فعل هو فهذا{. أُْمنِيَّتِهِ  في الشيطان

 التصديق و الخذالن من باهلل فنعود. ظاهر   ُجنون   و عتيق   فِحمق   أحد،

 .«بالخرافات

 "ومضلل ومرتزق كاذب" اإلنسان جسد من الجن إخراج يدعي من

 اسمها كائنات عن أخبر الكريم القرآن إن الطيب، أحمد. د األزهر، شيخ قال

 بيَّنه الذي القدر حسب بوجودهم اإليمان وجب هنا ومن مواصفات، ولها الجن

 تصبح المصدرين هذين وراء وفيما الصحيحة، النبوية السنة وأوضحته القرآن

 .العقلية أو الحسية األدلة أنواع من دليل أي عن عارية الجن عن معلوماتنا

 بين فرقا هناك أن ،"الطيب اإلمام" برنامج خالل األزهر، شيخ وأضاف

 اإليمان أصول من أصل بالمالئكة فاإليمان بالجن، واإليمان بالمالئكة اناإليم

 وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان" وهي وسلم عليه هللا صل النبي وبينها حددها التي

 أما تماما، اإليمان النهدم بالمالئكة أؤمن لم فلو ،"والقدر األخر واليوم ورسله

 بهم اإليمان يجعل لم الجن عن به تحدث ما كثرة مع القرآن فإن بالجن اإليمان

 يتحدث كما فقط عنهم تحدث وإنما المالئكة، جعل كما اإلسالم عقائد من عقيدة

 التصديق مقتضيات من بوجودهم فالتصديق شيء، كل وعن اإلنسان عن

 .عنهم حدث ما كل في بالقرآن

 فبينما الجن؛ عن حديثه عن يختلف المالئكة عن القرآن حديث أن وأوضح

 وطاعة، خير كلها ذوات وأنهم ،"مكرمون عباد" بأنهم المالئكة القرآن يصف

 المواضع بعض وفي فاسدا، يكون وقد صالحا يكون قد بأنه الجن يصف

 شأن ذلك في شأنهم للناس، وتزيينه بالشر الوسوسة مهمة الجن إلى أضاف

 الشرعية، والنواهي باألوامر مكلف الجن أن إلى الفتا آدم، بني من المنحرفين

 إال واإلنس الجن خلقت وما: "تعالى هللا قول بدليل كاإلنسان بالعبادة ومكلف

 ".ليعبدون
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 سبحانه هللا إلى وااللتجاء الدعاء هو الجن من للتحصين الوحيد السبيل أن وأكد

 قول بدليل أيضا، األنس شر ومن الجن شر من التعوذ وكثرة باألذكار، وتعالى

 أن رب بك وأعوذ الشياطين همزات من بك عوذأ رب وقل" تعالى هللا

 الصالحين، هللا عباد على سلطان اإلنس على للجن ليس أنه كما ،"يحضرون

 يقهر أن باستطاعته المؤمن بل أبدا، الجن يخشى أال المؤمن على يجب ولذلك

 هو ولذلك بعيد، من وال قريب من ال يخترقه أن يستطيع وال باألذكار، الجن

 .فقط الضعيف اناإلنس يستضعف

 تحدث عندما الغيب يعلمون ال الجن أن على نص الكريم القرآن أن وأضاف

 أم األرض في بمن أريد أشر ندري ال وأنا: )تعالى قال الجن سورة في عنهم

 ما كالم دعاوى من ونشاهده نسمعه ما أن إلى مشيرا ،(رشدا ربهم بهم أراد

 فقوة الصحة، من لها أساس ال واختراعات خياالت هو الملبوس عليه يطلق

 ِعبَاِدي إِنَّ : )تعالى لقوله التلبس في وليس واإلضالل، الوسوسة في هي الجن

 (.اْلَغاِوينَ  ِمنَ  اتَّبََعكَ  َمنِ  إاِلَّ  ُسْلطَان   َعلَْيِهمْ  لَكَ  لَْيسَ 

 ومرتزق كاذب" اإلنسان جسد من الجن إخراج يدعي من كل بأن ونوه

 خالل من تنتفع أصبحت التليفزيونية القنوات نم كثيرا أن مبينا ،"ومضلل

 في تتحكم التي هي المال فلسفة أصبحت عندما وذلك والشعوذة، السحر

 بالحوت الطالب ينتحر أن إال كهذا إعالم فيها يسود ألمة تتوقع فكيف الجميع،

 الناس، عقول من أغلى الفلوس مبدأ يكون أن هو األكبر فالخطر األزرق،

 وإضاللهم الناس وعي وتزييف الناس عقول تخريب ثمنها ونيك عندما وأيضا

 تنهض لكن إطالقا األسلوب بهذا تنهض ال فاألمم الناس، على والكذب

 .المشكلة تحل كيف ومعرفة حولها والدوران الحقيقة بمواجهة

 الصرع أنواع

 وأحد. األطباء كتب في فمعروف العضوي الصرع أما: العضوي الصرع –1

. عليها فتضغط العصبية، والمراكز الغدد حول النسج بعض وتنم أن أسبابه

 فتجد جزئي، وعي وفقدان بجنون آلخر، حين من يتسبب قد الضغط وهذا
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 وقد. مفهوم غير بكالم نطق وربما هدى، بغير يتخبط المريض المصروع

 وبسبب. واللسان الحنجرة أعصاب على الضغط نتيجة كذلك صوته يتغير

 خروجه بعد إال باأللم يشعر ال فإنه الصرع، فترة خالل نيالذه إلدراكه فقدانه

 على الضغط يبلغ وقد. السكرة شديد السكران كحال تماماً  صرعته، من

 ولها حاالت، عدة وله. عليه ويغمى الوعي يفقد يجعله حداً  العصبية المراكز

 .جراحي أو كيماوي عالج

 اإلنسان مشاهدة أو معاشرة نتيجة النفسي الصرع يحصل: النفسي الصرع –3

 من بمس مصاب بأنه المريض المعالج يوهم عندما أو للمصروعين، السليم

 مصاب بأنه فيتوهم وهم، ثم وسوسه ثم فكرة اإلنسان لهذا تحصل عندها. الجان

 حتى عقله على تتسلط بأن الوهم هذا الشياطين بعض تستغل وربما. بالمس

 يسقط حتى الراقي، عليه قرأي أن يكاد وما. حقيقة األمر أن يظن تجعله

 وقت بالمس المصاب تصرفات ويتقمص واألفعال باألقوال ويتخبط ويصرخ

 .حيران الحليم فيترك القراءة،

 ألن. الحقيقي المرض من عليه أخطر كان اإلنسان أصاب إذا الوهم مرض إن

 في فهو الوهم، مريض أما والدواء، بالعالج هللا بفضل يزول الصرع مرض

 مسـاً  به بأن بإنسان الوهم تملك فإذا. نفسي طبيب إلى ويحتاج تنتهي، ال دوامة

 وظائف وتختل حياته، وتضطرب فكره يتشوش مسحور، أنه أو الجن من

 تشنجات له يحدث وربما ،.السحر أو المس عالمات بعض عليه وتظهر الغدد،

 ".الذاتي اإليحاء" الحديث النفس علم في ويسمى. إغماء أو

 ولن سحر، خادم وأنا الفالني، الجني أنا" ويقول القراءة، وقت يصرع من تجد

 وهو الجني، وليس اإلنسان يتكلم الذي طبعاً  و". وكذا كذا يحصل حتى أخرج

 من الغالب في التمثيلي الصرع هذا من والغاية. جني بأنه الراقي على يمثل

 حتى أو إليه، حوله َمنْ  أنظار ويلفت خاصة، معاملة اإلنسان هذا يعامل أن أجل

 لينسب أو نفسية، أو عاطفية لصدمات أو لمشاكل لتعرضه أو لطلباته، يستجاب

 .أخرى لغاية أو( كثير وهو) عليه الشياطين تسلط إلى القبيحة أفعاله
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 التي الليلة في جنت قد بجارية أتي أنه األزدي عقبة عن بلغنا: الجاحظ يقول 

 فقال. سقطت قد هي فإذا عليها، فعزم زوجها، إلى يدخلوهـا أن أهلها أراد

. «خالصـك وعلي نفسك عن أصدقيني: »لها فقال. «بها بي أخلو: »ألهلها

 بي يدخلوا أن أرادوا وإنهم. أهلي بيت في وأنا! صديق لي كان قد إنه: »فقالت

. «أمري؟ في حيلة من عنك فهل. الفضيحـة فخفت. ببكر ولست زوجي، على

 الخروج إلى أجابني قد الجني إن: »فقال لها،أه إلي خرج ثم. «نعـم: »فقال

 أن واعلموا. أعضائها من أخرجه أن تحبون عضو أي من فاختاروا منها،

 عينها من خرج فإن. ويفسد يهلك وأن بد ال الجن، منه يخرج الذي العضو

 من خرج وإن خرست، فمها من خرج وإن ُصمت، أذنها من خرج وإن عميت،

 ذهبت فرجها من خرج وإن عرجت، هارجل من خرج وإن شلت، يدها

 فأخرج. «عذرتـها ذهاب من أهون شيئاً  نجد ما: »أهلها فقال. «عذرتـها

 .اهـ. زوجها على المرأة ودخلت فعل، أنه فأوهمهم فرجها، من الشيطان

 خيرا هللا جزاكم

 الشهادة أو بالكتابة المؤجل الدين توثيق الرهن وآية الدين آية -501

 [090 الى 090 اآليات( : 0) البقرة سورة] الرهن أو

 بَْينَُكمْ  َوْليَْكتُبْ  فَاْكتُبُوهُ  ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلى بَِدْينٍ  تَدايَْنتُمْ  إِذا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يا

ُ  َعلََّمهُ  َكما يَْكتُبَ  أَنْ  كاتِبٌ  يَأْبَ  َوال بِاْلَعْدلِ  كاتِبٌ   َعلَْيهِ  الَِّذي َوْليُْملِلِ  فَْليَْكتُبْ  َّللاَّ

َ  َوْليَتَّقِ  اْلَحقُّ   أَوْ  َسفِيهاً  اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي كانَ  فَإِنْ  َشْيئاً  ِمْنهُ  يَْبَخسْ  َوال َربَّهُ  َّللاَّ

 ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْستَْشِهُدوا بِاْلَعْدلِ  َولِيُّهُ  فَْليُْملِلْ  ُهوَ  يُِملَّ  أَنْ  يَْستَِطيعُ  ال أَوْ  َضِعيفاً 

َهداءِ  ِمنَ  تَْرَضْونَ  ِممَّنْ  َواْمَرأَتانِ  فََرُجلٌ  َرُجلَْينِ  يَُكونا لَمْ  إِنْ فَ  ِرجالُِكمْ   أَنْ  الشُّ

رَ  إِْحداُهما تَِضلَّ  َهداءُ  يَأْبَ  َوال اأْلُْخرى إِْحداُهَما فَتَُذكِّ  َوال ُدُعوا ما إِذا الشُّ

ِ  ِعْندَ  أَْقَسطُ  لُِكمْ ذ أََجلِهِ  إِلى َكبِيراً  أَوْ  َصِغيراً  تَْكتُبُوهُ  أَنْ  تَْسئَُموا  َوأَْقَومُ  َّللاَّ

 فَلَْيسَ  بَْينَُكمْ  تُِديُرونَها حاِضَرةً  تِجاَرةً  تَُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  تَْرتابُوا أاَلَّ  َوأَْدنى لِلشَّهاَدةِ 

 إِنْ وَ  َشِهيدٌ  َوال كاتِبٌ  يَُضارَّ  َوال تَبايَْعتُمْ  إِذا َوأَْشِهُدوا تَْكتُبُوها أاَلَّ  ُجناحٌ  َعلَْيُكمْ 

َ  َواتَّقُوا بُِكمْ  فُُسوقٌ  فَإِنَّهُ  تَْفَعلُوا ُ  َويَُعلُِّمُكمُ  َّللاَّ ُ  َّللاَّ ( 090) َعلِيمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َوَّللاَّ

 بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  أَِمنَ  فَإِنْ  َمْقبُوَضةٌ  فَِرهانٌ  كاتِباً  تَِجُدوا َولَمْ  َسفَرٍ  َعلى ُكْنتُمْ  َوإِنْ 
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َ  َوْليَتَّقِ  أَمانَتَهُ  نَ اْؤتُمِ  الَِّذي فَْليَُؤدِّ   فَإِنَّهُ  يَْكتُْمها َوَمنْ  الشَّهاَدةَ  تَْكتُُموا َوال َربَّهُ  َّللاَّ

ُ  قَْلبُهُ  آثِمٌ   (090) َعلِيمٌ  تَْعَملُونَ  بِما َوَّللاَّ

 التفسير 

 ينبغى أجل، إلى مؤجل بَْدين   بعضا بعضكم داين إذا آمنوا الذين أيها يا - 323

 أن الكاتب وعلى للنزاع، تفادياً  للحقوق حفظاً  فاكتبوه ماً،معلو األجل يكون أن

 يكن لم ما علمه الذى هلل شكراً  الكتابة، عن يمتنع وال كتابته، فى عادال يكون

 فال ربه يخشى أن المدين وعلى المدين اعتراف حسب الدين ذلك فليكتب يعلم،

 األمور قدري وال التصرف يحسن ال المدين كان فإن شيئاً، الدين من ينقص

 يستطيع ال كان أو شيخوخة، أو مرض أو لصغر ضعيفاً  كان أو حسناً، تقديراً 

 عينه الذى وليه عنه فَْليُنِبْ  الوثيقة، بلغة جهل أو لسان عقدة أو لخرس اإلمالء

. التام بالعدل الكاتب على الدين إمالء فى هو اختاره أو الحاكم، أو الشرع

 رجل فليشهد يوجدا لم فإن رجالكم، من شاهدين الدين ذلك على وأشهدوا

 إحداهما نسيت إذا حتى اإلنكار، عند معاً  الشهادة لتؤديا معاً  تشهدان وامرأتان

 وال الشهود، طُلب ما إذا الشهادة أداء عن االمتناع يجوز وال األخرى، ذكرتها

 شريعة فى أعدل ذلك ألن مؤجال دام ما كبيراً  أو كان صغيراً  تكتبوه أن تسأموا

 إال بينكم، الشكوك درء إلى وأقرب الشهادة، صحة على الداللة فى وأقوى هللا

 من مانع فال بينكم، بها تتعاملون الحاضرة، التجارة سبيل على التعامل كان إذا

 حسماً  المبايعة على تشهدوا أن منكم ويطلب. إليها ضرورة ال إذ الكتابة ترك

 طاعة على خروج فذلك شاهد، أو بكاتب ضرر أى يلحق أن وتفادوا للنزاع،

 قلوبكم يلزم ذلك فإن ونواهيه، أوامره فى هيبته واستحضروا هللا وخافوا هللا،

 أعمالكم من - شئ بكل وهو عليكم، وما لكم ما يبين وهللا والعدالة، اإلنصاف

 .عليم - وغيرها

 الدين ضمان فليكن الدين، لكم يكتب من تجدوا فلم سفر فى كنتم وإذا - 322

 أمانة تكون وديعة آخر عند أحدكم أودع وإذا. المدين من الدائن يأخذه اً رهن

 عقوبة وليتق طلبها، عند األمانة المؤتمن فليؤد أمانته، على اعتمد وقد عنده،

 ومن طلبها، عند الشهادة تكتموا وال. الشهادة فى غش أو األمانة خان إن له هللا
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 ما بحسب عليه سيجزيكم عليم، لونتعم بما وهللا القلب، خبيث آثم فهو يكتمها

 (29/5-22)تفسير المنتخب  .تستحقون

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

: الّسلم *  » والّسلم والديون المؤجلة المبايعات توثيق في الدين آية موضوع -1

 يطلق والسلف به، خاص السلم أن غير السلف، له ويقال. بعاجل آجل بيع هو

 أو برهن توثيق يكن لم فإن والرهن، والشهادة بالكتابة «   .القرض على أيضا

 : أنواع ثالثة اآلية هذه في فالمبايعات باألمانة، البيع جاز بكتابة

  وشهود، بكتابة بيع -1

 مقبوضة، برهان وبيع -3

 .باألمانة وبيع  -2

 كان المدينة أهل سلم أن معناه خاصة، الّسلم في نزلت اآلية هذه: عباس ابن قال

 .إجماعا المداينات جميع تتناول هي ثم اآلية، ببس

 كل عن عبارة: الدين وحقيقة: بَِدْين  : تعالى لقوله الديون، تأجيل مشروعية -3

 الذمة في واآلخر نقدا، فيها العوضين أحد كان معاملة،

 جائز، غير المجهول األجل إلى السلم أن على ُمَسّمًى أََجل   إِلى: قوله دل -2

 ذلك، السنة وأكدت

ُ  َصلَّى النبي   قَِدمَ  عباس بن عن عبدَّللاوفي الصحيح     الَمِدينَةَ، وسلَّمَ  عليه هللاَّ

نَةَ  الثَِّمارِ  في يُْسلِفُونَ  َوهُمْ  نَتَْيِن، السَّ  في فَْليُْسلِفْ  تَْمر ، في أَْسلَفَ  َمن: فَقالَ  َوالسَّ

، َكْيل   ، َوَوْزن   َمْعلُوم   .وم  َمْعلُ  أََجل   إلى َمْعلُوم 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5201: الرقم أو الصفحة
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ِ  َرسولُ  قَِدمَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 َشكَّ  ثاََلثَةً، أوْ  َعاَمْينِ : قالَ  أوْ  َعاَمْيِن،وال الَعامَ  الثََّمرِ  في يُْسلِفُونَ  والنَّاسُ  الَمِدينَةَ،

، َكْيل   في فَْليُْسلِفْ  تَْمر ، في َسلَّفَ  َمن: فَقالَ  إْسَماِعيُل،  .َمْعلُوم   وَوْزن   َمْعلُوم 

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

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

 صاحبه إلى الرجل يسلم أن وهو: السلم مشروعية على العلم أهل وأجمع--4

 معلوم، بكيل مثلها، يخطئ ال عاّمة أرض طعام من موصوف، معلوم طعام في

 يفترق أن قبل منه أسلم ما ثمن يدفع معلومة، دراهم أو بدنانير معلوم أجل إلى

 . الطعام فيه يقبض الذي المكان ياوسمّ  فيه، تبايعا الذي مقامهما من العاقدان

 الصالة عليه نهيه من مستثنى وهو باالتفاق، الجائزة البيوع من بيع والسلم--5

 وقد إليه، الناس لحاجة السلم، في وأرخص عندك، ليس ما بيع عن والسالم

 .المفاليس بيع أو المحاويج بيع الفقهاء سماه

. بالكتابة االحتجاج مشروعية على جلواأل الّدين أي فَاْكتُبُوهُ : قوله ودل -4

 ال شهود بغير الكتابة ألن واإلشهاد الكتابة المراد ولكن بالكتابة، أمر: ويقال

 .حجة تكون

 فرض:وقيل كفاية، فرض إنها: قيل ندب؟ أو فرض الكاتب كتابة وهل --4

 َوْليَْكتُبْ  :تعالى لقوله فراغه حال في وكان منه، طلب متى الكاتب على عين

 والصحيح ندب، إنه: وقيل يَْكتُبَ  أَنْ  كاتِب   يَأْبَ  َوال: وقوله بِاْلَعْدلِ  كاتِب   ْينَُكمْ بَ 

 كانت لو إذ أجره يأخذ حتى الكتابة، عن يتخلف أن له فيجوز إرشاد، أمر أنه

 فعل على اإلجارة ألن بها االستئجار صح ما الكاتب على واجبة الكتابة

 .باطلة الفروض

 على والشهادة الكتابة أن إلى جماعة ذهب واجبان؟ إلشهادوا الكتابة هل -5

 :وقوله فَاْكتُبُوهُ : تعالى بقوله واجبان، المؤجلة الديون



81 
 

 فَْليَُؤدِّ  بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  أَِمنَ  فَإِنْ : بقوله الوجوب نسخ ثم َشِهيَدْينِ  َواْستَْشِهُدوا -6

 بهذه أربابها على واجب الديون كتب أن الطبري واختار. أَمانَتَهُ  اْؤتُِمنَ  الَِّذي

 .جحود أو نسيان فيه يقع لئال قرضا، أو كان بيعا اآلية،

 يقع ما لحفظ مندوبان، وهما للندب، واإلشهاد بالكتابة األمر: الجمهور وقال -7

 العقد بين التي المدة في كثيرا يقع النسيان ألن األجل حلول إلى المتعاقدين بين

 الكتابة هللا فشرع غيره، أو موت من وارضع تطرأ وقد األجل، وحلول

 وفقهاء والتابعين الصحابة عن ينقل ولم الواقع، وضبط المال لحفظ واإلشهاد

 بينهم والمبايعات المداينات تقع كانت بل فيهما، يتشددون كانوا أنهم األمصار

 .للندب األمر أن على ذلك فدل منهم، نكير يقع ولم إشهاد، وال كتابة غير من

 في عليها منصوص الندب إلى الوجوب من األمر ظاهر صرف وقرينة --7

 .أَمانَتَهُ  اْؤتُِمنَ  الَِّذي فَْليَُؤدِّ  بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  أَِمنَ  فَإِنْ : تعالى قوله وهو ذاتها، اآلية

 وفي اإلمالء، وفي الكتابة، في العدل بالتزام اآلية طالبت: العدل التزام - --2

 كاتِب   بَْينَُكمْ  َوْليَْكتُبْ : قوله من واضح وهذا والضعيف، يهالسف عن الولي إمالء

ُ  َعلََّمهُ  َكما: وقوله بِاْلَعْدلِ  َ  َوْليَتَّقِ  اْلَحق   َعلَْيهِ  الَِّذي َوْليُْملِلِ : وقوله هللاَّ  َربَّهُ  هللاَّ

 .بِاْلَعْدلِ  َولِي هُ  فَْليُْملِلْ : وقوله

 قبل من المبذر السفيه على الحجر ورالجمه أجاز السفيه؟ على يحجر وهل --2

  الناس على عالة يصبح ال حتى القاضي

 . وامرأتان رجل أو رجالن: الشهادة نصاب --11

 له للمشهود تجلب التي وهي: التهمة بسبب الشهادة رد على الفقهاء واتفق--11

  الجمهور، رأي في لآلخر الزوجين أحد شهادة وترد ضررا، عنه تدفع أو نفعا

 ال األبدان، في ال األموال في ويمين بشاهد القضاء الجمهور وأجاز--13

 لجانب ترجيحا الشاهد مع اليمين باعتبار هو وإنما للشهادة، ثالثا قسما باعتباره

 ثبت ما بدليل المدعي،
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ  وسلّم عليه َّللا صلّى النبي عنوفي الصحيح   عليه هللاَّ

 .َوَشاِهد   ين  بيَمِ  قََضى وسلَّمَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5250: الرقم أو الصفحة

 بدليل به، والعمل مشروعيته يمنع فال القرآن، في ذلك ذكر عدم وأما--12

 .القرآن يذكره لم ثالث قسم وهو الحنفية، عند بالنكول القضاء جواز

 الشرع؟ في النكول هو ما

 اإلجابــة

 :بعـد أما وصحبه، آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد

 كما يمين له أو عليه وجبت من امتناع هو الشرعي المصطلح في النكول فإن

 كتب من الوهاب فتوحات في وجاء المالكي، عرفة ابن حدود شرح في جاء

 التي أي شرعاً، منه المطلوبة اليمين عن الحلف من االمتناع النكول: الشافعية

 المطلوب المراد أو الدعوى من بها يخلص بحيث جانبه في الشارع جعلها

 .انتهى. لحلف القاضي طلب بعد إال ناكالً  يُعد ال ألنه القاضي بطلب

 ونحو واإلقرار والبيوع واليمين واللعان النكاح في فكثيرة النكول مجاالت وأما

 .لذكرها المقام يسع ال شروط كذلك لهو ذلك،

 .أعلم وهللا

هَداءُ  يَأْبَ  َوال: تعالى قوله ودل --14  تحمل عن اإلباء منع على ُدُعوا ما إِذا الش 

 يمشي الذي هو الشاهد وأن القاضي، أمام اللزوم عند وإثباتها وأدائها الشهادة

 القاضي من طلبها حال غير في فأما الشهادة، طلب حال في وهذا. الحاكم إلى

 الشاهد، يدع لم فإذا ،( الطلب) الدعاء عند األداء هللا فرض فقد مندوب، فأداؤها

 ندبا الشهادة أداء كان
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هَداءِ  بَخْيرِ  أُْخبُِرُكمْ  أاَل  الجهني خالد بن عن  زيدوفي الصحيح     يَأْتي الذي الش 

 .يُْسأَلَها أنْ  قَْبلَ  بَشهاَدتِهِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الجهني خالد بن زيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5258: الرقم أو الصفحة

هود خيرِ  بيانُ : الحديثِ  في --5  .الش 

 .قَْدِرها وِعظَمُ  الشَّهادةِ  فَْضلُ : وفيه --3

 خاف إذا يسألها، لم وإن فرض، الشهادة أداء أن الصحيح في المالكية ورأى

 تعالى، هللا حقوق في سواء الحق، يضيع ال حتى فوته، أو ياعهض الحق على

ِ  الشَّهاَدةَ  َوأَقِيُموا: تعالى لقوله اآلدميين، وحقوق  إاِلَّ : وقوله[ 3/ 65 الطالق] هلِلَّ

 [26/ 42 الزخرف] يَْعلَُمونَ  َوهُمْ  بِاْلَحقِّ  َشِهدَ  َمنْ 

 أخاكَ  اْنُصرْ : وسلّم عليه هللا صلّى النبي عن  مالك بن أنس عن الصحيح وفي

ِ، َرسولَ  يا: َرُجل   فقالَ  َمْظلُوًما أوْ  ظالًِما  إذا أفََرأَْيتَ  َمْظلُوًما، كانَ  إذا أْنُصُرهُ  هللاَّ

 .نَْصُرهُ  ذلكَ  فإنَّ  الظ ْلمِ  ِمنَ  تَْمنَُعهُ، أوْ  تَْحُجُزهُ،: قالَ  أْنُصُرهُ؟ كيفَ  ظالًِما كانَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2810: الرقم أو الصفحة

 سؤالها قبل تعالى هللا حقوق في الشهادة أداء أن إلى الحنفية وذهب -15

 يستشهد، أن قبل الشاهد يشهد فال العباد حقوق في أما مطلوب،

 يَلُونَهُْم، الَِّذينَ  ثُمَّ  نِي،قَرْ  َخْيُرُكمْ : حصين بن عمران عن الصحيحان أخرجه لما

 يَِجيءُ  ثُمَّ  - قَْرنِهِ  بَْعدَ  ثاَلثًا أوْ  ثِْنتَْينِ  َذَكرَ : أْدِري ال: ِعْمرانُ  قالَ  - يَلُونَهُمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ 

،  يُْستَْشهَُدوَن، وال ويَْشهَُدونَ  يُْؤتََمنُوَن، وال ويَُخونُونَ  يَفُوَن، وال يَْنِذُرونَ  قَْوم 

َمنُ  فِيِهمُ  هَرُ ويَظْ   .السِّ
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الحصين بن عمران:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2281: الرقم أو البخاري الصفحة

 صغيرا المؤجل أكان سواء المؤجلة، والديون المبايعات في مندوبة الكتابة -16

 في التبادل فيها يتم التي ضرةالحا التجارة في الكتابة تطلب وال. كبيرا أم

 التنازع خوف العادة في يقلّ  إذ العقد، عقب البدلين في التقابض ويحدث الحال،

 .غامضة بأسباب إال

 بأمانة، وبيع برهان، وبيع وشهود، بكتاب بيع: ثالثة البيوع :الشافعي قال 

 .بكت بنسيئة باع وإذا أشهد، بنقد باع إذا عمر ابن وكان. اآلية هذه وقرأ

 ذلك صغير على اإلشهاد طلب على تَبايَْعتُمْ  إِذا َوأَْشِهُدوا: تعالى قوله ودل -11

 موسى أبو قال الندب؟ أو الوجوب على البيع على اإلشهاد وهل وكبيره،

 أخذا الوجوب، على هو: التابعين من وجماعة والضحاك عمر وابن األشعري

 البصري والحسن الشعبي وذهب الطبري ورجحه اآلية، هذه في األمر بظاهر

 مالك قول وهذا. واإليجاب الحتم على ال واإلرشاد، الندب على ذلك أن إلى

 وهو: قال الكافّة، قول هذا أن العربي ابن وزعم الرأي، وأهل والشافعي

 . الضحاك إال بالوجوب قال ممن أحد عن يحك ولم الصحيح،

 من وجبال وسهال ا،وبحر وبرا وسفرا، حضرا يتبايعون الناس زال وما --11

 تركوا ما اإلشهاد وجب ولو نكير، غير من بذلك الناس علم مع إشهاد غير

 .تاركه على النكير

 لم ما الكاتب يكتب فال والعدل، بالحق يكونان الكاتب وكتابة الشهادة، أداء -13

 والشاهد فالكاتب منها، ينقص وال شهادته في الشاهد يزيد وال عليه، يمل

 واألبدان، األموال في المؤذي الكذب من وذلك النقصان، أو ادةبالزي يعصيان

 أي) فسوق فإنه المضارة، تفعلوا وإن اإلسالم، في ضرار وال ضرر وال

 .بكم حالّ ( معصية
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َ  َواتَّقُوا: تعالى وقوله -12 ُ  َويَُعلُِّمُكمُ  هللاَّ  علّمه، اتقاه من بأن تعالى هللا من وعد هللاَّ

ُ : قوله أما. إليه يلقى ما به يفهم نورا قلبه في يجعل أي  فهو َعلِيم   َشْيء   بُِكلِّ  َوهللاَّ

 إشعار وفيها شيء، منها عنه يشذ فال بالمعلومات، تعالى إحاطته إلى إشارة

 .والمتقي للفاسق بالمجازاة

 يتوافر لم إذا السفر في الرهن مشروعية على َمْقبُوَضة   فَِرهان   آية دلت -12

 .بيّنا كما الحضر، في الرهن جواز مبينة السنة وجاءت. دينال وكتابة اإلشهاد

 ثمن من أو ثمنها من الحقّ  ليستوفى بالحق وثيقة العين احتباس: والرهن

 .الغريم من أخذه تعذر عند منافعها

 لم وما بالقبض، إال يلزم فال للرهن، لزوم شرط القبض: الجمهور فقال--14

 . بالقبض إال توثق وال للتوثق، الرهن ةمشروعي ألن عنه يرجع أن للراهن يلزم

( العاقدين غير محايد ثالث طرف) عدل قبض أيضا يصح: الجمهور وقال-15

 ألن وحقيقة لغة مقبوضا صار العدل، عند صار إذا ألنه يديه في الرهن يوضع

 فلو ضامن، غير أمين والعدل. الوكيل وبمنزلة الحق، صاحب عن نائب العدل

 .يضمنه لم تقصير، وال تهاون ندو منه المرهون ضاع

  الجمهور عند المشاع رهن ويجوز -16

 إقباضه، يتحقق ال ألنه الذمة في الدين رهن يجوز ال: الجمهور وقال -17

 أجل حلول عند منه الحق يستوفي أن بد ال ألنه الرهن لزوم في شرط والقبض

 وال عينه، من ال المرهون، مالية من االستيفاء ويكون به، المرهون الدين وفاء

 .الّدين في ذلك يتصور

  عليه، ونفقته للراهن، الرهن منفعة: الجمهور قال -12

 أو مركوبا المرهون كان إذا نفقته مقابل بالرهن المرتهن انتفاع الحنابلة وأجاز

 محلوبا
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 :وسلّم عليه َّللا صلّى َّللا رسول قال: قال هريرة أبي عن البخاري روى ،لما

ْهنُ   كانَ  إَذا بنَفَقَتِِه، يُْشَربُ  الدَّرِّ  ولَبَنُ  َمْرهُونًا، كانَ  إَذا بنَفَقَتِِه، بُ يُْركَ  الرَّ

 .النَّفَقَةُ  ويَْشَربُ  يَْرَكبُ  الذي وعلَى َمْرهُونًا،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0150: الرقم أو الصفحة

 :الدين آية من مستفادة عامة طباعاتان

 أن يالحظ » والكتابة الشهادة من الدين آية في به تعالى هللا أمر الذي إن --1

 عشر تكررت الكتابة وصيغة مرات، ثمان اآليتين في تكررت الشهادة صيغة

 ذات وصالح والمحبة والصلة الود ووشائج على الحفاظ به قصد:  «. مرات

 كل وسدّ  الناس، عالقات فساد إلى المؤدي التنازع وقوع منعو الناس، بين البين

 له حدّ  ما وتجاوز الحق، جحود للمدين يسول قد الذي الشيطان أمام المنافذ

 الغايات هذه أجل ومن.المستحق المقدار على االقتصار ترك أو الشرع،

 والتنازع االختالف إلى تؤدي التي المجهولة البيوع الشرع حّرم السامية،

 . والتباين التضاغن وإيقاع العالقات فسادو

 إِنَّما: تعالى بقوله الخمر وشرب والقمار الميسر هللا حرم أيضا عليه وبناء --3

ْيطانُ  يُِريدُ  / 5 المائدة] َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  فِي َواْلبَْغضاءَ  اْلَعداَوةَ  بَْينَُكمُ  يُوقِعَ  أَنْ  الشَّ

 قال والدنيا، الدين صالح حاز وزواجره، رهأوام في هللا بأدب تأدب فمن[ 21

 [ .66/ 4 النساء] لَهُمْ  َخْيراً  لَكانَ  بِِه، يُوَعظُونَ  ما فََعلُوا أَنَّهُمْ  َولَوْ : تعالى هللا

 ألنه ملّحة حاجة أو قصوى لضرورة إال دين استدانة لإلنسان ينبغي ال

 النبي منه تعّوذ لذا دينه، وفاء يستطيع فال مستحكم عجز في المدين يقع وقد

 وسلّم عليه هللا صلّى

 والَحَزِن، الهَمِّ  ِمنَ  بكَ  أُعوذُ  إنِّي اللَّهُمَّ : فقال -أنس عن البخاري يرويه فيما-

ْيِن، وَضلَعِ  والبُْخِل، والُجْبنِ  والَكَسِل، والَعْجزِ  جالِ  وَغلَبَةِ  الدَّ  .الرِّ
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2028: الرقم أو الصفحة

 .بنحوه( 0202) ومسلم له، واللفظ( 2028) البخاري أخرجه:  التخريج

 :العلماء قال

 أعانه المدين نية حسنت وإذا.يؤديه حيث من دائنه يجد ال الذي هو: الدين ضلع

  الدين، إيفاء على هللا

 أَخذَ  َمن :قال وسلّم عليه َّللا صلّى النبي عن رةهري أبي عن البخاري روى

ُ  أدَّى أداَءها يُِريدُ  النَّاسِ  أْموالَ  ُ  أْتلَفَهُ  إْتالفَها يُِريدُ  أَخذَ  وَمن عْنه، هللاَّ  .هللاَّ

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

 [حيحص: ] المحدث حكم خالصة|  0092: الرقم أو الصفحة

 قاطعا نصا ذلك كان الرهان، وأخذ واإلشهاد الدين بكتابة تعالى هللا أمر لما --4

 ورعاعها المتصوفة الجهلة على وردا وتنميتها، األموال حفظ مراعاة على

 ألنفسهم كفاية يتركون وال أموالهم جميع عن فيخرجون ذلك، يرون ال الذين

 اإلخوان لمنن يتعرض أن إما فهو ه،عيال افتقر أو أحدهم احتاج إذا ثم وعيالهم،

 منهي مذموم الفعل وهذا وظلمتهم، الدنيا أرباب من يأخذ أن أو لصدقاتهم، أو

 .عنه

 العباد ومحاسبة شيء بكل علمه وإحاطة واألرض السموات ملك َّلل -502

 [091 آية( : 0) البقرة سورة] ونواياهم أفعالهم على

 ِ  تُْخفُوهُ  أَوْ  أَْنفُِسُكمْ  فِي ما تُْبُدوا َوإِنْ  اأْلَْرضِ  فِي َوما السَّماواتِ  فِي ما َّلِلَّ

ُ  بِهِ  يُحاِسْبُكمْ  ُ  يَشاءُ  َمنْ  َويَُعذِّبُ  يَشاءُ  لَِمنْ  فَيَْغفِرُ  َّللاَّ  قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى َوَّللاَّ

(091) 

 التفسير
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 قدرة به أحاط قد األرض فى وما السموات فى ما هلل أن واعلموا - 324

 خبير، عليم هللا فإن أخفيتموه أو أنفسكم فى ما أظهرتم وسواء ،وعلما

 على تعالى وهو يشاء من ويعذب يشاء لمن فيغفر القيامة يوم عليه سيحاسبكم

 (28/5)تفسير المنتخب .قدير شئ كل

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 اإلنسان لكون اإللهي، الحساب من شديدا وتخويفا إنذارا اآلية تتضمن -1 

 األعمال جليل على له محاسب أفعاله، كل على مطلع وهللا هلل، مملوكا

 شدة من عليها واإلشفاق النفوس في الرهبة إيقاع إلى أدى مما وحقيرها،

 وحده هللا إلى مطلقا أمره وتفويض العذاب،

ا :قال هريرة أبي عن ومسلم أحمد أخرج ُ  ىَصلَّ  هللاِ  َرسولِ  علَى نََزلَتْ  لَمَّ  هللاَّ

ِ } وسلَّمَ  عليه  أوْ  أْنفُِسُكمْ  في ما تُْبُدوا وإنْ  األَْرضِ  في وما السَّماواتِ  في ما هلِلَّ

ُ  به يُحاِسْبُكمْ  تُْخفُوهُ  ُ  يَشاءُ  َمن ويَُعذِّبُ  يَشاءُ  لَِمن فَيَْغفِرُ  هللاَّ  شيء   ُكلِّ  علَى وهللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  أْصحابِ  ىعلَ  ذلكَ  فاْشتَدَّ : قالَ  ،[324: البقرة{ ]قَِدير    عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  فأتَْوا وسلََّم، َكِب، علَى بََرُكوا ثُمَّ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  أيْ : فقالوا الر 

الةَ  نُِطيُق، ما األْعمالِ  ِمنَ  ُكلِّْفنا هللاِ، َرسولَ  يامَ  الصَّ َدقَةَ، واْلِجهادَ  والصِّ  والصَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  نُِطيقُها، وال اآليَةُ  هِذه َعلَْيكَ  أُْنِزلَتْ  وقدْ  : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

: قُولوا بَلْ  وَعَصْينا؟ َسِمْعنا قَْبلُِكمْ  ِمن الِكتابَْينِ  أْهلُ  قالَ  كما تَقُولوا أنْ  أتُِريُدونَ 

 َربَّنا ُغْفرانَكَ  وأَطَْعنا ناَسِمعْ : قالوا الَمِصيُر، وإلَْيكَ  َربَّنا ُغْفرانَكَ  وأَطَْعنا َسِمْعنا

ا الَمِصيُر، وإلَْيكَ  ُ  فأْنَزلَ  أْلِسنَتُهُْم، بها َذلَّتْ  القَْوُم، اْقتََرأَها فَلَمَّ  آَمنَ : }إْثِرها في هللاَّ

ُسولُ  ِ  آَمنَ  ُكل   واْلُمْؤِمنُونَ  َربِّهِ  ِمن إلَْيهِ  أُْنِزلَ  بما الرَّ  لِهِ وُرسُ  وُكتُبِهِ  وَمالئَِكتِهِ  باهللَّ

قُ  ال { الَمِصيرُ  وإلَْيكَ  َربَّنا ُغْفرانَكَ  وأَطَْعنا َسِمْعنا وقالُوا ُرُسلِهِ  ِمن أَحد   بْينَ  نُفَرِّ

ا ،[325: البقرة] ُ  نََسَخها ذلكَ  فََعلُوا فَلَمَّ ُ  فأْنَزلَ  تَعالَى، هللاَّ  ال: }وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ُ  يَُكلِّفُ   إنْ  تُؤاِخْذنا ال َربَّنا اْكتََسبَتْ  ما وعليها َسبَتْ كَ  ما لها ُوْسَعها إالَّ  نَْفًسا هللاَّ

 كما إْصًرا علْينا تَْحِملْ  وال َربَّنا} نََعمْ : قالَ [ 326: البقرة{ ]أْخطَأْنا أوْ  نَِسينا

ْلنا وال َربَّنا} نََعمْ : قالَ { قَْبلِنا ِمن الَِّذينَ  علَى َحَمْلتَهُ  : قالَ { بهِ  لنا طاقَةَ  ال ما تَُحمِّ



88 
 

{ الكافِِرينَ  القَْومِ  علَى فاْنُصْرنا َمْوالنا أْنتَ  واْرَحْمنا لنا واْغفِرْ  َعنَّا واْعفُ } مْ نَعَ 

 .نََعمْ : قالَ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  501: الرقم أو الصفحة

ةُ : الحديثِ  في --5 حابةِ  تعظيمِ  شدَّ  ورسولِه تعالى هللاِ  ألمرِ  عنهم هللا ضير الصَّ

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى

لُنا ال وتعالى سبحانه هللاَ  أنَّ : وفيه --3  إالَّ  يُكلِّفُنا وال به، لنا طاقةَ  ال ما يُحمِّ

 نطمئِنَّ  ولم إليها، نرَكنْ  لم إذا صدوِرنا في تُجولُ  الَّتي الوساوسَ  وأنَّ  ُوْسَعنا،

 .تُضر   ال فإنَّها - بها نأُخذْ  ولم إليها،

ةِ  عنِ  تجاَوز هللاَ  أنَّ : وفيه --2  .به تعَملْ  أو تتكلَّمْ  لم ما أنفَُسها به حدَّثَتْ  ما األمَّ

 ال: وهي بعدها التي باآلية اآلية هذه نسخ على يدل «هللا نسخها: »قوله وظاهر

ُ  يَُكلِّفُ   تثبت ألنها وخةمنس اآلية هذه أن ذلك من المفسرين بعض فهم وقد.. هللاَّ

 . النفوس وخواطر الوساوس على الحساب

 رسول قال: قال هريرة أبي عن الستة كتبهم في الجماعة رواه الذي الحديث

َ  إنَّ : وسلّم عليه هللا صلّى هللا تي عن تَجاَوزَ  هللاَّ ثَتْ  ما أُمَّ  لَمْ  ما أْنفَُسها، به َحدَّ

 .بشيء   فليسَ  نَْفِسهِ  في طَلَّقَ  إذا: قَتاَدةُ  قالَ                              تَتََكلَّمْ  أوْ  تَْعَملْ 

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

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1028: الرقم أو الصفحة

 اآليات( : 0) البقرة سورة] بالطاقة والتكليف الرسل برساالت اإليمان -502

 [092 الى 091

ُسولُ  َمنَ آ ِ  آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمنُونَ  َربِّهِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أُْنِزلَ  بِما الرَّ  َوُكتُبِهِ  َوَمالئَِكتِهِ  بِاَّللَّ

قُ  ال َوُرُسلِهِ   َوإِلَْيكَ  َربَّنا ُغْفرانَكَ  َوأَطَْعنا َسِمْعنا َوقالُوا ُرُسلِهِ  ِمنْ  أََحدٍ  بَْينَ  نُفَرِّ
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ُ  يَُكلِّفُ  ال( 091) اْلَمِصيرُ   اْكتََسبَتْ  َما َوَعلَْيها َكَسبَتْ  ما لَها ُوْسَعها إاِلَّ  نَْفساً  َّللاَّ

 َعلَى َحَمْلتَهُ  َكما إِْصراً  َعلَْينا تَْحِملْ  َوال َربَّنا أَْخطَأْنا أَوْ  نَِسينا إِنْ  تُؤاِخْذنا ال َربَّنا

ْلنا َوال َربَّنا قَْبلِنا ِمنْ  الَِّذينَ   لَنا َواْغفِرْ  َعنَّا َواْعفُ  بِهِ  لَنا طاقَةَ  ال ما تَُحمِّ

 (092) اْلكافِِرينَ  اْلقَْومِ  َعلَى فَاْنُصْرنا َمْوالنا أَْنتَ  َواْرَحْمنا

 التفسير 

 به آمن وقد هللا، عند من الحق هو - محمد - الرسول إلى أُنزل ما إن - 325

 ونيسو   وهم ورسله، وكتبه ومالئكته باهلل آمن منهم كل المؤمنون معه وآمن

 رسله، من أحد بين نفرق ال: قائلين وتعظيمهم بهم اإليمان فى هللا رسل بين

 سمعنا ربنا: خطابهم فى هللا إلى متجهين اللسانى بقولهم القلبى إيمانهم وأكدوا

 - وحدك - وإليك مغفرتك، اللهم فامنحنا فيه، لما واستجبنا المحكم تنزيلك

 .والمرجع المصير

 كل كان ولذلك به، والقيام تأديته يستطيعون ما إال عباده يكلف ال هللا إن - 326

 أيها - هللا إلى فاضرعوا فشر، شراً  وإن فخير خيراً  إن: بعمله مجزياً  مكلف

 أو إياه، كلفتنا لما النسيان فى وقعنا إن تعاقبنا ال ربنا: داعين - المؤمنون

 شددت كما التشريع فى علينا تُشدِّد وال ربنا الخطأ، عندها يقع ألسباب تعرضنا

 التكاليف، من به لنا طاقة ال ما تكلفنا وال وظلمهم، تعنتهم بسبب اليهود على

 موالنا، إنك. الواسعة برحمتك وارحمنا بفضلك، لنا واغفر بكرمك، عنا واعف

 .الجاحدين القوم على - دينك ونشر كلمتك إعالء أجل من - رب يا فانصرنا

 متن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة ال 

 :يلي ما على اآليتان دلّت

 به، هللا أوحى ما بكل اإليمان عليه يجب فالمؤمن: يتجّزأ ال اإليمان --1

 سواه، ربّ  وال غيره، إله ال صمد، فرد أحد، واحد هللا بأن يؤمنون والمؤمنون

 هللا عباد على السماء من المنزلة والكتب والّرسل األنبياء بجميع ويصدقون

  واألنبياء، المرسلين
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ا وفي الصحيح عن أبي هريرة ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  علَى نََزلَتْ  لَمَّ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

{ ِ  تُْخفُوهُ  أوْ  أْنفُِسُكمْ  في ما تُْبُدوا وإنْ  األَْرضِ  في وما السَّماواتِ  في ما هلِلَّ

ُ  به يُحاِسْبُكمْ  ُ  يَشاءُ  َمن ويَُعذِّبُ  يَشاءُ  لَِمن فَيَْغفِرُ  هللاَّ { قَِدير   شيء   ُكلِّ  علَى وهللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  أْصحابِ  علَى ذلكَ  فاْشتَدَّ : قالَ  ،[324: البقرة]  وسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  فأتَْوا َكِب، علَى بََرُكوا ثُمَّ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  َرسولَ  أيْ : فقالوا الر 

الةَ  نُِطيُق، ما األْعمالِ  ِمنَ  ُكلِّْفنا هللاِ، يامَ  الصَّ َدقَةَ، واْلِجهادَ  والصِّ  أُْنِزلَتْ  وقدْ  والصَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  قالَ  نُِطيقُها، وال اآليَةُ  هِذه َعلَْيكَ   أنْ  أتُِريُدونَ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 وأَطَْعنا َسِمْعنا: واقُول بَلْ  وَعَصْينا؟ َسِمْعنا قَْبلُِكمْ  ِمن الِكتابَْينِ  أْهلُ  قالَ  كما تَقُولوا

 الَمِصيُر، وإلَْيكَ  َربَّنا ُغْفرانَكَ  وأَطَْعنا َسِمْعنا: قالوا الَمِصيُر، وإلَْيكَ  َربَّنا ُغْفرانَكَ 

ا ُ  فأْنَزلَ  أْلِسنَتُهُْم، بها َذلَّتْ  القَْوُم، اْقتََرأَها فَلَمَّ ُسولُ  آَمنَ : }إْثِرها في هللاَّ  بما الرَّ

ِ  آَمنَ  ُكل   واْلُمْؤِمنُونَ  َربِّهِ  ِمن إلَْيهِ  أُْنِزلَ  قُ  ال وُرُسلِهِ  وُكتُبِهِ  وَمالئَِكتِهِ  باهللَّ  بْينَ  نُفَرِّ

: البقرة{ ]الَمِصيرُ  وإلَْيكَ  َربَّنا ُغْفرانَكَ  وأَطَْعنا َسِمْعنا وقالُوا ُرُسلِهِ  ِمن أَحد  

ا ،[325 ُ  نََسَخها ذلكَ  فََعلُوا فَلَمَّ ُ  فأْنَزلَ  تَعالَى، هللاَّ ُ  يَُكلِّفُ  ال: }وجلَّ  عزَّ  هللاَّ  هللاَّ

 أوْ  نَِسينا إنْ  تُؤاِخْذنا ال َربَّنا اْكتََسبَتْ  ما وعليها َكَسبَتْ  ما لها ُوْسَعها إالَّ  نَْفًسا

 علَى َحَمْلتَهُ  كما إْصًرا علْينا تَْحِملْ  وال َربَّنا} نََعمْ : قالَ [ 326: البقرة{ ]أْخطَأْنا

ْلنا وال َربَّنا} نََعمْ : قالَ { ناقَْبلِ  ِمن الَِّذينَ   واْعفُ } نََعمْ : قالَ { بهِ  لنا طاقَةَ  ال ما تَُحمِّ

 .نََعمْ : قالَ { الكافِِرينَ  القَْومِ  علَى فاْنُصْرنا َمْوالنا أْنتَ  واْرَحْمنا لنا واْغفِرْ  َعنَّا

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  501: الرقم أو الصفحة

ةُ  :الحديثِ  في --5 حابةِ  تعظيمِ  شدَّ  ورسولِه تعالى هللاِ  ألمرِ  عنهم هللا رضي الصَّ

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى

لُنا ال وتعالى سبحانه هللاَ  أنَّ : وفيه --3  إالَّ  يُكلِّفُنا وال به، لنا طاقةَ  ال ما يُحمِّ

 نطمئِنَّ  ولم إليها، نرَكنْ  لم إذا صدوِرنا في تُجولُ  لَّتيا الوساوسَ  وأنَّ  ُوْسَعنا،

 .تُضر   ال فإنَّها - بها نأُخذْ  ولم إليها،

ةِ  عنِ  تجاَوز هللاَ  أنَّ : وفيه --2   .به تعَملْ  أو تتكلَّمْ  لم ما أنفَُسها به حدَّثَتْ  ما األمَّ
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 لجميعا بل ببعض، ويكفرون ببعض، فيؤمنون منهم، أحد بين يفرقون ال --4

 .الخير سبيل إلى هادون مهديون، راشدون، باّرون، صادقون عندهم

 األنبياء ببعض يؤمنون الذين والنصارى كاليهود المؤمنون وليس --5

 .ببعض ويكفرون

 ويطيع ويسمع لقائه، بصدق يؤمن باهلل المؤمن: الطاعة يستلزم اإليمان  --6

 فذلك معصية، في ينغمس وال واجب، في يقصر فال نواهيه، ويتجنّب أوامره،

 .اإليمان مع يتصادم

 وبيسر والواجبات، والفرائض التّكاليف بقلّة يمتاز فهو: اليسر دين اإلسالم --7

 وإنما الطاقة، فوق تكليف فال األعمال، من بالّشاق التّكليف وعدم تكاليفه،

 الطاقة، قدر على والطاعة والقدرة، الوسع بحسب التّكليف

 مقدور متحّملة معتادة لكنها المشقّة من شيء فيها بأمور هللا يكلّفنا فقد  --2

 المسلمون كان حينما اإلسالم مبدأ في الكفار من للعشرة الواحد كثبوت عليها،

  وعادته، ووطنه أهله ومفارقة وطنه، من وخروجه اإلنسان وهجرة قلّة،

 على بعضها وكان عنا، مرفوعة فهي المؤلمة واألمور الثّقيلة المشقات أما --2

 كالبول النّجاسة موضع وقرض للتوبة،  أنفسهم بقتل كتكليفهم السابقة، األمم

 .والنّعمة والفضل والمنّة، الحمد فلله وجلودهم، ثيابهم من

 :والخالصة

ُ  يَُكلِّفُ  ال: تعالى قوله إن  --1  ال تعالى هللا أن على نصّ  ُوْسَعها إاِلَّ  نَْفساً  هللاَّ

 وال عليه يقدر ال ما أحدا كلّف ولو يطيقه، وال عليه قدري ال ما أحدا يكلّف

 وركن الّدين في عظيم أصل وهذا. وسعه في ليس ما له مكلّفا لكان يستطيعه،

 الفعلي الواقع حيث من هذا .اإلسالم أركان من

[ 326/ 3 البقرة] اْكتََسبَتْ  َما َوَعلَْيها َكَسبَتْ  ما لَها: الشخصية المسؤولية  --3

 َوال: قوله مثل الّسيئات، من اكتسب ما وعليه الحسنات، من كسب ما سانلإلن: 
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 َعلَْيها إاِلَّ  نَْفس   ُكل   تَْكِسبُ  َوال ،[ 164/ 6 األنعام] أُْخرى ِوْزرَ  واِزَرة   تَِزرُ 

 [ .164/ 6 األنعام]

 العباد لأفعا على يطلق أنه على اْكتََسبَتْ  َما َوَعلَْيها َكَسبَتْ  ما لَها آية ودلّت --2

 أو بخنق أو وخشب، كحجر بمثقّل غيره قتل من أن وعلى واالكتساب، الكسب

 دية أو قصاصا ضمانه فعليه تغريق،

 سقوطه يقتضي ال ولده بقتل األب عن القصاص سقوط أن على ودلّت  --4

 )لذي ساعده علي قتل ولده (   األب شريك  على واجب فالقود شريكه، عن

 مجنونا مكنت إذا البالغة العاقلة المرأة على الحدّ  وبوج على أيضا ودلّت --5

 .نفسها من

 الخطأ حال مرفوع اإلثم أن على اآلية دلّت: والنسيان الخطأ عن اإلثم رفع --6

 . والنسيان

 د َّلل رب العالميانتهي التفسير التربوي لسورة البقرة والحم

 عمران آل سورة

 [2 الى 5 اآليات( :0) عمران آل سورة] الكتاب وإنزال التوحيد إثبات--5

ُ ( 5) الم لَ ( 0) اْلقَيُّومُ  اْلَحيُّ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلهَ  ال َّللاَّ قاً  بِاْلَحقِّ  اْلِكتابَ  َعلَْيكَ  نَزَّ  لِما ُمَصدِّ

ْنِجيلَ  التَّْوراةَ  َوأَْنَزلَ  يََدْيهِ  بَْينَ   إِنَّ  اْلفُْرقانَ  َوأَْنَزلَ  لِلنَّاسِ  ُهدىً  قَْبلُ  ِمنْ ( 0) َواإْلِ

ِ  بِآياتِ  َكفَُروا الَِّذينَ  ُ  َشِديدٌ  َعذابٌ  لَُهمْ  َّللاَّ َ  إِنَّ (1) اْنتِقامٍ  ُذو َعِزيزٌ  َوَّللاَّ  ال َّللاَّ

ُرُكمْ  الَِّذي ُهوَ ( 1) السَّماءِ  فِي َوال اأْلَْرضِ  فِي َشْيءٌ  َعلَْيهِ  يَْخفى  فِي يَُصوِّ

 (2) اْلَحِكيمُ  يزُ اْلَعزِ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلهَ  ال يَشاءُ  َكْيفَ  اأْلَْرحامِ 

 التفسير 

 .الحروف هذه من المعجز القرآن أن لبيان سيقت صوتية حروف الم، - 1
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 بذلك، يشهد وإبداع تنسيق من العالم فى ما وكل غيره، إله ال واحد هللا - 3

 .ويصرفه يدبره العالم بأمر القائم يموت، ال الذى الحى وهو

لَ  - 2  من تضمنه ما كل فى الحق على شتمالم القرآن - محمد يا - عليك نَزَّ

 على التوراة قبله من هللا أنزل ولقد السابقة، الكتب فى السماوية الشرائع أصول

 .عيسى على واإلنجيل موسى

ا الناس، لهداية القرآن قبل أنزلهما - 4  الحق بين فارقاً  القرآن أنزل انحرفوا فلمَّ

 ما ترك من وكل الدائم، الصادق الكتاب فهو الغى، من الرشد ومبيِّناً  والباطل،

 ممن منتقم شئ، يغلبه ال قادر وهللا شديد، عذاب فله بآياته وكفر فيه هللا أنزله

 .االنتقام يستحق

 السماء، فى وال األرض فى شئ عليه يخفى ال فهو شئ، بكل عليم هللا إن - 5

 .باطناً  أو ظاهراً  كبيراً، أو كان صغيراً 

 ال يريد، حسبما مختلفة بصور األرحام فى أجنة وأنتم يصوركم الذى وهو - 6

 (25/5)تفسير المنتخب  .صنعه فى الحكيم ملكه، فى العزيز هو إال إله

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 األنبياء، على السماوية الكتب أنزل الذي هو تعالى هللا أن على اآليات دلت -1

 وهو واحد وهدفها واحدة، غايتها ألن بعضا بعضها يصّدق الكتب هذه وأن

 .بوجوده واالعتراف اإلله، بتوحيد واإلقرار الحق، إلى الناس إرشاد

هاتُهُم لِعالت   إخوة   األنبياءُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  ، واحد   ودينُهُم شتَّى أمَّ

 ، نازل   إنَّهُ و ، نبي   وبينَهُ  بيني يَُكن لم ألنَّهُ  ؛ مريمَ  ابنِ  بعيسى النَّاسِ  أولى وإنِّي

 ثوبانِ  عليهِ  ، والبياضِ  الحمرةِ  إلى َمربوع   رجل  :  فاعِرفوهُ  رأيتُموهُ  فإذا

ران ليبَ  فيدق   ، بلَل   يُصبهُ  لم وإن يقطرُ  رأَسهُ  كأنَّ  ، ُممصَّ  الخنزيرَ  ويقتُلُ  ، الصَّ

ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمِ  إلى النَّاسَ  ويدعو ، الجزيةَ  ويضعُ  ،  كلَّها الِمللَ  زمانِهِ  في هللاَّ

ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمَ  إالَّ  الَ  المسيحَ  زمانِهِ  في هللاَّ  األرضِ  على األَمنةُ  تقعُ  ثمَّ  ، الدَّجَّ

ئابُ  ، البقرِ  معَ  والنِّمارُ  ، اإلبلِ  معَ  األسودُ  ترتَعَ  حتَّى ،  ويَلعبَ  ، الغنمِ  معَ  والذِّ
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بيانُ  هم ال بالحيَّاتِ  الصِّ  عليهِ  ويصلِّي يُتوفَّى ثمَّ  ، سنةً  أربعينَ  فيمكثُ  ، تضر 

 المسلِمونَ 

 التفسير عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحاح أسانيده:  المحدث حكم خالصة|  5/205: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 8200) وأحمد ،(1001) داود أبو أخرجه:  التخريج

 األُولَى في َمْريََم، اْبنِ  بِعيَسى النَّاسِ  أَْولَى اأَنَ  وفي الصحيح  عن أبي هريرة

ت ، ِمن إِْخَوة   األْنبِيَاءُ : قالَ  هللاِ، َرُسولَ  يا كيَف؟: قالوا َواآلِخَرةِ  هَاتُهُمْ  َعالَّ  َوأُمَّ

 .نَبِي   بْينَنَا فليسَ  َواِحد ، َوِدينُهُمْ  َشتَّى،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0021: الرقم أو الصفحة

 أَْواَلدُ  َواألْنبِيَاءُ  َمْريََم، باْبنِ  النَّاسِ  أَْولَى أَنَاوفي  الصحيح عن أبي هريرة  

ت ،  .نَبِي   وبْينَهُ  بَْينِي ليسَ  َعالَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0110: الرقم أو صفحةال

 واألرض السماء بغيب والعلم األرحام، في واإليجاد والخلق الكتب، وإنزال--3

 تثبت قاطعة ثالثة وبراهين أدلة: جزئي أو كلي شيء عليه يخفى أن دون

 يزعم بما بشر اتصاف أو له، خلقه من أحد مشاركة دون وحده، هلل األلوهية

 أموره، كل في الخالق إلى بحاجة ضعيف مخلوق إنسان ألوهية من لونالمبط

 وحدانيته، على دليل وذلك سواه، مصّور وال خالق ال أي هو، إال إله ال سبحانه

 !مصّور؟ بشر وهو مصّورا إلها عيسى يكون فكيف

 [8 الى 2 اآليات( :0) عمران آل سورة] القرآن في والمتشابه المحكم--0
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 ُمتَشابِهاتٌ  َوأَُخرُ  اْلِكتابِ  أُمُّ  ُهنَّ  ُمْحَكماتٌ  آياتٌ  ِمْنهُ  اْلِكتابَ  َعلَْيكَ  أَْنَزلَ  الَِّذي ُهوَ 

ا  تَأِْويلِهِ  َواْبتِغاءَ  اْلفِْتنَةِ  اْبتِغاءَ  ِمْنهُ  تَشابَهَ  ما فَيَتَّبُِعونَ  َزْيغٌ  قُلُوبِِهمْ  فِي الَِّذينَ  فَأَمَّ

ُ  إاِلَّ  تَأِْويلَهُ  يَْعلَمُ  َوما اِسُخونَ  َّللاَّ  َربِّنا ِعْندِ  ِمنْ  ُكلٌّ  بِهِ  آَمنَّا يَقُولُونَ  اْلِعْلمِ  فِي َوالرَّ

كَّرُ  َوما  ِمنْ  لَنا َوَهبْ  َهَدْيتَنا إِذْ  بَْعدَ  قُلُوبَنا تُِزغْ  ال َربَّنا( 2) اأْلَْلبابِ  أُولُوا إاِلَّ  يَذَّ

 إِنَّ  فِيهِ  َرْيبَ  ال لِيَْومٍ  النَّاسِ  جاِمعُ  نَّكَ إِ  َربَّنا( 9) اْلَوهَّابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َرْحَمةً  لَُدْنكَ 

 َ  (8) اْلِميعادَ  يُْخلِفُ  ال َّللاَّ

 التفسير

 محكمات آيات منه جعل أن حكمته من وكان القرآن، عليك أنزل الذى وهو - 7

 يدق متشابهات وأخر المرجع، وإليها األصل هى المقاصد، بيِّنة المعنى محددة

 وقد العلم، فى الراسخين غير على وتشبته الناس، من ركثي أذهان على معناها

 فى الفكر ودقة والنظر العلم على العلماء لتبعث المتشابهات هذه نزلت

 تشابه ما يتتبعوا أن الحق عن الزائغين وشأن الدين، فى البحث وفى االجتهاد،

لوها الفتنة، إثارة فى رغبة القرآن من  يعلم ال اآليات وهذه. أهوائهم حسب ويؤوِّ

 منه المتمكنون وأولئك منه، وتمكنوا العلم فى تثبتوا والذين هللا إال الحق تأويلها

 محكمه بين بالقرآن اإليمان فى نفرق ال هللا، عند من ذلك بأن نوقن إنا: يقولون

 للهوى تخضع ال التى السليمة العقول أصحاب إال ذلك يعقل وما ومتشابهه،

 .والشهوة

 الحق عن تنحرف قلوبنا تجعل ال ربنا: يقولون العاقلون العلماء وأولئك - 2

 أنت إنك والتثبيت بالتوفيق عندك من رحمة اللهم وامنحنا إليه، أرشدتنا إذ بعد

 .المعطى المانع

 وعدت فقد فعل، ما على كالً  لتجازى فيه شك ال ليوم الناس جامع إنك ربنا - 2

 .الميعاد تخلف ال وأنت بذلك

 وية صحيحة المتن والسندقرآن تفسره سنة نب
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 وأن متشابه، وبعضها محكم، أكثرها القرآن آيات أن على اآليات دلت  ---5

 طريق هللا علمهم لكن العلم، من والمتمكنون هللا إال منه المراد يعلم ال المتشابه

 َدْيتَنَاهَ  إِذْ  بَْعدَ  قُلُوبَنَا تُِزغْ  اَل  َربَّنَا) : بدعاءين المتشابه فهم في الزيغ من العصمة

 الَّ  لِيَْوم   النَّاسِ  َجاِمعُ  إِنَّكَ  َربَّنَا( 2) اْلَوهَّابُ  أَنتَ  إِنَّكَ  َرْحَمةً   لَُّدنكَ  ِمن لَنَا َوهَبْ 

َ  إِنَّ  فِيِه   َرْيبَ   الزائغون وأما... سورة آل عمران    (2) اْلِميَعادَ  يُْخلِفُ  اَل  هللاَّ

 .المتشابه فيتبعون

ِ  َرسولُ  تاََل  المؤمنين وفي الصحيح عن عائشة أم  هِذه وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 وأَُخرُ  الِكتَاِب، أُم   هُنَّ  ُمْحَكَمات   آيَات   منه الِكتَاَب، َعلَْيكَ  أْنَزلَ  الذي هو: }اآليَةَ 

ا ،{ُمتََشابِهَات    الفِْتنَِة، اءَ اْبتِغَ  منه تََشابَهَ  ما فَيَتَّبُِعونَ  َزْيغ   قُلُوبِِهمْ  في الَِّذينَ  فأمَّ

ُ، إالَّ  تَأِْويلَهُ  يَْعلَمُ  وما تَأِْويلِِه، واْبتَِغاءَ  اِسُخونَ  هللاَّ  به آَمنَّا: يقولونَ  الِعْلمِ  في والرَّ

ِ  َرسولُ  قَالَ : قَالَتْ  األْلبَابِ  أُولو إالَّ  يَذَّكَّرُ  وما َربِّنَا ِعندِ  ِمن ُكل    عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  َسمَّى الَِّذينَ  فَأُولَئِكِ  منه تََشابَهَ  ما يَتَّبُِعونَ  الَِّذينَ  َرأَْيتِ  فَإَِذا: وسلَّمَ   .فَاْحَذُروهُمْ  هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1112: الرقم أو الصفحة البخاري

تَه وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   حذَّرَ  وقد  المتشابِهَ  يتَّبعونَ  الَّذين هؤالءِ  ِمن أُمَّ

ْونَه، ا: }بقوله هللاُ  وَصفَهمُ  الَّذين همُ  أنَّهم وأخبرَ  ويتحرَّ  َزْيغ   قُلُوبِِهمْ  فِي الَِّذينَ  فَأَمَّ

راطِ  َعنِ  وِعوج   ضالل   قلوبِهم في الَّذين: أي ،{ِمْنهُ  تََشابَهَ  َما فَيَتَّبُِعونَ   الصِّ

دِّ  بَغرضِ  المتشابهَ؛ هذا يَتَّبعونَ  الَّذين هم المستقيِم،  الفتنةِ  ونْشرِ  سبيلِه، َعن الصَّ

 .المؤمنينَ  بَْينَ 

 :َّللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول

 ياتآ ثم ولكن غيره، عند يتشابه ال ما هذا عند يتشابه فقد نسبي، أمر التشابه"

 صارت معناها عرف إذا المتشابهات وتلك أحد، على فيها تشابه ال محكمات

 انتهى(" فصلت ثم آياته أحكمت: )قال كما محكم كله القول بل متشابهة؛ غير

 (144/ 12" )الفتاوى مجموع"  من
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( 0) عمران آل سورة] ذلك ومثال والولد بالمال المغرورين الكفار عاقبة-0

 [50 الى 50 اآليات:

ِ  ِمنَ  أَْوالُدُهمْ  َوال أَْموالُُهمْ  َعْنُهمْ  تُْغنِيَ  لَنْ  َكفَُروا الَِّذينَ  إِنَّ   ُهمْ  َوأُولئِكَ  َشْيئاً  َّللاَّ

بُوا قَْبلِِهمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  فِْرَعْونَ  آلِ  َكَدْأبِ ( 50) النَّارِ  َوقُودُ  ُ  فَأََخَذُهمُ  بِآياتِنا َكذَّ  َّللاَّ

ُ  بُِذنُوبِِهمْ   إِلى َوتُْحَشُرونَ  َستُْغلَبُونَ  َكفَُروا لِلَِّذينَ  قُلْ ( 55) اْلِعقابِ  ِديدُ شَ  َوَّللاَّ

 َسبِيلِ  فِي تُقاتِلُ  فِئَةٌ  اْلتَقَتا فِئَتَْينِ  فِي آيَةٌ  لَُكمْ  كانَ  قَدْ ( 50) اْلِمهادُ  َوبِْئسَ  َجَهنَّمَ 

 ِ ُ  نِ اْلَعيْ  َرْأيَ  ِمْثلَْيِهمْ  يََرْونَُهمْ  كافَِرةٌ  َوأُْخرى َّللاَّ  إِنَّ  يَشاءُ  َمنْ  بِنَْصِرهِ  يَُؤيِّدُ  َوَّللاَّ

 (50) اأْلَْبصارِ  أِلُولِي لَِعْبَرةً  ذلِكَ  فِي

 التفسير 

 وال عظمت، مهما أموالهم اليوم ذلك فى عنهم تدفع لن الكافرين إن - 11

 .بهم تشتعل للنار حطباً  وسيكونون كثرت، مهما أوالدهم

 مع هللا بآيات كذَّبوا قبلهم، من فرينوالكا فرعون قوم هؤالء وشأن - 11

 .العقاب شديد وهللا الذنوب، من ارتكبوه ما بسبب بهم هللا فنكَّل وضوحها

 وفى ستهزمون الدنيا فى إنكم كفروا الذين لهؤالء - النبى أيها يا - قل - 13

 .الفِراش وبئس لكم فِراشاً  جهنم وتكون ستعذبون، اآلخرة

 يوم التقتا المحاربين من طائفتين فى ظاهرة وعبرة نةبيِّ  آية لكم كان لقد - 12

 كافرة واألخرى الحق، ونشر هللا كلمة إلعالء تحارب مؤمنة إحداهما بدر،

 جعل أن للمؤمنين هللا تأييد من فكان والشهوات، األهواء سبيل فى تحارب

 الكفار قلوب فى الرعب وقع وبذلك الحقيقى، عددهم ضعف يرونهم الكافرين

 البصائر ألصحاب لعبرة ذلك فى وإن. يشاء لمن نصره يمنح وهللا وا،فانهزم

 (20/5) تفسير المنتخب .الحق عن إدراكها فى تنحرف ال التى الرشيدة

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :وهي َّللا ميزان في كبري ثالثة مبادئ إلى اآليات أرشد
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 وال أموالهم عنهم تدفع أن دون م،جهن نار في للكفار العذاب وقوع تأكد --1

 .شيئا هللا عذاب من أوالدهم

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

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

ْركَ  إالَّ  فأبَْيتَ  بي، تُْشِركَ  ال أنْ  آَدَم، ُصْلبِ  في ْنتَ وأَ  هذا ِمن  .الشِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة

 بسبب الشديد العقاب وإيقاع المؤاخذة توجيه: المقررة ادةوالع الشأن --3

 آل وبين قريش كفار بين الحكم يختلف فال المتلوة، هللا بآيات والتكذيب الذنوب

 آلِ  َكَدْأبِ : تعالى قال كما غيرهم، وثمود وعاد لوط قوم من قبله ومن فرعون

بُوا قَْبلِِهمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  فِْرَعْونَ  . اْلَعذابِ  ُسوءُ  فِْرَعْونَ  بِآلِ  َوحاقَ : وقال.. نابِآياتِ  َكذَّ

ا َعلَْيها يُْعَرُضونَ  النَّارُ  اَعةُ  تَقُومُ  َويَْومَ  َوَعِشيًّا، ُغُدّوً  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا السَّ

.. قَْبلِِهمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  فِْرَعْونَ  آلِ  َكَدْأبِ : وقال[ 46 -45/ 41 غافر] اْلَعذابِ 

 [ .54/ 2 نفعالاال]

 المهم.............   مرة مئة الذنب الي عاد وان له َّللا غفر واستغفر أذنب من

 باالستغفار الذنب اتبع اذتب كلما

 - َذْنبًا أْذنَبَ  قالَ  وُربَّما - َذْنبًا أصابَ  َعْبًدا إنَّ  وفي الصحيح  عن أبي هريرة

 له أنَّ  َعْبِدي أَعلِمَ : َرب هُ  فقالَ  لِي، فاْغفِرْ  - أَصْبتُ : قالَ  وُربَّما - أْذنَْبتُ  َربِّ : فقالَ 

ْنبَ  يَْغفِرُ  َربًّا ُ  شاءَ  ما َمَكثَ  ثُمَّ  لَِعْبِدي، َغفَْرتُ  بِه؟ ويَأُْخذُ  الذَّ  أوْ  َذْنبًا، أصابَ  ثُمَّ  هللاَّ

 أنَّ  َعْبِدي لِمَ أعَ : فقالَ  فاْغفِْرهُ؟ آَخَر، - أَصْبتُ  أوْ  - أْذنَْبتُ  َربِّ : فقالَ  َذْنبًا، أْذنَبَ 

ُ، شاءَ  ما َمَكثَ  ثُمَّ  لَِعْبِدي، َغفَْرتُ  بِه؟ ويَأُْخذُ  الذَّْنبَ  يَْغفِرُ  َربًّا له  َذْنبًا، أْذنَبَ  ثُمَّ  هللاَّ

 فاْغفِْرهُ  آَخَر، - أْذنَْبتُ  قالَ  أوْ  - أَصْبتُ  َربِّ : قالَ : قالَ  َذْنبًا، أصابَ : قالَ  وُربَّما

 ثاَلثًا، لَِعْبِدي َغفَْرتُ  بِه؟ ويَأُْخذُ  الذَّْنبَ  يَْغفِرُ  َربًّا له أنَّ  ِديَعبْ  أَعلِمَ : فقالَ  لِي،

 .شاءَ  ما فَْليَْعَملْ 
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2102: الرقم أو الصفحة

 وِحلِمه رحمتِه وَسعةُ  هللاِ  فْضلِ  وَكثرةُ  االستغفاِر، فائدةِ  ِعظَمُ  :الحديث وفي

 .وكَرِمه

 المؤمنين ولمكافأة اإللهية، الحكمة وفق على هللا بإرادة منوط النصر  --2

 في بالتفوق أو ةالعددي بالكثرة النصر موازين وليست ربهم، أوامر الممتثلين

 الفئة على القليلة الفئة ينصر فقد باهلل، والثقة اإليمان بمقدار وإنما السالح،

ِ  بِإِْذنِ  َكثِيَرةً  فِئَةً  َغلَبَتْ  قَلِيلَة   فِئَة   ِمنْ  َكمْ : الكثيرة ُ  هللاَّ ابِِرينَ  َمعَ  َوهللاَّ / 3 البقرة] الصَّ

 :وجهين من وسلّم عليه هللا صلّى النبي نبوة صحة على اآلية ودلت[ 342

 مجرى خالف على وذلك العدد، الكثيرة الفئة العدد القليلة الفئة غلبة األول :

 .المالئكة من به هللا أمدهم لما العادة،

 هللا صلّى النبي وأخبر الطائفتين، إحدى وعدهم قد كان تعالى هللا أن -والثاني :

 وهذا فالن، مصرع هذا: وقال والغلبة، بالظفر اللقاء قبل المسلمين وسلّم عليه

 .وسلّم عليه هللا صلّى النبي به وأخبر هللا وعد كما وكان فالن، مصرع

ِ  رسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن انس بن مالك ُ  صلَّى هللاَّ  نَدبَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

اجِ  لبَني أسودُ  عبد   فيها قُريش   بَروايا هُم فإذا بدر   إلى فانطلَقوا أصحابَهُ   الحجَّ

ِ  رسولِ  أصحابُ  أخَذهف ُ  صلَّى هللاَّ  ُسفيانَ  أبو أينَ  يسألونَه فَجعلوا وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ِ  فيقولُ   َجهل   أبو فيِهم جاءت قَد قُريش   هِذه ولَكنْ  ِعلم   أمِره من بَشيء   مالي وهللاَّ

 َدعوني لُ فيقو َضربوهُ  ذلِك لَهم قالَ  فإذا خلَف   بنُ  وأميَّةُ  َربيعةَ  ابنا وَشيبةُ  وُعتبةُ 

ِ  قالَ  تَركوهُ  فإذا أخبِْرُكم َدعوني  قريش   هِذه ولَكن علم   ِمن ُسفيانَ  بأبي مالي وهللاَّ

 والنَّبي   أقبلوا قد خلَف   بنُ  وأميَّةُ  ربيعةَ  ابنا وَشيبةُ  وُعتبةُ  َجهل   أبو فيِهم أقبَلَت قد

ُ  صلَّى ا ذلِك يسمعُ  َوهوَ  يُصلِّي وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  بيِدهِ  نفسي والَّذي قالَ  َرفَ انص فلمَّ

 أبا لتمنعَ  أقبَلَت قد قريش   هِذه كذبَُكم إذا وتَدعونَه صَدقَكم إذا لتَضِربونَه إنَّكم

ِ  رسولُ  قالَ  أنَس   قالَ  سفيانَ  ُ  صلَّى هللاَّ  غًدا فاُلن   َمصَرعُ  هذا وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
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 َوهذا األرضِ  علَى يَده عَ وَوض غًدا فالن   َمصرعُ  َوهذا األرضِ  علَى يَده ووضعَ 

 أحد   جاَوزَ  ما بيِده نَفسي والَّذي فقالَ  األرضِ  علَى يَده ووضعَ  غًدا فالن   مصَرعُ 

ِ  رسولِ  يدِ  موِضعِ  َعن منهُم ُ  صلَّى هللاَّ ِ  رسولُ  بِهم فأمرَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  صلَّى هللاَّ

 ُ  بَدر   قَليبِ  في قوافأُلْ  فُسِحبوا بأرُجلِهم فأُِخذَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

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

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0295: الرقم أو الصفحة

 في والبيهقي ،(55/01) حبان وابن ،(0295) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 8/512(( )الكبرى))

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أنَّ   مالكوفي الصحيح عن انس بن   َشاَورَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ُعَمُر، تََكلَّمَ  ثُمَّ  عْنه، فأْعَرضَ  بَْكر ، أَبُو فَتََكلَّمَ : قالَ  ُسْفيَاَن، أَبِي إْقبَالُ  بَلََغهُ  ِحينَ 

 نَْفِسي َوالَِّذي ؟هللاِ  َرسولَ  يا تُِريدُ  إيَّانَا: فَقالَ  ُعبَاَدةَ، بنُ  َسْعدُ  فَقَامَ  عْنه، فأْعَرضَ 

 أَْكبَاَدهَا نَْضِربَ  أَنْ  أََمْرتَنَا ولو ألََخْضنَاهَا، البَْحرَ  نُِخيَضهَا أَنْ  أََمْرتَنَا لو بيَِدِه،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَنََدبَ : قالَ  لَفََعْلنَا، الِغَمادِ  بَْركِ  إلى  النَّاَس، وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 لِبَنِي أَْسَودُ  ُغاَلم   َوفيهم قَُرْيش ، َرَوايَا عليهم َوَوَرَدتْ  بَْدًرا، نََزلُوا حتَّى فَاْنطَلَقُوا

اِج، ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  أَْصَحابُ  فَكانَ  فأَخُذوهُ، الَحجَّ  عن يَْسأَلُونَهُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

، أَبُو هذا َولَِكنْ  ُسْفيَاَن، بأَبِي ِعْلم   لي ما: فيَقولُ  َوأَْصَحابِِه، ُسْفيَاَن، أَبِي  َجْهل 

، بنُ  َوأَُميَّةُ  َوشيبَةُ، َوُعْتبَةُ،  أُْخبُِرُكْم، أَنَا نََعْم،: فَقالَ  َضَربُوهُ، ذلكَ  قالَ  فَإَِذا َخلَف 

، ُسْفيَانَ  بأَبِي لي ما فَقالَ  فََسأَلُوهُ، تََرُكوهُ  فَإَِذا ُسْفيَاَن، أَبُو هذا  أَبُو هذا َولَِكنْ  ِعْلم 

، ، بنُ  َوأَُميَّةُ  َوشيبَةُ، ،َوُعْتبَةُ  َجْهل   َضَربُوهُ، أَْيًضا هذا قالَ  فَإَِذا النَّاِس، في َخلَف 

ُ  َصلَّى هللاِ  َوَرسولُ  ا يَُصلِّي، قَائِم   وسلَّمَ  عليه هللاَّ : قالَ  اْنَصَرَف، ذلكَ  َرأَى فَلَمَّ

 َرسولُ  فَقالَ  قاَل،. َكَذبَُكمْ  إَذا َوتَْتُرُكوهُ  َصَدقَُكْم، إَذا لَتَْضِربُوهُ  بيَِدِه، نَْفِسي َوالَِّذي

ُ  َصلَّى هللاِ  ، َمْصَرعُ  هذا: وسلَّمَ  عليه هللاَّ  األْرضِ  علَى يََدهُ  َويََضعُ : قالَ  فاَُلن 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  يَدِ  َمْوِضعِ  عن أََحُدهُمْ  َماطَ  فَما: قالَ  هَاهُنَا، هَاهُنَا،  عليه هللاَّ

 .وسلَّمَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5228: الرقم أو الصفحة

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ُمعجزةُ : الحديثِ  في --1

 .بالش ورى العملَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هَْديِه ِمن أنَّ : وفيه --3

 .عنهم هللاُ  رِضي ُعبادةَ  بنِ  وَسعدِ  وعمرَ  بكر   أبي فضلُ : وفيه --2

، َمصَرعُ  هذا: بيِدهِ  يُِشيرُ  وجَعل  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  وهذا فالن 

،فال َمصَرعُ  ، َمصَرعُ  وهذا ن   َموِضعَ  منهم أحد   تَعدَّى فما هللاُ، شاء إن فالن 

 .إشارتِه

 المعاد زاد تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  أنس:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0/512: الرقم أو الصفحة

ةَ  بْينَ  ُعَمرَ  مع ُكنَّا  وفي الصحيح عن أنس بن مالك  فَتََراَءْينَا َواْلَمِدينَِة، َمكَّ

: قالَ  غيِري، َرآهُ  أنَّهُ  يَْزُعمُ  أََحد   َوليسَ  فََرأَْيتُهُ  البََصِر، َحِديدَ  َرُجاًل  َوُكْنتُ  الِهاَلَل،

 ُمْستَْلق   َوأَنَا َسأََراهُ : ُعَمرُ  يقولُ : قالَ  يََراهُ، ال فََجَعلَ  تََراهُ؟ أَما لُِعَمَر، أَقُولُ  فََجَعْلتُ 

ثُنَا أَْنَشأَ  ثُمَّ  فَِراِشي، ىعلَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  إنَّ : فَقالَ  بَْدر ، أَْهلِ  عن يَُحدِّ  عليه هللاَّ

 إنْ  َغًدا، فاَُلن   َمْصَرعُ  هذا: يقولُ  باألْمسِ  بَْدر ، أَْهلِ  َمَصاِرعَ  يُِرينَا كانَ  وسلََّم،

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

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ   بَْعض ، علَى بَْعُضهُمْ  بْئر   في فَُجِعلُوا: قالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَاْنطَلَقَ   فاَُلن   بنَ  فاَُلنَ  يا: فَقالَ  إليِهم، اْنتَهَى حتَّى وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َوَعَدُكمُ  ما َوَجْدتُمْ  هلْ  فاَُلن   بنَ  نَ فاَُل  َويَا  ما َوَجْدتُ  قدْ  فإنِّي َحقًّا؟ َوَرسولُهُ  هللاَّ

ُ  َوَعَدنِي : قالَ  فِيهَا؟ أَْرَواحَ  ال أَْجَساًدا تَُكلِّمُ  كيفَ  هللاِ، َرسولَ  يا: ُعَمرُ  قالَ . َحقًّا هللاَّ

وا أَنْ  يَْستَِطيُعونَ  ال مْ أنَّهُ  غيرَ  منهْم، أَقُولُ  لِما بأَْسمع أَْنتُمْ  ما  .شيئًا َعلَيَّ  يَُرد 

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

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

 .الهاللِ  رؤيةِ  بيانُ  :الحديثِ  في --5
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ةِ  أعالمِ  من علَم  : وفيه --3 د   نُبوَّ  بَِمصاِرعِ  إِلخباِره وسلَّم؛ عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

 واحد   كلِّ  بمصَرعِ  وعْلِمه ذلك، قْبلِ  ِمن بْدر   يومِ  في قُتلوا الَّذينَ  المشركينَ 

 .األرضِ  ِمنَ  وبُقَعتِه

 [51 آية( :  0) عمران آل سورة] الدنيا في الشهوات محبة --1

 الذََّهبِ  ِمنَ  اْلُمقَْنطََرةِ  َواْلقَناِطيرِ  ْلبَنِينَ َوا النِّساءِ  ِمنَ  الشََّهواتِ  ُحبُّ  لِلنَّاسِ  ُزيِّنَ 

ةِ  َمةِ  َواْلَخْيلِ  َواْلفِضَّ ْنيا اْلَحياةِ  َمتاعُ  ذلِكَ  َواْلَحْرثِ  َواأْلَْنعامِ  اْلُمَسوَّ ُ  الدُّ  ِعْنَدهُ  َوَّللاَّ

 (51) اْلَمآبِ  ُحْسنُ 

 التفسير 

 والكثرة والبنين ساءالن فى تتمثل التى الشهوات حب على جبلوا البشر إن - 14

 والبقر اإلبل منها التى واألنعام المعلَّمة، الحسان والخيل والفضة، الذهب من

 الزائلة الدنيا الحياة متاع كله ذلك لكن. الكثير الزرع فى أيضاً  وتتمثل والغنم،

 فى يجاهدون الذين عباده إلى هللا بإحسان قيس إذا شيئاً  يُعد ال وهو الفانية،

 .اآلخرة فى إليه وبتهمأ عند سبيله

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 وغيرهم، اليهود من وسلّم عليه هللا صلّى محمد لمعاصري توبيخ اآلية --1

  اإلسالم دعوة اتباع عن والشهوات األهواء صرفتهم ممن

 مزالق عن ابتعد القيامة، يوم هللا حساب من النجاة اإلنسان أراد فإذا --3

 ومهلكة، النار في مرد الشهوات اتباع فإن الممنوعة، واتالشه

 الَجنَّةُ  وُحِجبَتِ  بالشَّهَواِت، النَّارُ  ُحِجبَتِ  أنس عن مسلم صحيح في جاء

 .بالَمكاِرهِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2192: الرقم أو الصفحة
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 (0900) ومسلم له، واللفظ( 2192) البخاري أخرجه:  تخريجال

 .بالغته وبديعُ  وسلَّم عليه هللا صلَّى هَكلِمِ  جوامعُ : الحديث في --5

برِ  النَّار، إلى الطَّريق ألنَّها الشَّهوات؛ عن باالبتعاد األمرُ : وفيه --3  على والصَّ

 .الجنَّة إلى الطَّريق ألنَّها المكاره؛

 أو المغاالة أو اإلفراط فيها يحدث التي هي اآلية في المذكورة والشهوات--2

 الحدود ضمن قصدت فإن الدينية، الواجبات في طللتفري سببا تكون التي

 وزيادة للثواب سببا تكون وقد صاحبها، وباألعلى تكن لم المعقولة المعتدلة

 هللا سبيل في وتسخيرها والعفاف والصون الخير بها قصد إن األجرة

 . ومرضاته

ْنيَا  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو  الَمْرأَةُ  ْنيَاالد   َمتَاعِ  َوَخْيرُ  َمتَاع ، الد 

الَِحةُ   .الصَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5122: الرقم أو الصفحة

 المال من نوع كل المال، من أصناف أربعة تعالى هللا ذكر :العلماء قال--4

 : الناس من صنف به يتمّول

  التجار، بها فيتمّول والفضة الذهب أما --1

  الملوك، بها فيتمول المسّومة الخيل وأما --3

 البوادي، أهل بها فيتمول األنعام وأما --2

 .والقرى الريف أهل بها فيتمول الحرث وأما  --4

ْنيا اْلَحياةِ  َمتاعُ  ذلِكَ : تعالى قوله ودل--5  وال يذهب ثم فيها به يتمتع ما أي الد 

 خرة،اآل في والترغيب وتحقيرها، الدنيا في الناس تزهيد على يبقى،
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ِ  رسولَ  يا  الساعدي سعد بن سهل عن الصحيح وفي  أَنا إذا َعمل   على دلَّني هللاَّ

ُ  أحبَّني َعِمْلتُهُ  ِ  رسولُ  فقالَ  النَّاسُ  وأحبَّني هللاَّ ُ  صلَّى هللاَّ  في ازهَد وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

نيا ُ  يحبَّكَ  الد   يحب وكَ  النَّاسِ  أيدي في فيما وازهد هللاَّ

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الساعدي سعد بن سهل:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0002: الرقم أو الصفحة ماجه

 عين   ال ما الصالحين لعباديَ  أَْعَدْدتُ : هللاُ  يقول وفي الصحيح عن أبي هريرة

 نفس تعلم فال ْئتُمشِ  إن فاقُرأُوا. بشر   قلبِ  على َخطَرَ  وال َسِمَعْت، أُُذن   وال رأَْت،

 يَِسيرُ  شجرة   الجنةِ  وفي يعملون كانوا بما جزاء أعين قرة من لهم أخفي ما

، مائةَ  ظلِّها في الراكبُ   وموضعُ  ممدود وظل ِشْئتُم إن واقَرأُوا. يَْقطَُعها ال عام 

 النار عن زحزح فمن ِشْئتُم إن واقَرأُوا. فيها وما الدنيا ِمن خير   الجنةِ  في سوط  

 .الغرور متاع إال الدنيا الحياة وما فاز فقد الجنة خلوأد

 الترمذي سنن:  المصدر|  الترمذي:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0080: الرقم أو الصفحة

 ،0901) ومسلم ،(0010 ،0015 ،0011) البخاري أخرج:  التخريج

 السنن)) في والنسائي ،(0080) الترمذي وأخرجه بعضه،( 0902

 ،8218) وأحمد ،(1001 ،1009) ماجه وابن ،(55091(( )الكبرى

 مطوالً ( 8215 ،8210

 .فيها وما نَعيِمها َعظمةِ  وبيانُ  المحدودِة، غيرِ  الجنَّةِ  َسعةِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي

ُ : تعالى قوله وأما- --6  وتحقيرها الدنيا تقليل على فيدل اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِعْنَدهُ  َوهللاَّ

 .اآلخرة في تعالى هللا إلى المرجع حسن في والترغيب

  الدنيا في ماله من االنسان يستخدمه ما
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ُ  َصلَّى النبيَّ  أَتَْيتُ  الشخير بن َّللا عبد عن   الصحيح وفي  َوهو وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 آَدمَ  اْبنَ  يا لََك، َوهلْ : قالَ  َمالِي، َمالِي،: آَدمَ  ابنُ  يقولُ : قالَ  التََّكاثُُر، أَْلهَاُكمُ : يَْقَرأُ 

 فأْمَضْيَت؟ تََصدَّْقتَ  أَوْ  فأْبلَْيَت، ْستَ لَبِ  أَوْ  فأْفنَْيَت، أََكْلتَ  ما إالَّ  َمالِكَ  ِمن

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الشخير بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0819: الرقم أو الصفحة

 .البِرِّ  ُوجوهِ  في لِ الما إِنفاقِ  على الحث   :الحديثِ  وفي

 اآليات( :0) عمران آل سورة] ومفاتنها الدنيا من خير هي التي الجنات--1

 [52 الى 51

 اأْلَْنهارُ  تَْحتَِها ِمنْ  تَْجِري َجنَّاتٌ  َربِِّهمْ  ِعْندَ  اتَّقَْوا لِلَِّذينَ  ذلُِكمْ  ِمنْ  بَِخْيرٍ  أَأُنَبِّئُُكمْ  قُلْ 

ِ  ِمنَ  َوِرْضوانٌ  هََّرةٌ ُمطَ  َوأَْزواجٌ  فِيها خالِِدينَ  ُ  َّللاَّ  الَِّذينَ ( 51) بِاْلِعبادِ  بَِصيرٌ  َوَّللاَّ

ابِِرينَ ( 52) النَّارِ  َعذابَ  َوقِنا ُذنُوبَنا لَنا فَاْغفِرْ  آَمنَّا إِنَّنا َربَّنا يَقُولُونَ   الصَّ

اِدقِينَ   (52) ْسحارِ بِاأْلَ  َواْلُمْستَْغفِِرينَ  َواْلُمْنفِقِينَ  َواْلقانِتِينَ  َوالصَّ

 التفسير 

 فى للناس ُزيِّن الذى ذلك من خير هو بما أأخبركم: النبى أيها يا قل - 15

 تحت من تجرى جنات هو ربهم، عند - مضموناً  ثواباً  اتقوا للذين إن ، الدنيا؟

 من خوف يساورهم ال فيها الطيبة بالحياة يتمتعون األنهار، أشجارها ظالل

 يشين ما كل من نقية طاهرة وأزواج فيها، خلودال لهم كتب إذ نعيمها زوال

 على مطلع وهللا أكبر، بنعيم ظله فى يشعرون هللا من ورضاء الدنيا، نساء

 .وأسرارهم أمورهم من سر أو أمر عليه يخفى ال عباده أحوال

ينال هذا الجزاء أولئك الذين مأل اإليمان قلوبهم وأعلنوا ذلك بألسنتهم  - 16

: ربنا إننا آمنا استجابة لدعوتك فاعف عن ذنوبنا، -لى هللا ضارعين إ -فقالوا 

 واحفظنا من عذاب النار.
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 واحتمال المعصية وتجنب الطاعة سبيل فى المشقة يتحملون الذين وهم - 17

  فى الطاعة على المداومون ونياتهم، وأفعالهم أقوالهم فى ويصدقون المكروه،

 وجوه فى وغيره وجاه الم من يستطيعون ما الباذلون وضراعة، خشوع

 .الخالق عظمة فى والتفكير التأمل

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 وال البعيد، المستقبل إلى ينظر ال وقتية، آنية الغالب في اإلنسان نظرة إن -1

  الموقت، والمنقطع الدائم الباقي بين يقارن

 السوي التفكير جادة التزام على للعقل مساعد أكبر القرآن كان لذا--3

 بسرعة، يزول الذي من أفضل المستمر الخالد فإن. واالستقامة

 األصلح هو ما مبينة مقارنة السابقة اآلية مع اآلية هذه كانت وهكذا --2

الحث علي الزواج من المرأة  .تاركيها لنفوس وتقوية الدنيا عن تسلية لإلنسان،

 الصالحة 

 وَجمالِها ولَِحَسبِها لِمالِها: ألْربَع   الَمْرأَةُ  حُ تُْنكَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة

يِن، بذاتِ  فاْظفَرْ  ولِِدينِها،  يَداكَ  تَِربَتْ  الدِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1080: الرقم أو الصفحة

 (5122) لمومس ،(1080) البخاري أخرجه:  التخريج

ينِ  ذاتِ  تفضيلُ  :الحديثِ  وفي --5  .غيِرها على النِّساءِ  ِمنَ  الدِّ

الحِ  أهلِ  صاحبةِ مُ  على الحث  : وفيه --3 ؛ كلِّ  في الصَّ  صاحبَهم َمن ألنَّ  شيء 

 .جهتِهم ِمن اْلَمفسدةَ  ويأمنُ  أخالقِهم ِمن استفادَ 

 فيها وما الخلد جنان هو فيها ما وكل وشهواتها الدنيا من خير هو والذي--4

 باألزواج الحور عن وعبر المخلدين، والولدان العين كالحور خالصة متع من
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 برضوان الفوز أيضا وهو لقا،وخُ  لقاخَ  الدنيا نساء عيوب من رأةالمب المطهرة

 التقوى، أهل عند اآلخرة في كلها المتع أعظم وهو هللا،

: قالَ  الَجنَّةَ، الَجنَّةِ  أْهلُ  َدَخلَ  إذا  وفي الصحيح عن صهيب بن سنان الرومي

ُ  يقولُ   ألَمْ  ُوُجوهَنا؟ تُبَيِّضْ  ألَمْ : قولونَ فيَ  أِزيُدُكْم؟ شيئًا تُِريُدونَ : وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ

نا الَجنَّةَ، تُْدِخْلنا  أَحبَّ  شيئًا أُْعطُوا فَما الِحجاَب، فَيَْكِشفُ : قالَ  النَّاِر؟ ِمنَ  وتُنَجِّ

 لِلَِّذينَ : }اآليَةَ  هِذه تاَل ثُمَّ  وزادَ : رواية وفي. وجلَّ  عزَّ  َربِِّهمْ  إلى النَّظَرِ  ِمنَ  إليِهم

 [.36: يونس{ ]وِزياَدة   لُحْسنَىا أْحَسنُوا

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  595: الرقم أو الصفحة مسلم

 .الَجنَّةَ  مبإدخالِه المؤمنِينَ  على هللا فَْضلِ  بيانُ : الحديث وفي --5

 .الَجنَّة في القِيامةِ  يومَ  هللاِ  إلى المؤمنين نَظرِ  إثباتُ : وفيه --3

 درجات، الجنة أهل أن إلى يشير اإللهي والرضوان الجنات بين والجمع--5

 الدنيا لذات في يرغب من: الجنة أهل فمن دركات، في النار أهل أن كما

 رضاه فيتمنى ربه، من بقربه هاهتمام واشتد إدراكه ارتقى من ومنهم الحسية،

 .سواه شيء أي على ويفضله

 عنه تصدر الذي الصحيح اإليمان: المتقين دعاء في آَمنَّا: قوله من والقصد--6

 .وعمل وقول اعتقاد: اإليمان إذا الصالحات، وفعل المعاصي ترك من آثاره

 والصدق، والصبر، اإليمان، وهي: المتقين بصفات اآلية وصرحت--2

 :باألسحار واالستغفار هللا، سبيل في واإلنفاق( والطاعة الخشوع) وتوالقن

 المستغفرين فإن المغفرة، وسؤال( التهجد أي) الليل آخر في الصالة وهو--2

 ووقت القبول مظانّ  ألنه بالذكر السحر وخص. ويستغفرون يصلون باألسحار

 .الدعاء إجابة
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 يَْنِزلُ   :قال وسلّم عليه َّللا صلّى النبي عن هريرة أبي عن األئمة روى ما

َماءِ  إلى لَْيلَة   ُكلَّ  وتََعالَى تَبَاَركَ  َرب نَا ْنيَا السَّ : يقولُ  اآلِخرُ  اللَّْيلِ  ثُلُثُ  يَْبقَى ِحينَ  الد 

 .له فأْغفِرَ  يَْستَْغفُِرنِي َمن فَأُْعِطيَهُ، يَْسأَلُنِي َمن له فأْستَِجيبَ  يَْدُعونِي، َمن

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5511: الرقم أو الصفحة

 (219) ومسلم له، واللفظ( 5511) البخاري أخرجه:  التخريج

الِة، وفضلِ  اللَّيل، ِمن األخيرِ  الث لثِ  فضلِ  بيانُ  الحديثِ  وفي  .فيه والد عاء الصَّ

 يستجيب ال هللا ألن القلب حضور مع باللسان المغفرة طلب: االستغفارو -11

 .هللا عن قلبه معرض اله، غافل، دعاء

 النبي عن الصحيحة السنة في ثبت ما ذلك فأفضل: االستغفار صيغ أما-55

 .تقوله أن األمة به أوصى ما أو يقوله، كان أنه وسلم عليه هللا صلى

 ال َربِّي أْنتَ  اللَّهُمَّ : تَقُولَ  أنْ  ااِلْستِْغفارِ  َسيِّدُ  عنه َّللا رضي أوس بن شداد عن

 أُعوذُ  اْستَطَْعُت، ما وَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  علَى وأنا َعْبُدَك، وأنا َخلَْقتَنِي أْنَت، إالَّ  إلَهَ 

، بنِْعَمتِكَ  لكَ  أبُوءُ  َصنَْعُت، ما َشرِّ  ِمن بكَ   فإنَّه لِي، فاْغفِرْ  بَذْنبِي لكَ  وأَبُوءُ  َعلَيَّ

نُوبَ  يَْغفِرُ  ال  يَوِمهِ  ِمن فَماتَ  بها، ُموقِنًا النَّهارِ  ِمنَ  قالَها وَمن: قالَ  أْنتَ  إالَّ  الذ 

 فَماتَ  بها، ُموقِن   وهو اللَّْيلِ  ِمنَ  قالَها وَمن الَجنَِّة، أْهلِ  ِمن فَهو يُْمِسَي، أنْ  قَْبلَ 

 .الَجنَّةِ  أْهلِ  ِمن فَهو يُْصبَِح، أنْ  قَْبلَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  أوس بن شداد:  اويالر

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2002: الرقم أو الصفحة

 أنَّه وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  األشعري موسى أبي عن وفي الصحيح. 3

َعاءِ  بهذا يَْدُعو كانَ   أْمِري في وإْسَرافِي ،وَجْهلِي َخِطيئَتي لي اْغفِرْ  َربِّ : الد 

 وهَْزلِي، وَجْهلِي وَعْمِدي َخطَايَاَي، لي اْغفِرْ  اللَّهُمَّ  ِمنِّي، به أْعلَمُ  أْنتَ  وما ُكلِِّه،
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ْرُت، وما قَدَّْمتُ  ما لي اْغفِرْ  اللَّهُمَّ  ِعنِدي، ذلكَ  وُكل    أْعلَْنُت، وما أْسَرْرتُ  وما أخَّ

مُ  أْنتَ   .قَِدير   شيء   ُكلِّ  علَى وأَْنتَ  ُر،الُمَؤخِّ  وأَْنتَ  الُمقَدِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2089: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الد عاءِ  على وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  ُمداومةِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5

 .هللاِ  مكرَ  يَأْمنَ  وال بَعملِهِ  يْغترَّ  ال أن المؤِمنِ  تحذيرُ : وفيه --3

ِ  لرسولِ  لنعد   كنَّا إن: قالَ  ،   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

ة   مائةَ  الواحدِ  الَمجلِسِ  في وسلَّمَ  علَيهِ  ، وتُب لي، اغفر ربِّ : مرَّ  أنتَ  إنَّكَ  عليَّ

ابُ  حيمُ  التَّوَّ  الرَّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5152: الرقم أو الصفحة

 .االستغفارِ  في والتَّرغيبُ  الحث   :الحديثِ  وفي --1

 َّللا صلي َّللا عليه وسلم منوفي الصحيح عن زيد بن حارثة مولي رسول 

 وإنْ  له ُغفِرَ  إليه وأتوبُ  القيومَ  الحيَّ  هو إالَّ  إلهَ  ال الذي العظيمَ  هللاَ  أستغفرُ :  قال

 . الزحفِ  من فرَّ  كان

:  المحدث|  وسلم عليه َّللا صلى َّللا رسول مولى حارثة بن زيد:  الراوي

 حكم خالصة|  0122 :الرقم أو الصفحة الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني

 صحيح:  المحدث

ِ  لَِرسولِ  قالَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن أبي بكر الصديق  رضي َّللا عنه  َصلَّى هللاَّ

 ظَلَْمتُ  إنِّي اللَّهُمَّ : قُلْ : قالَ  َصاَلتِي، في به أْدُعو ُدَعاءً  َعلِّْمنِي: وسلَّمَ  عليه هللاُ 

 ِعنِدَك، ِمن َمْغفَِرةً  لي فَاْغفِرْ  أْنَت، إالَّ  نُوبَ الذ   يَْغفِرُ  واَل  َكثِيًرا، ظُْلًما نَْفِسي

ِحيمُ  الَغفُورُ  أْنتَ  إنَّكَ  واْرَحْمنِي  .الرَّ
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الصديق بكر أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  901: الرقم أو الصفحة

 سورة] َّللا عند المقبول الدين ونوع بالعدل وقيامه َّللا بوحدانية الشهادة --2

 [00 الى 59 اآليات( :0) عمران آل

ُ  َشِهدَ   ُهوَ  إاِلَّ  إِلهَ  ال بِاْلقِْسطِ  قائِماً  اْلِعْلمِ  َوأُولُوا َواْلَمالئَِكةُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلهَ  ال أَنَّهُ  َّللاَّ

ينَ  إِنَّ ( 59) اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  ِ  ِعْندَ  الدِّ ْسالمُ  َّللاَّ  اْلِكتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  اْختَلَفَ  َوَما اإْلِ

ِ  بِآياتِ  يَْكفُرْ  َوَمنْ  بَْينَُهمْ  بَْغياً  اْلِعْلمُ  جاَءهُمُ  ما بَْعدِ  ِمنْ  إاِلَّ  َ  فَإِنَّ  َّللاَّ  َسِريعُ  َّللاَّ

وكَ  فَإِنْ ( 58) اْلِحسابِ  ِ  َوْجِهيَ  أَْسلَْمتُ  فَقُلْ  َحاجُّ  لِلَِّذينَ  َوقُلْ  اتَّبََعنِ  َوَمنِ  َّلِلَّ

 َعلَْيكَ  فَإِنَّما تََولَّْوا َوإِنْ  اْهتََدْوا فَقَدِ  أَْسلَُموا فَإِنْ  أَأَْسلَْمتُمْ  يِّينَ َواأْلُمِّ  اْلِكتابَ  أُوتُوا

ُ  اْلباَلغُ   (00) بِاْلِعبادِ  بَِصيرٌ  َوَّللاَّ

 التفسير 

 دالئل من الكون فى بث بما - ذلك وبيَّن باأللوهية المتفرد أنه هللا شهد - 12

 خلقه شئون على قائم له، شريك ال احدو وأنه - عقل ذو ينكرها ال وآيات

ت بالعدل،  جل - وأنه به، موقنين العلم أهل َوَعلَِمهُ  األطهار، مالئكته بذلك وأقرَّ

 .شئ كل حكمته وشملت أمره، على أحد يغلبه ال الذى باأللوهية المتفرد - شأنه

 هلل والخضوع التوحيد فهو اإلسالم، هو هللا عند المرضى الحق الدين إن - 12

فوا الدين هذا فى والنصارى اليهود من كل اختلف وقد إخالص، فى  وبدَّلوا فحرَّ

 للتحاسد كان بل العلم، جاءهم إذ جهل أو شبهة عن اختالفهم يكن ولم

 .السريع هللا حساب فلينتظر هللا بآيات يجحد ومن والتطاول،

 فى تجارهم فال الُحجج، لهم أقمت أن بعد الدين هذا فى هؤالء جادلك فإن - 31

 وقل المؤمنين، من اتبعنى ومن أنا - وحده - هلل عبادتى أخلصت: وقل الجدل،

 أسلموا فإن فأسلموا، الدالئل لكم بانت قد: العرب ومشركى والنصارى لليهود

 إعراضهم، فى عليك تبعة فال أعرضوا وإن واتبعوه، الهدى طريق عرفوا فقد
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 شئ عليه يخفى ال عباده على مطلع وهللا هللا، رسالة تبلغهم أن إال عليك فليس

 (20/5)تفسير المنتخب .وأعمالهم أحوالهم من

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 في هللا أبانها التي التكوينية باألدلة هللا وحدانية إثبات( : 12) اآلية موضوع -1

 وبينوه، ذلكب والعلماء المالئكة وأخبر التشريع، آيات وإنزال واألنفس اآلفاق

 لو فإنه وفضلهم، العلماء وشرف العلم فضل على اآلية دلت: القرطبي قال -3

 اسم قرن كما مالئكته، واسم باسمه هللا لقرنهم العلماء من أشرف أحد كان

 .العلماء

: بقوله العلم، من يستزيد أن وسلّم عليه هللا صلّى نبيه أمر تعالى أنه ويؤكده--2

 (551)سورة طه .ِعْلماً  ِزْدنِي َربِّ : َوقُلْ 

 به هللاُ  سلك ، علًما فيه يطلبُ  طريقًا سلك من وفي الصحيح عن أبي الدرداء

 وإنَّ  ، الِعلمِ  لطالبِ  رًضا أجنحتَها لتضعُ  المالئكةَ  وإنَّ  ، الجنةِ  طرقِ  من طريقًا

 جوفِ  في والحيتانُ  ، األرضِ  في ومن السماواتِ  في من له ليستغفرُ  العالِمَ 

 الكواكبِ  سائرِ  على البدرِ  ليلةَ  القمرِ  كفضلِ  العابدِ  على العالمِ  فضلَ  وإنَّ  ، الماءِ 

ثُوا لم األنبياءَ  وإنَّ  ، األنبياءِ  ورثةُ  العلماءَ  وإنَّ  ، ثُوا ، درهًما وال ديناًرا يُورِّ  ورَّ

 وافر   بحظٍّ  أخذ أخَذه فمن الِعلمَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0215: الرقم أو الصفحة

 وابن ،(0290) والترمذي له، واللفظ( 0215) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (05251) وأحمد ،(000) ماجه

 .الِعلمِ  طَلبِ  في السَّْعيِ  على الَحث  : الحديث وفي --5

 الَمسيرةُ  لِتكتَِملُ  األْنبياِء، لِعْلم حاِملينَ  الُعلماءَ  َجعلَ  سبَحانَه هللاَ  أنَّ : وفيه --3

 الِعلمِ  رْفعَ  هللاُ  يشاءَ  أنْ  إلى
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 واإلسالم فقط، اإلسالم هو هللا عند المرضي الدين أن( 12) اآلية وأعلنت--4

. األنبياء جميع بين عليه متفق واحد شيء وهو أوامره، وإطاعة باهلل اإليمان وه

 حسدا واألنصار، األتباع قبل من فحاصل الملة أي الدين في الخالف وأما

 .وظلما

 التفرق عن واالبتعاد الدين، في والخالف الفرقة نبذ اآلية من القصد ويكون--5

 عليه هللا صلّى محمد نبوة في تابالك أهل اختالف ألن ومذاهب شيع إلى فيه

 كتبهم أبانت فقد للدنيا، وطلبا بغيا كان وأنه بالحقائق، منهم علم على كان وسلّم

 ونبوته، صفته

 أهل على وجب لذا عبيده، الخالئق جميع وأن واحد، إله هللا أن وأوضحت--2

 أتباع ينب واالتفاق الوحدة إلى والعودة والشقاق، االختالف نبذ الصادق اإليمان

 .وسلّم عليه هللا صلّى محمد برسالة والتصديق هللا، بوحدانية باالعتقاد الدين،

 هللا صلوات بعثته عموم على الدالالت أصرح من وأمثالها اآلية وهذه--2

 آية ما غير في والسنة القرآن عليه دل كما البشر، جميع إلى عليه وسالمه

ِ  َرُسولُ  إِنِّي النَّاسُ  هَاأَي   يا: قُلْ : تعالى قوله منها وحديث،  َجِميعاً  إِلَْيُكمْ  هللاَّ

لَ  الَِّذي تَباَركَ : أيضا ومنها[ 152/ 7 األعراف]  لِيَُكونَ  َعْبِدِه، َعلى اْلفُْرقانَ  نَزَّ

 [ . 1/ 35 الفرقان] نَِذيراً  لِْلعالَِمينَ 

 هللا صلّى أنه: المتعددة بالوقائع تواتره ثبت مما وغيرهما الصحيحين وفي--11

 عربهم من آدم، بني وطوائف اآلفاق ملوك هللا إلى يدعو كتبه بعث وسلّم عليه

 .بذلك هللا ألمر امتثاال ومشركهم، كتابيهم وعجمهم،

د   نَْفسُ  والذي هريرة أبي عن الرزاق وعبد مسلم وروى  بي يَْسَمعُ  ال بيَِدِه، ُمَحمَّ

ةِ  هِذه ِمن أَحد   ، األُمَّ ،نَْصرانِ  وال يَهُوِدي   به، أُْرِسْلتُ  بالَِّذي يُْؤِمنْ  ولَمْ  يَُموتُ  ثُمَّ  ي 

 .النَّارِ  أْصحابِ  ِمن كانَ  إالَّ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  510: الرقم أو الصفحة
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د نبيِّنا بِرسالةِ  اإليمانِ  وجوبُ : ديثِ الح وفي  َجميعِ  إلى وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى محمَّ

ِ  رسولِ  بَمجيءِ  َعلِم فَمن بِملَّتِه؛ الِمللِ  ونَْسخِ  النَّاسِ  د   هللاَّ  عليه هللا صلَّى محمَّ

 ىحتَّ  النَّاِر، أهلِ  ِمن وهو بُمؤِمن   ليس به، أُْرِسلَ  بالذي وال به يُؤِمنْ  ولم وسلَّم

ُسل وببعضِ  باهللِ  يُؤِمن أنَّه ادَّعى لو  ..السالم عليهما وعيسى كموسى الر 

 أَحد   يُْعطَهُنَّ  لَمْ  َخْمًسا أُْعِطيتُ  :جابر عن والنسائي الشيخان رواه فيما وقال

ْعبِ  نُِصْرتُ : قَْبلِي األْنبِيَاءِ  ِمنَ   َمْسِجًدا األْرضُ  لي وُجِعلَتْ  َشْهر ، َمِسيَرةَ  بالر 

تي ِمن َرُجل   وأَي ما وطَهُوًرا، اَلةُ  أْدَرَكْتهُ  أُمَّ ، الصَّ  الَغنَائُِم، لي وأُِحلَّتْ  فَْليَُصلِّ

ةً، قَْوِمهِ  إلى يُْبَعثُ  النبي   وكانَ  فَاَعةَ  وأُْعِطيتُ  َكافَّةً، النَّاسِ  إلى وبُِعْثتُ  َخاصَّ  .الشَّ

 البخاري صحيح:  درالمص|  البخاري:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  109: الرقم أو الصفحة

 (105) ومسلم له، واللفظ( 109) البخاري أخرجه:  التخريج

 وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  ُدمُ يَخْ  يَهُوِدي   ُغاَلم   كانَ  :أنس عن البخاري وروى

 أْسلِْم،: له فَقالَ  َرْأِسِه، ِعْندَ  فَقََعدَ  يَُعوُدهُ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   فأتَاهُ  فََمِرَض،

 فأْسلََم، وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى القَاِسمِ  أبَا أِطعْ : له فَقالَ  ِعْنَدهُ  وهو أبِيهِ  إلى فَنَظَرَ 

ِ  الَحْمدُ : يقولُ  وهو وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   َرجَ فَخَ   .النَّارِ  ِمنَ  أْنقََذهُ  الذي هلِلَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5012: الرقم أو الصفحة

 في سببًا ذلك يكونَ  أن عسى كافًرا، ولو المريِض، عيادةُ  :الحديثِ  في --5

 .إسالِمه

 .الكافرِ  استخدامُ : وفيه --3

 .العهدِ  ُحسنُ : وفيه --2

غير استخدامُ : وفيه --4  .الصَّ
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بيِّ  على اإلسالمِ  عرضُ : وفيه --5  .الصَّ

 [00 الى 05 اآليات( :0) عمران آل سورة] األنبياء قتل جزاء -2

ِ  بِآياتِ  يَْكفُُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ   يَأُْمُرونَ  الَِّذينَ  َويَْقتُلُونَ  َحق   بَِغْيرِ  النَّبِيِّينَ  َويَْقتُلُونَ  َّللاَّ

ْرُهمْ  النَّاسِ  ِمنَ  بِاْلقِْسطِ   فِي الُُهمْ أَْعم َحبِطَتْ  الَِّذينَ  أُولئِكَ ( 05) أَلِيمٍ  بَِعذابٍ  فَبَشِّ

ْنيا  (00) ناِصِرينَ  ِمنْ  لَهُمْ  َوما َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 التفسير 

لة، الكونية هللا آيات يجحدون الذين إن - 31  هللا بعثهم من ويقتلون والمنزَّ

 والعدل القسط إلى الناس دعاة ويقتلون حق، بغير ظلماً  األنبياء، من لهدايتهم

 .به فبشرهم األليم العذاب يستحقون

 يقبل فال واآلخرة الدنيا فى أعمالهم بطلت الصفات بتلك المتصفون أولئك - 33

 (21/5)تفسير المنتخب  .هللا عذاب من ينصرهم ناصر من لهم وما عمل لهم

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :وغيرهم باليهود متعلقة مهمة وأحكام خطيرة وقائع إلى اآلية أرشدت

 وشرائعه هللا بآيات وكفروا العلماء، أو والحكماء األنبياء قتلة كانوا اليهود -1

 الحق، على وتعاظما لهم، وعنادا عليهم استكبارا الّرسل، إياهم بلّغتها التي

 .مآثمهم على هللا فذّمهم اتّباعه، عن واستنكافا

جلُ  كانَ  فإذا المالئَِكةُ، تحضُرهُ  الميِّتُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  الرَّ

 اخرجي الطَّيِِّب، الجسدِ  في كانت الطَّيِّبةُ، النَّفسُ  أيَّتُها اخرجي: قالوا ًحا،صال

، بَروح   وأبشري حميدةً،  ذلِكَ  لَها يقالُ  يزالُ  فال غضباَن، غيرِ  وربٍّ  وَريحان 

: فيقولونَ  هذا؟ َمن: فيقالُ  لَها، فيُفتَحُ  السَّماِء، إلى بِها يُعَرجُ  ثمَّ  تخُرَج، حتَّى

،  حميدةً، ادُخلي الطَّيِِّب، الجسدِ  في كانت الطَّيِّبِة، بالنَّفسِ  مرحبًا: فيقالُ  فالن 

، بَروح   وأبِشري  حتَّى ذلِكَ  لَها يقالُ  يزالُ  فال غضباَن، غيرِ  وربٍّ  وريحان 

ُ  فيها الَّتي السَّماءِ  إلى بِها يُنتَهَى ، عزَّ  هللاَّ جلُ  كانَ  وإذا وجلَّ وُء، الرَّ : قالَ  الس 
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 وأبشري ذميمةً، اخُرجي الخبيِث، الجسدِ  في كانَت الخبيثَةُ، النَّفسُ  أيَّتُها ياخُرج

، ، َشْكلِهِ  من وآخرَ  وغسَّاق ، بَحميم   ثمَّ  تخرَج، حتَّى ذلِكَ  لَها يقالُ  يزالُ  فال أزواج 

،: فيقالُ  هذا؟ من: فيقالُ  لَها، يفتحُ  فال السَّماِء، إلى بِها يعرجُ   ال: فيقالُ  فالن 

 تفتحُ  ال فإنَّها ذميمةً، ارجعي الخبيِث، الجسدِ  في كانت الخبيثِة، بالنَّفسِ  امرحبً 

 القَبرِ  إلى تصيرُ  ثمَّ  السَّماِء، منَ  بِها فيرسلُ  السَّماِء، أبوابُ  لَكِ 

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0112: الرقم أو الصفحة

 والنسائي ،(9211) وأحمد له، واللفظ( 1020) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 55110(( )الكبرى السنن)) في

 لِما واآلثاِم؛ المعاصي عن والبُْعدِ  العَملِ  إحسانِ  لىع الحث  : الحديثِ  وفي --1

 .الموتِ  عندَ  حَسن   أثَر   ِمن لَِذلك

نيا في يُزهِّدُ  ألنَّه الموِت؛ ِذْكرِ  ِمن اإلكثارِ  على الحث  : وفيه --3  .الد 

ْنيا االغترارِ  ِمن التَّحذيرُ : وفيه --2 كونِ  بالد   .إليها والر 

 قبلَ  الجنَّةِ  في المقيمِ  النَّعيمِ  ِمن له هللاُ  أَعدَّه ما بُرؤيةِ  المؤِمنِ  تبشيرُ : وفيه --4

 .ُروِحه ُخروجِ 

 ومناسبة الحديث ان االنبياء هم عباد هللا الصالحون ومن تابعهم علي سنتهم 

 وهو المتقدمة، األمم في واجبا كان المنكر عن والنهي بالمعروف األمر--3

   النّبوة وخالفة الرسالة فائدة

 بطانَة  : بطانَتانِ  له إالَّ  َخلِيفَة   اْستُْخلِفَ  ما ي الصحيح عن أبي سعيد الخدريوف

هُ  بالَخْيرِ  تَأُْمُرهُ  هُ  بالشَّرِّ  تَأُْمُرهُ  وبِطانَة   عليه، وتَُحض   َمن والَمْعُصومُ  عليه، وتَُحض 

ُ  َعَصمَ   .هللاَّ

 البخاري حيحص:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2255: الرقم أو الصفحة

الحِ  أهل تقريبِ  على الحث   :الحديثِ  وفي --5  .الصَّ

الحِ  أهل تقريبَ  أنَّ : وفيه --3  . والِهدايةِ  التوفيقِ  على ُمِعين   الصَّ

 وال فيها يخرجُ  ال ساَعة   في هللاِ  رسولُ  خرجَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 ألقى خرْجتُ :  قال ؟ بكر   أبا يا بِكَ  جاء ما: فقال بكر   أبو فأتاهُ  أحد ، فيها يلقاهُ 

 ما:  فقال ، عمرُ  جاء أنْ  يلبثْ  فلمْ .  عليهِ  والتسليمَ  وجِههِ  في وأنظرُ  هللاِ  رسولَ 

.  ذلكَ  بعضَ  وَجْدتُ  قد وأنا:  قال!  هللاِ  رسولَ  يا الجوعُ :  قال ؟ عمرُ  يا بِكَ  جاء

 النخلِ  كثيرَ  رجاًل  وكان ، األنصاريِّ  التَّْيهانِ  بنِ  الهيثمِ  أبي منزلِ  إلى فانطلقوا

 انطلقَ : فقالتْ  ؟ صاحبُكِ  أين: المرأتِهِ  فَقَالوا يجدوهُ، فلمْ  َخَدم   لهُ  يكنْ  ولمْ  والشَّاءِ 

 جاء ثُمَّ  ، فوضَعها يَْزَعبُها بِقِْربَة   الهيثمِ  أبو جاء أنْ  يَلبَثوا فلمْ .  الماءَ  لَنا يَْستَْعِذبُ 

يهِ  النبيَّ  يلتزمُ  ِه، بأبيهِ  ويُفَدِّ  ثُمَّ  ، بِساطًا لهُمْ  فبسطَ  حديقتِهِ  إلى بِهمْ  انطلقَ  ثُمَّ  وأُمِّ

 ؟ ُرطَبِهِ  من لَنا تَنَقَّْيتَ  فال:  النبي   فقال فوضَعهُ، بِقِْنو   فَجاء نخلة ، إلى انطلقَ 

 فأكلوا وبُْسِرهِ  ُرطَبِهِ  من تََخيَُّروا وْ أ تَختاروا أنْ  أرْدتُ  إنِّي هللاِ  رسولَ  يا:  فقال

 عنهُ  تسألونَ  الذي النعيمِ  ِمنَ  بيِدهِ  نَفسي والذي هذا: فقال الماِء، ذلكَ  من وَشِربُوا

، وُرطَب   باِرد ، ِظل   القيامِة، يومَ   لهُمْ  ليصنعَ  الهيثمِ  أبو فانطلقَ .  باِرد   وماء   طَيِّب 

 بِها، فأتاهُمْ  ، َجْديًا أوْ  َعناقًا لهُمْ  فذبحَ .  َدرٍّ  ذاتَ  َحنَّ تَْذبَ  ال:  النبي   فقال طعاًما،

 بَِرْأَسْينِ  فَأُتِيَ .  فَأْتِنا َسْبي   أَتَانا فإذا:  قال.  ال:  قال ؟ خادم   لكَ  هل:  فقال فأكلوا،

 رسولَ  يا:  فقال.  ِمْنهُما اخترْ :  النبي   فقال الهيثِم، أبو فأتاهُ .  ثالث   َمعهُما ليس

 يصلِّي رأْيتُهُ  فإني ، هذا ُخذْ  ، مؤتمن   المستشارَ  إِنَّ :  النبي   فقال.  لي اخترْ !  هللاِ 

 ، رسولِ  بقولِ  فأخبَرها ، امرأتِهِ  إلى الهيثمِ  أبو فانطلقَ .  معروفًا بهِ  واستوصِ  ،

 فهوَ : قال ،تَْعتِقَهُ  بِأنْ  إالَّ  النبي   فيهِ  قال ما، حقَّ  بِبالِغ   أنتَ  َمما: امرأتُهُ  فقالتِ 

،  تَأُْمُرهُ  بِطَانَة  : بِطَانَتَانِ  ولهُ  إالَّ  َخلِيفَةً  وال نبيًّا يَْبَعثْ  لمْ  هللاَ  إِنَّ :  فقال َعتِيق 

وءِ  بِطَانَةَ  يُوقَ  وَمنْ  ، َخباال تَأْلوهُ  ال وبِطَانَة   المنكِر، َعنِ  وتَْنهاهُ  بالمعروفِ   الس 

 ُوقِيَ  فقد

 الشمائل مختصر:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  550: الرقم أو الصفحة

 وأحمد ،(0211) ماجه وابن ،(1509) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0028) والترمذي مختصراً،( 2921)

 اْشتَدَّتِ  إذا السَّعيَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هْديِهِ  ِمن أنَّ  :الحديثِ  وفي --5

رورةُ   .الضَّ

 أو أَلَم   ِمن نالَه ما اإلْنسانِ  ِذْكرَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هْديِهِ  ِمن أنَّ : وفيه --3

َضا وَعَدمِ  يالتَّشكِّ  على ال ونحِوِه، ُجوع    .الرِّ

يفِ  إْكرامَ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هْديِهِ  ِمن أنَّ : وفيه --2  الضَّ

 المؤمنين بين فارقا المنكر عن والنّهي بالمعروف األمر تعالى هللا وجعل--2

 بِاْلُمْنَكرِ  يَأُْمُرونَ  بَْعض   ِمنْ  بَْعُضهُمْ  َواْلُمنافِقاتُ  اْلُمنافِقُونَ : فقال والمنافقين،

 َواْلُمْؤِمناتُ  َواْلُمْؤِمنُونَ : قال ثم[ . 67/ 2 التوبة] اْلَمْعُروفِ  َعنِ  َويَْنهَْونَ 

[ . 71/ 2 التوبة] اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنهَْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَأُْمُرونَ  بَْعض   أَْولِياءُ  بَْعُضهُمْ 

 ر،المنك عن والنّهي بالمعروف األمر: المؤمن أوصاف أخصّ  أن على فدلّ 

 .عليه والقتال اإلسالم إلى الدعوة ورأسها

: فَقالَ  فَتَُكلَِّمهُ؟ ُعْثَمانَ  علَى تَْدُخلُ  أاََل : له قِيلَ  وفي الصحيح عن أسامة بن زيد

ِ  أُْسِمُعُكْم؟ إالَّ  أَُكلُِّمهُ  ال أَنِّي أَتََرْونَ   أَنْ  ُدونَ  ما وبْينَهُ، بَْينِي فِيما َكلَّْمتُهُ  لقَدْ  َوهللاَّ

لَ  أَُكونَ  أَنْ  أُِحب   ال أَْمًرا تَتِحَ أَفْ  ، أَقُولُ  َواَل  فَتََحهُ، َمن أَوَّ : أَِميًرا َعلَيَّ  يَكونُ  ألََحد 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  ما بَْعدَ  النَّاسِ  َخْيرُ  إنَّه  يُْؤتَى: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُجلِ   يَُدورُ  كما بهَا فَيَُدورُ  بَْطنِِه، أَْقتَابُ  فَتَْنَدلِقُ  ،النَّارِ  في فيُْلقَى القِيَاَمِة، يَومَ  بالرَّ

َحى، الِحَمارُ   تَأُْمرُ  تَُكنْ  أَلَمْ  لََك؟ ما فاَُلنُ  يا: فيَقولونَ  النَّاِر، أَْهلُ  إلَْيهِ  فَيَْجتَِمعُ  بالرَّ

 آتِيِه، َواَل  بالَمعروفِ  آُمرُ  ُكْنتُ  قدْ  بَلَى،: فيَقولُ  الُمْنَكِر؟ َعنِ  َوتَْنهَى بالَمعروِف،

، بنِ  أَُساَمةَ  ِعْندَ  ُكنَّا:  رواية   وفي. َوآتِيهِ  الُمْنَكرِ  َعنِ  َوأَْنهَى  ما: َرُجل   فَقالَ  َزْيد 

 .بِمْثلِهِ  الَحِديَث، َوَساقَ  يَْصنَُع؟ فِيما فَتَُكلَِّمهُ  ُعْثَمانَ  علَى تَْدُخلَ  أَنْ  يَْمنَُعكَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي
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 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0898: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 0898) ومسلم ،(0022) البخاري أخرجه:  التخريج

 إنَُّكمْ : قالَ  فََكلَّْمتَهُ، فاَُلنًا أتَْيتَ  لو أِلَُساَمةَ  قِيلَ  وفي الصحيح عن أسامة بن زيد

رِّ  في أَُكلُِّمهُ  إنِّي أُْسِمُعُكْم، الَّ إ أَُكلُِّمهُ  ال أنِّي لَتَُرْونَ   أُكونُ  ال بَابًا أْفتَحَ  أنْ  ُدونَ  السِّ

لَ   شيء   بَْعدَ  النَّاِس، َخْيرُ  إنَّه أِميًرا َعلَيَّ  كانَ  أنْ  لَِرُجل   أقُولُ  واَل  فَتََحهُ، َمن أوَّ

ِ  َرسولِ  ِمن َسِمْعتُهُ  : قالَ : يقولُ  ِمْعتَهُ سَ  وما: قالوا وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُجلِ  يَُجاءُ : يقولُ  َسِمْعتُهُ   النَّاِر، في أْقتَابُهُ  فَتَْنَدلِقُ  النَّاِر، في فيُْلقَى القِيَاَمةِ  يَومَ  بالرَّ

 ما فاَُلنُ  أيْ : فيَقولونَ  عليه النَّارِ  أْهلُ  فَيَْجتَِمعُ  بَرَحاهُ، الِحَمارُ  يَُدورُ  كما فَيَُدورُ 

 آُمُرُكمْ  ُكْنتُ : قالَ  الُمْنَكِر؟ َعنِ  وتَْنهَانَا بالَمعروفِ  تَأُْمُرنَا تَ ُكنْ  أليسَ  َشأْنَُك؟

 .وآتِيهِ  الُمْنَكرِ  َعنِ  وأَْنهَاُكمْ  آتِيِه، واَل  بالَمعروفِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2367: الرقم أو الصفحة

 (3222) ومسلم له، واللفظ( 2367) البخاري أخرجه:  التخريج

 خالفَه يُبِطنُ  ما وإظهارِ  الحقِّ  في األمراءِ  ُمداهنةِ  ذم  : الحديثِ  هذا وفي --5

 .بالباطل كالمتملِّقِ 

ا، ووْعظُهم بهم والل طفُ  األمراءِ  مع األدبُ : وفيه --3  النَّاس قولَ  وتبليُغهم سّرً

 عنه ليَُكف وا فيهم؛

 :منها المنكر عن والنهي بالمعروف األمر بمبدإ متعلقة ىأخر أحكام وهناك

  األمر ألن الّسنة أهل عند عدال، يكون أن النّاهي شرط من ليس --1

 .الناس جميع في عام المنكر عن والنّهي بالمعروف

 كل على تغييره واجب المنكر أن -البر عبد ابن ذكر فيما -المسلمون أجمع -3

 فإن األذى، إلى يتعّدى ال الذي اللوم إال بتغييره يلحقه لم إذا وأنه عليه، قدر من

 ليس فبقلبه، يقدر لم فإن فبلسانه، يقدر لم فإن تغييره، من يمنعه أن يجب ال ذلك
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. ذلك سوى يستطع لم إذا عليه ما أّدى فقد بقلبه، أنكر وإذا. ذلك من أكثر عليه

 .باالستطاعة مقيدة كنهاول جدا، كثيرة تطبيقه ومراحل المبدأ هذا في واألحاديث

 عليه َّللا صلّى َّللا رسول سمعت: قال الخدري سعيد أبي عن األئمة روى

لُ : يقول وسلّم الةِ  قَْبلَ  الِعيدِ  يَومَ  بالُخْطبَةِ  بََدأَ  َمن أَوَّ ، إلَْيهِ  فَقامَ . َمْروانُ  الصَّ  َرُجل 

الةُ : فقالَ  ا: َسِعيد   أبو فقالَ  لَِك،هُنا ما تُِركَ  قدْ : فقالَ  الُخْطبَِة، قَْبلَ  الصَّ  فقَدْ  هذا أمَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  عليه ما قََضى  ِمنُكم َرأَى َمن: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 أْضَعفُ  وذلكَ  فَبِقَْلبِِه، يَْستَِطعْ  لَمْ  فإنْ  فَبِلِسانِِه، يَْستَِطعْ  لَمْ  فإنْ  بيَِدِه، فَْليَُغيِّْرهُ  ُمْنَكًرا

 .اإليمانِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  18: الرقم أو الصفحة

جِ  األمرُ : الحديثِ  وفي --5  كل   المنكرِ  عن والنَّهيِ  المعروفِ ب األمرِ  في بالتَّدر 

 .وقُدراتِه استطاعتِه بحَسبِ 

ة   تحُدث لم إذا األُمورِ  ُوالةِ  على اإلنكارِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --3  وكانوا َمضرَّ

 .العلنِ  في النَّصيحةَ  يَقبلونَ 

 العلماء، على وباللسان األمراء، على باليد بالمعروف األمر :العلماء قال--1

 .الناس عوامّ  يعني الضعفاء، ىعل وبالقلب

. بالقتل أو بالعقوبة، ثم أوال، باللسان فاألخف، باألخف المنكر بإزالة ويبدأ--6

 أو نفسه عن المال على أو النفس على الصائل دفع إذا أنه العلماء بنى وعليه

 .عليه شيء وال ذلك فله غيره، نفس أو ماله عن

 في صحيح السنه عن أنس بن مالككما روي وعليه يكون عدم انكار المنكر .

ِ  رسولَ  يا قيلَ   إذا: قال المنكِر؟ عنِ  والنَّهيَ  بالمعروفِ  األمرَ  نتُركُ  متى هللاَّ

ِ  رسولَ  يا قلنا قبلَكم األممِ  في ظهرَ  ما فيكم ظهرَ   قالَ  قبلَنا األممِ  في ظهرَ  وما هللاَّ

 تفسيرُ  زيد   قالَ  لتِكمُرذا في والعلمُ  كباِركم في والفاِحشةُ  صغاِركم في اْلُملكُ 
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ُ  صلَّى النَّبيِّ  قولِ  معنى  العلمُ  كانَ  إذا ُرذالتِكم في والعلمُ  وسلَّمَ  آلِهِ  وعلى عليهِ  هللاَّ

 الفسَّاقِ  في

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  551: الرقم أو الصفحة

 (50810) وأحمد له، واللفظ( 1051) ماجه ابن جهأخر:  التخريج

 :أنواع ثالثة اليهود ومنهم الكفار وعيد َّللا جعل قد -0

 الّدنيا، في واالضطراب والقلق األلم واآلخرة، الّدنيا في األليم العذاب إيقاع -أ

 .اآلخرة في جهنم ونار

 وفي   واللعن، يوالخز الّذم الّدنيا ففي واآلخرة، الّدنيا في األعمال إحباط -ب

، ِمنْ  َعِملُوا ما إِلى َوقَِدْمنا: تعالى قال كما العذاب اآلخرة  هَباءً  فََجَعْلناهُ  َعَمل 

 [ .32/ 35 الفرقان] َمْنثُوراً 

 .ناِصِرينَ  ِمنْ  لَُهمْ  َوما: تعالى لقوله العذاب هذا دوام -ج

 :لليهود أوصاف ثالثة اآلية هذه ذكرت: والخالصة

 األفعال من يقع بما المباالة عدم في األسباب أقوى وهو ،َّللا ياتبآ الكفر -أولها

 .القبيحة

 .بها واستدلّ  َّللا آيات أظهر من قتل -وثانيها

 البحر ) المنكر عن وينهى بالمعروف يأمر ممن أتباعهم قتل -وثالثها

 (150/0:المحيط

 ىال 00 اآليات( :0) عمران آل سورة] َّللا حكم عن الكتاب أهل إعراض--9

01] 
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ِ  ِكتابِ  إِلى يُْدَعْونَ  اْلِكتابِ  ِمنَ  نَِصيباً  أُوتُوا الَِّذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ   ثُمَّ  بَْينَُهمْ  لِيَْحُكمَ  َّللاَّ

نَا لَنْ  قالُوا بِأَنَُّهمْ  ذلِكَ ( 00) ُمْعِرُضونَ  َوُهمْ  ِمْنُهمْ  فَِريقٌ  يَتََولَّى  إاِلَّ  النَّارُ  تََمسَّ

ُهمْ  َمْعُدوداتٍ  أَيَّاماً   َجَمْعناُهمْ  إِذا فََكْيفَ ( 01) يَْفتَُرونَ  كانُوا ما ِدينِِهمْ  فِي َوَغرَّ

 (01) يُْظلَُمونَ  ال َوُهمْ  َكَسبَتْ  ما نَْفسٍ  ُكلُّ  َوُوفِّيَتْ  فِيهِ  َرْيبَ  ال لِيَْومٍ 

 التفسير 

 هللا كتاب إلى يدعون والعلم الكتاب من حظاً  أُعطوا الذين حال تعلم ألم - 32

 يسارعون فال خالف من بينهم شجر فيما الباطل من الحق ليفصل لقرآنا وهو

 دعوة عن اإلعراض شأنه منهم فريق عنه يعرض بل الداعى، إجابة إلى

 .الخير

 يُمن ون أنهم اإلعراض ذلك لهم َزيَّن اليهود من المعرضين أولئك إن - 34

 معدودات ياماً أ إال تسمهم لن النار أن فيزعمون الباطلة، باألمانى أنفسهم

 .دينهم فى المستمرة افتراءاتهم األمانى وتلك الغرور ذلك إلى ودفعهم

 فى شك ال التى اآلخرة فى هللا يجمعهم أن وقت حالهم يكون فكيف - 35

 نالهم لما مستحقون وهم وافياً، جزاءها تعطى نفس فكل حسابها وال وجودها

 .جزاء من

 لسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن وا 

 به هللا أمر بما القضاء وأحكام الشرعية األحكام في االلتزام اآليات توجب -1

 كتابه، في

 فيه وما هللا، بكتاب التّحاكم إلى دعوا إذا الذين وغيرهم اليهود بفعل وتنّدد --3

 وهذا. هللا حكم عن معرضون وهم تولوا وسلّم، عليه هللا صلّى محمد اتّباع من

 .والعناد بالمخالفة ووصفهم ذّمهم من يكون ما غاية في

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

: قالوا ِمنُكْم؟ َزنَى بَمن تَْفَعلُونَ  كيفَ : لهمْ  فَقَالَ  َزنَيَا، قدْ  واْمَرأَة   منهمْ  بَرُجل   وسلَّمَ 
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ُمهُما ْجَم؟ التَّْوَراةِ  في تَِجُدونَ  ال: فَقَالَ  ونَْضِربُهَُما، نَُحمِّ  فِيهَا نَِجدُ  ال: فَقالوا الرَّ

ِ  عبدُ  لهمْ  فَقَالَ  شيئًا،  َصاِدقِيَن، ُكْنتُمْ  إنْ  فَاْتلُوهَا بالتَّْوَراةِ  فَأْتُوا َكَذْبتُمْ : َساَلم   بنُ  هللاَّ

ُسهَا الذي ِمْدَراُسهَا فََوَضعَ   يَِدِه، ُدونَ  ما يَْقَرأُ  فَطَفِقَ  ْجمِ الرَّ  آيَةِ  علَى َكفَّهُ  منهمْ  يَُدرِّ

ْجِم، آيَةَ  يَْقَرأُ  واَل  وَراَءهَا وما ْجِم، آيَةِ  عن يََدهُ  فَنََزعَ  الرَّ ا هِذه؟ ما: فَقَالَ  الرَّ  فَلَمَّ

ْجِم، آيَةُ  هي: قالوا ذلكَ  َرأَْوا  َمْوِضعُ  َحْيثُ  ِمن قَِريبًا فَُرِجما بِهما فأَمرَ  الرَّ

 .الِحَجاَرةَ  يَقِيهَا َعلَْيهَا يَْحنِي َصاِحبَهَا فََرأَْيتُ  الَمْسِجِد، ِعْندَ  الَجنَائِزِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1112: الرقم أو الصفحة

 أشَرفَ  النَّضيرُ  َوكانَ  والنَّضيرُ  قَُرْيظةُ  كانَ : قالَ  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح 

 قتلَ  وإذا بِهِ  قتلَ  النَّضيرِ  منَ  رجاًل  قَُرْيظةَ  من رجل   قتلَ  إذا فَكانَ  قَُرْيظةَ  من

ا تمر   من وسق   ائةِ بم فوديَ  قَُرْيظةَ  من رجاًل  النَّضيرِ  منَ  رجل    النَّبي   بعثَ  فلمَّ

ُ  صلَّى  إلينا ادفعوهُ : فقالوا قَُرْيظةَ  من رجاًل  النَّضيرِ  منَ  رجل   قتلَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  صلَّى النَّبي   وبينَُكمُ  بينَنا: فقالوا نقتلُهُ   َحَكْمتَ  َوإِنْ  فنَزلَت فأتوهُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 يَْبُغونَ  اْلَجاِهلِيَّةِ  أَفَُحْكمَ  نزلت ثمَّ  بالنَّفِس، النَّفسُ  والقسطُ  بِاْلقِْسطِ  بَْينَهُمْ  فَاْحُكمْ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1181: الرقم أو الصفحة

 .ظُْلم   من اليَهودُ  عليهِ  كان ما بيانُ  :الَحديثِ  هذا وفي

 وأنهم النّار، من القيامة يوم ناجون أنهم اليهود بمزاعم أيضا اآليات وتنّدد--2

 .المختار هللا شعب وأنهم األنبياء، ساللة من وكونهم األنساب، على يعتمدون

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َزَمنِ  في أُنَاًسا أنَّ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

ِ  َرسولَ  يا: قالوا وسلَّمَ   عليه هللاُ  َصلَّى النبي   قَالَ  القِيَاَمِة؟ يَومَ  َربَّنَا نََرى هلْ  هللاَّ

ونَ  هلْ  نََعْم، وسلَّمَ  ، فِيهَا ليسَ  َضْوء   بالظَِّهيَرةِ  الشَّْمسِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضار   َسَحاب 

ونَ  وهلْ  قَالَ  اَل،: قالوا  فِيهَا ليسَ  َضْوء   البَْدرِ  لَْيلَةَ  القََمرِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضار 
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؟ ِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضاُرونَ  ما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   قَالَ  اَل،: قالوا: َسَحاب   هللاَّ

 القِيَاَمةِ  يَْومُ  كانَ  إَذا أَحِدِهَما، ُرْؤيَةِ  في تَُضاُرونَ  كما إالَّ  القِيَاَمِة، يَومَ  وجلَّ  عزَّ 

ة   ُكل   تَْتبَعُ  ُمَؤذِّن   أذَّنَ  ِ  غيرَ  يَْعبُدُ  كانَ  َمن يَْبقَى فال تَْعبُُد، َكانَتْ  ما أُمَّ  ِمنَ  هللاَّ

 يَْعبُدُ  كانَ  َمن إالَّ  يَْبقَ  لَمْ  إَذا حتَّى النَّاِر، في يَتََساقَطُونَ  إالَّ  واألْنَصاِب، األْصنَامِ 

 َ ، أوْ  بَر   هللاَّ  ُكْنتُمْ  َمن: لهمْ  فيُقَالُ  اليَهُودُ  فيُْدَعى الِكتَابِ  أْهلِ  وُغبََّراتُ  فَاِجر 

ِ  اْبنَ  ُعَزْيرَ  نَْعبُدُ  ُكنَّا: واقال تَْعبُُدوَن؟ ُ  اتََّخذَ  ما َكَذْبتُمْ : لهمْ  فيُقَالُ  هللاَّ  َصاِحبَة   ِمن هللاَّ

، واَل   فيُْحَشُرونَ  تَِرُدونَ  أاَل  فيَُشارُ  فَاْسقِنَا، َربَّنَا َعِطْشنَا: فَقالوا تَْبُغوَن؟ فََماَذا ولَد 

 يُْدَعى ثُمَّ  النَّاِر، في فَيَتََساقَطُونَ  بَْعًضا ُضهَابَعْ  يَْحِطمُ  َسَراب   َكأنَّهَا النَّارِ  إلى

ِ، اْبنَ  الَمِسيحَ  نَْعبُدُ  ُكنَّا: قالوا تَْعبُُدوَن؟ ُكْنتُمْ  َمن: لهمْ  فيُقَالُ  النََّصاَرى  فيُقَالُ  هللاَّ

ُ  اتََّخذَ  ما َكَذْبتُْم،: لهمْ  ، واَل  َصاِحبَة   ِمن هللاَّ  ِمْثلَ  فََكذلكَ  ْبُغوَن؟تَ  َماَذا: لهمْ  فيُقَالُ  ولَد 

لِ  َ  يَْعبُدُ  كانَ  َمن إالَّ  يَْبقَ  لَمْ  إَذا حتَّى األوَّ ، ِمن هللاَّ  الَعالَِمينَ  َرب   أتَاهُمْ  فَاِجر ، أوْ  بَرٍّ

ة   ُكل   تَْتبَعُ  تَْنتَِظُرونَ  َماَذا: فيُقَالُ  فِيهَا، َرأَْوهُ  الَّتي ِمنَ  ُصوَرة   أْدنَى في  َكانَتْ  ما أُمَّ

ْنيَا في النَّاسَ  فَاَرْقنَا: قالوا بُُد،تَعْ   ونَْحنُ  نَُصاِحْبهُْم، ولَمْ  إليِهم ُكنَّا ما أْفقَرِ  علَى الد 

ِ  نُْشِركُ  ال: فيَقولونَ  َرب ُكْم، أنَا: فيَقولُ  نَْعبُُد، ُكنَّا الذي َربَّنَا نَْنتَِظرُ   شيئًا، باهللَّ

تَْينِ   .ثاََلثًا أوْ  َمرَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1195: الرقم أو الصفحة

 سبحانَه يشاءُ  كما القِياَمةِ  يومَ  وتعالى تباَرك هللِ  المؤمنين ُرؤيةُ  :الحديث وفي

 .شرّ  أو خير من العمل قدر على يكون لجزاءا أن والحقيقة--4

:  يقولُ  تعالى هللاَ  إنَّ عن  السوائي العامري األسود بن يزيدوفي الصحيح  عن 

ا إنْ  و ، فَخير   خيًرا إنْ  ، بي َعبدي ظَنِّ  عندَ  أنا  فََشر   َشّرً

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  السوائي العامري األسود بن يزيد:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5220: الرقم أو الصفحة الصحيحة لةالسلس

  آخر بلفظ صحيح
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ُ  يقولُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة   وأنا بي، َعْبِدي ظَنِّ  ِعْندَ  أنا: تَعالَى هللاَّ

 َمإَل   في َذَكَرنِي وإنْ  نَْفِسي، في َذَكْرتُهُ  نَْفِسهِ  في َذَكَرنِي فإنْ  َذَكَرنِي، إذا معهُ 

بَ  وإنْ  منهْم، َخْير   َمإَل   في ْرتُهُ َذكَ  ْبتُ  بِشْبر   إلَيَّ  تَقَرَّ بَ  وإنْ  ِذراًعا، إلَْيهِ  تَقَرَّ  تَقَرَّ

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

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2101: الرقم أو حةالصف

 .يسير باختالف( 0221) ومسلم ،(2101) البخاري أخرجه:  التخريج

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

ِ  أنَّ  إثباتُ : وفيه --3  .وذاتًا ْفًسانَ  تعالى هلِلَّ

ْكرِ  فَْضلُ : وفيه --2 ا الذِّ  .وَعالنيةً  ِسّرً

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

 وبين بينه ليحكم الحاكم مجلس إلى دعي من أن على دليل اآلية وفي --5

 يعلم أو فاسق، الحاكم أن يعلم لم ما يجيب، أن عليه وجب هللا، بكتاب خصمه

 .وعزر زجر يجب لم فإن عليه، والمدعى المدعي من عداؤه

 ما إال لنا، شرع قبلنا من شرع أن على تدلّ  أنها اآلية من المالكية واستنبط--6

 طريق من ثبتت إذا قبلنا األنبياء بشرائع الحكم علينا يجب وأنه نسخه، علمنا

 . صحيح بنقل المسلمين

 أمين غير   يده في هي من ألن فيها بما لنعم وال التوراة نقرأ ال وإنما--7

 وإنما السالم، عليه موسى إلى نقلها يثبت ولم بل وبّدلها، غيّرها وقد عليها،

 لنا جاز يتبّدل، ولم يتغيّر لم منها شيئا أن علمنا ولو. قرون بخمسة بعده كتبت

 .قراءته
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 على نالمعتمدي الكتابيين هؤالء أن المصادم الساطع القاطع والبرهان--2

 القيامة، يوم حشروا إذا يصنعون كيف واألباطيل، والمزاعم األوهام مجرد

 اكتسبوه بما وجوزوا الّدنيا، في اّدعوها التي الزخارف تلك عنهم واضمحلت

 .ووعيد تهديد وهذا. أعمالهم وقبيح واجترائهم كفرهم من

 لآ سورة] إليه والتفويض خلقه في وتصرفه وعظمته َّللا قدرة دالئل -8

 [02 الى 02 اآليات( :0) عمران

 َمنْ  َوتُِعزُّ  تَشاءُ  ِممَّنْ  اْلُمْلكَ  َوتَْنِزعُ  تَشاءُ  َمنْ  اْلُمْلكَ  تُْؤتِي اْلُمْلكِ  مالِكَ  اللَُّهمَّ  قُلِ 

 اللَّْيلَ  تُولِجُ ( 02) قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى إِنَّكَ  اْلَخْيرُ  بِيَِدكَ  تَشاءُ  َمنْ  َوتُِذلُّ  تَشاءُ 

 ِمنَ  اْلَميِّتَ  َوتُْخِرجُ  اْلَميِّتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  َوتُْخِرجُ  اللَّْيلِ  فِي النَّهارَ  َوتُولِجُ  نَّهارِ ال فِي

 (02) ِحسابٍ  بَِغْيرِ  تَشاءُ  َمنْ  َوتَْرُزقُ  اْلَحيِّ 

 التفسير 

 - وحدك - أنت اللهم: بجبروته مقراً  هللا إلى ضارعاً  - النبى أيها يا - قل - 36

 وتنزعه والسلطان، الحكم من تشاء من تمنح كله، األمر ىف التصرف مالك

 بأسبابها، األخذ إلى بتوفيقه عبادك من تريد من العزة وتهب تشاء، ممن

 يعجزك ال الخير، تملك - وحدك - فأنت تشاء، من على والهوان الذل وتضرب

 .خلقك نظام فى حكمتك تقتضيه وما مرادك، تنفيذ عن شئ

 فى الليل من تُْدِخل والسنن، األسباب من وضعتو أنشأت بما وأنت - 37

 الليل به يزيد ما الليل فى النهار من وتدخل طوال، النهار به يزيد ما النهار

 من الحياة فاقد تخرج كما فاقدها، من الحياة بمظاهر المتصف وتخرج طوال،

 على تريد كما تشاء من الواسع عطاءك وتهب الحياة، أسباب من المتمكن الحى

 رسوله يمنح أن يعجزه ال شأنه هذا كان ومن يحاسبك، رقيب فال حكمتك، امنظ

)تفسير المنتخب .وعدهم كما واليسار والغنى والسلطان السيادة وأصفياءه

21/5) 

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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 الشاملة، والقدرة المطلق، السلطان صاحب تعالى هللا أن على اآليات دلّت -1

 منه فالخير كسبا، ال وتقديرا، خلقا والّشر الخير بيده العليا، والمشيئة ادةواإلر

 .لفاعله ينسب وإنما أدبا، إليه ينسب ال والّشر مطلقا،

 مثلُ  عليك كان لو به تدعو دعاءً  أُعلُِّمك أاَل مالك بن أنس وفي الصحيح عن

اه َدْينًا أُُحد   جبلِ   َمن الملكَ  تُؤتي الملكِ  مالكَ  همَّ الل: )  معاذُ  يا قل ؟ عنك هللاُ  ألدَّ

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

 تعطيهما ، ورحيُمهما واآلخرةِ  الدنيا رحمنُ .  قديرٌ  شيءٍ  كلِّ  على إنك الخيرُ 

 َمن حمةِ ر عن بها تُغنيني رحمةً  ارحْمني ، تشاءُ  من منهما وتمنعُ  ، تشاءُ  من

 ( . سواك

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5905: الرقم أو الصفحة

 ومقتضى اإلرادة بحسب يمنحها تعالى، بيده والّرزق والملك النّبوة وإنّ --3

 .التامة والحجة البالغة، الحكمة

 األرض كروية على دليل بالليل النهار وإدخال اربالنه الليل إدخال وإنّ --2

 الفصول بحسب مقدارهما وتفاوت والنهار، الليل تعاقب ألن ودورانها

 .والدوران الكروية إلى يشير واألمكنة واألزمنة

 المادي المعنى من بكلّ  الحيّ  من والميّت الميّت، من الحيّ  هللا ويخرج--4

 مضمون، هللا على والرزق يشاء، من ىيتول عام وإنعامه. المتقدم والمعنوي

 .والمشيئة واإلرادة الحكمة بمقتضى ويمنع يشاء ما منه يعطي

 اآليات( :0) عمران آل سورة] اآلخرة من والتحذير الكافرين مواالة -50

 [00 الى 09

 فَلَْيسَ  ذلِكَ  َعلْ يَفْ  َوَمنْ  اْلُمْؤِمنِينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولِياءَ  اْلكافِِرينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  يَتَِّخذِ  ال

ِ  ِمنَ  ُرُكمُ  تُقاةً  ِمْنُهمْ  تَتَّقُوا أَنْ  إاِلَّ  َشْيءٍ  فِي َّللاَّ ُ  َويَُحذِّ ِ  َوإِلَى نَْفَسهُ  َّللاَّ  اْلَمِصيرُ  َّللاَّ
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ُ  يَْعلَْمهُ  تُْبُدوهُ  أَوْ  ُصُدوِرُكمْ  فِي ما تُْخفُوا إِنْ  قُلْ ( 09)  السَّماواتِ  فِي ما َويَْعلَمُ  َّللاَّ

ُ  اأْلَْرضِ  يفِ  َوما  َعِملَتْ  ما نَْفسٍ  ُكلُّ  تَِجدُ  يَْومَ ( 08) قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى َوَّللاَّ

 بَِعيداً  أََمداً  َوبَْينَهُ  بَْينَها أَنَّ  لَوْ  تََودُّ  ُسوءٍ  ِمنْ  َعِملَتْ  َوما ُمْحَضراً  َخْيرٍ  ِمنْ 

ُرُكمُ  ُ  َويَُحذِّ ُ  نَْفَسهُ  َّللاَّ  (00) بِاْلِعبادِ  َرُؤفٌ  َوَّللاَّ

 التفسير 

 ويذل، ويعز الملك، مالك - وحده - هو - وتعالى سبحانه - هللا كان إذا - 32

 لغير يجعلوا أن للمؤمنين يصح فال والرزق، والخلق الخير وحده وبيده

 للدين خذالناً  هذا فى ألن المؤمنين؛ نصرة متجاوزين عليهم، والية المؤمنين

 من له فليس المسلك هذا يسلك ومن المية،اإلس للوالية وإضعافاً  ألهله، وإيذاء

 مضطرا يكون أن إال بواليتهم مؤمن يرضى وال شئ، الملك مالك هللا والية

 الوالية فى يكونوا أن المؤمنين وعلى. لهم الوالء بإظهار أذاهم فيتقى لذلك،

 فيتولى واليته غير إلى يخرجوا أن وليحذروا هللا، والية وهى دائماً  اإلسالمية

 من مفرَّ  فال المصير - وحده - وإليه. العزة بعد عليهم الذلة بكتابة بنفسه معقابه

 .اآلخرة فى وال الدنيا فى سلطانه

 أعمالكم فى تظهروه أو صدوركم فى ما تخفوا إن - النبى أيها يا - قل - 32

 ظهر ما األرض فى وما السموات فى ما جميع ويعلم يعلمه، هللا فإن وأقوالكم

 .خلقه جميع فى نافذة وقدرته ر،استت وما منه

 قلَّ  مهما الخير من عملها نفس كل تجد يوم أمره يخالفون الذين فليحذر - 21

 شاسعاً  بُْعداً  عنها بعيداً  يكون أن تتمنى سوء من اقترفَته وما حاضراً، مشاهداً 

 إذا عقابه هللا ويحذركم مغبته، فى الوقوع من وخوفاً  له استقباحاً  تراه ال حتى

 .بالعباد ورحمة رأفة هى التى واليته من تمخرج

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 في إليهم والّركون بهم الثقة أو الكفار إلى االطمئنان تحريم على اآلية دلّت -1

       بمصلحة الخاصة المسلمين أسرار على واطاّلعهم لهم، والتّجسس عام، أمر
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 الّدين

 فيه تقّدم شيء في وأنصارا أولياء الكفار اتّخاذ تحريم على اآلية دلّت و --3

 إعانة فيه ألن بلتعة أبي بن حاطب فعل كما المؤمنين، مصلحة على مصلحتهم

 .اإليمان على للكفر

  قصة حاطب بن أبي بلتعة—0

ِ  َرسولُ  بََعثَنِي طالب أبي بن عن عليوفي الصحيح   أنَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 معهَا ظَِعينَةً  بهَا فإنَّ  َخاخ ، َرْوَضةَ  تَأْتُوا حتَّى اْنطَلِقُوا: فَقالَ  والِمْقَداَد، بَْيَر،والز  

، ْوَضةَ، أتَْينَا حتَّى َخْيلُنَا بنَا تََعاَدى فَاْنطَلَْقنَا: قالَ  منها فَُخُذوا ِكتَاب   نَْحنُ  فَإَِذا الرَّ

، َمِعي ما: قالَتْ  اَب،الِكتَ  أْخِرِجي: لَهَا قُْلنَا بالظَِّعينَِة،  لَتُْخِرِجنَّ : فَقُْلنَا ِكتَاب 

ِ  َرسولَ  به فأتَْينَا ِعقَاِصهَا، ِمن فأْخَرَجْتهُ : قالَ  الثِّيَاَب، لَنُْلقِيَنَّ  أوْ  الِكتَاَب،  َصلَّى هللاَّ

ةَ  نَاس   إلى بَْلتََعةَ، أبِي بنِ  َحاِطبِ  ِمن: فِيهِ  فَإَِذا وسلََّم، عليه هللاُ   نَ مِ  بَمكَّ

ِ  َرسولِ  أْمرِ  ببَْعضِ  يُْخبُِرهُمْ  الُمْشِرِكيَن، ِ  َرسولُ  فَقالَ . وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: قالَ  هذا؟ ما َحاِطُب، يا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ، تَْعَجلْ  ال هللاَّ  إنِّي َعلَيَّ

 َمن وكانَ  أْنفُِسهَا، ِمن أُكنْ  ولَمْ  َحلِيفًا، ْنتُ كُ : يقولُ  قَُرْيش ، في ُمْلَصقًا اْمَرأً  ُكْنتُ 

 فَاتَنِي إذْ  فأْحبَْبتُ  وأَْمَوالَهُْم، أْهلِيِهمْ  يَْحُمونَ  قََرابَات   لهمْ  َمن الُمهَاِجِرينَ  ِمنَ  معكَ 

 عن تَِداًداارْ  أْفَعْلهُ  ولَمْ  قََرابَتِي، يَْحُمونَ  يًَدا ِعْنَدهُمْ  أتَِّخذَ  أنْ  فيهم، النََّسبِ  ِمنَ  ذلكَ 

ِ  َرسولُ  فَقالَ  اإلْساَلِم، بَْعدَ  بالُكْفرِ  ِرًضا واَل  ِدينِي،  أما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: ُعَمرُ  فَقالَ  َصَدقَُكْم، قدْ  إنَّه : فَقالَ  الُمنَافِِق، هذا ُعنُقَ  أْضِربْ  َدْعنِي هللاَّ

َ  لََعلَّ  يُْدِريكَ  وما بَْدًرا، َشِهدَ  قدْ  إنَّه  ما اْعَملُوا: فَقالَ  بَْدًرا َشِهدَ  َمن علَى اطَّلَعَ  هللاَّ

ُ  فأْنَزلَ . لَُكمْ  َغفَْرتُ  فقَدْ  ِشْئتُمْ  وَرةَ  هللاَّ ي تَتَِّخُذوا ال آَمنُوا الَِّذينَ  أي ها يَا: }الس   َعُدوِّ

ُكمْ  : الممتحنة{ ]الَحقِّ  ِمنَ  َجاَءُكمْ  ابم َكفَُروا وقدْ  بالَمَودَّةِ  إليِهم تُْلقُونَ  أْولِيَاءَ  وَعُدوَّ

بِيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  فقَدْ } - قَْولِهِ  إلى -[1  [1: الممتحنة{]السَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1021: الرقم أو الصفحة البخاري

 (.0181) ومسلم له، ظواللف( 1021) البخاري أخرجه:  التخريج
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ي تَتَِّخُذوا ال آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يا: تعالى قوله نزل ذلك وفي: قالوا--1  َعُدوِّ

ُكمْ  ِة،بِ  إِلَْيِهمْ  تُْلقُونَ  أَْولِياءَ  َوَعُدوَّ ، ِمنَ  جاَءُكمْ  بِما َكفَُروا َوقَدْ  اْلَمَودَّ  يُْخِرُجونَ  اْلَحقِّ

ُسولَ  ِ  تُْؤِمنُوا أَنْ  َوإِيَّاُكمْ  الرَّ  [ .1/ 61 الممتحنة] َربُِّكمْ  بِاهللَّ

 حاطب، قصة في تنزل لم.. أَْولِياءَ  اْلكافِِرينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  يَتَِّخذِ  ال: آية أن أي--5

 مواالة عن النهي في يشتركان حاطب قصة في نزل ماو اآلية هذه وإنما

 .الكافرين

 المسلمين بين االتّفاق أو التّحالف وأمثالهما اآليتان هاتان تمنع وال--6

 صلّى النّبي ألن المسلمين غير لمصلحة االتّفاق أو التّحالف كان وإن وغيرهم،

 .شركهم على وهم خزاعة، محالفا كان وسلّم عليه هللا

 من الحربيين غير ومجاملة مواّدة الموضوع هذا في اآليات تمنع ال كما--7

 وال والباطن، الحقيقة في بكفرهم الّرضا عدم مع الظاهر في المسلمين غير

 ال األمور، من خاص أمر في به الثقة أو معاشرته أو المسلم غير معاملة تمنع

ُ  َعَسى: آيات بدليل العامة، المسلمين مصلحة يمسّ   َوبَْينَ  بَْينَُكمْ  يَْجَعلَ  أَنْ  هللاَّ

ةً، ِمْنهُمْ  عاَدْيتُمْ  الَِّذينَ  ُ  َمَودَّ ُ  قَِدير   َوهللاَّ ُ  يَْنهاُكمُ  ال َرِحيم   َغفُور   َوهللاَّ  لَمْ  الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ

يِن، فِي يُقاتِلُوُكمْ  وهُمْ  أَنْ  ِدياِرُكمْ  ِمنْ  يُْخِرُجوُكمْ  َولَمْ  الدِّ َ  إِنَّ  لَْيِهمْ إِ  َوتُْقِسطُوا تَبَر   هللاَّ

ُ  يَْنهاُكمُ  إِنَّما اْلُمْقِسِطينَ  يُِحب   يِن، فِي قاتَلُوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ  ِمنْ  َوأَْخَرُجوُكمْ  الدِّ

 الظَّالُِمونَ  هُمُ  فَأُولئِكَ  يَتََولَّهُمْ  َوَمنْ  تََولَّْوهُْم، أَنْ  إِْخراِجُكمْ  َعلى َوظاهَُروا ِدياِرُكمْ 

 [ .2 -7/ 61 الممتحنة]

 بالدهم من إخراجهم على ظاهروا أو المسلمين آذوا الذين الحربيون فالكفار--2

 لآلية معاداتهم، تجب بل مواالتهم تحلّ  ال كفلسطين، بالدنا بعض اغتصبوا أو

 .المتقّدمة

 ذهب وإليه الحرب، في بالكفار االستعانة يجوز ال أنه على دليل اآلية وفي -3

 إال الغدر على تحملهم الدينية العداوة إذ غدرهم، يؤمن ال هوألن المالكية، بعض

 االضطرار عند
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 بُمْشِرٍك( أَْستَِعينَ  فلَنْ  فَاْرِجْع،) -وسلّم عليه هللا صلّى ولقوله

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  َخَرجَ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ا بَْدر ، قِبَلَ  ةِ  كانَ  فَلَمَّ  َونَْجَدة ، ُجْرأَة   منه يُْذَكرُ  كانَ  قدْ  َرُجل   أَْدَرَكهُ  الَوبََرةِ  بَحرَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  أَْصَحابُ  فَفَِرحَ  ا َرأَْوهُ، ِحينَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  قالَ  أَْدَرَكهُ  فَلَمَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  لَِرسولِ   َرسولُ  له قالَ  معَك، َوأُِصيبَ  ألَتَّبَِعَك، ِجْئتُ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  ِ  تُْؤِمنُ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ  أَْستَِعينَ  فَلَنْ  فَاْرِجْع،: قالَ  اَل،: قالَ  َوَرسولِِه؟ باهللَّ

ُجُل، أَْدَرَكهُ  بالشََّجَرةِ  ُكنَّا إَذا حتَّى َمَضى ثُمَّ : قالَتْ . بُمْشِرك    قالَ  كما له فَقالَ  الرَّ

لَ  ة ، أَوَّ ُ  َصلَّى النبي   له فَقالَ  َمرَّ لَ  قالَ  كما وسلَّمَ  عليه هللاَّ ة ، أَوَّ  فَاْرِجْع،: قالَ  َمرَّ

، أَْستَِعينَ  فَلَنْ  لَ  قالَ  كما له فَقالَ  بالبَْيَداِء، فأْدَرَكهُ  َرَجعَ  ثُمَّ : قالَ  بُمْشِرك  ة   أَوَّ : َمرَّ

ِ  تُْؤِمنُ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  له فَقالَ  نََعْم،: قالَ  َوَرسولِِه؟ باهللَّ  .فَاْنطَلِقْ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5952: الرقم أو الصفحة

 الكفار، على بالكافر االستعانة األربعة المذاهب أتباع من األكثرون وأجاز--2

 ألن بالحاجة أيضا ذلك الشافعية وقيّد بالمسلمين، الرأي حسن الكافر كان إذا

 حنين ومي أمية بن بصفوان استعان -مسلم رواه فيما -وسلّم عليه هللا صلّى النّبي

 مكة، فتح عام وسلّم عليه هللا صلّى النّبي مع خزاعة وتعاونت هوازن، لحرب

 وأما. مشرك وهو أحد، يوم الصحابة مع -المنافقين من وهو -قزمان وخرج

 عليه هللا صلّى استعانته بدليل منسوخ فهو «بمشرك أستعين فلن ارجع» حديث

 .الغنيمة من لهم وقسمه قينقاع بيهود وسلّم

 أو النفس على المحافظة وهي: التّقية مشروعية على دليل أيضا اآلية وفي--4

      .األعداء شرّ  من المال أو العرض

 في وعدوّ  الّدين، في عدو: العدوّ  نوع بحسب نوعان التّقية أن والواقع--5

 .واإلمارة والمتاع كالمال الّدنيوية األغراض
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 على فيه يقدر ال مكان في جدو مؤمن فكل :الّدين في عدو األول النوع أما

 إظهار يستطيع مكان إلى المكان ذلك من الهجرة عليه يجب وهذا دينه، إظهار

 له فيجوز والعجزة والنساء الصبيان وهم المستضعفين من كان إن أما. فيه دينه

 الّسعي مع الضرورة، بقدر الظاهر في الكافرين وموافقة الكفر ديار في البقاء

 ظالِِمي اْلَمالئَِكةُ  تََوفَّاهُمُ  الَِّذينَ  إِنَّ : تعالى لقوله بدينه، الفرارو للخروج حيلة في

 أَْرضُ  تَُكنْ  أَلَمْ : قالُوا اأْلَْرِض، فِي ُمْستَْضَعفِينَ  ُكنَّا: قالُوا ُكْنتُْم؟ فِيمَ : قالُوا أَْنفُِسِهمْ 

 ِ  إاِلَّ  َمِصيراً  َوساَءتْ  ُم،َجهَنَّ  َمأْواهُمْ  فَأُولئِكَ  فِيها، فَتُهاِجُروا واِسَعةً  هللاَّ

جالِ  ِمنَ  اْلُمْستَْضَعفِينَ   يَْهتَُدونَ  َوال ِحيلَةً  يَْستَِطيُعونَ  ال َواْلِوْلدانِ  َوالنِّساءِ  الرِّ

ُ  َعَسى فَأُولئِكَ  َسبِياًل  ُ  َوكانَ  َعْنهُْم، يَْعفُوَ  أَنْ  هللاَّ ا هللاَّ  -27/ 4 النساء] َغفُوراً  َعفُّوً

22. ] 

 فهو مات فلو عزيمة، قلبه في ما وإظهار رخصة، للكفار نئذحي والموافقة

 بدليل شهيد،

 عداوته كانت من وهو -.  الّدنيوية األغراض في وعدوّ  الثاني النوع وأما

       اختلف فقد ونحوه، المال بسبب

 لقوله تجب: بعضهم فقال األعداء، ديار من صاحبه هجرة وجوب في العلماء

 إضاعة عن وللنهي[ 125/ 3 البقرة] التَّْهلَُكةِ  إِلَى أَْيِديُكمْ بِ  تُْلقُوا َوال: تعالى

 المال،

 قاتل ومن شهيد ، فهو فقُتل مالِه، دون قاتل من وفي الصحيح عن سعيد بن زيد

 شهيد   فهو أهلِه، دونَ  قاتل ومن شهيد ، فهو دِمه، دونَ 

 سائيالن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  زيد بن سعيد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1501: الرقم أو الصفحة

 شرح الحديث 

روراتِ  اإلسالمُ  َحفِظَ  لقد ينَ  الخمَس؛ الضَّ  .والمالَ  والنَّسبَ  والنَّفسَ  والعقلَ  الدِّ
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: أي ،"مالِه دونَ  قاتَل َمن: "وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبي   يقولُ  الَحديثِ  هذا وفي

 قاتل وَمن شهيد ، فهو فقُتِل،" وقهًرا، ظُلًما مالِه أْخذَ  يُريدُ  َمن اتِلُ ويُق يُدافِعُ  جَعل

 فهو" عليه، يَعتِديَ  أن يُريدُ  ممَّن نَفِسه على وحفاظًا ِدفاًعا: أي ،"َدِمه دونَ 

 َزوجتِه على يَعتِديَ  أن أراد َمن وَردَّ  دافع: أي ،"أهلِه دونَ  قاتل وَمن شهيد ،

 ألنَّه اآلخرِة؛ في الشَّهيدِ  أْجرَ  وِدفاِعه هذا بقِتالِه يَنالُ : أي ،"شهيد   فهو" وأقاربِه،

، طلَبِ  َسبيلِ  في مات فاعِ  الحقِّ نيا شهيدِ  بِخالفِ  وهذا عنه، والدِّ  يُقتَلُ  الَّذي الد 

 الَّتي ثِيابِه في إالَّ  يُكفَّنُ  وال يُغسَّلُ  ال فإنَّه هللاِ؛ سبيلِ  في والجهادِ  الحربِ  في

 إعالءً  أو ِدينِه عن ِدفاًعا وجلَّ  عزَّ  هللاِ  َسبيلِ  في يُقتَلُ  الَّذي وهو بها، استُشِهدَ 

 .تعالى هللاِ  لكلمةِ 

 . وِعْرِضه وَدِمه المسلمِ  مالِ  تَحريمُ : الحديثِ  وفي

 أن الراجح ولكن. بالّدين تضرّ  وال دنيويّة مصلحة ألنها تجب ال: آخرون وقال

 .عرضه هتك أو أقاربه أو نفسه كهال خاف إذا أيضا هنا تجب قد الهجرة

 إلى يؤدي ال فيما كانت إن: والموافقة والوالء المحبة بإظهار الناس مداراة --5

 تؤدي كانت وإن. جائزة فهي الّدين، أصول تخالف ال أنها كما الغير، ضرر

 .تجوز فال الّزور، وشهادة والسرقة كالقتل الغير ضرر إلى

 في تقية وال القيامة، يوم إلى لإلنسان جائزة التقية: البصري الحسن قال --6

 .القتل

 طهر على اإلنسان يكون حتى وغضبه، هللا عقاب من الحذر دوام ينبغي -7

 يوم تنفعه التي فهي ربّه، إلى القربات زيادة على ويحرص المعاصي، من

 .فشرّ  شّرا وإن فخير، خيرا إن: بعمله إنسان كل فيجازي القيامة،

 السموات في ما ويعلم صغيرا، أو كبيرا شيء كل يعلم شامل، واسع هللا علم-2

 أخفاه أو شيئا اإلنسان أظهر فسواء وجلياتها، النفوس خفيات ويعلم واألرض،

                   .شيء عليه يختلف ال تاّما، دقيقا علما به عالم تعالى هللا فإن صدره، في
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 05 اآليات( :0) عمران آل سورة] وطاعته الّرسول باتّباع َّللا محبّة --55

             [00 الى

َ  تُِحبُّونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قُلْ  ُ  يُْحبِْبُكمُ  فَاتَّبِعُونِي َّللاَّ ُ  ُذنُوبَُكمْ  لَُكمْ  َويَْغفِرْ  َّللاَّ  َغفُورٌ  َوَّللاَّ

َ  أَِطيعُوا قُلْ ( 05) َرِحيمٌ  ُسولَ  َّللاَّ َ  فَإِنَّ  تََولَّْوا فَإِنْ  َوالرَّ  اْلكافِِرينَ  بُّ يُحِ  ال َّللاَّ

(00) 

 التفسير 

 هللا يحبكم أن وتريدون هللا تحبون أنكم دعواكم فى صادقين كنتم إن: قل - 21

 هللا يحبكم ذلك فإن هللا، عن مبلغ ألننى عنه، وأنهاكم به آمركم فيما فاتبعونى

 الغفران كثير وهللا خطاياكم، عن والتجاوز إليكم باإلحسان عليه هللا ويثيبكم به،

 .لعباده والرحمة

 ورسوله، باهلل كافرون فهم عنك أعرضوا فإن ورسوله، هللا أطيعوا: قل - 23

 .الكافرين يحب ال وهللا

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 هللا صلّى هللا رسول وإطاعة اإلسالم اتّباع في تتجلّى والّرسول هللا محبّة إن -1

 .نواهيه واجتناب أوامره تّباعوا بشريعته، والعمل وسلّم عليه

 من مرسال رسوال لكونه وإنما لذاته ال وسلّم عليه هللا صلّى الّرسول ومحبة--3

 .واإلنس الجنّ : الثقلين جميع إلى هللا عند

 الصادق الحبّ  دليل هو وسلّم عليه هللا صلّى محمد النّبي شرع فاتّباع--2

: القرآن حبّ  وعالمة القرآن، حبّ  :َّللا حبّ  عالمة: َّللا عبد بن سهل وقال--1

 حبّ : وسلّم عليه َّللا صلّى النّبي حبّ  وعالمة وسلّم، عليه هللا صلّى النّبي حبّ 

 اآلخرة، حبّ : الّسنّة وحبّ  النّبي وحبّ  القرآن وحبّ  َّللا حبّ  وعالمة الّسنّة،

 الّدنيا، يبغض أن :نفسه حبّ  وعالمة نفسه، يحبّ  أن: اآلخرة حبّ  وعالمة

 .والبلغة الّزاد إال منها يأخذ أال: الّدنيا غضب وعالمة
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َ  إنَّ : قال وسلّم عليه َّللا صلّى َّللا رسول أن صحيحة في مسلم وروى  إذا هللاَّ

 ثُمَّ  ِجْبِريُل، فيُِحب هُ : قالَ  فأِحبَّهُ، فاُلنًا أُِحب   إنِّي: فقالَ  ِجْبِريلَ  َدعا َعْبًدا أَحبَّ 

َ  نَّ إ: فيَقولُ  السَّماءِ  في يُناِدي  ثُمَّ  قالَ  السَّماِء، أْهلُ  فيُِحب هُ  فأِحب وهُ، فاُلنًا يُِحب   هللاَّ

 أُْبِغضُ  إنِّي: فيَقولُ  ِجْبِريلَ  َدعا َعْبًدا أْبَغضَ  وإذا األْرِض، في القَبُولُ  له يُوَضعُ 

َ  إنَّ  السَّماءِ  أْهلِ  في يُناِدي ثُمَّ  ِجْبِريُل، فيُْبِغُضهُ  قالَ  فأْبِغْضهُ، فاُلنًا  يُْبِغضُ  هللاَّ

 .األْرضِ  في البَْغضاءُ  له تُوَضعُ  ثُمَّ  فيُْبِغُضونَهُ،: قالَ  فأْبِغُضوهُ، فاُلنًا

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

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

 (0202) ومسلم ،(2010) البخاري أخرجه:  التخريج

ِ  َمَحبَّةِ  َعاَلَمةُ  النَّاس قُلُوبِ  َمَحبَّةَ  أَنَّ : الحديثِ  وفي  .هللاَّ

 َّللا لعبادة بطنها في ما عمران امرأة نذر وقصة األنبياء اصطفاء --50

                                       [02 الى 00 اآليات( : ]0) عمران آل سورة

َ  إِنَّ  يَّةً ( 00) اْلعالَِمينَ  َعلَى ِعْمرانَ  َوآلَ  إِْبراِهيمَ  َوآلَ  َونُوحاً  آَدمَ  اْصطَفى َّللاَّ  ُذرِّ

ُ  بَْعضٍ  ِمنْ  بَْعُضها  إِنِّي َربِّ  ِعْمرانَ  اْمَرأَتُ  قالَتِ  إِذْ ( 01) َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوَّللاَّ

راً  بَْطنِي فِي ما لَكَ  نََذْرتُ  ِميعُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ِمنِّي فَتَقَبَّلْ  ُمَحرَّ ا( 01) اْلَعلِيمُ  السَّ  فَلَمَّ

ُ  أُْنثى َوَضْعتُها إِنِّي َربِّ  قالَتْ  َوَضَعْتها َكرُ  َولَْيسَ  َوَضَعتْ  بِما أَْعلَمُ  َوَّللاَّ  الذَّ

ْيتُها َوإِنِّي َكاأْلُْنثى يَّتَها بِكَ  أُِعيُذها َوإِنِّي َمْريَمَ  َسمَّ ِجيمِ  نِ الشَّْيطا ِمنَ  َوُذرِّ  الرَّ

 َدَخلَ  ُكلَّما َزَكِريَّا َوَكفَّلَها َحَسناً  نَباتاً  َوأَْنبَتَها َحَسنٍ  بِقَبُولٍ  َربُّها فَتَقَبَّلَها( 02)

 ِمنْ  ُهوَ  قالَتْ  هذا لَكِ  أَنَّى َمْريَمُ  يا قالَ  ِرْزقاً  ِعْنَدها َوَجدَ  اْلِمْحرابَ  َزَكِريَّا َعلَْيها

ِ  ِعْندِ  َ  إِنَّ  َّللاَّ  (02) ِحسابٍ  بَِغْيرِ  يَشاءُ  َمنْ  يَْرُزقُ  َّللاَّ

 التفسير 

 هللا لحب وسيلة اتباعه وجعل رسالته، لتبليغ محمداً  هللا اصطفى كما - 22

 واصطفى العالمين، صفوة من وجعله آدم اصطفى كذلك ورحمته، ومغفرته
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 من واألنبياء وإسحاق إسماعيل وآله إبراهيم واصطفى بالرسالة، نوحاً 

 منهم واختار عمران آل واختار ،- السالم عليهم - موسى ومنهم ما،أوالده

 لعيسى أماً  جعلها ومريم إسرائيل، لبنى رسوال هللا جعله فعيسى وأمه، عيسى

 .أب غير من

 وهللا. والخير والفضيلة الطهر يتوارثون فهم طاهرة، ذرية اختارهم - 24

 .رهمصدو تُكنّه وما بأفعالهم عليم عباده، ألقوال سميع

 ما تقديم حملها وقت نذرت إذ عمران امرأة حال - النبى أيها - واذكر - 25

 بطنى فى ما نذرت إنى رب، يا: قائلة بيته، وخدمة هللا لعبادة خالصاً  تحمله

 .حال بكل العليم قول، لكل السميع إنك ذلك، منى فاقبل بيتك لخدمة خالصاً 

 وهللا أُنثى َولَدت إنى: - بهار تناجى معتذرة - قالت حملها وضعت فلما - 26

: وقالت. الذكر وهو مطلوبها من خير أنثى وهو مولودها وأن ولدت، بما عليم

نها أن أسألك وإنِّى مريم سميتها إنى  الشيطان غواية من وذريتها هى تحصِّ

 .الرجيم

 وربَّاها حسناً، نباتاً  فأنبتها دعاءها، وأجاب ألمها، نذراً  مريم هللا فتقبل - 27

 من يرزق أن وشأنه لجسدها، مقومة حسنة تربية وعنايته ورزقه خيره ىف

 عندها وجد معبدها فى زكريا عليها دخل كلما كثيراً، رزقاً  عباده من يشاء

 الرزق؟ هذا لك أين من مريم يا: - متعجباً  - قال. وقته فى معهود غير رزقاً 

 رزقها وكان. لها كافال - السالم عليه - زكريا وجعل هللا، فضل من هو: قالت

 .إحصاء وال عدد بغير

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 ألنه وسلّم عليه هللا صلّى النبي نبوة ينكرون الكتاب وأهل المشركون كان -1

 أبا آدم اصطفى هللا إن: عليهم هللا فرد إسرائيل، بني من ليس وألنه مثلهم، بشر

 آل واختار إبراهيم، آل ذريتهما من فىواصط الثاني، األب ونوحا .البشر

. إبراهيم حفيد إسرائيل بني ساللة من هم عمران وآل. إبراهيم آل من عمران
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 إسماعيل سليل وهو العرب من نبيا أيضا يصطفي فهو هلل االصطفاء كان فإذا

 .السالم عليهما إبراهيم بن

 ودحض وسلّم، هعلي هللا صلّى العربي النبي نبوة لتقرير القصة هذه فكانت--3

 شبهة وإبطال إسرائيل، بني في النبوة حصروا الذين الكتاب أهل شبهة

 من بشرا إال يكون ال وهو بشر، غير النبي كون تصوروا الذين المشركين

 .إليهم المبعوث جنس

 السن، كبيرة عاقر أم من أمه ولدت إذ عيسى، بنبوة إرهاص القصة وفي--2

 سيرتها لتكون المقدس، بيت خدمة في ىاألنث وقبلت المعهود، خالف على

 .وكلمته هللا روح من ولدها كون على عنوانا الطاهرة

ْيتُها َوإِنِّي: تعالى قوله ودل--4  وهو الوالدة، يوم التسمية جواز على َمْريَمَ  َسمَّ

 وأكده قبلنا، من شرع

 دَ ُولِ أن رسول هللا صلي هللا ليه وسلم قال :  مالك بن أنس عن  وفي الصحيح 

، اللَّْيلَةَ  لي ْيتُهُ  ُغاَلم  ، أُمِّ  إلى َدفََعهُ  ثُمَّ  إِْبَراِهيَم، أَبِي باْسمِ  فََسمَّ  يُقَالُ  قَْين   اْمَرأَةِ  َسْيف 

، أَبُو له  قَدِ  بِكيِرِه، يَْنفُخُ  َوهو َسْيف   أَبِي إلى فَاْنتَهَْينَا َواتَّبَْعتُهُ، يَأْتِيهِ  فَاْنطَلَقَ  َسْيف 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  يََديْ  بْينَ  الَمْشيَ  فأْسَرْعتُ  ُدَخانًا، تُ البَيْ  اْمتأَلَ   َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َجاءَ  أَْمِسْك، َسْيف   أَبَا يا: فَقُلتُ   فََدَعا فأْمَسكَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى النبي   ، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ بِيِّ هُ  بالصَّ ُ  َشاءَ  ما َوقالَ  إِلَْيِه، فََضمَّ  فَقالَ . يَقُولَ  أَنْ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  يََديْ  بْينَ  بنَْفِسهِ  يَِكيدُ  َوهو َرأَْيتُهُ  لقَدْ : أَنَس    َوَسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َعْينَا فََدمعتْ   القَْلُب، نُ َويَْحزَ  الَعْينُ  تَْدَمعُ : فَقالَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ِ  َربَّنَا، يَْرَضى ما إاِلَّ  نَقُولُ  َواَل   .لََمْحُزونُونَ  بكَ  إنَّا إِْبَراِهيمُ  يا َوهللاَّ

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0051: الرقم أو الصفحة

  له واللفظ( 0051) سلموم بنحوه،( 5000) البخاري أخرجه:  التخريج
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ِ  َرسولِ  مع َدَخْلنَا وفي الصحيح عن أنس بن مالك  علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ْبَراِهيمَ  ِظْئًرا وكانَ  القَْيِن، َسْيف   أَبِي ِ  َرسولُ  فأَخذَ  السَّاَلُم، عليه إِلِ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 بنَْفِسِه، يَُجودُ  وإْبَراِهيمُ  ذلكَ  بَْعدَ  عليه َدَخْلنَا ثُمَّ  هُ،وَشمَّ  فَقَبَّلَهُ، إْبَراِهيَم، وسلَّمَ  عليه

ِ  َرسولِ  َعْينَا فََجَعلَتْ  ْحَمنِ  عبدُ  له فَقالَ  تَْذِرفَاِن، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  بنُ  الرَّ

ُ  َرِضيَ  َعْوف   ِ؟ َرسولَ  يا وأَْنتَ : عْنه هللاَّ  ثُمَّ  َرْحَمة ، هَاإنَّ  َعْوف   اْبنَ  يا: فَقالَ  هللاَّ

 واَل  يَْحَزُن، والقَْلبَ  تَْدَمُع، الَعْينَ  إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى فَقالَ  بأُْخَرى، أَْتبََعهَا

 .لََمْحُزونُونَ  إْبَراِهيمُ  يا بفَِراقِكَ  وإنَّا َرب نَا، يَْرَضى ما إالَّ  نَقُولُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة

 (0051) ومسلم له، واللفظ( 5000) البخاري أخرجه:  التخريج

 هللاَ  يُرضي ما إالَّ  يفَعلُ  وال المصيبةِ  عند يقولُ  ال المؤمنَ  أنَّ : الحديث في --5

 .وجلَّ  عزَّ 

ه الولدِ  تقبيلُ : وفيه --3  وَشم 

 وذرريتها مولودها بصون هللا قبله الذي عمران امرأة دعاء أثر من وكان--5

 كما الشيطان، إغواءات من السالم عليه عيسى صان أن الشيطان مس من

 فكم وسلطانهم، الشياطين وساوس من الكرام أنبيائه سائر تعالى هللا يصون

 ذلك ومع واإلغواء، اإلفساد بأنواع واألولياء لألنبياء الشيطان تعّرض

 َعلَْيِهمْ  لَكَ  لَْيسَ  ِعباِدي إِنَّ : تعالى قال كما الشيطان، يرومه مما هللا فعصمهم

 [ .65/ 17 واإلسراء 43/ 15 الحجر] ُسْلطان  

 كرامات على دليل كالعادة ليس مما مريم عند الكثير الرزق ووجود--6

 (020/5ابن كثير  )تفسير األولياء

( يحيى وإنجاب الصالح الولد وطلبه زكريا دعاء) ويحيى زكريا قصة -50

 [15 الى 09 اآليات( :0) عمران آل سورة]
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يَّةً  لَُدْنكَ  ِمنْ  لِي َهبْ  َربِّ  قالَ  َربَّهُ  َزَكِريَّا َدعا ُهنالِكَ   الدُّعاءِ  َسِميعُ  إِنَّكَ  طَيِّبَةً  ُذرِّ

َ  أَنَّ  اْلِمْحرابِ  فِي يَُصلِّي قائِمٌ  َوُهوَ  ئَِكةُ اْلَمال فَناَدْتهُ ( 09) ُركَ  َّللاَّ  بِيَْحيى يُبَشِّ

قاً  ِ  ِمنَ  بَِكلَِمةٍ  ُمَصدِّ الِِحينَ  ِمنَ  َونَبِيًّا َوَحُصوراً  َوَسيِّداً  َّللاَّ  أَنَّى َربِّ  قالَ ( 08) الصَّ

ُ  َكذلِكَ  قالَ  عاقِرٌ  َواْمَرأَتِي اْلِكبَرُ  بَلََغنِيَ  َوقَدْ  ُغالمٌ  لِي يَُكونُ   يَشاءُ  ما يَْفَعلُ  َّللاَّ

 َواْذُكرْ  َرْمزاً  إاِلَّ  أَيَّامٍ  ثاَلثَةَ  النَّاسَ  تَُكلِّمَ  أاَلَّ  آيَتُكَ  قالَ  آيَةً  لِي اْجَعلْ  َربِّ  قالَ ( 10)

ْبكارِ  بِاْلَعِشيِّ  َوَسبِّحْ  َكثِيراً  َربَّكَ   (15) َواإْلِ

 التفسير 

 إلى اتجه مريم، على هللا نعمة من رآه ما - مالسال عليه - زكريا رأى لما - 22

 دعاء يسمع فهو ولداً، وبقدرته وكرمه فضله من يهبه أن ضارعاً  هللا

 شيخوخة من العادية األسباب وقفت وإن اإلجابة على القدير وهو الضارعين،

 .تحقيقها دون عقم أو

 ربه، إلى جهاً مت معبده فى قائم وهو المالئكة فنادته دعاءه، هللا فاستجاب - 22

 سيوجد الذى - السالم عليه - بعيسى يؤمن يحيى، اسمه بولد يبشرك هللا بأن

( يحيى أى) ويجعله التوالد، فى العامة الُسنَّة غير على فيكون هللا من بكلمة

 األنبياء من ويجعله واألهواء، الشهوات عن يعزف والصالة، بالعلم قومه يسود

 .والصالحين

 الكيفية معرفة إلى متشوقاً  ربه إلى اتجه البشرى، هذه هإلي سيقت ولما - 41

 وعقم سنه لكبر العادية األسباب توافر عدم مع الغالم، هذا بها يكون التى

 األسباب بغير خلقه أو سببه، له أوجد أمراً  شاء متى بأنه عليه هللا ورد زوجه،

 .يشاء ما يفعل فهو. المعروفة

 بأن هللا فأجابه البشرى، هذه لتحقق المةع له يجعل أن ربه زكريا فدعا - 41

 وثابر تريد، بما إليهم باإلشارة إال أيام ثالثة الناس كالم عن تعجز أن عالمتك

 .والصباح المساء فى وتنزيهه ربك ذكر على

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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 يقين،والصدّ  المرسلين سنة وهي الولد، طلب مشروعية على اآلية هذه دلت--1

يَّةً  أَْزواجاً  لَهُمْ  َوَجَعْلنا قَْبلَِك، ِمنْ  ُرُساًل  أَْرَسْلنا َولَقَدْ : تعالى هللا قال  الرعد] َوُذرِّ

يَّاتِنا أَْزواِجنا ِمنْ  لَنا هَبْ  َربَّنا: يَقُولُونَ  َوالَِّذينَ : وقال[ 22/ 12 ةَ  َوُذرِّ  أَْعيُن   قُرَّ

 ِصْدق   لِسانَ  لِي َواْجَعلْ   :الخليل مإبراهي عن مخبرا وقال[ 74/ 35 الفرقان]

 ،[ 24/ 36 الشعراء] اآْلِخِرينَ  فِي

 واَل  ، األَُممَ  بكم ُمكاثِر   فإِنَّي تزوجوا وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي

 النصارى كرهبانِيَّةِ  تكونوا

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0815: الرقم وأ الصفحة

 وابن يسير، باختالف( 5599(( )مسنده)) في الروياني أخرجه:  التخريج

 واللفظ( 50908) والبيهقي ،(2/501(( )الضعفاء في الكامل)) في عدي

 لهما

ُ  صلَّى النَّبيِّ  إلى رجل   جاءَ  وفي الصحيح عن معقل بن يسار  ، وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ُجها ، تلِدُ  ال وإنَّها ، وجمال   حسب   ذاتَ  امرأةً  أَصبتُ  إنِّي:  فقالَ  :  قالَ  ، أفأتزوَّ

جوا:  فقالَ  ، الثَّالثةَ  أتاهُ  ثمَّ  ، فنَهاهُ  الثَّانيةَ  أتاهُ  ثمَّ  ال  ُمكاثر   فإنِّي الولودَ  دودَ الوَ  تزوَّ

 األُممَ  بُِكمُ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  يسار بن معقل:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة

 (0002) والنسائي له، واللفظ( 0010) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يَعودُ  نْفع   ِمن ذلك في لَِما الولوِد؛ بالودودِ  التزويجِ  في التَّرغيبُ  :الَحديثِ  وفي

ةِ  الزوجِ  على نيا في واألُمَّ  .واآلخرةِ  الد 

أم المؤمنين قالت قال رسول َّللا صلي َّللا عليه   عائشة عنوفي الصحيح 

جوا ، منِّي فليس بسنَّتِي يعَملْ  لم فمن ، ُسنَّتِي من النكاحُ  وسلم   فإِنَّي وتََزوَّ
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 فعلَْيهِ  يَِجدْ  لم وَمنْ  ، فْليَنِكحْ  طَْول   ذا كان وَمنْ  ، القياَمةِ  يومَ  األَممَ  بكمُ  مكاثِر  

 ِوجاء   لَهُ  الصومَ  فإِنَّ  ، بالصيامِ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  2902: الرقم أو الصفحة

 في والديلمي يسير، باختالف( 5912) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 .مختصراً ( 2800(( )الفردوس))

 لما إليه وتندب الولد طلب على تحث كثيرة، المعنى هذا في واألخبار --3

 موته، وبعد حياته في نفعه من اإلنسان يرجوه

 إاِلَّ : ثاََلثَة   ِمن إاِلَّ  َعَملُهُ  عْنه اْنقَطَعَ  اإلْنَسانُ  َماتَ  إَِذا عن أبي هريرة مسلم روى

 .له يَْدُعو َصالِح   َولَد   أَوْ  بِِه، يُْنتَفَعُ  ِعْلم   أَوْ  َجاِريَة ، َصَدقَة   ِمن

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5205: الرقم أو الصفحة

 .َموتِهما بْعدَ  الوالَدْينِ  إلى اإلحسانِ  علي الحث   :الحديثِ  في --5

 .النَّاسِ  في وبَثِّه النَّافِع الِعْلمِ  تَعل مِ  على الحث  : وفيه --3

دقاتِ  التَّصد قِ  على الحث  : يهوف --2  .الجاريةِ  بالصَّ

 .كفاية فيه لكان الحديث هذا إال يكن لم ولو

 في خالقه إلى يتضرع أن اإلنسان على الواجب أن على أيضا اآلية ودلت--5

 والرعاية، والعفاف والصالح والهداية لهما، التوفيق وطلب وزوجه ولده هداية

 أواله في بهما منفعته تعظم حتى ودنياه نهدي على له معينين يكونوا وأن

يَّةً : وقال[ 6/ 12 مريم] َرِضيًّا َربِّ  َواْجَعْلهُ : زكريا قول ترى أال .وأخراه  ُذرِّ

يَّاتِنا أَْزواِجنا ِمنْ  لَنا هَبْ  َربَّنا: وقال طَيِّبَةً  ةَ  َوُذرِّ  ،[ 74/ 35 الفرقان] أَْعيُن   قُرَّ
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 أُمِّ  علَى وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبي   لَ َدخَ   وفي الصحيح عن أنس بن مالك

، ، بتَْمر   فأتَْتهُ  ُسلَْيم   ِوَعائِِه، في وتَْمَرُكمْ  ِسقَائِِه، في َسْمنَُكمْ  أِعيُدوا: قالَ  وَسْمن 

 ْيم  ُسلَ  أِلُمِّ  فََدَعا الَمْكتُوبَِة، غيرَ  فََصلَّى البَْيِت، ِمنَ  نَاِحيَة   إلى قَامَ  ثُمَّ  َصائِم   فإنِّي

ِ، َرسولَ  يا: ُسلَْيم   أُم   فَقالَتْ  بَْيتِهَا، وأَْهلِ  ةً، لي إنَّ  هللاَّ : قالَتْ  هي؟، ما: قالَ  ُخَوْيصَّ

، َخاِدُمكَ   َمااًل  اْرُزْقهُ  اللَّهُمَّ : قالَ  به، لي َدَعا إالَّ  ُدْنيَا واَل  آِخَرة   َخْيرَ  تََركَ  فَما أنَس 

ثَْتنِي َمااًل، األْنَصارِ  أْكثَرِ  لَِمنْ  يفإنِّ  فِيِه، له وبَاِركْ  وَولًَدا،  أنَّه: أَُمْينَةُ  اْبنَتي وَحدَّ

اج   َمْقَدمَ  لُِصْلبِي ُدفِنَ  ثَنَا وِمئَة ، وِعْشُرونَ  بْضع   البَْصَرةَ  َحجَّ  َمْريََم، أبِي ابنُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  أنًَسا َسِمعَ  ُحَمْيد ، حدَّثَني: قالَ  أي وَب، بنُ  يَْحيَى أْخبََرنَا  النبيِّ  َعنِ  عْنه، هللاَّ

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

 (  .فِيهِ  له َوبَاِركْ  َوَولََدهُ، َمالَهُ  أَْكثِرْ  اللَّهُمَّ : )قالَ وفي رواية 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5890: الرقم أو الصفحة

 فإنَّ  وفالح ؛ وبركة   خير   سبيلَ  تكونُ  قد والولدِ  المالِ  كثرةُ  :الحديثِ  في --5

 ِدينِه في له الخيرُ  فيه بما إالَّ  ألنس   يَدعو يُكنْ  لم وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا رسولَ 

 .ودنياه

عاءُ : وفيه --3  .والمال دِ الول بكثرةِ  الد 

 وزيارةُ  ألصحابِه، ِعشرته وُحسن وسلَّم، عليه هللا صلَّى النبيِّ  تواُضع: فيه --2

 .رعيَّتِه بعضَ  اإلمامِ 

سولِ  معجزةِ  بيانُ : وفيه --4  ببركةِ  ألنس   دعائِه في وسلَّم عليه هللا صلَّى الرَّ

تينِ  يُثِمرُ  صار بستانِه كون مع الولِد، وكثرةِ  الماِل،  .غيِره دون سَّنةِ ال في مرَّ

 .عنه تعالى هللا رضي أنَس   كرامةُ : وفيه --5

ؤال في التَّلط فِ  وُحسنُ  النَّفِس، على الولَدِ  إيثارُ : وفيه --6  .الس 

عاءِ  إجابةَ  تنافي ال األوالد في الموتِ  كثرةَ  أنَّ : وفيه --7  .كثرتِهم بطلب الد 
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 واألنبياء السالم، عليه بيحيى بشرت كما البشارة، المالئكة مهام ومن--7

  وبعدها، النبوة قبل والصغيرة الكبيرة والمعاصي الذنوب من معصومون

 عليه ليحيي حصل كما المباحة، الشهوات عن ويمنعون يعصمون وقد--2

 وكان. فالنكاح شرعنا فأما شرعه، كان هذا ولعل حصورا، كان أنه السالم

 عيسى من أكبر يحيى وكان ،وصّدقه السالم عليهما بعيسى آمن من أول يحيى

 .أشهر بستة ويقال سنين، بثالث

َ  إنَّ    األشعري الحارث بن الحارث وفي الصحيح عن   َزَكريَّا بنَ  يحيى أمرَ  هللاَّ

 أن كادَ  وإنَّهُ  ، بِها يعَملوا أن إسرائيل بني ويأمرَ  ، بِها يعملَ  أن كلمات   بخمسِ 

 بَني وتَأُمرَ  بها لِتَعَملَ  كلمات ؛ بَخمسِ  كأَمرَ  هللاَ  إنَّ : عيسى فقال بِها يُْبِطئَ 

ا بها، يَعَملوا أن إسرائيلَ  ا تَأُمَرهم، أن فإمَّ  إن أخشى: يحيى فقال آُمَرهم، أنْ  وإمَّ

 فامتأََل  المقِدِس، بيتِ  في النَّاسَ  فجَمع أُعذََّب، أو بي يُخَسفَ  أن بها سبَقتَني

ُرِف، على وقَعدوا المسجدُ   أَعَملَ  أن كلمات   بَخمسِ  أَمرني هللاَ  إنَّ : "فقال الش 

، لُهنَّ : بهنَّ  تَعَملوا أن وآمُركم بِهنَّ  وإنَّ  شيئًا، به تُشِركوا وال هللاَ  تَعبُدوا أن أوَّ

 وِرق ، أو بذهَب   مالِه خالصِ  ِمن عبًدا اشترى رجل   كمثَلِ  باهللِ  أشَرك َمن َمثلَ 

 غيرِ  إلى ويُؤدِّي يعَملُ  فكان ،إليَّ  وأدِّ  فاعَملْ  عَملي، وهذا داري هذه: فقال

الة، أمركم هللا وإنَّ ! كذلك؟ عبُده يكونَ  أن يَرضى فأي كم سيِِّده،  َصلَّيتُم فإذا بالصَّ

 وآمُركم يَلتفِْت، لم ما صالتِه في عبِده لوجهِ  وجهَه يَنُصبُ  هللاَ  فإنَّ  تَلتَفِتوا؛ فال

ياِم؛ ة   مَعه بة  ِعصا في رجل   كمثَلِ  ذلك َمثلَ  فإنَّ  بالصِّ ، فيها ُصرَّ  فكلَّهم ِمسك 

ائمِ  ريحَ  وإنَّ  ريُحها، يُعِجبُه أو يَعَجبُ   المسِك، ريحِ  ِمن هللاِ  عندَ  أطيبُ  الصَّ

دقِة؛ وآمُركم ، أَسره رجل   كمثَلِ  ذلك مثَلَ  فإنَّ  بالصَّ  عنُقِه، إلى يَده فأوثَقوا العدو 

 منهم، نفَسه ففَدى والكثيِر، بالقليلِ  نكمم أَْفديه أنا: فقال ُعنقَه، لِيَضِربوا وقدَّموه

 ِسراًعا أثَِره في العدو   خَرج رجل   كَمثلِ  ذلك َمثلَ  فإنَّ  هللاَ؛ تَذُكروا أن وآُمركم

، ِحصن   على أتى إذا حتَّى  نفَسه يُحِرزُ  ال العبدُ  كذلك منهم، نفَسه فأحَرز َحصين 

 بَخمس   آمُرُكم وأَنا: وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبي   قال". هللاِ  بِذْكرِ  إالَّ  الشَّيطانِ  ِمن

 ُ ، أمَرني هللاَّ  فارقَ  َمن فإنَّهُ  والجَماعةُ، والهجرةُ  والِجهادُ  والطَّاعةُ  السَّمعُ  بِِهنَّ

 ادَّعى ومن يراِجَع، أن إالَّ  ُعنقِهِ  من اإلسالمِ  ِربقةَ  خلَعَ  فقد شبر   قيدَ  الجماعةَ 
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ِ  رسولَ  يا: رجل   فقالَ  َجهَنَّم، ُجثى من فإنَّهُ  الجاهليَّةِ  َدعوى  صلَّى وإن هللاَّ

ِ  بَدعوى فادعوا وصاَم، صلَّى وإن: فقالَ  وصاَم؟ اكمُ  الَّذي هللاَّ  المسلِمينَ  سمَّ

ِ  عبادَ  المؤمنيَن،  هللاَّ

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري الحارث بن الحارث:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0920: الرقم أو الترمذي الصفحة صحيح

لُ  المهمَّات، أهم   به اإلشراكِ  وعَدمَ  هللاِ  ِعبادةَ  أنَّ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5  وأوَّ

ساالتِ  جميعِ  في المأموراتِ   .الرِّ

الةِ  تعالى، هللاِ  ِذكرِ  في التَّرغيبُ : وفيه --3 يامِ  والصَّ  وبيانُ  والصدقِة، والصِّ

 .األعمالِ  هذه أْجرِ  عظيمِ 

 .تْرِكها ِمن والتحذيرُ  شأنِها، وتعظيمِ  ماعةِ الجَ  لُزومِ  على الحث  : وفيه --2

 وحال حاله أن المعتاد وفق على كان وتعجبه السالم عليه زكريا واستبعاد--2

 النعمة إتمام طلب وقد. هللا مقدور من ليس ذلك أن ال لمثلهما، يولد ال امرأته

 .والكرامة النعمة زيادة على دليال تكون آية له يجعل بأن

 في موجود وذلك الكالم، منزلة تنزل اإلشارة أن على دليل اآلية هذه وفي--11

 :اإلشارات وآكد السنة، من كثير

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  أتى رجاًل  أنَّ   عن أبي هريرةوفي الصحيح  

 لها فقال مؤمنة   رقبة   ِعتقُ  عليَّ  إنَّ  هللاِ  رسولَ  يا فقال أعجميَّة   سوداءَ  بجارية  

 السبَّابةِ  بإصبِعها السماءِ  إلى فأشارت هللاُ  أين وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ 

 وإلى وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  إلى بإصبِعها فأشارت أنا من لها فقال

 مؤمنة   فإنها أَعتِْقها فقال هللاِ  رسولُ  أنت أيْ  السماءِ 

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

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  2/119: الرقم أو الصفحة
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(( المسند)) في وأحمد يسير، باختالف( 0091) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 2/099(( )الكبرى)) في والبيهقي له، واللفظ( 0/085)

هُ  أنَّ وفي الصحيح عن الشريد بن سويد الثقفي    رقبةً  عنها يعتقَ  أن أوصتهُ  أُمَّ

ُ  صلَّى النَّبيَّ  فأتى ُمْؤِمنَةً  ِ  رسولَ  يا:  فقالَ  ، وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ ي إنَّ  ، هللاَّ  أوَصت أمِّ

 نحَوهُ  فَذَكرَ  ، نوبيَّة   َسوداءُ  جارية   وِعندي ، ُمْؤِمنَةً  رقبةً  َعنها أُْعتِقَ  أن

 أبي صحيح:  المصدر|  أللبانيا:  المحدث|  الثقفي سويد بن الشريد:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة داود

 والمال، الدم يحرز الذي الديانة أصل هو الذي باإلشارة اإلسالم فأجاز--11

 من بنطق يحكم كما بإيمانها وحكم النار، من به وينجى الجنة، به وتستحق

 .ذلك يقول

    إنه بالطالق أشار إذا األخرس إن: مالك قال ء،الفقها عامة قول وهذا--13

 في كاألخرس فهو لسانه، فيختل يمرض الرجل في الشافعي وقال. يلزمه

 شك وإن تعرف، إشارته كانت إذا جائز ذلك: حنيفة أبو وقال. والطالق الرجعة

 .استحسان هو وإنما بقياس، ذلك وليس باطل، فهي فيها

 القدرة عدم اآلفة وتلك إياه، منعته عليه دخلت ةبآف الكالم زكريا منع وقد--12

 في الذكر يترك بأال هللا أمره فقد فال، هللا ذكر عن أما. الصحة مع الكالم على

 .لسانه اعتقال مع نفسه

 لرخص الذكر، ترك في ألحد رخص لو: القرظي كعب بن محمد قال--14 

 َربَّكَ  َواْذُكرْ  َرْمزاً، إاِلَّ  أَيَّام   الثَةَ ثَ  النَّاسَ  تَُكلِّمَ  أاَلَّ : وجل عز هللا بقول لزكريا

 فِئَةً  لَقِيتُمْ  إِذا: وجل عز هللا بقول الحرب في يكون للرجل ولرخص َكثِيراً 

َ  َواْذُكُروا فَاْثبُتُوا،  [ .45/ 2 األنفال] َكثِيراً  هللاَّ

 الصالة سميت صّل، أي َوَسبِّحْ : قوله معنى ألن تترك ال الصالة وكذلك--15

 .السوء عن تعالى هللا تنزيه من فيها لما بحة،س
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                      [11 الى 10 اآليات( :0) عمران آل سورة] مريم قصة -- 51

َ  إِنَّ  َمْريَمُ  يا اْلَمالئَِكةُ  قالَتِ  َوإِذْ   نِساءِ  َعلى َواْصطَفاكِ  َوطَهََّركِ  اْصطَفاكِ  َّللاَّ

اِكِعينَ  َمعَ  َواْرَكِعي َواْسُجِدي لَِربِّكِ  اْقنُتِي َمْريَمُ  يا( 10) اْلعالَِمينَ   ذلِكَ ( 10) الرَّ

 َمْريَمَ  يَْكفُلُ  أَيُُّهمْ  أَْقالَمُهمْ  يُْلقُونَ  إِذْ  لََدْيِهمْ  ُكْنتَ  َوما إِلَْيكَ  نُوِحيهِ  اْلَغْيبِ  أَْنباءِ  ِمنْ 

 (11) يَْختَِصُمونَ  إِذْ  لََدْيِهمْ  ُكْنتَ  َوما

 التفسير 

 أم لتكونى اختارك هللا إن مريم يا: المالئكة قالت إذ - النبى اأيه - واذكر - 43

 نساء كل على بفضل لعيسى بأمومتك وخصك دنس، كل من وطهرك نبيه،

 .العالمين

 له، وصلى طاعته، فالزمى لربك، الشكر منك يستوجب مريم يا وهذا - 42

 .له ويصلون يعبدونه الذين وشاركى

 َعمَّن العظيمة األخبار من محمد يا عليك القرآن قصه الذى ذلك - 44

 معهم حاضراً  كنت وما. إليك به هللا أوحى الذى الغيب من هو هللا، اصطفاهم

 وهم معهم كنت وما مريم، بشئون يقوم من بالقرعة ليعلم بالسهام يقترعون وهم

 .العظيم الشرف هذا نيل فى يختصمون

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 العالمين نساء على السالم عليها مريم السيدة تفضيل إلى اآلية تأرشد -1

. المفسرين أكثر قول في زمانها عالمي وعلى وغيره، الزجاج قول في أجمع

 لوالدة الثاني ومعنى لعبادته، االصطفاء: األول معنى ألن االصطفاء وكرر

 .عيسى

 صلّى هللا رسول قال: قال موسى أبي عن داود أبا إال والجماعة مسلم روى--3

َجالِ  ِمنَ  َكَملَ   »: وسلّم عليه هللا  بْنتِ  َمْريَمَ  َغْيرُ  النَِّساءِ  ِمنَ  يَْكُملْ  َولَمْ  َكثِيٌر، الرِّ
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 الثَِّريدِ  َكفَْضلِ  النَِّساءِ  علَى َعائَِشةَ  فَْضلَ  وإنَّ  فِْرَعْوَن، اْمَرأَةِ  َوآِسيَةَ  ِعْمَراَن،

 . «    .الطََّعامِ  َسائِرِ  علَى

 (له واللفظ( 0105) ومسلم ،(0155) البخاري أخرجه:  التخريج)

 هو إنما المطلق والكمال بحسبه، شيء كل وكمال والتمام، التناهي هو: والكمال

 من األولياء يليهم ثم األنبياء: اإلنسان نوع أكمل أن شك وال. خاصة تعالى هلل

 .والصالحين والشهداء الصديقين

ِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  عنه هللا رضي موسى أبي حديث الحديث هذا  ُ  َصلَّى هللاَّ  هللاَّ

َجالِ  ِمنْ  َكَملَ :)  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   اْمَرأَةُ  آِسيَةُ :  إاِلَّ  النَِّساءِ  ِمنْ  يَْكُملْ  َولَمْ  ، َكثِير   الرِّ

 الثَِّريدِ  َكفَْضلِ  النَِّساءِ  َعلَى َعائَِشةَ  فَْضلَ  َوإِنَّ  ، ِعْمَرانَ  بِْنتُ  َوَمْريَمُ  ، فِْرَعْونَ 

 (1113) ومسلم( 1133) البخاري رواه)        ( الطََّعامِ  َسائِرِ  َعلَى

 لها، وظهر كلمها، القدس روح وأن مريم فضيلة على تدل األحاديث فهذه- --2

 في هللا سماها ولذلك ربها، بكلمات وصدقت للنفخة، منها ودنا درعها، في ونفخ

يقَة   هُ َوأُم  : فقال صّديقة تنزيله  َوكانَتْ  َوُكتُبِِه، َربِّها بَِكلِماتِ  َوَصدَّقَتْ : وقال ِصدِّ

 [ .13/ 66 التحريم] اْلقانِتِينَ  ِمنَ 

 والسجود والركوع والخشوع العبادة كثيرة كانت مريم أن على اآلية ودلت--4

 .الدارين في ورفعة لها لمحنة هيأها مما العمل، في والدأب

 هللا صلّى محمد نبوة على إِلَْيكَ  نُوِحيهِ  اْلَغْيبِ  أَْنباءِ  ِمنْ  كَ ذلِ : تعالى قوله ودل-5

 الكتب، قرأ يكن ولم ومريم، زكريا قصة عن هللا أخبره حيث وسلّم، عليه

 إلى اإلرسال: هنا واإليحاء. بذلك الكتاب أهل وصّدقه ذلك، عن الناس وأخبر

 .وسلّم عليه هللا صلّى النبيّ 

 ... يُْلقُونَ  إِذْ  لََدْيِهمْ  ُكْنتَ  َوما اآلية بهذه الكيةالم علماء بعض واستدل-6

 القسمة، في العدل أراد من لكل شرعنا أصل في وهي القرعة، إثبات على

 وتطمئن بينهم، ليعدل الحجة في المستويين في الفقهاء جمهور عند سنة  وهي
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 احبهص على منهم أحد يفضل وال قسمتهم، يتولى عمن الظّنّة وترتفع قلوبهم،

 . والسنة للكتاب اتباعا واحد جنس من المقسوم كان إذا

  :األنبياء من ثالثة بالقرعة عمل وقد: عبيد أبو قال والسنة، باآلثار وأجيبوا-7

 .وسلّم عليه هللا صلّى محمد ونبينا وزكريا يونس

 النَّاسُ  يعلمُ  لو    » :قال وسلّم عليه َّللا صلّى َّللا رسول أن هريرة أبي وحديث

فِّ  النِّداءِ  في ما لِ  والصَّ  يعلمُ  ولو الستَهموا عليهِ  يستَِهموا أن إالَّ  يِجدوا لم ثمَّ  األوَّ

بحِ  العتََمةِ  في ما علِموا ولو إليهِ  الستَبقوا التَّهجيرِ  في ما النَّاسُ   ألتوهما والص 

   «   حبًوا ولو

( 110) والنسائي ،(102) ومسلم ،(251) البخاري أخرجه:  التخريج)

 (2002) وأحمد له، واللفظ

 .نسائه بين أقرع السفر أراد إذا وسلّم عليه هللا صلّى النبي وكان --2

 ما القرابات سائر من بالحضانة أحق الخالة أن على أيضا اآلية ودلت- --2

 الجّدة، عدا

 -َّللا أمة واسمها -حمزة ابنة في وسلّم عليه هللا صلّى النبي قضى وقد --11

   : »البراء عن والشيخان الترمذي رواه فيما وقال خالتها، عنده وكانت لجعفر،

ةَ  أْهلُ  فأبَى القَْعَدِة، ِذي في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   اْعتََمرَ   يَْدُخلُ  يََدُعوهُ  أنْ  َمكَّ

ةَ  ، ثاََلثَةَ  بهَا يُقِيمَ  أنْ  علَى قَاَضاهُمْ  حتَّى َمكَّ ا أيَّام   ما هذا َكتَبُوا اَب،الِكتَ  َكتَبُوا فَلَمَّ

د   عليه قَاَضى ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ ِ  َرسولُ  أنَّكَ  نَْعلَمُ  فلوْ  بهَا، نُقِر   ال: فَقالوا هللاَّ  ما هللاَّ

دُ  أْنتَ  لَِكنْ  َمنَْعنَاَك، ِ، عبدِ  بنُ  ُمَحمَّ ِ، َرسولُ  أنَا: قَالَ  هللاَّ دُ  وأَنَا هللاَّ ِ، عبدِ  بنُ  ُمَحمَّ  هللاَّ

ِ، َرسولُ  اْمحُ : َعلِيٍّ لِ  قَالَ  ثُمَّ  ِ  ال: قَالَ  هللاَّ ِ  َرسولُ  فأَخذَ  أبًَدا، أْمُحوكَ  ال وهللاَّ  هللاَّ

دُ  عليه قَاَضى ما هذا فََكتَبَ  الِكتَاَب، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ِ، عبدِ  بنُ  ُمَحمَّ  ال هللاَّ

ةَ  يَْدُخلُ  ، ْهلِهَاأ ِمن يَْخُرجَ  ال وأَنْ  القَِراِب، في إالَّ  ِساَلح   َمكَّ  أنْ  أَرادَ  إنْ  بأََحد 

ا بهَا، يُقِيمَ  أنْ  أَرادَ  أْصَحابِهِ  ِمن أَحًدا يَْمنَعَ  ال وأَنْ  يَتَّبَِعهُ،  وَمَضى َدَخلَهَا فَلَمَّ

 فََخَرجَ  ،األَجلُ  َمَضى فقَدْ  َعنَّا، اْخُرجْ  لَِصاِحبِكَ  قُلْ : فَقالوا َعلِيًّا أتَْوا األَجُل،
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، يا َعمِّ  يا: َحْمَزةَ  اْبنَةُ  فَتَبَِعْتُهمُ  وسلََّم، يهعل َّللاُ  َصلَّى النبيُّ   َعلِيُّ  فَتَنَاَولََها َعمِّ

ُ  َرِضيَ  طَالِبٍ  أبِي بنُ   ُدونَكِ : السَّاَلمُ  َعلَْيَها لِفَاِطَمةَ  وقَالَ  بيَِدَها، فأَخذَ  عْنه، َّللاَّ

ِك، اْبنَةَ  ، فِيَها فَاْختََصمَ  َحَملَْتَها، َعمِّ  أَحقُّ  أنَا: َعلِيٌّ  فَقَالَ  وَجْعفٌَر، ،وَزْيدٌ  َعلِيٌّ

ي، اْبنَةُ  وهي بَها ي اْبنَةُ : َجْعفَرٌ  وقَالَ  َعمِّ  اْبنَةُ : َزْيدٌ  وقَالَ  تَْحتِي، وَخالَتَُها َعمِّ

 بَمْنِزلَةِ  الَخالَةُ : وقَالَ  لَِخالَتَِها، وسلَّمَ  عليه َّللاُ  َصلَّى النبيُّ  بَها فَقََضى أِخي،

،  وُخلُقِي، َخْلقِي أْشبَْهتَ : لَِجْعفَرٍ  وقَالَ  ِمْنَك، وأَنَا ِمنِّي أْنتَ : لَِعلِي   وقَالَ  األُمِّ

( 0288) البخاري أخرجه:  التخريج) «  .وَمْواَلنَا أُخونَا أْنتَ : لَِزْيدٍ  وقَالَ 

 (5290) ومسلم له، واللفظ

 ي،تحت خالتها فإن لي ادفعوها: المقدس بيت ألحبار قال قد زكريا وكان --11

 .فكفلها زكريا، فقرعهم التوراة بها يكتبون التي بأقالمهم عليها واقترعوا فأبوا

 بطنها في ما مريم والدة عمران امرأة نذرت لما القرعة؟ تمت وكيف --13

 يكفلها أن أراد منهم واحد فكل الهيكل، خدام إلى بها جاءت الهيكل، لخدمة

  :تعالى قال كما بأمرها فقام ،زكريا نصيب مريم فكانت ذلك، على قرعة وألقوا

 .َزَكِريَّا َوَكفَّلَها

 إال باسمها امرأة القرآن في يذكر لم هللا أنّ  في الحكمة :العلماء بعض قال--12

 زوجته، أنها من النصارى قاله ما رد إلى خفي طرف من اإلشارة هي( :مريم)

 باعتبار سىعي إليها ولينسب الناس، بين زوجته اسم ذكر من يأنف العظيم فإن

 .َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  اْسُمهُ : التالية اآلية في قال ولهذا له، أب وجود عدم

 [15 الى 11 اآليات( :0) عمران آل سورة] السالم عليه عيسى قصة-15

َ  إِنَّ  َمْريَمُ  يا اْلَمالئَِكةُ  قالَتِ  إِذْ  ُركِ  َّللاَّ  اْبنُ  ِعيَسى يحُ اْلَمسِ  اْسُمهُ  ِمْنهُ  بَِكلَِمةٍ  يُبَشِّ

ْنيا فِي َوِجيهاً  َمْريَمَ  بِينَ  َوِمنَ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ  اْلَمْهدِ  فِي النَّاسَ  َويَُكلِّمُ ( 11) اْلُمقَرَّ

الِِحينَ  َوِمنَ  َوَكْهالً   بََشرٌ  يَْمَسْسنِي َولَمْ  َولَدٌ  لِي يَُكونُ  أَنَّى َربِّ  قالَتْ ( 12) الصَّ

ُ  َكذلِكِ  قالَ  ( 12) فَيَُكونُ  ُكنْ  لَهُ  يَقُولُ  فَإِنَّما أَْمراً  قَضى إِذا يَشاءُ  ما يَْخلُقُ  َّللاَّ

ْنِجيلَ  َوالتَّْوراةَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتابَ  َويَُعلُِّمهُ   إِْسرائِيلَ  بَنِي إِلى َوَرُسوالً ( 19) َواإْلِ

 فِيهِ  فَأَْنفُخُ  الطَّْيرِ  َكَهْيئَةِ  ينِ الطِّ  ِمنَ  لَُكمْ  أَْخلُقُ  أَنِّي َربُِّكمْ  ِمنْ  بِآيَةٍ  ِجْئتُُكمْ  قَدْ  أَنِّي
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ِ  بِإِْذنِ  طَْيراً  فَيَُكونُ  ِ  بِإِْذنِ  اْلَمْوتى َوأُْحيِ  َواأْلَْبَرصَ  اأْلَْكَمهَ  َوأُْبِرئُ  َّللاَّ  َوأُنَبِّئُُكمْ  َّللاَّ

 ُمْؤِمنِينَ  تُمْ ُكنْ  إِنْ  لَُكمْ  آَليَةً  ذلِكَ  فِي إِنَّ  بُيُوتُِكمْ  فِي تَدَِّخُرونَ  َوما تَأُْكلُونَ  بِما

قاً  (18) مَ  الَِّذي بَْعضَ  لَُكمْ  َوأِلُِحلَّ  التَّْوراةِ  ِمنَ  يََديَّ  بَْينَ  لِما َوُمَصدِّ  َعلَْيُكمْ  ُحرِّ

َ  فَاتَّقُوا َربُِّكمْ  ِمنْ  بِآيَةٍ  َوِجْئتُُكمْ  َ  إِنَّ ( 10) َوأَِطيعُونِ  َّللاَّ  فَاْعبُُدوهُ  َوَربُُّكمْ  َربِّي َّللاَّ

 (15) ُمْستَقِيمٌ  ِصراطٌ  هذا

 التفسير 

 منه بكلمة هللا خلقه بمولود مريم المالئكة بشرت إذ - النبى أيها - اذكر - 45

نَّة غير على  هللا خلقه وقد مريم، ابن عيسى المسيح اسمه التوالد، فى العادية الس 

 مع درجته بعلو اآلخرة وفى العيوب، من والبراءة بالنبوة الدنيا فى مكانة ذا

 .العزم أولى النبيين من هللا إلى المقربين ةالصفو

 مفهوماً  كالماً  مهده فى طفل وهو الناس يكلم فكان بخصائص، هللا وميَّزه -46

 الطفولة حالتى بين تفاوت غير من سوى، رجل وهو يكلمهم كما حكيماً،

 .الصالح هللا منحهم ممن وكان. والكهولة

 أين من: - التوالد نظام غير على الولد وجود من متعجبة - مريم قالت -47

 بقدرته يشاء ما يخلق أنه لها تعالى هللا فذكر رجل؟ يمسسنى ولم ولد لى يكون

 من مراده فى قدرته بتأثير أوجده شيئاً  أراد إذا فإنه العادية، باألسباب مقيد غير

 .آخر موجب إلى افتقار غير

 كتاب) والتوراة النافع، الصحيح والعلم الكتابة، الوليد هذا يُعلِّم وهللا - 42

 .إليه هللا أوحاه الذى واإلنجيل( موسى

 من بمعجزات رسالته صدق على مستدال إسرائيل، بنى إلى رسوال ويبعثه -42

 فتحل فيها ينفخ الطير، صورة مثل صورة الطين من لكم يصور أن هى هللا،

 فيبصر، أعمى دَ ُولِ  من هللا بتقدير ويشفى هللا، بإرادة طائراً  وتتحرك الحياة فيها

 هللا بإذن ذلك كل. فقدها من إلى الحياة ويعيد برصه، فيزول برص به ومن

 إن: لهم ويقول وغيره، مأكول من بيوتهم فى يدَّخرون بما ويخبرهم وإرادته،
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 ممن كنتم إن حق رسالتى أن على حجة يدىَّ  على هللا أظهرها التى اآليات هذه

 .به ويصدقون له يذعنون

 وألبيح موسى، على نزلت التى التوراة لشريعة مصدقاً  إليكم لتوأُرس - 51

م ما بعض هللا بأمر لكم  صدق على هللا من بآية جئتكم وقد قبل، من عليكم ُحرِّ

 .وأطيعون هللا فاتقوا. رسالتى

 وأخلصوا فاعبدوه وربكم ربى - وحده - هو إليه أدعوكم الذى هللا إن -51

 .فيه عوج ال الذى الطريق هو هذا فإن له، العبادة

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 ولد منها سيوجد بأنه السالم عليها لمريم المالئكة بشارة اآليات ذكرت --1

 فيكون كن: له يقول أي هللا من بكلمة وجوده يكون كبير، شأن له عظيم،

 عند انةومك وجاهة وله المؤمنون، يعرفه الدنيا في مشهور المسيح واسمه --3

 والحكمة، الكتاب من عليه وينزله الشريعة من إليه هللا يوحيه بما الدنيا في هللا

 أسوة منه فيقبل فيه، له يأذن فيمن هللا عند يشفع اآلخرة في وجاهة وله  --2

 .السالم عليهم الرسل من العزم أولي بإخوانه

 كهولته حال وفي صغره، حال في له شريك ال وحده هللا عبادة إلى ويدعو --4

 .والعمل القول صالح وهو إليه، هللا يوحي حين

 في َوكانَ  ِعيَسى،: ثاََلثَة   إاِلَّ  الَمْهدِ  في يَتََكلَّمْ  لَمْ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

، له يُقَالُ  َرُجل   إِْسَرائِيلَ  بَنِي هُ  َجاَءْتهُ  يَُصلِّي، كانَ  ُجَرْيج   أُِجيبُهَا: فَقالَ  فََدَعْتهُ، أُم 

 في ُجَرْيج   َوكانَ  الُموِمَساِت، ُوُجوهَ  تُِريَهُ  حتَّى تُِمْتهُ  ال اللَّهُمَّ : فَقالَتْ  أَُصلِّي، وْ أَ 

َضتْ  َصْومعتِِه،  نَْفِسهَا، ِمن فأْمَكنَْتهُ  َراِعيًا فأتَتْ  فأبَى، َوَكلََّمْتهُ  اْمَرأَة   له فَتََعرَّ

 َوَسب وهُ، َوأَْنَزلُوهُ  َصْومعتَهُ  فََكَسُروا هُ فأتَوْ  ُجَرْيج   ِمن: فَقالَتْ  ُغاَلًما، فََولََدتْ 

أَ  اِعي،:  قالَ  ُغاَلُم؟ يا أَبُوكَ  َمن: فَقالَ  الُغاَلَم، أَتَى ثُمَّ  َوَصلَّى فَتََوضَّ : قالوا الرَّ

 لَهَا اْبنًا تُْرِضعُ  اْمَرأَة   َوَكانَتِ . ِطين   ِمن إاِلَّ  اَل،: قالَ  َذهَب ؟ ِمن َصْومعتَكَ  نَْبنِي
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 ِمْثلَهُ، اْبنِي اْجَعلِ  اللَّهُمَّ : فَقالَتْ  َشاَرة   ُذو َراِكب   َرُجل   بهَا فََمرَّ  إِْسَرائِيَل، بَنِي نمِ 

اِكِب، علَى َوأَْقبَلَ  ثَْديَهَا فَتََركَ   ثَْديِهَا علَى أَْقبَلَ  ثُمَّ  ِمْثلَهُ، تَْجَعْلنِي ال اللَّهُمَّ : فَقالَ  الرَّ

هُ،  يََمص   َوَسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى أَْنظُرُ  َكأَنِّي َرْيَرةَ هُ  أَبُو: قالَ  - يََمص 

: فَقالَ  ثَْديَهَا، فَتََركَ  هِذه، ِمْثلَ  اْبنِي تَْجَعلِ  ال اللَّهُمَّ : فَقالَتْ  بأََمة ، ُمرَّ  ثُمَّ  - إِْصبََعهُ 

اِكبُ ال: فَقالَ  َذاَك؟ لِمَ : فَقالَتْ  ِمْثلَهَا، اْجَعْلنِي اللَّهُمَّ   َوهِذه الَجبَابَِرِة، ِمنَ  َجبَّار   رَّ

 .تَْفَعلْ  َولَمْ  َزنَْيِت، َسَرْقِت،: يقولونَ  األَمةُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0102: الرقم أو الصفحة

 (0110) لمومس له، واللفظ( 0102) البخاري أخرجه:  التخريج

 .إغضابِها ِمن والحَذرُ  األُمِّ  فضلُ  :الحديثِ  وفي --5

 .شدائِده في بَربِّه ظَنَّه العبدُ  يُحِسنَ  أنْ : وفيهِ  --3

هُ  َمن أنَّ : وفيه --2 الةِ  عليهِ  وليُقبِلْ  تعالى، هللاِ  إلى فليَْفزعْ  أمر   أهمَّ  بالصَّ

عاءِ   .والد 

 األولياءِ  كراماتِ  إثباتُ : وفيه --4

 ،بآخرين آخر وقت في نبيه َّللا أخبر ثم ما، وقت في نسبي حصر وهذا-

 وعيسى، فرعون، امرأة ماشطة وصبي يوسف، شاهد: سبعة ومجموعهم

 كما -وهو: األخدود قصة وصبي الجبار، وصاحب جريج، وصاحب ويحيى،

 صبي ومعها إيمانها على النار في لتلقى هاب جيء امرأة أن -وغيره مسلم في

 .الحق على فإنك اصبري، أّمه، يا: الغالم فقال فيها، تقع أن فتقاعست يرضع،

 َوكانَ  قَْبلَُكْم، كانَ  فِيَمن َملِك   كانَ  وفي الصحيح عن صهيب بن سنان الرومي

، له ا َساِحر  ْحَر، أَُعلِّْمهُ  ُغاَلًما إلَيَّ  اْبَعثْ فَ  َكبِْرُت، قدْ  إنِّي: لِْلَملِكِ  قالَ  َكبَِر، فَلَمَّ  السِّ

 َوَسِمعَ  إلَْيهِ  فَقََعدَ  َراِهب   َسلَكَ  إَذا طَِريقِِه، في فَكانَ  يَُعلُِّمهُ، ُغاَلًما إلَْيهِ  فَبََعثَ 

اِهبِ  َمرَّ  السَّاِحرَ  أَتَى إَذا فَكانَ  فأْعَجبَهُ  َكاَلَمهُ،  سَّاِحرَ ال أَتَى فَإَِذا إلَْيِه، َوقََعدَ  بالرَّ
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اِهِب، إلى ذلكَ  فََشَكا َضَربَهُ، اِحَر، َخِشيتَ  إَذا: فَقالَ  الرَّ  أَْهلِي، َحبََسنِي: فَقُلْ  السَّ

اِحُر، َحبََسنِي: فَقُلْ  أَْهلَكَ  َخِشيتَ  وإَذا  َدابَّة   علَى أَتَى إذْ  َكذلكَ  هو فَبْينَما السَّ

اِهبُ  أَمِ  أَْفَضلُ  آلسَّاِحرُ  لَمُ أَعْ  اليومَ : فَقالَ  النَّاَس، َحبََستِ  قدْ  َعِظيَمة    أَْفَضُل؟ الرَّ

اِهبِ  أَْمرُ  كانَ  إنْ  اللَّهُمَّ : فَقالَ  َحَجًرا، فأَخذَ   فَاْقتُلْ  السَّاِحرِ  أَْمرِ  ِمن إلَْيكَ  أََحبَّ  الرَّ

ابَّةَ، هِذه  اِهبَ الرَّ  فأتَى النَّاُس، َوَمَضى فَقَتَلَهَا، فََرَماهَا النَّاُس، يَْمِضيَ  حتَّى الدَّ

اِهبُ  له فَقالَ  فأْخبََرهُ،  ما أَْمِركَ  ِمن بَلَغَ  قدْ  ِمنِّي، أَْفَضلُ  اليومَ  أَْنتَ  بُنَيَّ  أَيْ : الرَّ

، تَُدلَّ  فال اْبتُلِيتَ  فَإِنِ  َستُْبتَلَى، وإنَّكَ  أََرى،  األْكَمهَ  يُْبِرئُ  الُغاَلمُ  َوكانَ  َعلَيَّ

 َعِمَي، قدْ  كانَ  لِْلَملِكِ  َجلِيس   فََسِمعَ  األْدَواِء، ئِرِ َسا ِمن النَّاسَ  َويَُداِوي َواألْبَرَص،

 أَْشفِي ال إنِّي: فَقالَ  َشفَْيتَنِي، أَْنتَ  إنْ  أَْجَمُع، لكَ  هَاهُنَا ما: فَقالَ  َكثِيَرة ، بهََدايَا فأتَاهُ 

ُ، يَْشفِي إنَّما أََحًدا ِ  آَمْنتَ  أَْنتَ  فإنْ  هللاَّ َ  َدَعْوتُ  باهللَّ ِ  فَآَمنَ  فَاَك،فَشَ  هللاَّ ُ، فََشفَاهُ  باهللَّ  هللاَّ

 بََصَرَك؟ َعلَْيكَ  َردَّ  َمن: الَملِكُ  له فَقالَ  يَْجلُِس، كانَ  كما إلَْيهِ  فََجلَسَ  الَملِكَ  فأتَى

ُ، َوَرب كَ  َربِّي: قالَ  غيِري؟ َرب   َولَكَ : قالَ  َربِّي،: قالَ  بُهُ  يََزلْ  فَلَمْ  فأَخَذهُ  هللاَّ  يَُعذِّ

 ِسْحِركَ  ِمن بَلَغَ  قدْ  بُنَيَّ  أَيْ : الَملِكُ  له فَقالَ  بالُغاَلِم، فَِجيءَ  الُغاَلِم، علَى َدلَّ  حتَّى

 يَْشفِي إنَّما أََحًدا، أَْشفِي ال إنِّي: فَقالَ  َوتَْفَعُل، َوتَْفَعلُ  َواألْبَرَص، األْكَمهَ  تُْبِرئُ  ما

،ُ بُهُ  يََزلْ  فَلَمْ  فأَخَذهُ  هللاَّ اِهِب، علَى َدلَّ  حتَّى يَُعذِّ اِهِب، فَِجيءَ  الرَّ : له فقِيلَ  بالرَّ

 فََشقَّهُ  َرْأِسِه، َمْفِرقِ  في الِمْئَشارَ  فََوَضعَ  بالِمْئَشاِر، فََدَعا فأبَى، ِدينَِك، عن اْرِجعْ 

 فََوَضعَ  فأبَى ِدينَِك، عن اْرِجعْ : له فقِيلَ  الَملِكِ  بَجلِيسِ  ِجيءَ  ثُمَّ  ِشقَّاهُ، َوقَعَ  حتَّى

 له فقِيلَ  بالُغاَلمِ  ِجيءَ  ثُمَّ  ِشقَّاهُ، َوقَعَ  حتَّى به فََشقَّهُ  َرْأِسِه، َمْفِرقِ  في الِمْئَشارَ 

 َكَذا َجبَلِ  إلى به اْذهَبُوا: فَقالَ  أَْصَحابِِه، ِمن نَفَر   إلى فََدفََعهُ  فأبَى ِدينَِك، عن اْرِجعْ 

 وإالَّ  ِدينِِه، عن َرَجعَ  فإنْ  ُذْرَوتَهُ، مْ بَلَْغتُ  فَإَِذا الَجبََل، به فَاْصَعُدوا َوَكَذا،

 فََرَجفَ  ِشْئَت، بما اْكفِنِيِهمْ  اللَّهُمَّ : فَقالَ  الَجبََل، به فََصِعُدوا به فََذهَبُوا فَاْطَرُحوهُ،

 أَْصَحابَُك؟ فََعلَ  ما: الَملِكُ  له فَقالَ  الَملِِك، إلى يَْمِشي َوَجاءَ  فََسقَطُوا، الَجبَلُ  بِهمِ 

ُ، َكفَانِيِهمُ  :قالَ   في فَاْحِملُوهُ  به اْذهَبُوا: فَقالَ  أَْصَحابِِه، ِمن نَفَر   إلى فََدفََعهُ  هللاَّ

: فَقالَ  به، فََذهَبُوا فَاْقِذفُوهُ، وإالَّ  ِدينِهِ  عن َرَجعَ  فإنْ  البَْحَر، به فَتََوسَّطُوا قُْرقُور ،

 الَملِِك، إلى يَْمِشي َوَجاءَ  فََغِرقُوا، السَّفِينَةُ  مِ بهِ  فَاْنَكفَأَتْ  ِشْئَت، بما اْكفِنِيِهمْ  اللَّهُمَّ 

ُ، َكفَانِيِهمُ : قالَ  أَْصَحابَُك؟ فََعلَ  ما: الَملِكُ  له فَقالَ   بقَاتِلِي لَْستَ  إنَّكَ : لِْلَملِكِ  فَقالَ  هللاَّ

 اِحد ،وَ  َصِعيد   في النَّاسَ  تَْجَمعُ : قالَ  هَُو؟ َوما: قالَ  به، آُمُركَ  ما تَْفَعلَ  حتَّى
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ْهمَ  َضعِ  ثُمَّ  ِكنَانَتِي، ِمن َسْهًما ُخذْ  ثُمَّ  ِجْذع ، علَى َوتَْصلُبُنِي  ثُمَّ  القَْوِس، َكبِدِ  في السَّ

 في النَّاسَ  فََجمع قَتَْلتَنِي، ذلكَ  فََعْلتَ  إَذا فإنَّكَ  اْرِمنِي، ثُمَّ  الُغاَلِم، َربِّ  هللاِ  باْسمِ : قُلْ 

، َصِعيد   ْهمَ  َوَضعَ  ثُمَّ  ِكنَانَتِِه، ِمن َسْهًما أََخذَ  ثُمَّ  ِجْذع ، علَى َوَصلَبَهُ  َواِحد   في السَّ

 ُصْدِغِه، في السَّْهمُ  فََوقَعَ  َرَماهُ  ثُمَّ  الُغاَلِم، َربِّ  هللاِ، باْسمِ : قالَ  ثُمَّ  القَْوِس، َكْبدِ 

ْهمِ  َمْوِضعِ  في ُصْدِغهِ  في يََدهُ  فََوَضعَ   الُغاَلِم، بَربِّ  آَمنَّا: النَّاسُ  فَقالَ  فََماَت، السَّ

 تَْحَذُر؟ ُكْنتَ  ما أََرأَْيتَ : له فقِيلَ  الَملِكُ  فَأُتِيَ  الُغاَلِم، بَربِّ  آَمنَّا الُغاَلِم، بَربِّ  آَمنَّا

ِ  قدْ  َكِك، أَْفَواهِ  في باألُْخُدودِ  فأَمرَ  النَّاُس، آَمنَ  قدْ  َحَذُرَك، بكَ  نََزلَ  َوهللاَّ  فَُخدَّتْ  السِّ

 اْقتَِحْم،: له قيلَ  أَوْ  فِيهَا، فأْحُموهُ  ِدينِهِ  عن يَْرِجعْ  لَمْ  َمن: َوقالَ  النِّيَراَن، َرمَ َوأَضْ 

 لَهَا فَقالَ  فِيهَا، تَقَعَ  أَنْ  فَتَقَاَعَستْ  لَهَا َصبِي   َومعهَا اْمَرأَة   َجاَءتِ  حتَّى فَفََعلُوا

ْه، يا: الُغاَلمُ   .الَحقِّ  علَى فإنَّكِ  اْصبِِري أُمَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة مسلم

 .األولياء َكراماتِ  إثباتُ  :الحديثِ  في --5

 نْفِسه َحْولِ  عن وخَرج به واْنتََصر سبحانه هللا على توكَّل َمن نَْصرُ : وفيه --3

 .وقَُواها

الحين صبرُ : وفيه --2  إظهارِ  ِمن ُمهميَْلزَ  وما هللا، ذات فى االبتالءِ  على الصَّ

عاءِ  ِدينِه  ذلك فى أنفسهم واستِقتالهم لتوحيِده، والد 

ُ  َكذلِكِ : تعالى قوله ودل--6  يعجزه ال عظيم هللا أمر أن على يَشاءُ  ما يَْخلُقُ  هللاَّ

 بل شيئا، يتأخر فال فَيَُكونُ  ُكنْ : لَهُ  يَقُولُ  فَإِنَّما أَْمراً  قَضى إِذا: بقوله وأكده. شيء

 القمر] بِاْلبََصرِ  َكلَْمح   واِحَدة   إاِلَّ  أَْمُرنا َوما: كقوله مهلة، بال األمر يبعق يوجد

 الشيء ذلك فيكون تثنية، وال تكرار دون واحدة مرة نأمر إنما أي[ . 51/ 54

 .البصر كلمح سريعا
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 من به هللا أيده وما السالم عليه عيسى خصائص على اآليات ودلت--7

 جديدة سنة ومعناها مباشرة، هللا صنع من كلها وهي للعادة، خارقة  معجزات

 .وعظمة عظة من يوميا نراه ما كل بخالف

 ابن وهو أتاه الوحي أن روي. إسرائيل بني إلى الرسل أحد عيسى وكان--2

 .السماء إلى رفع ثم سنين، ثالث نبوته وكانت سنة، ثالثين

 هذه وضحتأ كما األنبياء، سائر دعوات عن عيسى دعوة تختلف وال--2

 بالتوحيد ويأمر عنه، به جاء فيما وطاعته هللا تقوى إلى يدعو فهو اآليات،

 موصل طريق أقرب أي المستقيم الصراط هو وذلك هلل، بالعبودية واالعتراف

 .تعالى هللا إلى

 اآليات( :  0) عمران آل سورة] والكفار المؤمنين قومه مع عيسى -16

                                         [19 الى 10

ا ِ  إِلَى أَْنصاِري َمنْ  قالَ  اْلُكْفرَ  ِمْنُهمُ  ِعيسى أََحسَّ  فَلَمَّ  نَْحنُ  اْلَحواِريُّونَ  قالَ  َّللاَّ

ِ  أَْنصارُ  ِ  آَمنَّا َّللاَّ  َواتَّبَْعنَا أَْنَزْلتَ  بِما آَمنَّا َربَّنا( 10) ُمْسلُِمونَ  بِأَنَّا َواْشَهدْ  بِاَّللَّ

ُسولَ  اِهِدينَ  َمعَ  تُْبنافَاكْ  الرَّ ُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا( 10) الشَّ ُ  َّللاَّ  اْلماِكِرينَ  َخْيرُ  َوَّللاَّ

ُ  قالَ  إِذْ ( 11)  َكفَُروا الَِّذينَ  ِمنَ  َوُمطَهُِّركَ  إِلَيَّ  َورافُِعكَ  ُمتََوفِّيكَ  إِنِّي ِعيسى يا َّللاَّ

 فَأَْحُكمُ  َمْرِجُعُكمْ  إِلَيَّ  ثُمَّ  اْلقِياَمةِ  يَْومِ  إِلى َكفَُروا الَِّذينَ  فَْوقَ  اتَّبَُعوكَ  الَِّذينَ  َوجاِعلُ 

ا( 11) تَْختَلِفُونَ  فِيهِ  ُكْنتُمْ  فِيما بَْينَُكمْ  بُُهمْ  َكفَُروا الَِّذينَ  فَأَمَّ  فِي َشِديداً  َعذاباً  فَأَُعذِّ

ْنيا ا (12) ناِصِرينَ  ِمنْ  لَُهمْ  َوما َواآْلِخَرةِ  الدُّ  َوَعِملُوا واآَمنُ  الَِّذينَ  َوأَمَّ

الِحاتِ  ُ  أُُجوَرُهمْ  فَيَُوفِّيِهمْ  الصَّ  ِمنَ  َعلَْيكَ  نَْتلُوهُ  ذلِكَ ( 12) الظَّالِِمينَ  يُِحبُّ  ال َوَّللاَّ

ْكرِ  اآْلياتِ   (19) اْلَحِكيمِ  َوالذِّ

 التفسير 

 فأبى المستقيم، الصراط إلى قومه دعا - السالم عليه - عيسى جاء ولما - 53

 الذى الحق هذا فى يناصرنى من: منادياً  إليهم اتجه ذلك منهم مَ عل فلما أكثرهم،
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 داع ألنك وننصرك نؤيدك نحن: وبه باهلل المؤمنين خاصة فأجابه إليه؟ أدعو

 .ألمره منقادون هلل مخلصون بأنا واشهد هللا، إلى

 أمر وامتثلنا نبيك، على أنزلته الذى بكتابك صدَّقنا ربنا، يا: نقول ونحن - 52

 وعلى بالتبليغ، لرسولك الشاهدين من فاكتبنا - السالم عليه - عيسى رسولك

 .والجحود بالكفر إسرائيل بنى

 هللا فأبطل عيسى، دعوة به يحاربون خفياً  تدبيراً  َدبَّروا فقد الجاحدون أما - 54

 .وأقواهم المدبرين أحكم وهللا أرادوا، فيما ينجحوا فلم كيدهم

 أمكِّن وال أجلك، مستوف   إنى عيسى يا: هللا قال ذإ - النبى أيها - واذكر - 55

 الذين أعدائك من ومنجيك كرامتى، محل إلى رافعك وإنى قتلك، من أحداً 

 بالقوة ظاهرين دينك عن ينحرفوا لم الذين لك، المتبعين وجاعل قتلك، قصدوا

 فى مصيركم إلىَّ  ثم القيامة، يوم إلى بهديك يهتدوا لم الذين على والسلطان

 .الدين أمر من فيه تنازعتم الذى فى بينكم فأقضى خرةاآل

 فى عليهم األمم بتسليط والنكال الخزى عذاب فأذيقهم الجاحدون، فأما - 56

 .هللا عذاب من ينقذهم من لهم وليس. وأخزى أشد اآلخرة ولعذاب الدنيا،

 ءجزا هللا فيعطيهم الخير، سنن على العاملون هللا، بهدى المهتدون وأما - 57

 دعوته على الطاغين هللا لحدود المتجاوزين ثوابه يمنح ال وهللا. وافياً  أعمالهم

 .قدراً  لهم يرفع وال وإحسانه،

 من هو رسالتك، صدق على الدالة الحجج من عليك قصصناه الذى ذلك - 52

 .النافع العلم على المشتمل الكريم القرآن

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 بسبب يتعرضون األنبياء رأسهم وعلى اإلصالحية الدعوات صحابأ --1

 . االغتيال ومحاولة والطرد األذى أنواع مختلف إلى دعوتهم
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 فيهيّئ الناس، بين والفالح الخير ينضب أال اإللهية الحكمة اقتضت ولكن --3

 المصلحين، يؤازرون أناسا

 فعل كما المخلصين، وأنصاره أتباعه على يتعرف أن إلى القائد ويحتاج --2

 الشدة وقت عليهم ليعتمد الحواريين، على بالتعرف السالم عليه عيسى

: بقوله المراد هو وهذا هللا، إلى الدعوة عبء تحمل في ويساعدونه واألزمة،

ِ  إِلَى أَْنصاِري َمنْ   .هللاَّ

 مع إليهم عاد أظهرهم، بين من وأمه عيسى إسرائيل بنو أخرج ولما --4

 فذلك به، الفتك على وتواطؤوا بقتله، فهموا بالدعوة، فيهم وصاح الحواريين،

 .مكرهم

  يعلمون، ال حيث من لعباده استدراجه: الفراء رأي في هللا ومكر --1

 باسم الجزاء فسمى مكرهم، على مجازاتهم: هللا مكر: الزجاج رأي وفي --3

ُ : كقوله االبتداء،  المشاكلة، طريق على وهذا هُمْ خاِدعُ  َوهُوَ  بِِهمْ  يَْستَْهِزئُ  هللاَّ

 .الجمهور رأي: العلماء بين المشهور الرأي وهو

 إلى السالم عليه عيسى رفع هللا أن العلماء من المحققين لدى والصحيح --5

 .الزمان آخر في وسينزل. نوم وال وفاة غير من السماء

 ابنُ  فِيُكمُ  يَْنِزلَ  أَنْ  لَيُوِشَكنَّ  بيَِدِه، نَْفِسي َوالَِّذي هريرة أبي عن الصحيح   فيو

لِيَب، فَيَْكِسرَ  َعْداًل، َحَكًما َمْريَمَ   َويَفِيضَ  الِجْزيَةَ، َويََضعَ  الِخْنِزيَر، َويَْقتُلَ  الصَّ

، يَْقبَلَهُ  ال حتَّى الَمالُ  ْجَدةُ  تَُكونَ  حتَّى أََحد  ْنيَا ِمنَ  َخْيًرا الَواِحَدةُ  السَّ  فِيهَا، َوما الد 

 قَْبلَ  به لَيُْؤِمنَنَّ  إاِلَّ  الِكتَابِ  أَْهلِ  ِمن َوإنْ : }ِشْئتُمْ  إنْ  َواْقَرُؤوا: هَُرْيَرةَ  أَبُو يقولُ  ثُمَّ 

 [.152: النساء{ ]َشِهيًدا عليهم يَكونُ  القِيَاَمةِ  َويَومَ  َمْوتِِه،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة | 0119: الرقم أو الصفحة

 (511) ومسلم له، واللفظ( 0119) البخاري أخرجه:  التخريج
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 أو به، يرمونه كانوا مما إنجاؤه فهو: كفروا الذين من تطهيره وأما --7

 .الشر من به ويريدونه منه، يرومونه

  اْلقِياَمةِ  يَْومِ  إِلى َكفَُروا الَِّذينَ  فَْوقَ  اتَّبَُعوكَ  الَِّذينَ  َوجاِعلُ  قوله وأما--2

 الراجح محمد صلي َّللا ليه وسلم وأمتهفالرأي 

 .والغلبة بالعز: وقيل البرهان، وإقامة بالحجة :والفوقية 

 عليه يتفق الذي العام بالمعنى اإلسالم دين صحة على بالحجة والتفوق--2

 هللا صلوات محمد أتباع من وغيرهم وموسى عيسى وأتباع األنبياء جميع

ُ  َوَعدَ : آية مثل األولى، هو: عليهم وسالمه  َوَعِملُوا ِمْنُكمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  هللاَّ

الِحاتِ   [ .55/ 34 النور.. ]اأْلَْرضِ  فِي لَيَْستَْخلِفَنَّهُمْ  الصَّ

 في واإلذالل والسبي والصلب والقتل اآلخرة، في لنارا: الكافرين وجزاء11-1

 الدنيا، في واالطمئنان السعادة: الصالحات عملوا الذين المؤمنين وجزاء. الدنيا

 .الدارين في سعادة فهي اآلخرة، في والجنة

( 0) عمران آل سورة] والمباهلة عيسى ألوهية زعم من على الّردّ  -52

                                           [20 الى 18 اآليات:

ِ  ِعْندَ  ِعيسى َمثَلَ  إِنَّ  ( 18) فَيَُكونُ  ُكنْ  لَهُ  قالَ  ثُمَّ  تُرابٍ  ِمنْ  َخلَقَهُ  آَدمَ  َكَمثَلِ  َّللاَّ

كَ  فََمنْ ( 20) اْلُمْمتَِرينَ  ِمنَ  تَُكنْ  فاَل َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ   جاَءكَ  ما بَْعدِ  ِمنْ  فِيهِ  َحاجَّ

 َوأَْنفَُسُكمْ  َوأَْنفَُسنا َونِساَءُكمْ  َونِساَءنا َوأَْبناَءُكمْ  أَْبناَءنا نَْدعُ  تَعالَْوا فَقُلْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ 

ِ  لَْعنَتَ  فَنَْجَعلْ  نَْبتَِهلْ  ثُمَّ   َوما اْلَحقُّ  اْلقََصصُ  لَُهوَ  هذا إِنَّ ( 25) اْلكاِذبِينَ  َعلَى َّللاَّ

ُ  إاِلَّ  إِلهٍ  ِمنْ  َ  َوإِنَّ  َّللاَّ َ  فَإِنَّ  تََولَّْوا فَإِنْ ( 20) اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  ُهوَ لَ  َّللاَّ  َعلِيمٌ  َّللاَّ

 (20) بِاْلُمْفِسِدينَ 

 التفسير 
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 فقال أب، غير من ولد ألنه هللا ابن أنه فزعموا عيسى، أمر فى قوم ضلَّ  - 52

 من تراب من خلقه فى آدم كشأن أب غير من خلقه فى عيسى شأن إن: لهم هللا

ره فقد أم، وال أب غير  .سوياً  بشراً  فكان يكون أن وأراد صوَّ

 رب بإخبار الواقع بيَّن الذى الصدق هو عيسى خلق فى البيان هذا - 61

 .الشاكين من تكن وال يقينك، على فدم الوجود

 هللا خبر من جاءك ما بعد من عيسى شأن فى - النبى أيها يا - جادلك فمن - 61

 تعالوا: الزائف وباطلهم اليقينى علمك يظهر قوال لهم فقل فيه، شبهة ال الذى

 غضبه يجعل أن هللا إلى نضرع ثم ونفسه، ونساءه أبناءه ومنكم منَّا كل يدع

 رسول وأنه أب غير من خلق كونه من عيسى أمر فى كذب من على ونقمته

 .هللا ابن وليس هللا

 خلق الذى هللا إال إله الوجود فى فليس فيه، مرية ال الذى الحق هو وذلك - 63

 .خلقه فى والحكمة ملكه فى بالعزة المنفرد لهو وأنه شئ كل

 فهم ضاللتهم عن يرجعوا ولم لهم، تبين بعدما الحق عن أعرضوا فإن - 62

 .بهم عليم وهللا المفسدون،

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 الخالق ودوج على تدلّ  الخليقة وأمر الكائنات وخلق الخلق عجائب إن --1

، َواأْلَْرضَ  السَّماواتِ  َخلَقَ  الَِّذي َوهُوَ : قال كما تعالى، هللا وهو  َويَْومَ  بِاْلَحقِّ

 [ . 72/ 6 األنعام] اْلَحق   قَْولُهُ  فَيَُكوُن، ُكنْ : يَقُولُ 

 العادة، غير على أو عادية، قوانين وفق على الناس خلق: تعالى خلقه ومن --3

 خلقا أنهما في هو وعيسى آدم بين الّشبه وعقد. عيسىو وحواء، آدم، خلق مثل

 هللا صلّى النّبي على أنكروا الذين نجران وفد على للّردّ  وذلك أب، غير من

 غير من خلق عبدا أرنا: فقالوا وكلمته، هللا عبد عيسى إن: قوله وسلّم عليه

 !أب؟
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 ليس عيسى من تمأعجب أبوه؟ كان من آدم،: وسلّم عليه هللا صلّى النّبي لهم فقال

 .أم وال أب له ليس الّسالم عليه فآدم أب؟ له

 .الكاذب على فيها محقّقة اللعنة ألن الجدال في فاصل حدّ  المباهلة وآية-2

 صلَّى هللاِ  رسولَ  رأيتُ  لئن جهل   أبو قال وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 فعل لو فقال قال عنقِه على أَ أط حتى آلتِينَّه الكعبةِ  عند يُصلِّي وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ 

 في مقاعَدهم ورأوا لماتوا الموتَ  تمنَّوا اليهودَ  أنَّ  ولو َعيانًا المالئكةُ  ألخذْتهُ 

 ال لرَجعوا وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  يُباهلون الذين خرج ولو النَّارِ 

 أهاًل  وال مااًل  يجدونَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  2/920: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 شرح الحديث

دائدِ  ِمن الكثيرَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   القَى  وقد هللاِ، إلى الدَّعوةِ  سبيلِ  في الشَّ

 َمبلًَغا والُكفرُ  الِحقدُ  بهم لَغَ ب الذين الكائدينَ  َكيدِ  ِمن وَحفِظَه نَبيَّه ُسبحانه هللاُ  أيَّدَ 

 هللاُ  رِضيَ  عبَّاس   بنُ  هللاِ  عبدُ  فيه يَروي الذي الحديثُ  هذا يُبيِّنُ  كما عظيًما،

، هشام   بنُ  عمُرو واسُمه ،"َجهل   أبو قال: "عنهما  هللاُ  صلَّى هللاِ  ورسولُ  األُموي 

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  سولَ ر رأَيتُ  لَئنْ : "َجهل   بأبي كنَّاه الذي هو وسلَّمَ  عليه

 َرقبتِه على قَدمي أَضعَ : أي ،"ُعنقِه على أطَأَ  حتَّى آلتِينَّه الكعبةِ  عندَ  يُصلِّي

 ِمن بلَغَ  قد وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  أْمرَ  أنَّ  على يَدل   وهذا له، وإهانةً  إذالاًل 

 هللاِ  رسولُ  فقال: "عنهما هللاُ  رِضيَ  عبَّاس   بنُ  هللاِ  عبدُ  قال َمبلَغ ، كلَّ  َجهل   أبي

دَ  ما: أي ،"فَعلَ  لو: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبيَّ  به تَوعَّ

 أعيُنِ  أمامَ  عليه وأجهََزتْ  المالئكةُ  لَخطَفَْته: أي ،"ِعيانًا المالئكةُ  ألَخَذْته"

ِضه ثم وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ذىأ في ُمبالَغتِه على جزاءً  الناِس؛  له تَعر 

 في َمقاِعَدهم ورأَوا لَماتوا الموتَ  تمنَّوا اليهودَ  أنَّ  ولو" العبادِة، ِمن لمْنِعه

 بِرسالةِ  يُؤِمنوا ولم الناِس، دونِ  ِمن هللِ  أولياءُ  أنهم زَعموا ألنَّهم وذلك ؛"النارِ 

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  يُباِهلون الذين خَرجَ  ولو" َم،وسلَّ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ 
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وا الذين نَجرانَ  نَصارى وهم ،"أهاًل  وال مااًل  يَِجدون ال لَرَجعوا وسلَّمَ   أَصر 

كَ  فََمنْ : }اآليةُ  تلك فنَزلَتْ  هللاِ، ابنُ  إنَّه: السَّالمُ  عليه ِعيسى في قَولِهم على  َحاجَّ

 َونَِساَءُكمْ  َونَِساَءنَا َوأَْبنَاَءُكمْ  أَْبنَاَءنَا نَْدعُ  تََعالَْوا فَقُلْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما بَْعدِ  ِمنْ  فِيهِ 

ِ  لَْعنَتَ  فَنَْجَعلْ  نَْبتَِهلْ  ثُمَّ  َوأَْنفَُسُكمْ  َوأَْنفَُسنَا  ،[61: عمران آل{ ]اْلَكاِذبِينَ  َعلَى هللاَّ

 هللا صلَّى هللاِ  رسولُ  فَدعا المباهَلِة، إلى وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   فيها يَْدعوهم

لَه علِيًّا، وسلَّم عليه ِة، القَرابةِ  ِمن بْينهما لَِما نَْفِسه؛ َمنزلةَ  فنزَّ  وفاطمةَ؛ واألُخوَّ

لَهما وُحسينًا، وَحسنًا أقاربِه، ِمن النِّساءِ  أخص   ألنَّها  هللاُ  صلَّى اْبنَيه َمنزلةَ  فنَزَّ

 هللاُ  صلَّى النبي   بهم ليَبتَِهلَ : أي ،"بَْيتي أَهلُ  هؤالء اللَّهمَّ : "فقال ،وسلَّمَ  عليه

 الُمتالِعنَينِ  ِمنَ  واحد   كل   يَدُعوَ  أنْ  هي: والُمباهَلةُ  النَّصارى، أمامَ  وسلَّمَ  عليه

 ولو المباهَلِة، على يَْجُرؤوا لم ولكنَّهم. والُمبِطلِ  الكاِذبِ  على بالعذابِ  نْفِسه على

 قد وأموالَهم أْهلَهم ووَجدوا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  عندِ  ِمن لَرَجعوا تمَّت

 يَتجاَسروا فلم وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى بِصْدقِه َمعرفتِهم على دليل   وهذا هلََكت،

 .توقَّفوا ما بِصْدقِه ِعلُمهم ولوال ُمباهَلتِه، على

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  برسولِ  تناهَى المشركينَ  ىأذَ  أنَّ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5

 .الدَّعوةِ  أْجلِ  ِمن صبَرَ  ولكنَّه غاية ، أْقصى إلى وسلَّمَ 

 . أعداَءه عليه يُسلِّطُ  وال نَبِيَّه يُِذل   ال ُسبحانه هللاَ  أنَّ : وفيه --3

 إلى دعاهم ألنه وسلّم عليه هللا صلّى محمد نبّوة أعالم من اآلية وهذه --4

 باهلوه إن أنهم العاقب: كبيرهم أعلمهم أن بعد بالجزية، ورضوا فأبوا المباهلة،

 جاءكم أنه تعلمون ولقد مرسل، نبيّ  محمدا فإن نارا، الوادي عليهم اضطرم

 يؤدوا أن على بالدهم إلى وانصرفوا المباهلة، فتركوا عيسى أمر في بالفصل

 هللا رسول فصالحهم ،رجب في حلّة وألف صفر، في حلّة ألف عام كل في

 .اإلسالم من بدال ذلك على وسلّم عليه هللا صلّى

 في وسلّم عليه هللا صلّى وقوله َوأَْبناَءُكْم، أَْبناَءنا نَْدعُ : تعالى قوله ودلّ  --5

َ  ولََعلَّ  َسيِّد   هذا اْبنِي إنَّ :    :الحسن  ِمنَ  َعِظيَمتَْينِ  فِئَتَْينِ  بْينَ  به يُْصلِحَ  أنْ  هللاَّ

 لُمْسلِِم  ا
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ِ  اْستَْقبَلَ  الحارث بن نفيع وفي الصحيح عن أبي بكرة  َعلِيٍّ  بنُ  الَحَسنُ  وهللاَّ

 تَُولِّي ال َكتَائِبَ  أَلََرى إنِّي: الَعاصِ  بنُ  َعْمُرو فَقالَ  الِجبَاِل، أْمثَالِ  بَكتَائِبَ  ُمَعاِويَةَ 

ِ و وكانَ  ُمَعاِويَةُ  له فَقالَ  أْقَرانَهَا، تَْقتُلَ  حتَّى ُجلَْينِ  َخْيرَ  هللاَّ  قَتَلَ  إنْ  َعْمُرو أيْ : الرَّ

 لي َمن بنَِسائِِهمْ  لي َمن النَّاسِ  بأُُمورِ  لي َمن هَُؤاَلءِ  وهَُؤاَلءِ  هَُؤاَلِء، هَُؤاَلءِ 

ْحَمنِ  َعْبدَ : َشْمس   عبدِ  بَنِي ِمن قَُرْيش   ِمن َرُجلَْينِ  إلَْيهِ  فَبََعثَ  بَضْيَعتِِهْم،  بنَ  الرَّ

ِ  وَعْبدَ  ،َسُمَرةَ  ُجِل، هذا إلى اْذهَبَا: فَقالَ  ُكَرْيز ، بنِ  َعاِمرِ  بنَ  هللاَّ  فَاْعِرَضا الرَّ

 إلَْيِه، فَطَلَبَا: له وقااَل  فَتََكلََّما، عليه فََدَخاَل  فأتَيَاهُ، إلَْيِه، واْطلُبَا: له وقُواَل  عليه،

 وإنَّ  الَماِل، هذا ِمن أَصْبنَا قدْ  لِِب،الُمطَّ  عبدِ  بَنُو إنَّا: َعلِيٍّ  بنُ  الَحَسنُ  لهما فَقالَ 

ةَ  هِذه  إلَْيكَ  ويَْطلُبُ  وَكَذا، َكَذا َعلَْيكَ  يَْعِرضُ  فإنَّه: قااَل  ِدَمائِهَا، في َعاثَتْ  قدْ  األُمَّ

 لكَ  نَْحنُ : قااَل  إالَّ  شيئًا َسأَلَهُما فَما به، لكَ  نَْحنُ : قااَل  بهذا، لي فَمن: قالَ  ويَْسأَلُكَ 

ِ  َرسولَ  َرأَْيتُ : يقولُ  بَْكَرةَ  أبَا َسِمْعتُ  ولقَدْ : الَحَسنُ  فَقالَ  الََحهُ،فَصَ  به،  َصلَّى هللاَّ

 النَّاسِ  علَى يُْقبِلُ  وهو َجْنبِِه، إلى َعلِيٍّ  بنُ  والَحَسنُ  الِمْنبَرِ  علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ 

ةً، َ  ولََعلَّ  َسيِّد   هذا اْبنِي إنَّ : ويقولُ  أُْخَرى وعليه َمرَّ  فِئَتَْينِ  بْينَ  به يُْصلِحَ  أنْ  هللاَّ

 .الُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َعِظيَمتَْينِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الحارث بن نفيع بكرة أبو:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0201: الرقم أو البخاري الصفحة

 إال القيامةِ  يومَ  ينقطع ِصهر   و نَسب   كل   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

 ِصْهري و نَسبي

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1121: الرقم أو الصفحة

( 0) عمران آل سورة] إبراهيم وملّة وعبادته َّللا توحيد إلى الّدعوة -59

                          [29 الى 21 اآليات:

َ  إاِلَّ  نَْعبُدَ  أاَلَّ  َوبَْينَُكمْ  بَْينَنا َسواءٍ  َكلَِمةٍ  إِلى تَعالَْوا اْلِكتابِ  أَْهلَ  يا قُلْ   نُْشِركَ  َوال َّللاَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْرباباً  بَْعضاً  بَْعُضنا يَتَِّخذَ  َوال َشْيئاً  هِ بِ   اْشَهُدوا فَقُولُوا تََولَّْوا فَإِنْ  َّللاَّ
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ونَ  لِمَ  اْلِكتابِ  أَْهلَ  يا( 21) ُمْسلُِمونَ  بِأَنَّا  التَّْوراةُ  أُْنِزلَتِ  َوما إِْبراِهيمَ  فِي تَُحاجُّ

ْنِجيلُ   بِهِ  لَُكمْ  فِيما حاَجْجتُمْ  هُؤالءِ  أَْنتُمْ  ها( 21) تَْعقِلُونَ  فاَلأَ  بَْعِدهِ  ِمنْ  إاِلَّ  َواإْلِ

ونَ  فَلِمَ  ِعْلمٌ  ُ  ِعْلمٌ  بِهِ  لَُكمْ  لَْيسَ  فِيما تَُحاجُّ  ما( 22) تَْعلَُمونَ  ال َوأَْنتُمْ  يَْعلَمُ  َوَّللاَّ

 ِمنَ  كانَ  َوما ماً ُمْسلِ  َحنِيفاً  كانَ  َولِكنْ  نَْصرانِيًّا َوال يَُهوِديًّا إِْبراِهيمُ  كانَ 

 َوالَِّذينَ  النَّبِيُّ  َوهَذا اتَّبَُعوهُ  لَلَِّذينَ  بِإِْبراِهيمَ  النَّاسِ  أَْولَى إِنَّ ( 22) اْلُمْشِرِكينَ 

ُ  آَمنُوا  (29) اْلُمْؤِمنِينَ  َولِيُّ  َوَّللاَّ

 التفسير 

 كموبين بيننا عادلة كلمة إلى تعالوا الكتاب أهل يا: النبى أيها يا - قل - 64

 له شريكاً  غيره نجعل وال بالعبادة هللا نخص أن وهى السواء، على نذكرها

 حكم تاركاً  تحريمه، أو شئ تحليل فى له وينقاد بعضاً  بعضنا يطيع وال فيها،

م، أحلَّ  فيما هللا  اشهدوا: لهم فقولوا الحقة الدعوة هذه عن أعرضوا فإن وحرَّ

 .سواه ندعو ال نالدي له مخلصون هللا، ألحكام منقادون بأنا

 يدعى منكم كل إبراهيم، دين فى وتجادلون تتنازعون لماذا الكتاب أهل يا - 65

 واإلنجيل التوراة على الوجود فى سابق إبراهيم أن حين فى دينه على أنه

 على يكون فكيف بعده، من إال واإلنجيل التوراة أنزلت وما خاصة، بشريعة

 الذى الكالم هذا بطالن بها تدركون لعقو لكم أليست.  منهما؟ واحدة شريعة

 الواقع؟ يناقض

 - معرفة بهما لكم الذى وموسى عيسى أمر فى جادلتم هؤالء يا أنتم ها - 66

 لكم وليس نصرانياً  أو يهودياً  إبراهيم كون فى تجادلون فكيف - تزعمون كما

 .بذلك لكم علم ال وأنتم فيه، تنازعتم ما حقيقة يعلم وهللا.  علم؟ بذلك

 دين على وال اليهود دين على كان ما - السالم عليه - إبراهيم إن - 67

 هلل، منقاداً  الحق، الدين إلى الباطلة األديان عن منصرفاً  كان ولكن النصارى،

 .العبادة فى غيره هللا مع يشركون الذين من كان وما طاعته، فى مخلصاً 
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 دعوته أجابوا لذينا هم ودينه إبراهيم إلى باالنتساب الناس أحق إن - 62

ُ  َصلَّى - محمد وكذا زمنه، فى بهديه واهتدوا  معه، آمن ومن -ََ  َوَسلَّم َعلَْيهِ  هللاَّ

 وينصرهم المؤمنين يحب وهللا إبراهيم، دين وهو الخالص التوحيد أهل فإنهم

 .وزيادة بالحسنى ويجازيهم أولياؤه، ألنهم

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 الشرعية األحكام في الّدين وعلماء األحبار من تعالى هللا غير إطاعة إن -1

 هلل الطاعة تخصيص يقتضي وهذا كاألرباب، األحبار يجعل والتحريم بالتحليل

 .تعالى

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

 في يقرأُ  وسمعتُهُ  الوثَنَ  هذا عْنكَ  اطرح عدي   يا فقالَ . َذهب   من صليب   عنقي

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا َوُرْهبَانَهُمْ  أَْحبَاَرهُمْ  اتََّخُذوا براءة   سورةِ   لم إنَّهم أما قالَ  هللاَّ

موا وإذا استحل وهُ  شيئًا لَهم أحل وا إذا كانوا ولَكنَّهم يعبدونَهم يَكونوا  علْيهم حرَّ

موه شيئًا  حرَّ

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  ويالرا

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0081: الرقم أو الصفحة الترمذي

 (0081) الترمذي أخرجه:  التخريج

 اتَّبعَ  َمن وأنَّ  وعال، جلَّ  هللاِ  َخصائصِ  ِمن والتَّحريمَ  التَّحليلَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي

 .ُدونِه ِمن إلهًا اتَّخَذه فقد ذلك في أحًدا

 إال إله ال» كلمة وهي التوحيد راية تحت االنصياع هو األديان ملتقى وإن-3

  وحده، وعبادته «هللا

 خاطبهم لذا. الحقّ  الشرائع مصدر فهو تعالى هللا على التشريع في واالعتماد-2

 ليس التي المستقيمة العادلة الكلمة وهو إليه، دعيتم ما إلى أجيبوا: بقوله القرآن

َ  إاِلَّ  نَْعبُدَ  أاَلَّ : تعالى قوله وهي ،الحق عن ميل فيها  .هللاَّ
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ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْرباباً  بَْعضاً  بَْعُضنا يَتَِّخذَ  َوال: تعالى قوله ودلّ -4  يجوز ال أنه على هللاَّ

 وهو تعالى، هللا حلله فيما إال تحريمه، أو شيء تحليل في هللا سوى من اتّباع

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْرباباً  َوُرْهبانَهُمْ  مْ أَْحباَرهُ  اتََّخُذوا: تعالى قوله نظير [ 21/ 2 التوبة] هللاَّ

 هللا يحّرمه لم لما وتحليلهم تحريمهم قبول في ربّهم منزلة أنزلوهم أنهم: معناه ،

 .هللا يحلّه ولم

 يؤخذ ال والتّحليل والتّحريم كالعبادات الّدين مسائل أنّ  على حّجة هذا وفي --5

 في إشراكا كان وإال فقيه، وال إمام بقول ال معصوم،ال النّبي بقول إال فيها

 ُشَركاءُ  لَهُمْ  أَمْ : تعالى قوله مثل آيات في القرآن به نّدد ما وهذا الّربوبية،

ينِ  ِمنَ  لَهُمْ  َشَرُعوا ُ  بِهِ  يَأَْذنْ  لَمْ  ما الدِّ  تَقُولُوا َوال: وقوله ،[ 31/ 43 الشورى] هللاَّ

، هذا: ْلَكِذبَ ا أَْلِسنَتُُكمُ  تَِصفُ  لِما  [ .116/ 16 النحل] َحرام   َوهذا َحالل 

 الحلّ  أهل إلى أمرها فّوض فهذه والسياسة كالقضاء الّدنيوية المسائل أما--6

 .وقبوله تنفيذه وجب به أمروا فما الشورى، أهل وهم والعقد

 نحن: نقول السواء الكلمة وهي إليه دعوا عما الكتاب أهل أعرض وإن--7

 علينا هلل بما معترفون ألحكامه، منقادون اإلسالم، بدين تّصفونم أي مسلمون

 المالئكة وال عزيرا وال عيسى ال ربّا، أحدا متّخذين غير النّعم، من ذلك في

 هللا يحّرمه لم ما علينا بتحريمهم شيئا الّرهبان من نقبل وال مثلنا، بشر ألنهم

 .أربابا اتّخذناهم قد فنكون علينا،

 على كان إبراهيم أن اّدعوا الذين والنصارى اليهود على وحّجة آية وأبين --2

ونَ  لِمَ  اْلِكتابِ  أَْهلَ  يا: آية منهم كل دين  اليهودية بأن تكذبهم فهي...  تَُحاج 

ْنِجيلُ  التَّْوراةُ  أُْنِزلَتِ  َوما: قوله وذلك بعده، من كانتا إنما والنصرانية  ِمنْ  إاِلَّ  َواإْلِ

 أن عن فضال هذا بعده؟ حادثة ملّة إلى منسوبا إبراهيم يكون فكيف بَْعِدهِ 

 عن محّرفة ملّة والنّصرانية السالم، عليه موسى ملّة عن محّرفة ملّة اليهودية

 .السالم عليه عيسى شريعة

أْمِ  إلى َخَرجَ  نُفَْيل   بنِ  َعْمِرو بنَ  َزْيدَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر  الشَّ

 إنِّي: فَقالَ  ِدينِِهْم، عن فََسأَلَهُ  اليَهُودِ  ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ويَْتبَُعهُ، يِن،الدِّ  َعنِ  يَْسأَلُ 
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 ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونُ  ال: فَقالَ  فأْخبِْرنِي، ِدينَُكْم، أِدينَ  أنْ  لََعلِّي

ِ، َغَضبِ  ِ  َغَضبِ  ِمن إالَّ  أفِر   ما َزْيد   قالَ  هللاَّ ِ  َغَضبِ  ِمن أْحِملُ  واَل  ،هللاَّ  شيئًا هللاَّ

 َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدل نِي فَهلْ  أْستَِطيُعهُ  وأنَّى أبًَدا،

 يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا، يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: َزْيد   قالَ 

َ، إالَّ   علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ، فََذَكرَ  النََّصاَرى ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  َزْيد   فََخَرجَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا ِ، لَْعنَةِ  ِمن إالَّ  أفِر   ما: قالَ  هللاَّ  أْحِملُ  واَل  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن  غيِرِه، علَى تَُدل نِي فَهلْ  أْستَِطيعُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا َغَضبِهِ  نمِ  واَل  هللاَّ

 يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ 

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا ا هللاَّ  عليه إْبَراِهيمَ  في قَْولَهُمْ  د  َزيْ  َرأَى فَلَمَّ

ا َخَرَج، السَّاَلمُ   إْبَراِهيَم، ِدينِ  علَى أنِّي أْشهَدُ  إنِّي اللَّهُمَّ : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  بََرزَ  فَلَمَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0902: الرقم أو الصفحة

. له  علم ال لمن الجدال من المنع على...  حاَجْجتُمْ  هُؤالءِ  أَْنتُمْ  ها: آية ودلّت--2

 َوجاِدْلهُمْ :تعالى لقوله جائز، فهو للحقّ  واالحتجاج وأيقن، علم لمن الجدال أما

 :ومثاله ،[ 135/ 16 النحل] أَْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي

ِ  َرسولَ  أتَى أْعَرابِيًّا أنَّ  يح عن أبي هريرةوفي الصح  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولُ  له فَقالَ  أْنَكْرتُهُ، وإنِّي أْسَوَد، ُغاَلًما ولََدتْ  اْمَرأَتي إنَّ : فَقالَ   هللاُ  َصلَّى هللاَّ

؟، ِمن لكَ  هلْ : وسلَّمَ  عليه ،: قالَ  ا؟،أْلَوانُهَ  فَما: قالَ  نََعْم،: قالَ  إبِل   هلْ : قالَ  ُحْمر 

 يا: قالَ  َجاَءهَا، ذلكَ  تَُرى فأنَّى: قالَ  لَُوْرقًا، فِيهَا إنَّ : قالَ  أْوَرَق؟، ِمن فِيهَا

ِ، َرسولَ  صْ  ولَمْ  نََزَعهُ، ِعْرق   هذا ولََعلَّ : قالَ  نََزَعهَا، ِعْرق   هللاَّ  في له يَُرخِّ

 .منه ااِلْنتِفَاءِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2051: الرقم أو الصفحة
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 أصاًل  شبَّه حيثُ  وسلَّم، عليه هللا صلَّى النبيِّ  تَعليمِ  ُحسنُ  :الحديث وفي --5

ائَِل؛ ليُفِهم ُمبيَّن؛ بأصل   معلوًما  الُغالم لَونِ  ِمن أَنكَره ما لألعرابيِّ  شبَّه قدْ ف السَّ

 األَْغبََر، تُنتج الُحمرَ  اإلبلَ  أنَّ  يَعِرفُ  بما له فأبانَ  اإلبِل، نتاجِ  ِمن عَرف بما

 .األسودَ  تَلِدُ  البيضاءُ  المرأةُ  فكذلِك

 .القِياس استعمالُ : وفيه --3

 على الحّجة امةوإق الّدين في المحاّجة وجوب على اآلية هذه ودلّت--11

 أمر في والنصارى اليهود من الكتاب أهل على تعالى هللا احتجّ  كما المبطلين،

 .شبهتهم بها وأبطل السالم، عليه المسيح

 وال يهوديا وال مشركا يكن ولم اإلسالمية، الحنيفية على كان وإبراهيم --11

 في منهاجهو طريقه سلكوا الذين هم: ونصرته بإبراهيم الناس وأحقّ  نصرانيا،

 النّبي هذا وأيضا مشركين، غير مثله مسلمين حنفاء وكانوا وبعده، عصره

 ولي وهللا. التوحيد أهل فإنهم معه، آمنوا والذين وسلّم عليه هللا صلّى محمد

 .ناصرهم أي المؤمنين،

 لِكلِّ  إنَّ   :قال وسلّم عليه َّللا صلّى النّبي أن مسعود ابن عن الترمذي أخرج

 النَّاسِ  أولى إنَّ )  قرأَ  ثمَّ . ربِّي وخليلُ  أبي وليِّيَ  وإنَّ  النَّبيِّينَ  منَ  والةً  نبيٍّ 

ُ  آمنوا والَّذينَ  النَّبي   َوهذا اتَّبعوهُ  للَّذينَ  بإبراهيمَ   (المؤمنين ولي   وهللاَّ

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0881: الرقم أو الصفحة

 والعصبية بالدين والتالعب المسلمين إضالل الكتاب هلأ بعض محاولة -58

                [21 الى 28 اآليات( :0) عمران آل سورة] الدينية

 يَْشُعُرونَ  َوما أَْنفَُسُهمْ  إاِلَّ  يُِضلُّونَ  َوما يُِضلُّونَُكمْ  لَوْ  اْلِكتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  طائِفَةٌ  َودَّتْ 

ِ  بِآياتِ  فُُرونَ تَكْ  لِمَ  اْلِكتابِ  أَْهلَ  يا( 28)  اْلِكتابِ  أَْهلَ  يا( 20) تَْشَهُدونَ  َوأَْنتُمْ  َّللاَّ

 طائِفَةٌ  َوقالَتْ ( 25) تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  اْلَحقَّ  َوتَْكتُُمونَ  بِاْلباِطلِ  اْلَحقَّ  تَْلبُِسونَ  لِمَ 
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 آِخَرهُ  َواْكفُُروا النَّهارِ  هَ َوجْ  آَمنُوا الَِّذينَ  َعلَى أُْنِزلَ  بِالَِّذي آِمنُوا اْلِكتابِ  أَْهلِ  ِمنْ 

ِ  ُهَدى اْلُهدى إِنَّ  قُلْ  ِدينَُكمْ  تَبِعَ  لَِمنْ  إاِلَّ  تُْؤِمنُوا َوال( 20) يَْرِجعُونَ  لََعلَُّهمْ   أَنْ  َّللاَّ

وُكمْ  أَوْ  أُوتِيتُمْ  ما ِمْثلَ  أََحدٌ  يُْؤتى ِ  بِيَدِ  اْلفَْضلَ  إِنَّ  قُلْ  َربُِّكمْ  ِعْندَ  يُحاجُّ  َمنْ  ْؤتِيهِ يُ  َّللاَّ

ُ  يَشاءُ  ُ  يَشاءُ  َمنْ  بَِرْحَمتِهِ  يَْختَصُّ  (20) َعلِيمٌ  واِسعٌ  َوَّللاَّ  اْلَعِظيمِ  اْلفَْضلِ  ُذو َوَّللاَّ

(21) 

 التفسير 

 دينهم، عن وفتنهم المؤمنين إضالل يتمنون الكتاب أهل من فريقاً  إن - 62

 أنفسهم إال ضل وني ال هذا عملهم فى وهم االعتقاد، توهن التى الشبه بإلقاء

 عاقبة إن يعلمون وال - وحدهم - بهم يحيق الذى الضالل على بإصرارهم

 .المؤمنين تضر وال بهم الحقة هذا سعيهم

 - محمد نبوة صدق على الدالة المنزلة هللا بآيات تكّذبون لم الكتاب أهل يا - 71

ُ  َصلَّى  . حق؟ أنها تعلمون وأنتم - َوَسلَّم َعلَْيهِ  هللاَّ

 الكتب به ونزلت األنبياء به جاء الذى الحق تخلطون لم الكتاب أهل يا - 71

 صريحاً  الحق تذيعون وال باطلة، وتأويالت واهية، شبهات من به جئتم بما

 الفعل هذا مثل على هللا عقاب أن تعرفون وأنتم التخليط، عن بعيداً  واضحاً 

 . عظيم؟

 آمنوا: إلخوانهم قالوا - ينالمؤمن إضالل سبيل فى - الكتاب أهل وأن - 73

 فى واكفروا النهار، أول المؤمنون فيه واتبعه محمد على نزل الذى بالقرآن

 عن فيرجعون فيهم، والشك الريب ببث فتنتهم بهذا تستطيعون لعلكم آخره

 .دينهم

 أوتى أنه أحد يدعى أن خشية دينكم، تبع لمن إال تذعنوا ال: أيضاً  وقالوا - 72

 إن: النبى أيها - لهم قل ربكم، عند بإذعانكم عليكم يحتج أو عندكم، ما مثل

 - لهم وقل يشاء، من له ويختار به يفيض الذى فهو هللا، عند من ينزل الهدى
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 واسع وهو عباده، من يريد من يعطيه هللا عند من الفضل إن - النبى أيها

 .عليه ينزله ومن يستحقه بمن عليم الفضل،

 محض هو فإنما بذلك خصه ومن والرسالة، لنبوةا يشاء من يمنح فهو - 74

 فى عليه يحجر وال غيره، فيه ينازعه ال العظيم، الفضل صاحب وهللا فضله،

 .عطائه

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 على يعود إنما ذلك وبال ولكن إضاللهم، ويبغون المؤمنين اليهود يحسد -1

 . يشعرون ال وهم أنفسهم،

 وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  عندَ  أنا بَْينا حيح عن عائشة أم المؤمنينوفي الص

 هللاُ  صلَّى النَّبي   فقال عليَك، السامُ : فقال له، فأَِذنَ  اليَهوِد، منَ  َرجل   استَأَذنَ  إذِ 

 مثلَ  فقال الثانيةَ، دَخلَ  ثُم: قالت أتَكلََّم، أنْ  فهَمْمتُ : قالت وعليَك،: وسلَّمَ  عليه

: فقال الثالثةَ، دَخلَ  ثُم: قالت وعليَك،: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبي   فقال ذلك،

 القَِردةِ  إخوانَ  هللاِ، وَغضبُ  عليكم، السامُ  بلِ : فقُْلتُ : قالت عليَك، السامُ 

: التق هللاُ؟ به يَُحيِّهِ  لم بما وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أتَُحي ونَ  والَخنازيِر،

، فنظَرَ  َش، وال الفُحشَ  يُِحب   ال هللاَ  إنَّ  َمْه،: فقال إليَّ  فرَدْدناهُ  قَواًل، قالوا التفَح 

نا فلم عليهم، ، يَُضرَّ  شيء   على يَحُسدونا ال إنَّهم القيامِة، يومِ  إلى ولِزَمهم شيء 

 القِبلةِ  وعلى عنها، وَضل وا لها، هللاُ  هَدانا التي الجُمعةِ  يومِ  على يَحُسدونا كما

 .آمينَ : اإلمامِ  خلفَ  قولِنا وعلى عنها، وَضل وا لها، هللاُ  هَدانا التي

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  01008: الرقم أو المسند الصفحة تخريج

 والترمذي ،(0521) ومسلم ،(2081) البخاري أخرجه:  التخريج

 باختالف مختصراً ( 50050(( )الكبرى السنن)) في والنسائي ،(0205)

( 01008) وأحمد مختصراً، مفرقاً ( 0289 ،912) ماجه وابن يسير،

 له واللفظ
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 اليهودية دين إلى دينهم، عن المسلمين بردّ  وحديثا قديما الكفار يحلم وهكذا--3

 أثبتواو وخسروا، خابوا ولكنهم دين، غير من يصبحوا أن أو النصرانية، أو

 أثبت المسلم قلب في اإلسالمية العقيدة فإن األحالم سفهاء العقول، ضعاف أنهم

 يعلموا أن عليهم وواجب اإلسالم، بصّحة يعلمون ال وهم الجبال، رواسخ من

 الشريعة صّحة وعلى هللا، وحدانية على باهرة والحجج ظاهرة البراهين ألن

 شرائع كلّ  على وتفضيلها هاوسّمو بالحاجات ووفائها وأصالتها ونضارتها

 .ودينه هللا شرع ألنها قاطبة العالم

  يكتموا أو بالباطل، الحقّ  الكتاب أهل يخلط أن وعادة عقال المستنكر ومن--2

 .عالمون به وهم األبلج، الحقّ 

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َجاُؤوا اليَهُودَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبدَّللا بن عمر

: قالوا ِمنُكْم؟ َزنَى بَمن تَْفَعلُونَ  كيفَ : لهمْ  فَقَالَ  َزنَيَا، قدْ  واْمَرأَة   منهمْ  ل  بَرجُ  وسلَّمَ 

ُمهُما ْجَم؟ التَّْوَراةِ  في تَِجُدونَ  ال: فَقَالَ  ونَْضِربُهَُما، نَُحمِّ  فِيهَا نَِجدُ  ال: فَقالوا الرَّ

ِ  عبدُ  لهمْ  فَقَالَ  شيئًا،  َصاِدقِيَن، ُكْنتُمْ  إنْ  فَاْتلُوهَا بالتَّْوَراةِ  أْتُوافَ  َكَذْبتُمْ : َساَلم   بنُ  هللاَّ

ُسهَا الذي ِمْدَراُسهَا فََوَضعَ  ْجمِ  آيَةِ  علَى َكفَّهُ  منهمْ  يَُدرِّ  يَِدِه، ُدونَ  ما يَْقَرأُ  فَطَفِقَ  الرَّ

ْجِم، آيَةَ  يَْقَرأُ  واَل  وَراَءهَا وما ْجِم، آيَةِ  عن يََدهُ  فَنََزعَ  الرَّ ا هِذه؟ ما: فَقَالَ  الرَّ  فَلَمَّ

ْجِم، آيَةُ  هي: قالوا ذلكَ  َرأَْوا  َمْوِضعُ  َحْيثُ  ِمن قَِريبًا فَُرِجما بِهما فأَمرَ  الرَّ

 .الِحَجاَرةَ  يَقِيهَا َعلَْيهَا يَْحنِي َصاِحبَهَا فََرأَْيتُ  الَمْسِجِد، ِعْندَ  الَجنَائِزِ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1112: الرقم أو الصفحة

ومناسبة الحديث تحريف أهل الكتاب اليهود لدينهم وحدود هللا وانكارهم آية 

 الرجم 

 للتضليل ما، فترة إيمانهم أناس إظهار في والخداع لتّدليسا ومحاولة--4

 إال بها يغترّ  ال طائشة، صبيانية محاولة هي الكفر إلى العودة ثم والتشكيك،

 وألن المخلصين، سمة من ليس واإليمان بالّدين التالعب ألن أمثالهم الّسّذج
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 صاحبه من وسلخه نزعه استحال وبرهان، دليل عن القلب في وقر إذا اإليمان

 .القتل أو بالموت إال

 وإنما الشعوب، من شعب أو األمم من أمة على قصرا ليست والنّبوات--5

 صاحب وهو رسالته، يجعل حيث أعلم وهللا يشاء، من برحمته هللا يختص

 من يشاء من على المالئكة أو الوحي ينّزل المبرم، واألمر المطلق السلطان

 الحجة تفوق أن أو فيهم، محصورة النّبوات إن :يقولوا أن لليهود فليس عباده،

 أصحّ  والمسلمون معتقداتهم، من أصح واإلسالم لهم، حّجة ال فهم لهم، هللا عند

 .دينا منهم

 يؤتيه ثناؤه، جلّ  هللا بيد وجلّ  عزّ  هللا إلى والداللة الخير إلى الهدى وإن--6

 أنبياءه،

 وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  ندَ ع أنا بَْينا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 هللاُ  صلَّى النَّبي   فقال عليَك، السامُ : فقال له، فأَِذنَ  اليَهوِد، منَ  َرجل   استَأَذنَ  إذِ 

 مثلَ  فقال الثانيةَ، دَخلَ  ثُم: قالت أتَكلََّم، أنْ  فهَمْمتُ : قالت وعليَك،: وسلَّمَ  عليه

: فقال الثالثةَ، دَخلَ  ثُم: قالت وعليَك،: وسلَّمَ  هعلي هللاُ  صلَّى النَّبي   فقال ذلك،

 القَِردةِ  إخوانَ  هللاِ، وَغضبُ  عليكم، السامُ  بلِ : فقُْلتُ : قالت عليَك، السامُ 

: قالت هللاُ؟ به يَُحيِّهِ  لم بما وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أتَُحي ونَ  والَخنازيِر،

، فنظَرَ  َش، وال الفُحشَ  يُِحب   ال هللاَ  إنَّ  َمْه،: فقال إليَّ  فرَدْدناهُ  قَواًل، قالوا التفَح 

نا فلم عليهم، ، يَُضرَّ  شيء   على يَحُسدونا ال إنَّهم القيامِة، يومِ  إلى ولِزَمهم شيء 

 القِبلةِ  وعلى عنها، وَضل وا ،لها َّللاُ  َهدانا التي الجُمعةِ  يومِ  على يَحُسدونا كما

 .آمينَ : اإلمامِ  خلفَ  قولِنا وعلى عنها، وَضل وا ،لها َّللاُ  َهدانا التي

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  01008: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 والترمذي ،(0521) ومسلم ،(2081) البخاري أخرجه:  التخريج

 باختالف مختصراً ( 50050(( )الكبرى نالسن)) في والنسائي ،(0205)
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( 01008) وأحمد مختصراً، مفرقاً ( 0289 ،912) ماجه وابن يسير،

 له واللفظ

 يقال أنكروا فإن أوتوا، مثلما أحد يؤتى أن ينكروا أن الكتاب ألهل فليس--7

ِ  بِيَدِ  اْلفَْضلَ  إِنَّ : لهم  وهو ،هللا تصرف تحت كلها فاألمور يَشاءُ  َمنْ  يُْؤتِيهِ  هللاَّ

 من ويضلّ  التاّم، والتّصرف والعلم باإليمان يشاء من على يمنّ  المانع، المعطي

 بصره على ويجعل وسمعه، قلبه على ويختم وبصيرته، بصره فيعمي يشاء،

  .البالغة والحكمة التّامة الحّجة وله غشاوة،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  أَتَْوا الُمهَاِجِرينَ  فُقََراءَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  هللاَّ

ثُورِ  أَْهلُ  َذهَبَ : فَقالوا وسلََّم، عليه  َوما: فَقالَ  الُمقِيِم، َوالنَِّعيمِ  الُعلَى، بالدََّرَجاتِ  الد 

 َواَل  َويَتََصدَّقُونَ  نَُصوُم، كما َويَُصوُمونَ  نَُصلِّي، كما يَُصل ونَ : قالوا َذاَك؟

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  فَقالَ  تُِق،نُعْ  َواَل  َويُْعتِقُونَ  نَتََصدَُّق،  أَُعلُِّمُكمْ  أَفال: وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ِمنُكم أَْفَضلَ  أََحد   يَكونُ  َواَل  بَْعَدُكْم؟ َمن به َوتَْسبِقُونَ  َسبَقَُكمْ  َمن به تُْدِرُكونَ  شيئًا

 َوتَُكبُِّروَن، َسبُِّحوَن،تُ : قالَ  هللاِ  َرسولُ  يا بَلَى،: قالوا َصنَْعتُمْ  ما ِمْثلَ  َصنَعَ  َمن إالَّ 

ةً  َوثاََلثِينَ  ثاََلثًا َصاَلة   ُكلِّ  ُدبُرَ  َوتَْحَمُدوَن،  فُقََراءُ  فََرَجعَ : َصالِح   أَبُو قالَ . َمرَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  إلى الُمهَاِجِرينَ   أَْهلُ  إْخَوانُنَا َسِمعَ : فَقالوا وسلََّم، عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  فَقالَ  ِمْثلَهُ، فَفََعلُوا فََعْلنَا، بما األْمَوالِ   فَْضلُ  ذلكَ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 اْبنِ  َعنِ  اللَّْيِث، َعنِ  الَحديثِ  هذا في قُتَْيبَةَ  َغْيرُ  َوَزادَ . يََشاءُ  َمن يُْؤتِيهِ  هللاِ 

 قالَ  إنَّما ِهْمَت،وَ : فَقالَ  الَحِديَث، هذا أَْهلِي بَْعضَ  فََحدَّْثتُ : ُسَمي   قالَ  َعْجاَلَن،

َ  تَُسبِّحُ  َ  َوتَْحَمدُ  َوثاََلثِيَن، ثاََلثًا هللاَّ َ  َوتَُكبِّرُ  َوثاََلثِيَن، ثاََلثًا هللاَّ  َوثاََلثِينَ  ثاََلثًا هللاَّ

ُ : فَقالَ  بيَِدي فأَخذَ  ذلَك، له فَقُلتُ  َصالِح   أَبِي إلى فََرَجْعتُ   هللاِ، َوُسْبَحانَ  أَْكبَُر، هللاَّ

ِ، َحْمدُ َوالْ  ُ  هلِلَّ ِ، َواْلَحْمدُ  هللاِ، َوُسْبَحانَ  أَْكبَُر، هللاَّ  ثاََلثَةً  َجِميِعِهنَّ  ِمن تَْبلُغَ  حتَّى هلِلَّ

ثُورِ  أَْهلُ  َذهَبَ [: رواية وفي. ]َوثاََلثِينَ  ... الُمقِيِم، َوالنَِّعيمِ  الُعلَى، بالدََّرَجاتِ  الد 

 أَبِي قَْولَ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َحديثِ  في أَْدَرجَ  أنَّهُ  إالَّ  ثِ اللَّيْ  َعنِ  قُتَْيبَةَ، َحديثِ  بِمْثلِ 

 في َوَزادَ [:رواية وفي. ]الَحديثِ  آِخرِ  إلى الُمهَاِجِرينَ  فُقََراءُ  َرَجعَ  ثُمَّ  َصالِح ،

 ثاََلثَة   ُكلِّهِ  ذلكَ  فََجِميعُ  َعْشَرةَ، إْحَدى َعْشَرةَ، إْحَدى: ُسهَْيل   يقولُ : الَحديثِ 

 .ثُونَ َوثاََل 
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  181: الرقم أو الصفحة

 وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى الفُقَراءُ  جاءَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ثُورِ  أْهلُ  َذهَبَ : فقالوا  يَُصل ونَ  الُمقِيمِ  والنَِّعيمِ  ،الُعال بالدََّرجاتِ  األْموالِ  ِمنَ  الد 

ونَ  أْموال   ِمن فَْضل   ولَهُمْ  نَُصوُم، كما ويَُصوُمونَ  نَُصلِّي، كما  بها، يَُحج 

ثُُكمْ  أال: قالَ  ويَتََصدَّقُوَن، ويُجاِهُدوَن، ويَْعتَِمُروَن،  َمن أْدَرْكتُمْ  أَخْذتُمْ  إنْ  أَُحدِّ

 َعِملَ  َمن إالَّ  ظَْهرانَْيهِ  بْينَ  أنتُمْ  َمن َخْيرَ  وُكْنتُمْ  ْعَدُكْم،بَ  أَحد   يُْدِرْكُكمْ  ولَمْ  َسبَقَُكمْ 

 بْينَنا، فاْختَلَْفنا وثاَلثِيَن، ثاَلثًا َصالة   ُكلِّ  َخْلفَ  وتَُكبُِّرونَ  وتَْحَمُدونَ  تَُسبُِّحونَ  ِمْثلَهُ 

 وثاَلثِيَن، أْربًَعا ونَُكبِّرُ  يَن،وثاَلثِ  ثاَلثًا ونَْحَمدُ  وثاَلثِيَن، ثاَلثًا نَُسبِّحُ : بَْعُضنا فقالَ 

ِ، ُسْبحانَ : تَقُولُ : فقالَ  إلَْيِه، فََرَجْعتُ  ِ، والَحْمدُ  هللاَّ ُ  هلِلَّ  منهنَّ  يَكونَ  حتَّى أْكبَُر، وهللاَّ

 .وثاَلثِينَ  ثاَلثًا ُكلِِّهنَّ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  910: مالرق أو الصفحة

 (181) ومسلم له، واللفظ( 910) البخاري أخرجه:  التخريج

 .األذكارِ  وسائرِ  التَّسبيحِ  فضيلةُ  :الحديثِ  وفي --5

دقةِ  فضيلةُ : وفيه --3  .أجِرها وِعظَمُ  الصَّ

 مرانع آل سورة] الكتاب أهل بعض عند بالعهد والوفاء األمانة أداء -31

 [22 الى 21 اآليات( :0)

هِ  بِقِْنطارٍ  تَأَْمْنهُ  إِنْ  َمنْ  اْلِكتابِ  أَْهلِ  َوِمنْ   ال بِِدينارٍ  تَأَْمْنهُ  إِنْ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  إِلَْيكَ  يَُؤدِّ

هِ  يِّ  فِي َعلَْينا لَْيسَ  قالُوا بِأَنَُّهمْ  ذلِكَ  قائِماً  َعلَْيهِ  ُدْمتَ  ما إاِلَّ  إِلَْيكَ  يَُؤدِّ  َسبِيلٌ  ينَ اأْلُمِّ

ِ  َعلَى َويَقُولُونَ   فَإِنَّ  َواتَّقى بَِعْهِدهِ  أَْوفى َمنْ  بَلى( 21) يَْعلَُمونَ  َوُهمْ  اْلَكِذبَ  َّللاَّ

 َ ِ  بَِعْهدِ  يَْشتَُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ ( 22) اْلُمتَّقِينَ  يُِحبُّ  َّللاَّ  أُولئِكَ  قَلِيالً  ثََمناً  َوأَْيمانِِهمْ  َّللاَّ
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ُ  يَُكلُِّمُهمُ  َوال اآْلِخَرةِ  فِي لَُهمْ  َخالقَ  ال يِهمْ  َوال اْلقِياَمةِ  يَْومَ  إِلَْيِهمْ  يَْنظُرُ  َوال َّللاَّ  يَُزكِّ

 (22) أَلِيمٌ  َعذابٌ  َولَُهمْ 

 التفسير 

 إن من فمنهم المال فى سلوكهم أما االعتقاد، فى الكتاب أهل سلوك هذا - 75

اه الفضة أو الذهب من قنطار على استأمنته  ومنهم شيئاً، منه ينقص ال إليك أدَّ

 وذلك وأحرجته، الزمته إذا إال إليك يؤديه ال واحد دينار على استأمنته إن من

 ويدعون حقوق، لهم ترعى ال وأنهم أميون، غيرهم بأن يزعم الفريق هذا ألن

 .وتعالى سبحانه عليه كذب ذلك أن يعلمون وهم هللا، حكم ذلك أن

 كما وقته فى ووفَّاه غيره حق أدَّى من فإن الكذب، هللا على افتروا لقد حقاً  - 76

 .اتقاه ألنه هللا بمحبة يفوز فإنه يماطل ولم ينقص فلم هللا وخاف عليه عاهده

 والقيام الحقوق أداء من عليه عاهدهم الذى هللا عهد يتركون الذين إن - 77

 من قليل نلثم - الوفاء على بها أقسموا التى أيمانهم ويتركون بالتكليفات،

 اآلخرة، متاع فى لهم نصيب ال هؤالء - نظرهم فى عظم مهما - الدنيا أعراض

 لهم يغفر وال رحمة، نظرة القيامة يوم إليهم ينظر وال ربهم، عنهم ويُعرض

 .اإليالم مستمر مؤلم عذاب ولهم آثامهم،

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 ال والمؤمنون واألمين، الخائن الكتاب أهل في أن تعالى هللا أخبر--1

 بالذكر، الكتاب أهل وخصّ . جميعهم اجتناب فعليهم بينهم، التمييز يستطيعون

. الغالب على الكالم فخرج أكثر، فيهم الخيانة ألن كذلك المؤمنون كان وإن

 أولى، فالقليل وأداه الكثير حفظ فمن والقليل، الكثير بين عنده فرق ال واألمين

 .أكثر الكثير في فذلك منعه أو اليسير في نخا ومن

 :تعالى بقوله( المدين) الغريم مالزمة في مذهبه على حنيفة أبو واستدل-3

 .العلماء سائر وأباه قائِماً  َعلَْيهِ  ُدْمتَ  ما إاِلَّ 
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 َجلَبَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   َسِمعَ  وفي الصحيح عن أم سلمة أم المؤمنين

، أنَا إنَّما: فَقالَ  عليهم فََخَرجَ  بَابِِه، ْندَ عِ  ِخَصام    فَلََعلَّ  الَخْصُم، يَأْتِينِي وإنَّه بََشر 

، أنَّه وأَْحِسبُ  بذلَك، له أْقِضي بَْعض   ِمن أْبلَغَ  يَكونَ  أنْ  بَْعًضا  فَمن َصاِدق 

 .لِيََدْعهَا أوْ  افَْليَأُْخْذهَ  النَّارِ  ِمنَ  قِْطَعة   هي فإنَّما ُمْسلِم   بَحقِّ  له قََضْيتُ 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2591: الرقم أو الصفحة البخاري

 .عنهم ُغيِّب ما يَْعلَمون ال البََشرَ  أنَّ : الحديثِ  في --5

ةِ  بَِمَواِضعِ  أَْدَرى الناسِ  بعضَ  أنَّ : وفيه --3 ف الُحجَّ  .بعض   ِمن القولِ  وتصر 

 وإنكار   إقرار   ِمن منه يَسمع بما ْصمِ الخَ  على يَقِضي إنَّما القاِضيَ  أنَّ : وفيه --2

نة أَْحَكَمْته ما َحَسبِ  على بيِّنات، أو  .ذلك في الس 

يَ  أنَّ : وفيه --4  .الَمظالِمِ  أداءِ  في جائز   التحرِّ

 .نَص   فيه يَُكنْ  لم فيما االجتهادُ  له الحاكمَ  أنَّ : وفيه --5

 لَقيَ  َحقٍّ  بغيرِ  ُمسلِم   امِرئ   مالَ  اقتطَعَ  َمن وفي الصحيح عن األشعث بن قيس

ثُكم ما: فقال قَيس ، بنُ  األشَعثُ  فجاء: قال َغضباُن، عليه وهو هللاَ   عبدِ  أبو يُحدِّ

حمِن؟ ْثناه،: قال الرَّ  إلى لي َعمٍّ  ابنَ  خاَصمتُ  الَحديُث؛ هذا كان فيَّ : قال فَحدَّ

 رسولُ  فقال فَجَحَدني، ه،يدِ  في لي كانتْ  بِئر   في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاِ  رسولِ 

 هللاِ، رسولَ  يا: قُلتُ : قال فيَمينُه، وإالَّ  بِئُرَك، أنَّها بَيِّنتُكَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاِ 

، امُرؤ   َخصمي إنَّ  بِئري؛ تَذهَبْ  بيَمينِه تَجَعْلها وإنْ  بَيِّنة ، لي ما  فقال: قال فاجر 

، بغيرِ  ُمسلِم   امِرئ   مالَ  اقتطَعَ  َمن: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ   هللاَ  لَقيَ  َحقٍّ

 إِنَّ : }اآليةَ  هذه وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  وقََرأَ : قال َغضباُن، عليه وهو

ِ  بَِعْهدِ  يَْشتَُرونَ  الَِّذينَ   [.77: عمران آل] اآليةَ ...{  هللاَّ

 تخريج:  المصدر|  رناؤوطاأل شعيب:  المحدث|  قيس بن األشعث:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  05919: الرقم أو المسندالصفحة
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 .َحقٍّ  َوْجهِ  بَغيرِ  النَّاسِ  ُحقوقِ  استِحاللِ  في والتَّحذيرُ  التَّغليظُ  :الَحديثِ  وفي --5

؛ َوجهِ  بَغيرِ  الُمسلِمِ  ِمنَ  الُمقتَطَعَ  المالَ  أنَّ : وفيه --3  . فيه هللاُ  يُباِركُ  ال َحقٍّ

 وَعدَ  اوإذَ  َكَذَب، َحدَّثَ  إَذا: ثاََلث   الُمنَافِقِ  آيَةُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .َخانَ  اْؤتُِمنَ  وإَذا أْخلََف،

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  00: الرقم أو الصفحة

 والّرحم هي تقوم أنها قدرها عظم ومن الّدين، في القدر عظيمة واألمانة--2

 من إال بسالم العبور من يمّكن فال مسلم، صحيح في كما الصراط، جنبتي على

       .حفظهما

 ال لِمن ِدينَ  وال ، له أمانةَ  ال لَِمن إيمانَ  ال وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 له عهدَ 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة

 (.0920) يعلى وأبو ،(2582) والبزار ،(50122) أحمد أخرجه:  التخريج

ينِ  أثَرَ  أنَّ  بَيانُ : الحديثِ  وفي  النَّاِس، بينَ  اإلْنسانِ  ُسلوكِ  في يَظهَرَ  أنْ  ينبَغي الدِّ

اتيَِّة؛ أفعالِه في ويَظهَرَ  يُؤِذيَهم، فال ماتِ  فيَجتنِبَ  الذَّ  . به المأمورَ  ويَفَعلَ  المحرَّ

ُ  يَْجَمعُ  ذيفة بن اليمانوح عن أبي هريرةوفي الصحيح    وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ

 أبانا، يا: فيَقولونَ  آَدَم، فَيَأْتُونَ  الَجنَّةُ، لهمُ  تُْزلَفَ  حتَّى الُمْؤِمنُونَ  فَيَقُومُ  النَّاَس،

 ْستُ لَ  آَدَم، أبِيُكمْ  َخِطيئَةُ  إالَّ  الَجنَّةِ  ِمنَ  أْخَرَجُكمْ  وهلْ : فيَقولُ  الَجنَّةَ، لنا اْستَْفتِحْ 

 لَْستُ : إْبراِهيمُ  فيَقولُ : قالَ  هللاِ، َخلِيلِ  إْبراِهيمَ  اْبنِي إلى اْذهَبُوا ذلَك، بصاِحبِ 

ُ  َصلَّى ُموَسى إلى اْعِمُدوا وراَء، وراءَ  ِمن َخلِياًل  ُكْنتُ  إنَّما ذلَك، بصاِحبِ   هللاَّ

ُ  َكلََّمهُ  الذي وسلَّمَ  عليه ُ  َصلَّى ُموَسى فَيَأْتُونَ  تَْكلِيًما، هللاَّ : فيَقولُ  وسلََّم، عليه هللاَّ
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 َصلَّى ِعيَسى فيَقولُ  وُروِحِه، هللاِ  َكلَِمةِ  ِعيَسى إلى اْذهَبُوا ذلَك، بصاِحبِ  لَْستُ 

 ُ ًدا فَيَأْتُونَ  ذلَك، بصاِحبِ  لَْستُ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ ُ  َصلَّى ُمَحمَّ  فَيَقُومُ  وسلََّم، عليه هللاَّ

ِحُم، األمانَةُ  وتُْرَسلُ  له، فيُْؤَذنُ  راطِ  َجنَبَتَيِ  فَتَقُومانِ  والرَّ  فَيَُمر   وِشمااًل، يَِمينًا الصِّ

لُُكمْ  ي أْنتَ  بأَبِي: قُلتُ : قالَ  كاْلبَْرقِ  أوَّ  تََرْوا ألَمْ : قالَ  البَْرِق؟ َكَمرِّ  شيء   أي   وأُمِّ

؟ طَْرفَةِ  في ويَْرِجعُ  يَُمر   كيفَ  البَْرقِ  إلى يِح، َكَمرِّ  ثُمَّ  َعْين   الطَّْيِر، َكَمرِّ  ثُمَّ  الرِّ

جاِل، وَشدِّ  راطِ  علَى قائِم   ونَبِي ُكمْ  أْعمالُهُمْ  بِهمْ  تَْجِري الرِّ  َسلِّمْ  َربِّ : يقولُ  الصِّ

ُجلُ  يَِجيءَ  حتَّى الِعباِد، أْعمالُ  تَْعِجزَ  حتَّى َسلِّْم، ْيرَ  يَْستَِطيعُ  فال الرَّ  َزْحفًا، إالَّ  السَّ

راطِ  افَتَيِ ح وفي: قالَ   فََمْخُدوش   به، اُِمَرتْ  َمنِ  بأَْخذِ  َمأُْموَرة   ُمَعلَّقَة   َكاللِيبُ  الصِّ

 لََسْبُعونَ  َجهَنَّمَ  قَْعرَ  إنَّ  بيَِدهِ  هَُرْيَرةَ  أبِي نَْفسُ  والذي. النَّارِ  في وَمْكُدوس   ناج ،

 .َخِريفًا

 صحيح:  لمصدرا|  مسلم:  المحدث|  اليمان بن وحذيفة هريرة أبو:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  581: الرقم أو مسلم الصفحة

 .الشَّفاعةِ  ثبوتُ : الحديثِ  في --1

ِحمِ  األمانةِ  أمرِ  ِعظَمِ  بيانُ : وفيه --3  .والرَّ

تِ  في وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  شفاعةُ : وفيه --2  .هأمَّ

راطِ  ثبوتُ : وفيه --4  .الصِّ

راطِ  على المرورِ  في التَّفاُضلُ : وفيه --5  .الصِّ

 .له وجلَّ  عزَّ  هللاِ  بتكليمِ  السَّالمُ  عليه موسى فضيلةُ : وفيه --6

 المالكية، رأي في لبعضهم، وال الكتاب ألهل تعديل اآلية هذه في وليس --4

 األمانة، يؤّدي من فيهم وجدي المسلمين فّساق ألن ذلك إلى ذهب لمن خالفا

 وقبول العدالة فطريق عدوال، بذلك يكونون وال الكثير، المال على ويؤمن

 .والوديعة التعامل في المال في األمانة أداء عليه يدل ال الشهادة
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 بين واألمانات الحقوق أداء في التفريق مطلقا هللا شرع في يوجد وال --5

 اليهود أما مستحقه، بشخص صفته تتأثر ال مقدس، الحق ألن وغيره المؤمن

 .لذاته واجبا حقا بالعهد الوفاء يجعلوا فلم

ِ  َعلَى َويَقُولُونَ : تعالى قوله ودلّ  --6  ليس الكافر أن على يَْعلَُمونَ  َوهُمْ  اْلَكِذبَ  هللاَّ

 الذين الكفرة على ردّ  وفيه. كّذاب بأنه وصفه تعالى هللا ألن شهادته لقبول أهال

 .الشرع من ذلك ويجعلون وتحليله، هللا تحريم غير ويحللون يحّرمون

 نوعان : بالعهد الوفاء وإن--7

  نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال هللا عهد-1

 أجل من بل اإليمان، من واألمانات والعقود المعامالت في الناس وعهد-3

 لمحبته أهال ويجعله ربه، من العبد يقرب الذي وهو اإليمان، خصال

 . وانهورض

 خائن وإن. هللا عند له أثر فال بعينه شعب أو عنصر أو أمة إلى االنتساب أما-2

 المال آكل وإن المنافقين، زمرة في هو بل شيء، في التقوى من ليس العهد

 وسخطه، هللا غضب يستحق بالباطل

 الكبائر بقية مرتكبي من هللا عند أشدّ  األمانات وخائني العهد ناكثي وجزاء--2

 نقض مفسدة ألن الوالدين وعقوق الميسر ولعب الخمر وشرب والسرقة ناكالز

 .وأخطر أعظم وضررها شاملة، عامة العهد

 أن على المتقدمة وسلّم عليه هللا صلّى النبي وأحاديث اآلية هذه ودلت--11

 المحكوم علم إذا الظاهر بقضاء والباطن الحقيقة في المال يحلّ  ال الحاكم حكم

  بطالنه له

 أنا إنَّما : وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول قال: قالت سلمة أم عن األئمة ىرو

، تَْختَِصُمونَ  وإنَُّكمْ  بََشر   تِهِ  أْلَحنَ  يَكونَ  أنْ  بَْعَضُكمْ  ولََعلَّ  إلَيَّ  بَْعض ، ِمن بُحجَّ



178 
 

 فإنَّما ُخْذهُ يَأْ  فال شيئًا، أِخيهِ  َحقِّ  ِمن له قََضْيتُ  فَمن أْسَمُع، ما نَْحوِ  علَى فأْقِضي

 ( 2528 البخاري صحيح) . «  .النَّارِ  ِمنَ  قِْطَعةً  له أْقطَعُ 

 [29 آية( :0) عمران آل سورة: ]اليهود أكاذيب من -05

 ِمنَ  ُهوَ  َوما اْلِكتابِ  ِمنَ  لِتَْحَسبُوهُ  بِاْلِكتابِ  أَْلِسنَتَُهمْ  يَْلُوونَ  لَفَِريقاً  ِمْنُهمْ  َوإِنَّ 

ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َويَقُولُونَ  اْلِكتابِ  ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َوما َّللاَّ ِ  َعلَى َويَقُولُونَ  َّللاَّ  اْلَكِذبَ  َّللاَّ

 (29) يَْعلَُمونَ  َوُهمْ 

 التفسير 

 الكتاب، من ليس بما فينطقون ألسنتهم يميلون فريقاً  هؤالء من وإن - 72

 شئ، ىف منه هو وما الكتاب من السامع ليحسبه له، شبيها يكون أن محاولين

 على يكذبون بهذا وهم شئ فى الوحى من هو وما هللا عند من هذا أن ويَدَّعون

 .كاذبون أنهم يعلمون أنفسهم فى وهم هللا،

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 التوراة تحريف وهما والنصارى لليهود شنيعتين صفتين اآلية أثبتت--1

 واالفتراء والكذب أنفسهم، عند من ونهايكتب كتب ووضع وتأويلهما، واإلنجيل،

 . هللا على

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

: قالوا ِمنُكْم؟ َزنَى بَمن تَْفَعلُونَ  كيفَ : لهمْ  فَقَالَ  َزنَيَا، قدْ  واْمَرأَة   منهمْ  بَرُجل   وسلَّمَ 

ُمهُما ْجَم؟ التَّْوَراةِ  في تَِجُدونَ  ال: فَقَالَ  بُهَُما،ونَْضرِ  نَُحمِّ  فِيهَا نَِجدُ  ال: فَقالوا الرَّ

ِ  عبدُ  لهمْ  فَقَالَ  شيئًا،  َصاِدقِيَن، ُكْنتُمْ  إنْ  فَاْتلُوهَا بالتَّْوَراةِ  فَأْتُوا َكَذْبتُمْ : َساَلم   بنُ  هللاَّ

ُسهَا الذي ِمْدَراُسهَا فََوَضعَ  ْجمِ  آيَةِ  لَىع َكفَّهُ  منهمْ  يَُدرِّ  يَِدِه، ُدونَ  ما يَْقَرأُ  فَطَفِقَ  الرَّ

ْجِم، آيَةَ  يَْقَرأُ  واَل  وَراَءهَا وما ْجِم، آيَةِ  عن يََدهُ  فَنََزعَ  الرَّ ا هِذه؟ ما: فَقَالَ  الرَّ  فَلَمَّ

ْجِم، آيَةُ  هي: قالوا ذلكَ  َرأَْوا  َمْوِضعُ  َحْيثُ  ِمن قَِريبًا فَُرِجما بِهما فأَمرَ  الرَّ

 .الِحَجاَرةَ  يَقِيهَا َعلَْيهَا يَْحنِي َصاِحبَهَا فََرأَْيتُ  الَمْسِجِد، ِعْندَ  َجنَائِزِ ال
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1112: الرقم أو الصفحة

 المؤامرات، وأخس األفعال أسوأ عادة عنهما يصدر الصفتان وهاتان--3

 .البشرية حق في يمارسونه الذي والخداع والتدليس التضليل أنواع وأخطر

 أشَرفَ  يرُ النَّض َوكانَ  والنَّضيرُ  قَُرْيظةُ  كانَ : قالَ  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح 

 قتلَ  وإذا بِهِ  قتلَ  النَّضيرِ  منَ  رجاًل  قَُرْيظةَ  من رجل   قتلَ  إذا فَكانَ  قَُرْيظةَ  من

ا تمر   من وسق   بمائةِ  فوديَ  قَُرْيظةَ  من رجاًل  النَّضيرِ  منَ  رجل    النَّبي   بعثَ  فلمَّ

ُ  صلَّى  إلينا ادفعوهُ : قالواف قَُرْيظةَ  من رجاًل  النَّضيرِ  منَ  رجل   قتلَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  صلَّى النَّبي   وبينَُكمُ  بينَنا: فقالوا نقتلُهُ   َحَكْمتَ  َوإِنْ  فنَزلَت فأتوهُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 يَْبُغونَ  اْلَجاِهلِيَّةِ  أَفَُحْكمَ  نزلت ثمَّ  بالنَّفِس، النَّفسُ  والقسطُ  بِاْلقِْسطِ  بَْينَهُمْ  فَاْحُكمْ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1181: الرقم أو الصفحة

 .ظُْلم   من اليَهودُ  عليهِ  كان ما بيانُ : الَحديثِ  هذا وفي

 الى 28 اآليات( :0) عمران آل سورة] األنبياء على الكتاب أهل افتراء -33

90]                                         

ُ  يَهُ يُْؤتِ  أَنْ  لِبََشرٍ  كانَ  ما ةَ  َواْلُحْكمَ  اْلِكتابَ  َّللاَّ  ِعباداً  ُكونُوا لِلنَّاسِ  يَقُولَ  ثُمَّ  َوالنُّبُوَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  لِي  ُكْنتُمْ  َوبِما اْلِكتابَ  تَُعلُِّمونَ  ُكْنتُمْ  بِما َربَّانِيِّينَ  ُكونُوا َولِكنْ  َّللاَّ

 بِاْلُكْفرِ  أَيَأُْمُرُكمْ  أَْرباباً  َوالنَّبِيِّينَ  ئَِكةَ اْلَمال تَتَِّخُذوا أَنْ  يَأُْمَرُكمْ  َوال( 28) تَْدُرُسونَ 

 (90) ُمْسلُِمونَ  أَْنتُمْ  إِذْ  بَْعدَ 

 التفسير 

 العلم ويؤتيه الكتاب، عليه هللا ينزل لبشر سائغاً  وال معقوال كان وما - 72

 ولكن. هللا دون من يعبدوه أن الناس من يطلب أن هللا عن والتحدث النافع
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 بمقتضى خلقهم الذى لربهم خالصين يكونوا أن منهم يطلب أن والواقع المعقول

 .منه يدرسونه وما الكتاب علم من َعلَّمهم ما

 هللا، دون من أرباباً  النبيين أو المالئكة تجعلوا بأن يأمركم أن يمكن وال - 21

 وجوهكم ُمسلِّمين صرتم أن بعد به يأمركم أن المعقول من ليس كفر ذلك وإن

 .هلل

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 الناس يدعو ثم وحيه، على نبيا أو رسوال تعالى هللا يأتمن أن المستبعد من --1

 . له المؤتمن به كلفه بما عادة يقوم األمين فإن نفسه، عبادة إلى

 له، شريك ال وحده هللا عبادة نحو موّجهة األنبياء دعوة تكون وإنما --3

َ : قُلِ : تعالى قال اإلخالص، لبتتط والعبادة  الزمر] ِدينِي لَهُ  ُمْخلِصاً  أَْعبُدُ  هللاَّ

َ  لِيَْعبُُدوا إاِلَّ  أُِمُروا َوما :وقال[ 14/ 22 ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ / 22 البينة] ُحنَفاءَ  الدِّ

5. ] 

ُ  صلَّى النَّبي   كانَ  الزبير أبو المكي مسلم بن محمدوفي الصحيح عن   عليهِ  هللاَّ

الةِ  منَ  انَصرفَ  إذا وسلَّمَ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال يَقولُ  الصَّ  الملكُ  لَهُ  لَهُ  شريكَ  ال وحَدهُ  هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال قدير   شيء   كلِّ  على َوهوَ  الحمدُ  ولَهُ  ينَ  لَهُ  ُمخلِصينَ  هللاَّ  كِرهَ  ولَو الدِّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال الحَسنِ  والثَّناءِ  والفَضلِ  النِّعمةِ  أَْهلُ  الكافِرونَ  ينَ  لَهُ  ُمخلِصينَ  هللاَّ  الدِّ

 الكافرونَ  كِرهَ  ولَو

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الزبير أبو المكي مسلم بن محمد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5102: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح

يَّةُ : الَحديثِ  وفي  هللاُ  صلَّى النَّبي   َدَخلَ  كما طاعة ، إلى طاعة   ِمنْ  الد خولِ  أهمِّ

الةِ  ِمنَ  وسلَّم عليه ْكرِ  إلى الصَّ  .الذِّ
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 يستدعي الشريعة أسرار وفهم والفقه الصحيح العلم أن على اآلية ودلّت --2

 هابه ومن هابه، هللا عرف من ألن الشرعية التكاليف والتزام والطاعة العمل

 .باهلل سالنا أعلم يكون والنبوة والحكم الكتاب هللا آتاه ومن أمره، امتثل

 هللا، أمام االعتبار ساقط فهو بها العمل وترك الشريعة علوم تعلم فمن --4

 .وفساده وهالكه ضالله على وحجة عليه، وباال علمه وكان

 يَْوًما بَاِرًزا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   كانَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  َماُن؟اإلي ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  لِلنَّاِس،  وَماَلئَِكتِِه، باهللَّ

 تَْعبُدَ  أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه،

،َ اَلةَ، وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللاَّ َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الصَّ  وتَُصومَ  ةَ،الَمْفُروضَ  الزَّ

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ   فإنَّه تََراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  السَّاَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك،  وَسأُْخبُِركَ  السَّ

 البُْنيَاِن، في البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َربَّهَا، َمةُ األ ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن

ُ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال َخْمس   في َ  إنَّ : }وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   تاََل  ثُمَّ  هللاَّ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ

اَعةِ  وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُمَّ  اآليَةَ،[ 24: لقمان{ ]السَّ  هذا: فَقالَ  شيئًا، يََرْوا لَمْ فَ  ُرد 

 .ِدينَهُمْ  النَّاسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ 

 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 داللة   الحديثِ  وفي --5

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

: تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشك لِ  على داللة   أيًضا وفيه --3

 [.17: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا لَهَا فَتََمثَّلَ }

 على يبعث ال الذي والعلم م،بالعل بالعمل إال يكون ال هللا إلى والتقرب --5

 الفطرة، دين واإلسالم اإلسالم، مع يتنافى والكفر. صحيحا علما يعدّ  ال العمل

   .األنبياء جميع دين: القرآن عرف في وهو
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 آل سورة] باإليمان وأمرهم بعضا بعضهم بتصديق األنبياء ميثاق -00

                                      [90 الى 95 اآليات( : 0) عمران

ُ  أََخذَ  َوإِذْ   َرُسولٌ  جاَءُكمْ  ثُمَّ  َوِحْكَمةٍ  ِكتابٍ  ِمنْ  آتَْيتُُكمْ  لَما النَّبِيِّينَ  ِميثاقَ  َّللاَّ

 إِْصِري ذلُِكمْ  َعلى َوأََخْذتُمْ  أَأَْقَرْرتُمْ  قالَ  َولَتَْنُصُرنَّهُ  بِهِ  لَتُْؤِمنُنَّ  َمَعُكمْ  لِما ُمَصدِّقٌ 

اِهِدينَ  ِمنَ  َمَعُكمْ  َوأَنَا فَاْشَهُدوا قالَ  أَْقَرْرنا قالُوا  ذلِكَ  بَْعدَ  تََولَّى فََمنْ ( 95) الشَّ

ِ  ِدينِ  أَفََغْيرَ ( 90) اْلفاِسقُونَ  ُهمُ  فَأُولئِكَ   السَّماواتِ  فِي َمنْ  أَْسلَمَ  َولَهُ  يَْبُغونَ  َّللاَّ

 (90) يُْرَجعُونَ  َوإِلَْيهِ  َوَكْرهاً  طَْوعاً  َواأْلَْرضِ 

 التفسير 

 أنزل نبى كل على والميثاق العهد أخذ هللا أن: النبى أيها - لهم واذكر - 21

 ليْؤِمنُنَّ  دعوتهم دعوته توافق رسول جاءه إذا أنه النافع، العلم وآتاه الكتاب عليه

 على وشهدوا به وأقروا العهد، بذلك نبى كل من اإلقرار وأخذ. وينصرنَّه به

 اإليمان عليهم يوجب العهد ذلك أن ممهمأل وبلغوه عليهم، هللا وشهد أنفسهم

 وينصروه به يؤمنوا أن أممهم على فحق يدركوه، لم وإن أدركوه إن والنصرة

 .أنبياؤهم به التزم لما واتباعاً  وفاء

 الفاسق فهو المؤكد، الميثاق هذا بعد بالنبى اإليمان عن أعرض فمن - 23

 .رهموآخ أولهم باألنبياء الكافر هللا، شرع عن الخارج

 - هللا دين - وحده - وهو األنبياء دين وهو محمد دين غير ديناً  أيطلبون - 22

 أو واالختيار، باإلرادة طوعاً  واألرض السموات فى من كل له خضع الذى

 . كله؟ الخلق يرجع - وحده - وإليه والتكوين، بالخلق كرهاً 

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 بعضهم ويأمر بعضا، بعضهم يصدق أن األنبياء ميثاق ىتعال هللا أخذ--1

  بالتصديق، النصرة معنى فذلك بعضا،



183 
 

 إن وينصروه والسالم الصالة عليه بمحمد يؤمنوا أن: الميثاق بنود ومن--3

 .أممهم على الميثاق بذلك يأخذوا أن وأمرهم أدركوه،

ابِهِ  قالَ  َمْرَوانَ  أنَّ وفي  الصحيح   لَئِنْ : فَقُلْ  َعبَّاس ، اْبنِ  إلى َرافِعُ  يا اْذهَبْ : لِبَوَّ

بًا، يَْفَعلْ  لَمْ  بما يُْحَمدَ  أنْ  وأََحبَّ  أُوتَِي، بما فَِرحَ  اْمِرئ   ُكل   كانَ  بَنَّ  ُمَعذَّ  لَنَُعذَّ

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبي   َدَعا إنَّما ولِهِذه لَُكمْ  وما: َعبَّاس   ابنُ  فَقالَ  أْجَمُعوَن،

 إلَْيِه، اْستَْحَمُدوا قَدِ  أنْ  فأَرْوهُ  بَغْيِرهِ  وأَْخبَُروهُ  إيَّاهُ، فََكتَُموهُ  شيء   عن فََسأَلَهُمْ  يَهُودَ 

: َعبَّاس   ابنُ  قََرأَ  ثُمَّ  ِكْتَمانِِهْم، ِمن أُوتُوا بما وفَِرُحوا َسأَلَهُْم، فِيما عْنه أْخبَُروهُ  بما

ُ  أَخذَ  َوإِذْ }  أتَْوا بما يَْفَرُحونَ : }قَْولِهِ  حتَّى َكذلكَ { الِكتَابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ِميثَاقَ  هللاَّ

 {يَْفَعلُوا لَمْ  بما يُْحَمُدوا أنْ  ويُِحب ونَ 

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

 وقال[ صحيحه في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  1129: الرقم أو الصفحة

 ابن عن الحجاج أخبرنا مقاتل ابن حدثنا. جريج ابن عن الرزاق بدع تابعه: 

 أخبره أنه عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن مليكة أبي ابن أخبرني جريج

 ...بهذا مروان أن

 يؤمنوا أن إال عليهم فما وسلّم، عليه هللا صلّى محمد الرسول جاءهم ثم--2

 من كانوا إن األنبياء، على العظيم للميثاق تنفيذا دعوته، ويؤيدوا برسالته

 ألن السابقين األنبياء لرساالت مصّدق وألنه المؤكد، بالعهد ووفاء أتباعهم،

 الميثاق بموجب بعضهم على شهدوا قد وهم االستحالف، معنى في الميثاق أخذ

 .به جميعا عليهم هللا وشهد

 .الكتاب أوتي من حكم في فهو الكتاب يؤت لم ومن--4

 عليه هللا صلّى محمد بها جاء التي اإلسالم رسالة اتباع عن أعرض ومن--5

 هللا بوحدانية اإليمان عن أممهم غير من أو األنبياء أمم من وتولى وسلّم،

 دائرة عن الخارجون هم فأولئك الميثاق، أخذ بعد األنبياء، خاتم رسالة وبصدق

 .هللا طاعة عن المتمردين الكفار مع المصنّفون اإليمان،
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 هذهِ  عن سأل الخطَّاب بن عمرَ  أنَّ  الجهني يسار بن مسلموفي الصحيح عن   

 اآليةَ، القعنبي   قرأ:  قال{  ظُهُوِرِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  بَنِي ِمنْ  َرب كَ  أََخذَ  َوإِذْ : }  اآليةِ 

 هللاِ  رسولُ  فقال عنها ُسئل وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  سمعتُ :  عمرُ  فقال

 بيمينِه، ظهَره مسح ثم آدَم، خلق وجل عز هللاَ  إنَّ :  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى

 ثم يعملون، الجنةِ  أهلِ  وبعمل للجنةِ  هؤالءِ  خلقتُ :  فقال ذريةً، منه رجفاستخ

 النارِ َِ  أهل وبعمل للنارِ  هؤالءِ  خلقتُ :  فقال ذريةً، منه فاستخرج ظهَره مسح

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال ؟ العملُ  ففيمَ  هللاِ، رسولَ  يا:  رجل   فقال.  يعملون

 حتى الجنةِ  أهلِ  بعملِ  استعمله للجنةِ  العبدَ  خلق إذا وجل عز هللاَ  إنَّ  وسلَّمَ  عليهِ 

 للنارِ  العبدُ  ُخلق وإذا الجنةَ، به فيدخله الجنةِ  أهلِ  أعمالِ  من عمل   على يموت

 به فيدخلُه النارِ  أهلِ  أعمالِ  من عمل   على يموتُ  حتى النارِ  أهلِ  بعملِ  استعمله

 النارَ 

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الجهني يسار بن مسلم:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1200: الرقم أو الصفحة داود

 يُعلِّقُ  من على والرد   الَعمَل، يُنافِي ال بالقَدرِ  اإليمانَ  أنَّ : الحديثِ  وفي --5

 .والشَّرِّ  الخيرِ  َمعرفةِ  إلى وهَداه اإلنسانَ  َخلَق هللاَ  ألنَّ  ؛عليه تَْقصيَره

 كِمثلِه ليس ُسبحانَه؛ وكمالِه بذاتِه تَليقُ  وهي يَمينًا، تعالى هللِ  أنَّ  إثباتُ : وفيه --3

 البَصيرُ  السَّميعُ  وهو شيء  

 واألرض، السموات أهل لحكمه خضع وقد! هللا؟ دين غير يطلبون أهم--6

 .عنه يخرج أن يقدر ال ما على مجبول ألنه مستسلم منقاد هو مخلوق وكل

ُ  لَيَقُولُنَّ  َخلَقَهُْم، َمنْ  َسأَْلتَهُمْ  َولَئِنْ : تعالى قوله نظير اآلية وهذه  الزخرف] هللاَّ

رَ  َواأْلَْرَض، السَّماواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلتَهُمْ  َولَئِنْ : وقوله[ 27/ 42  الشَّْمسَ  َوَسخَّ

ُ  لَيَقُولُنَّ  ،َواْلقََمرَ   [ .35/ 21 لقمان] هللاَّ

كُ  شيء   بأيِّ  وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي .  ؟ أمامةَ  أبا يا شفَتَيكَ  تحرِّ

 ِذكِرك من وأفضلَ  بأكثرَ  أُخبُركَ  أال:  فقال!  هللاِ  رسولَ  يا هللاَ  أذكرُ :  فقلتُ 
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 ما عَددَ  هللاِ  سبحان: )  تقولُ :  قال!  هللاِ  رسولَ  يا بلى:  قلتُ .  ؟ والنَّهارِ  باللَّيلِ 

[ والسماءِ ] األرضِ  في ما عَددَ  هللاِ  سبحان ، خلَق ما ِمْلءَ  هللاِ  سبحان ، خلق

 ، كتابُه أحصى ما عَددَ  هللاِ  سبحان ، والسماءِ  األرضِ  في ما ِمْلءَ  هللاِ  سبحان

 ِمْلءَ  هللاِ  حانَ سب ، شيء   كلِّ  عددَ  هللاِ  سبحان ، كتابُه أحصى ما ِمْلءَ  هللاِ  سبحان

 ما عَددَ  هلل والحمدُ  ، خلَق ما ِمْلءَ  هلل والحمدُ  ، خلق ما عددَ  هللِ  الحمدُ  ، شيء   كلِّ 

 عَددَ  هللِ  والحمدُ  ، والسماءِ  األرضِ  في ما ِمْلءَ  هلل والحمدُ  ، والسماءِ  األرضِ  في

 ، شيء   كلِّ  َددَ ع هللِ  والحمدُ  ، كتابُه أحصى ما ِمْلءَ  هلل والحمدُ  ، كتابُه أحصى ما

 ( . شيء   كلِّ  ِمْلءَ  هللِ  والحمدُ 

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5121: الرقم أو الصفحة

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(00589) أحمد أخرجه:  التخريج

(( والترهيب الترغيب)) في كما في دنياال أبي وابن مختصراً؛( 8881)

 له واللفظ( 0/092) للمنذري

ْكرَ  أنَّ : الحديثِ  وفي ْكرِ  من وثوابًا ثَناءً  أْعظمُ  َعفَ الُمضا الذِّ  كان ولو الُمْفَرِد، الذِّ

 والنَّهارِ  اللَّْيلِ  ِطيلَةَ 

 :والخالصة

  له، واإلخالص هلل االنقياد هو الحق الدين إن  --1

  العامة، أصولها في واحدة ومللهم األنبياء رساالت وإن واحد، هللا دين وإن --3

 دعوته، ويؤيد بعضا بعضهم وينصر بعضا بعضهم يكمل األنبياء وإن --2

ت   إخوة   األنبياءُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  دينُهم و ، شتًّى أمهاتُهم ، لََعالَّ

 إنه و ، نبي   بينه و بيني ليس]  ألنه مريمَ  ابنِ  بعيسى الناسِ  أولى أنا و ، واحد  

 بين ، ضِ البيا و الُحمرةِ  إلى ، مربوع   رجل   ، فاعَرفوه رأيتُموه فإذا ، نازل  

َرتَينِ   اإلسالمِ  على الناسَ  فيقاتِلُ  ، بلل   يُِصْبه لم إن و ، يقطُرُ  رأَسه كأنَّ  ، ُمُمصَّ
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 زمانه في هللاُ  يُهلِكُ  و ، الجزيةَ  يََضعُ  و ، الخنزيرَ  يقتُلُ  و ، الصليبَ  فيَُدق   ،

الَ  المسيحَ  هللاُ  يُهلِكُ  و ، اإلسالمَ  إال كلَّها الِملَلَ   األرضِ  في األَمنَةُ  تقعُ و]  ، الدَّجَّ

 يلعب و ، الغنمِ  مع الذئابُ  و ، البقرِ  مع النِّمارُ  و ، اإلبلِ  مع األُسودُ  ترتَعُ  حتى

هم ال بالحيَّاتِ  الصبيانُ   ، يُتوفَّى ثم ، سنةً  أربعين األرضِ  في فيمكث ،[  تَُضر 

 المسلمون عليه فيُصلِّي

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

 |   صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0590: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 8200) وأحمد ،(1001) داود أبو أخرجه:  التخريج

 الكريم، لوجهه مذعنون وحدانيته،ب مؤمنون هلل عبيد جميعا وهم  --4

  األكمل، الوجه على رسالتهم أّدوا وقد حنفاء، الدين له مخلصون

 اختالف دون سنتهم، على والسير منهجهم، التزام إال البشرية على وما --5

 وحكمة، كتاب من عندهم وبما بالموروثات، تمسك وال معاداة، وال نزاع وال

 األخيرة، صورته في اإلسالم في لسماوية الرساالت ا كل انصبّت فقد  --6

 وسلّم، عليه هللا صلّى محمد رسالة حكم في األحكام كل وانصهرت  --7

 ومهيمنا السماوية الكتب من تقدمه وما يديه بين لما مصّدقا القرآن وكان  --2

 عليها،

 في من له أسلم الذي له شريك ال وحده هللا عبادة هو: الواحد هللا ودين  --2

 قال كما كارهين، أو طائعين فيهما من له استسلم أي واألرض، سمواتال

ِ : تعالى [ 15/ 12 الرعد] َوَكْرهاً  طَْوعاً  َواأْلَْرضِ  السَّماواتِ  فِي َمنْ  يَْسُجدُ  َوهلِلَّ

ُ  َخلَقَ  ما إِلى يََرْوا أََولَمْ : وقال  مائِِل،َوالشَّ  اْليَِمينِ  َعنِ  ِظاللُهُ، يَتَفَيَُّؤا َشْيء   ِمنْ  هللاَّ

داً  ِ، ُسجَّ ِ  داِخُروَن، َوهُمْ  هلِلَّ  دابَّة ، ِمنْ  اأْلَْرضِ  فِي َوما السَّماواتِ  فِي ما يَْسُجدُ  َوهلِلَّ

 يُْؤَمُرونَ  ما َويَْفَعلُونَ  فَْوقِِهْم، ِمنْ  َربَّهُمْ  يَخافُونَ  يَْستَْكبُِروَن، ال َوهُمْ  َواْلَمالئَِكةُ،

 هلل، وقالبه بقلبه تسلممس فالمؤمن[ 51 -42/ 16 النحل]
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 وال يخالف ال الذي العظيم والسلطان بالقهر كرها، هلل مستسلم والكافر  --11

 .يمانع

أْمِ  إلى َخَرجَ  نُفَْيل   بنِ  َعْمِرو بنَ  َزْيدَ  أنَّ  وفي الصحيح  عن عبد َّللا بن عمر  الشَّ

يِن، َعنِ  يَْسأَلُ   إنِّي: فَقالَ  ِدينِِهْم، عن فََسأَلَهُ  ودِ اليَهُ  ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ويَْتبَُعهُ، الدِّ

 ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا علَى تَُكونُ  ال: فَقالَ  فأْخبِْرنِي، ِدينَُكْم، أِدينَ  أنْ  لََعلِّي

ِ، َغَضبِ  ِ، َغَضبِ  ِمن إالَّ  أفِر   ما َزْيد   قالَ  هللاَّ ِ  َغَضبِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللاَّ  شيئًا هللاَّ

 َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدل نِي فَهلْ  أْستَِطيُعهُ  وأنَّى ًدا،أبَ 

 يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا، يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: َزْيد   قالَ 

َ، إالَّ   علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ، فََذَكرَ  النََّصاَرى ِمنَ  ًماَعالِ  فَلَقِيَ  َزْيد   فََخَرجَ  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  تَأُْخذَ  حتَّى ِدينِنَا ِ، لَْعنَةِ  ِمن إالَّ  أفِر   ما: قالَ  هللاَّ  أْحِملُ  واَل  هللاَّ

ِ، لَْعنَةِ  ِمن  غيِرِه، علَى تَُدل نِي لْ فَه أْستَِطيعُ  وأنَّى أبًَدا، شيئًا َغَضبِهِ  ِمن واَل  هللاَّ

 يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إالَّ  أْعلَُمهُ  ما: قالَ 

َ، إالَّ  يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِيًّا، واَل  يَهُوِديًّا ا هللاَّ  عليه إْبَراِهيمَ  في قَْولَهُمْ  َزْيد   َرأَى فَلَمَّ

ا َرَج،خَ  السَّاَلمُ   إْبَراِهيَم، ِدينِ  علَى أنِّي أْشهَدُ  إنِّي اللَّهُمَّ : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  بََرزَ  فَلَمَّ

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

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0902: الرقم أو الصفحة

 اآليات( :0) عمران آل سورة] اإلسالم دين وقبول األنبياء بكل ناإليما -34

                                [91 الى 91

ِ  آَمنَّا قُلْ   َوإِْسحاقَ  َوإِْسماِعيلَ  إِْبراِهيمَ  َعلى أُْنِزلَ  َوما َعلَْينا أُْنِزلَ  َوما بِاَّللَّ

قُ  ال َربِِّهمْ  ِمنْ  َوالنَّبِيُّونَ  َوِعيسى ُموسى أُوتِيَ  َوما َواأْلَْسباطِ  َويَْعقُوبَ   بَْينَ  نُفَرِّ

ْسالمِ  َغْيرَ  يَْبتَغِ  َوَمنْ ( 91) ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َونَْحنُ  ِمْنُهمْ  أََحدٍ   ِمْنهُ  يُْقبَلَ  فَلَنْ  ِديناً  اإْلِ

 (91) اْلخاِسِرينَ  ِمنَ  اآْلِخَرةِ  فِي َوُهوَ 

 التفسير



188 
 

ْقنا يقولوا بأن معه ومن نبيه مرفأ والرسالة، األلوهية وحدة هللا أكد -24  صدَّ

 القرآن من علينا هللا أنزل بما وآمنا رسله، ومرسل وحده، المعبود باهلل

له وما والشريعة،  وإسحاق وإسماعيل إبراهيم على وشرائع كتب من نزَّ

 التوراة من موسى على هللا أنزل وما عشر، اإلثنى األسباط وأوالده ويعقوب

 أحد بين اإليمان فى فرق ال النبيين سائر على أنزل اوم اإلنجيل، من وعيسى

 .هلل وجهنا أسلمنا قد بذلك ونحن. منهم

ُ  َصلَّى) محمد مبعث بعد يطلب فمن -25  دين غير وشريعة ديناً ( َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 من جزائه دار فى هللا عند وهو ذلك، منه هللا يرضى فلن وشريعته اإلسالم

 .األليم العذاب فاستوجبوا مأنفسه خسروا الذين

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :شيئين من نابع اإلسالم شريعة خلود إن

 تفرقة دون ورساالتهم، وبكتبهم األنبياء بكل المطلق الشامل اإليمان -أولهما 

 كتاب وبكل أرسل، نبي بكل يؤمنون األمة هذه من فالمؤمنون منهم، أحد بين

 وبكل هللا، عند من أنزل بما يصدقون هم بل ذلك، من بشيء كفروني ال أنزل،

 .هللا بعثه نبي

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

، ْحَمنِ  عبدِ  بنُ  وُحَمْيدُ  أنا فاْنطَلَْقتُ  الُجهَنِي  ْيِن، الِحْميَِري   الرَّ  ْيِن،ُمْعتَِمرَ  أوْ  حاجَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  أْصحابِ  َمن أَحًدا لَقِينا لو: فَقُْلنا ا فََسأَْلناهُ  وسلََّم، عليه هللاَّ  َعمَّ

 الَمْسِجَد، داِخاًل  الَخطَّابِ  بنِ  ُعَمرَ  بنُ  هللاِ  عبدُ  لنا فَُوفِّقَ  القََدِر، في هَُؤالءِ  يقولُ 

 صاِحبِي أنَّ  فَظَنَْنتُ  ِشمالِِه، عن واآلَخرُ  يَِمينِِه، عن أَحُدنا وصاِحبِي أنا فاْكتَنَْفتُهُ 

، الَكالمَ  َسيَِكلُ  ْحَمنِ  عبدِ  أبا: فَقُلتُ  إلَيَّ  القُْرآَن، يَْقَرُؤونَ  ناس   قِبَلَنا ظَهَرَ  قدْ  إنَّه الرَّ

، األْمرَ  وأنَّ  قََدَر، ال أنْ  يَْزُعُمونَ  وأنَّهُمْ  َشأْنِِهْم، ِمن وَذَكرَ  الِعْلَم، ويَتَقَفَُّرونَ   أُنُف 

 يَْحلِفُ  والذي ِمنِّي، بَُرآءُ  وأنَّهُمْ  منهْم، بَِريء   أنِّي فأْخبِْرهُمْ  أُولَئِكَ  لَقِيتَ  فإذا: قالَ 

ُ  قَبِلَ  ما فأْنفَقَهُ  َذهَبًا، أُُحد   ِمْثلَ  ألََحِدِهمْ  أنَّ  لو ُعَمرَ  بنُ  هللاِ  عبدُ  به  حتَّى منه هللاَّ

 َرسولِ  ِعْندَ  نَْحنُ  بْينَما: قالَ  الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  أبِي ثَنيحدَّ : قالَ  ثُمَّ  بالقََدِر، يُْؤِمنَ 
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ُ  َصلَّى هللاِ  ، ذاتَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  َشِديدُ  الثِّياِب، بَياضِ  َشِديدُ  َرُجل   علْينا طَلَعَ  إذْ  يَوم 

َعِر، َسوادِ  فَِر، أثَرُ  عليه يَُرى ال الشَّ ، ِمنَّا يَْعِرفُهُ  وال السَّ  النبيِّ  إلى َجلَسَ  حتَّى أَحد 

ُ  َصلَّى : َوقالَ . فَِخَذْيهِ  علَى َكفَّْيهِ  وَوَضعَ  ُرْكبَتَْيِه، إلى ُرْكبَتَْيهِ  فأْسنَدَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

دُ  يا ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فقالَ  اإلْسالِم، َعنِ  أْخبِْرنِي ُمَحمَّ  أنْ  اإلْسالمُ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

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

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

قُهُ، يَْسأَلُهُ، له فََعِجْبنا: قالَ  َصَدْقَت،: قالَ  : قالَ  اإليماِن، َعنِ  بِْرنِيفأخْ : قالَ  ويَُصدِّ

ِ، تُْؤِمنَ  أنْ   َخْيِرهِ  بالقََدرِ  وتُْؤِمنَ  اآلِخِر، واْليَومِ  وُرُسلِِه، وُكتُبِِه، وَمالئَِكتِِه، باهللَّ

ِه، َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحساِن، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  َصَدْقَت،: قالَ  وَشرِّ  تَراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ

اَعِة، َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  يَراَك، فإنَّه تَراهُ  نْ تَكُ  لَمْ  فإنْ   َعْنها الَمْسُؤولُ  ما: قالَ  السَّ

ائِلِ  ِمنَ  بأَْعلَمَ   تََرى وأَنْ  َربَّتَها، األَمةُ  تَلِدَ  أنْ : قالَ  أماَرتِها، عن فأْخبِْرنِي: قالَ  السَّ

 فَلَبِْثتُ  اْنطَلَقَ  ثُمَّ : قالَ  بُْنياِن،ال في يَتَطاَولُونَ  الشَّاءِ  ِرعاءَ  العالَةَ  الُعراةَ  الُحفاةَ 

ائُِل؟ َمنِ  أتَْدِري ُعَمرُ  يا: لِي قالَ  ثُمَّ  َملِيًّا، ُ : قُلتُ  السَّ  فإنَّه: قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ

 .ِدينَُكمْ  يَُعلُِّمُكمْ  أتاُكمْ  ِجْبِريلُ 

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

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

 .الَخمسةِ  اإلْسالمِ  أركانِ  بَيانُ  :الَحديثِ  في --5

تَّةِ  اإليمانِ  أركانِ  بَيانُ : وفيه --3  .السِّ

 .وَغيِره التَّواُضعِ  ِمنَ  الِعلمِ  طالِبِ  آدابِ  بَعضِ  بَيانُ : وفيه --2

ائِلُ  به يَْنتَفِعُ  الِعلمَ  وأنَّ  الِعلِم، بَركةِ  على َدليل  : وفيه --4  .والُمجيبُ  السَّ

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

حابةِ  أدبِ  ُحسنِ  بَيانُ : وفيه --6  .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللا َرسولِ  مع الصَّ
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 عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  على السَّالمُ  عليه ِجْبِريلَ  نُزولِ  أْحوالِ  بَيانُ : وفيه --7

 .وسلَّم

لَفُ  عليه كان ما بَيانُ : وفيه --2  .البَِدعِ  إْنكارِ  منْ  السَّ

نَّةِ  ألهلِ  الُمخالِفَةِ  الفَِرقِ  بَعضِ  بَيانُ : وفيه --2  .كالقََدِريَّةِ  والَجماَعةِ  الس 

 منهجه والتزام لطاعته، واالنقياد ووحدانيته، هللا بوجود اإليمان -وثانيهما

 أساس وجعله لعباده، ارتضاه الذي الرسل ودين األنبياء، شرع وهو وشرعه،

 ما سوى آخر طريقا سلك فمن المعاد، يوم به النجاة وطريق إليه، االحتكام

 أنفسهم، خسروا الذين من وكان اآلخرة، في قطعا منه يقبل فلن هللا، شرعه

 .لهم المفيد غير في حياتهم وأضاعوا

ت   إخَوة   األنبياءُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة هاتُهم واِحد ، ِدينُهم: لَعالَّ  وأُمَّ

، وبَينَه بَيني يَُكنْ  لم أِلنَّه َمريَم، ابنِ  بعيسى النَّاسِ  أْولى وأنا َشتَّى،  وإنَّه نَبي 

،  َسْبط   والبَياِض، الُحمرةِ  إلى َمربوع   َرُجل   فإنَّه فاْعِرفوه، رأَيتُموه فإذا ناِزل 

، يُِصْبه لم وإنْ  يَقطُُر، َرأَسه كأنَّ  رَ  بَينَ  بَلَل  ليَب، فيَكِسرُ  تَْيِن،ُمَمصَّ  ويَقتُلُ  الصَّ

 َغيرَ  ُكل ها، الِملَلُ  َزمانِه في تَهلِكَ  حتى الِملََل، ويُعطِّلُ  الِجزيةَ، ويََضعُ  الِخنزيَر،

الَ  الَمسيحَ  َزمانِه في هللاُ  ويُهلِكُ  اإلسالِم، اَب، الدَّجَّ  األرِض، في األَمنَةُ  وتَقَعُ  الَكذَّ

ئابُ  البَقَِر، مع والن مورُ  َجميًعا، َسدِ األ مع اإلبِلُ  تَرتَعَ  حتى  ويَلَعبَ  الَغنَِم، مع والذِّ

بيانُ   أنْ  هللاُ  شاءَ  ما فيَمُكثُ  بَْعًضا، بَعُضهم يَُضر   ال بالَحيَّاِت، والِغْلمانُ  الصِّ

 .ويَدفِنونه الُمسلِمونَ  عليه فيَُصلِّي يُتََوفَّى ثم يَمُكَث،

 المسند تخريج:  المصدر|  األرناؤوط عيبش:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  8200: الرقم أو الصفحة

 باختالف( 1001) داود وأبو مختصراً،( 0110) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 8200) وأحمد يسير،
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 الى 92 اآليات( :0) عمران آل سورة] التوبة حيث من الكفار أنواع -01

85] 

ُ  يَْهِدي َكْيفَ  ُسولَ  أَنَّ  َوَشِهُدوا إِيمانِِهمْ  بَْعدَ  َكفَُروا قَْوماً  َّللاَّ  َوجاَءُهمُ  َحقٌّ  الرَّ

ُ  اْلبَيِّناتُ  ِ  لَْعنَةَ  َعلَْيِهمْ  أَنَّ  ُهمْ َجزاؤُ  أُولئِكَ ( 92) الظَّالِِمينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي ال َوَّللاَّ  َّللاَّ

 ُهمْ  َوال اْلَعذابُ  َعْنُهمُ  يَُخفَّفُ  ال فِيها خالِِدينَ ( 92) أَْجَمِعينَ  َوالنَّاسِ  َواْلَمالئَِكةِ 

َ  فَإِنَّ  َوأَْصلَُحوا ذلِكَ  بَْعدِ  ِمنْ  تابُوا الَِّذينَ  إاِلَّ ( 99) يُْنظَُرونَ   َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َّللاَّ

 ُهمُ  َوأُولئِكَ  تَْوبَتُُهمْ  تُْقبَلَ  لَنْ  ُكْفراً  اْزداُدوا ثُمَّ  إِيمانِِهمْ  بَْعدَ  َكفَُروا الَِّذينَ  إِنَّ ( 98)

الُّونَ   ِمْلءُ  أََحِدِهمْ  ِمنْ  يُْقبَلَ  فَلَنْ  ُكفَّارٌ  َوُهمْ  َوماتُوا َكفَُروا الَِّذينَ  إِنَّ  (80) الضَّ

 (85) ناِصِرينَ  ِمنْ  لَُهمْ  َوما أَلِيمٌ  َعذابٌ  لَُهمْ  كَ أُولئِ  بِهِ  اْفتَدى َولَوِ  َذَهباً  اأْلَْرضِ 

 التفسير 

 ذلك، على األدلة وجاءتهم حق، الرسول بأن شهدوا قوماً  يوافق ال هللا إن  -26

 يوفق ال وهللا منهم، ظلماً  ذلك فكان وبمعجزاته، به، كفروا ذلك بعد ثم

 .الظالمين

 صفوة ولعنة ولعنته، عليهم، هغضب استحقاق هللا عند عقوبتهم أولئك - 27

 .وبشر مالئكة من جميعاً  الخلق

 يمهلون هم وال العذاب، عنهم يخفف وال اللعنة، تفارقهم ال - 22

 ما وأزالوا الصالح أهل فى ودخلوا ذنوبهم، عن أقلعوا الذين لكن - 22

 صفتان والرحمة المغفرة ألن ذنوبهم، برحمته لهم يغفر تعالى هللا فإن أفسدوا،

 .العلية ذاته صفات نم

 اإليمان، على االستمرار شرطهما بالغفران والرحمة التوبة قبول وإن  -21

 جحوداً  الردة بهذه ويزدادون والتصديق، اإلذعان بعد الحق يجحدون فالذين

 أن يمكن ال ألنها توبتهم - وتعالى سبحانه هللا يقبل لن للمؤمنين، وإيذاء وفساداً 

 .عنه منصرفين الحق عن بعيدين بعملهم صاروا وقد خالصة، صادقة تكون
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 وهم حتى عليه واستمروا له يذعنوا ولم الحق جحدوا الذين وإن - 21

 - وتعالى سبحانه - هللا عذاب من نفسه يفتدى أن أحدهم يستطيع لن جاحدون،

 استطاع، إن الذهب من األرض يمأل ما له فدية يقدمه الذى كان ولو شيئاً،

 .اإليالم دشدي مؤلم وعذابهم

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 وقبولهم الكفر على بقائهم بحسب ثالثة أصناف إلى الكفار اآليات صنفت -1

 .واقعي صريح تصنيف وهو اإليمان،

  مقيما دام ما هللا يهديه ال الظلم على مقيما ظالما وكان إسالمه، بعد كفر فمن--1

 غضب استحقاق هو شديد جزاء وله اإلسالم، ىعل يقبل وال وظلمه، كفره على

 تأجيل وال العذاب، من لشيء تخفيف دون جهنم، نار في والخلود وسخطه، هللا

 . ما لمعذرة له

 والرحمة المغفرة فباب أفسدوا، ما وأصلحوا وتابوا، هؤالء أسلم إذا فأما--3

 تاب ثم عاصيا مسلما كان لمن باألولى أيضا مفتوح الباب وهذا. لهم مفتوح

 .هلل عمله وأخلص وأصلح

 ارتدَّ  ثمَّ  أسلمَ  األنصارِ  منَ  رجل   كانَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

ْركِ  ولحقَ  ِ  رسولَ  لي سلوا قوِمهِ  إلى فأرسلَ  تندَّمَ  ثمَّ  بالشِّ ُ  صلَّى هللاَّ  عليهِ  هللاَّ

ِ  رسولِ  إلى قوُمهُ  فجاءَ  توبة   من لي هل وسلَّمَ  ُ  صلَّى هللاَّ  إنَّ  فقالوا وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  يَْهِدي َكْيفَ  فنزلَت توبة   من لَهُ  هل نسألَكَ  أن أمرنا وإنَّهُ  نِدمَ  قد فالنًا  قَْوًما هللاَّ

 فأسلمَ  إليهِ  فأرسلَ  َرِحيم   َغفُور   قولِهِ  إلى إِيَمانِِهمْ  بَْعدَ  َكفَُروا

النسائي  صحيح : المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1028: الرقم أو الصفحة

 أعَرض َمن يَقبَلُ  حيث كَرِمه، ووافِرِ  تعالى، هللاِ  فضلِ  َسعةِ  :الحديثِ  وفي --5

ْركِ  ِمن حتَّى الِص  خ بقلب   وأنابَ  تابَ  إذا العاصي توبةَ  فيَقبَلُ  عنه،  لم ما الشِّ

 .عليه العبدُ  يَُمتِ 
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 .الَكريماتِ  اآلياتِ  هذه نُزولِ  َسببِ  بيانُ : وفيه --3

ةَ  أنَّ : وفيه --2 دَّ الحةَ  األعمالَ  تُبِطلُ  الرِّ  . الصَّ

 على مقيمين وبقوا إيمانهم، بعد كفروا الذين الكفار من التوبة تقبل ولن--2

 وهللا عليها، عزم منهم يصح لم ألنه مقبولة غير توبة تعالى هللا وسماها الكفر،

 .اإلرادة وصدقت العزم صح إذا كلها التوبة يقبل وجل عز

 َولَْيَستِ : وجل عز قال كما الموت، عند عليها عزموا إذا توبتهم تقبل ال كما--4

يِّئاِت، يَْعَملُونَ  لِلَِّذينَ  التَّْوبَةُ   اآْلنَ  تُْبتُ  إِنِّي: قالَ  اْلَمْوتُ  أََحَدهُمُ  َحَضرَ  إِذا َحتَّى السَّ

 ويؤيده[ 12/ 4 النساء]

 عن وغيرهم ماجه وابن والترمذي أحمد رواه فيما وسلّم عليه هللا صلّى قوله

 . «يغرغر   لم ما العبد توبة يقبل هللا إن   : »عمر ابن

 رْ يُغرغ لم ما العبدِ  توبةَ  يقبلُ  هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

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

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0102: الرقم أو الصفحة

 .بخْلقِه هللاِ  َرحمةِ  َسَعةِ  بَيان :الحديثِ  وفي --5

 يَدري ال التي الموِت، َسكراتِ  قْبلَ  التَّوبةِ  إلى اإلسراعِ  على الحث  : وفيه --3

 .تأتِيه متَى اإلنسانُ 

 األرض ملء نفقأ قد كان ولو أبدا، خير منه يقبل فلن كافرا مات ومن --5

 قال كما كثر، مهما فداء وال بديل موته بعد ينفعه ولن قربة، يراه فيما ذهبا

 فِيهِ  بَْيع   ال:وقال[ 132/ 3 البقرة] َشفاَعة   تَْنفَُعها َوال َعْدل   ِمْنها يُْقبَلُ  َوال: تعالى

 فِي ما لَهُمْ  أَنَّ  لَوْ  َكفَُروا الَِّذينَ  إِنَّ : وقال[ 354/ 3 البقرة] َشفاَعة   َوال ُخلَّة   َوال

 َولَهُمْ  ِمْنهُْم، تُقُبِّلَ  ما اْلقِياَمةِ  يَْومِ  َعذابِ  ِمنْ  بِهِ  لِيَْفتَُدوا َمَعهُ، َوِمْثلَهُ  َجِميعاً  اأْلَْرضِ 

 [ .26/ 5 المائدة] أَلِيم   َعذاب  
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 :قال وسلّم عليه َّللا صلّى النبي أن مالك بن أنس عن ومسلم البخاري وروى

 َذهَبًا، األْرضِ  ِمْلءُ  لكَ  كانَ  لو أَرأَْيتَ : له فيُقالُ  القِياَمِة، يَومَ  بالكافِرِ  يُجاءُ   »

 .ذلكَ  ِمن أْيَسرُ  هو ما ُسئِْلتَ  ُكْنتَ  قدْ : له فيُقالُ  نََعْم،: فيَقولُ  بِه؟ تَْفتَِدي أُكْنتَ 

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

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  2109: الرقم أو الصفحة

 (0901) ومسلم له، واللفظ( 2109) البخاري أخرجه:  التخريج

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

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

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

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة

  آخر حديث ففيه الدنيا، في منه صدر الذي الخير فعل جدوى عدم وأما --7

 َّللا صلّى النبي عنه ئلسُ  جدعانبن   َّللا عبد أنعن عائشة أم المؤمنين 

 يُْقري الجاهليَّةِ  في كان ُجْدعانَ  بنَ  هللاِ  عبدَ  إنَّ  هللاِ، رسولَ  يا: قُْلتُ  وسلّم، عليه

 يَنفَُعه فهل عليه، فأثنَْيتُ  الِجواَر، ويُحِسنُ  الرحَم، ويَِصلُ  العانَي، ويَفُك   ،الضيفَ 

 اغفِرْ  اللَّهُمَّ : قَط   يوًما يَقُلْ  لم إنَّه ال،: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قال ذلك؟

يِن( يومَ  لي  الدِّ

:  المصدر | األرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي)

 (صحيح:  المحدث حكم خالصة|  01980: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 ،(1920) يعلى وأبو له، واللفظ( 01980) أحمد أخرجه:  التخريج

 (1019(( )اآلثار مشكل شرح)) في والطحاوي
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 في كانَ  ُجْدعانَ  ابنُ  هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين 

ِحَم، يَِصلُ  يَّةِ الجاِهلِ   لَمْ  إنَّه يَْنفَُعهُ، ال: قالَ  نافُِعهُ؟ ذاكَ  فَهلْ  الِمْسِكيَن، ويُْطِعمُ  الرَّ

ينِ  يَومَ  َخِطيئَتي لي اْغفِرْ  َربِّ : يَْوًما يَقُلْ   .الدِّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  051: الرقم أو الصفحة

 (051) مسلم أخرجه:  التخريج

 ..َعمل   يَنفُعه ال الُكفرِ  على ماتَ  َمن أنَّ : الحديثِ  وفي

           [80 آية( :0) عمران آل سورة] اإلنفاق وجزاء المبرورة النفقة نوع -02

ا تُْنفِقُوا َحتَّى اْلبِرَّ  تَنالُوا نْ لَ  َ  فَإِنَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  تُْنفِقُوا َوما تُِحبُّونَ  ِممَّ  َعلِيمٌ  بِهِ  َّللاَّ

(80) 

 التفسير 

 هللا ويرضاه تطلبونه الذى الكامل الخير - المؤمنون أيها - تنالوا لن - 23

 الذى كان وإن متنوعة،ال هللا ُسبُل فى وأنفقتموه تحبون مما بذلتم إذا إال تعالى،

 يخفى ال الذى العليم ألنه يعلمه هللا فإن غيره، أو نفيساً  كثيراً، أو قليال تنفقونه

 .السماء فى وال األرض فى شئ عليه

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :أمرين على اآلية دلت

 األموال أحب من البر حقيقة إلى للوصول هللا سبيل في اإلنفاق يكون أن -األول

 .عليها الثواب يكون وحسنها طيبها وبمقدار مالكها، عند وأفضلها

 ِمن َمااًل  بالَمِدينَةِ  األْنَصارِ  أْكثَرَ  طَْلَحةَ  أبو كانَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

، ِ  سولُ رَ  وكانَ  الَمْسِجِد، ُمْستَْقبِلَةَ  وَكانَتْ  بَْيُرَحاَء، إلَْيهِ  أْمَوالِهِ  أَحب   وكانَ  نَْخل   هللاَّ

ا: أنَس   قَالَ  طَيِّب ، فِيهَا َماء   ِمن ويَْشَربُ  يَْدُخلُهَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى  أُْنِزلَتْ  فَلَمَّ
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ا تُْنفِقُوا حتَّى البِرَّ  تَنَالُوا لَنْ : }اآليَةُ  هِذه  أبو قَامَ [ 23: عمران آل{ ]تُِحب ونَ  ممَّ

ِ  َرسولِ  إلى طَْلَحةَ  ِ، َرسولَ  يا: فَقَالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ َ  إنَّ  هللاَّ  تَبَاَركَ  هللاَّ

ا تُْنفِقُوا حتَّى البِرَّ  تَنَالُوا لَنْ : }يقولُ  وتََعالَى  وإنَّ [ 23: عمران آل{ ]تُِحب ونَ  ممَّ

ِ، َصَدقَة   وإنَّهَا بَْيُرَحاَء، إلَيَّ  أْمَوالِي أَحبَّ  هَا أْرُجو هلِلَّ ِ، ْندَ عِ  وُذْخَرهَا برَّ  هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا فََضْعهَا ُ، أَراكَ  َحْيثُ  هللاَّ ِ  َرسولُ  فَقَالَ : قَالَ  هللاَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، َمال   ذلكَ  بَخ ، ، َمال   ذلكَ  َرابِح   تَْجَعلَهَا أنْ  أَرى وإنِّي قُْلَت، ما َسِمْعتُ  وقدْ  َرابِح 

ِ، َرسولَ  يا أْفَعلُ : ةَ طَْلحَ  أبو فَقَالَ  األْقَربِينَ  في  أقَاِربِهِ  في طَْلَحةَ  أبو فَقََسَمهَا هللاَّ

هِ  وبَنِي  مالك عن وإسماعيل يحيى بن يحيى وقال. روح تابعه:  وقال. َعمِّ

 (.رايح)

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

 [حيحص: ] المحدث حكم خالصة|  5125: الرقم أو الصفحة

 (889) ومسلم له، واللفظ( 5125) البخاري أخرجه:  التخريج

دقةِ  كيفيَّةِ  في الفضلِ  أهلِ  مشاورةُ : الحديثِ  في --5  .والطَّاعةِ  الصَّ

جلَ  أنَّ : وفيه --3 الحَ  الرَّ  إلى هو يُِضيفه وقد الماِل، حب   إليه يضافُ  قد الصَّ

 .عليه نقيصة   ذلك في وليس نفِسه،

 .والَعقَارِ  البَساتينِ  اتِّخاذُ : وفيه --2

دقةَ  أنَّ : وفيه --4  .صاحبُها ُمِدح َجْزلةً  كانت إذا الصَّ

 في وإخالصا الرياء، عن بعدا الصدقة، إخفاء على والحث الترغيب -الثاني

 .الصالح المؤمن قلب إلى الشيطان نفاذ عن عاوترف هللا، لوجه العمل

ُ  يُِظل هُمُ  َسْبَعة   وفي الصحيح عن أبي هريرة : ِظل هُ  إالَّ  ِظلَّ  ال يَومَ  ِظلِّهِ  في هللاَّ

 وَرُجالنِ  الَمساِجِد، في ُمَعلَّق   قَْلبُهُ  وَرُجل   هللاِ، بِعباَدةِ  نََشأَ  وشاب   العاِدُل، اإلمامُ 

قا عليه ْجتََمعاا هللاِ  في تَحابَّا ، َمْنِصب   ذاتُ  اْمَرأَة   َدَعْتهُ  وَرُجل   عليه، وتَفَرَّ  وَجمال 

َ، أخافُ  إنِّي: فقالَ   تُْنفِقُ  ما يَِمينُهُ  تَْعلَمَ  ال حتَّى فأْخفاها بَصَدقَة   تََصدَّقَ  وَرُجل   هللاَّ
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َ  َذَكرَ  وَرُجل   ِشمالُهُ،  ُمَعلَّق   وَرُجل  [: ةرواي وفي. ]َعْيناهُ  فَفاَضتْ  خالِيًا، هللاَّ

 .إلَْيهِ  يَُعودَ  حتَّى منه َخَرجَ  إذا بالَمْسِجِد،

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

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

 له واللفظ( 5005) ومسلم ،(220) البخاري أخرجه:  التخريج

ُ  يُِظل هُمُ  َسْبَعة  ة وفي الصحيح عن أبي هرير : ِظل هُ  إالَّ  ِظلَّ  ال يَومَ  ِظلِِّه، في هللاَّ

 الَمَساِجِد، في ُمَعلَّق   قَْلبُهُ  وَرُجل   َربِِّه، ِعبَاَدةِ  في نََشأَ  وَشاب   الَعاِدُل، اإلَمامُ 

ِ  في تََحابَّا وَرُجاَلنِ  قَا عليه اْجتَمعا هللاَّ  َذاتُ  اْمَرأَة   طَلَبَْتهُ  وَرُجل   عليه، وتَفَرَّ

، َمْنِصب   َ، أَخافُ  إنِّي: فَقَالَ  وَجَمال   ِشَمالُهُ  تَْعلَمَ  ال حتَّى أْخفَى تََصدََّق، وَرُجل   هللاَّ

َ  َذَكرَ  وَرُجل   يَِمينُهُ، تُْنفِقُ  ما  .َعْينَاهُ  فَفَاَضتْ  َخالِيًا هللاَّ

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  220: الرقم أو الصفحة

 (5005) ومسلم له، واللفظ( 220) البخاري أخرجه:  التخريج

من التفسير التربوي للقرآن الكريم والحمد َّلل رب انتهى الجزء الثالث 

 العالمين


