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أخربين عن الذي يكذب بيوم  :َأي   [ٹ ٹ ٹ ٹ] :يقول اهلل 

ء والبعث والنشور  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]وهذا حاصل يف كفار قريش وغريهم  ،اجلزا

 ۓ ۓ ے ے]وكانوا يستبعدون البعث بعد اإلماتة  ،{42:اجلاثية} [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .{61:الصافات} [ڭ ڭ ڭ ڭ

  :ت  لَ اقَ  أهنا ▲ َعن  َعائَِشةَ و
ِ
يَِّة َيِصُل  ،َيا َرُسوَل الل

َاِهلِ َعاَن َكاَن ِِف اْل  ُن ُجد  اب 

ِحمَ  ِكيَ  ،الرَّ س 
ِ ِعُم اْل  ًما ،ََل َين َفُعهُ » :َقاَل  ؟َفَهل  َذاَك َنافُِعهُ  ،َوُيط  ُه ََل  َيُقل  َيو  نَّ

ِفر  ِِل  :إِ َربِّ اغ 

ينِ  َم الدِّ يَئتِي َيو 
يَّةِ  يِف  َقيْنًا ُكنُْت  :وَعْن َخبَّاٍب َقاَل  ،(1)«َخطِ

 ْبنِ  اْلَعاصِ  َعَل  ِل  َوَكانَ  ،اجْلَاِهلِ

دٍ  َتْكُفرَ  َحتَّى ُأْعطِيَك  َل  :َقاَل  ،َأتََقاَضاهُ  َفَأتَيُْتهُ  ،َدْين   َوائِلٍ  َل َأْكُفُر َحتَّى  :َفُقْلُت  .ملسو هيلع هللا ىلص بُِمَحمَّ

ُ ُثمَّ ُتْبَعَث   .َدْعنِي َحتَّى َأُموَت َوُأبَْعَث َفَسُأوَتى َماًل َوَوَلًدا َفَأْقِضيَك  :َقاَل  .ُيِميَتَك اَّللَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :َفنََزَلْت 

  .(2){77-77:مريم} [ٺ ٺ ٺ

واآليات القاهرة ما تدل عل أن اهلل ل يعجزه أن  ،وقد جعل اهلل هلم من الدلئل الظاهرة

 مت خت حت جت يب] :كام قال تعاىل ،يعيد اإلنسان بعد اإلماتة كام أنه مل يعجز عن البدأة 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ] :وقال ،{47:لقامن} [مج حج يث ىث مث جث يت ىت

 .{76:يس} [ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

                                                             
 (.212)أخرجه مسلم  (1)

 (.2702) ومسلم، (2901) البخاري أخرجه (2)
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 ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] 

 ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ

 [ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ
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أن الذي يكذب بالدين والبعث والنشور هو  :َأي   [ڦ ڤ ڤ ڤ]

 [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] :يقول واهلل  ،ويقهره ،ويظلمه ،الذي يدفع اليتيم وينهره

  ،◙ َسْهلٍ  وَعنْ  ،{9:الضحى}
ِ
يَتِيمِ  َوَأنَا» :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اَّللَّ َنَّةِ  ِِف  َوَكافُِل ال   .«َهَكَذا اْل 

بَّاَبةِ  َوَأَشارَ  َج َبْينَُهاَم َشْيئًا ،َواْلُوْسَطى بِالسَّ فيحتاج إىل رعاية  ،واليتيم هو الذي مات أبوه .(1)َوَفرَّ

 .بينام هذا املجرم يدفعه ويطرده ،فقري البدن ،فإنه يعيش مكسور القلب ؛وعناية

ومن صفات هذا املكذب بالدين أنه ل حيض عل طعام  [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]

وإذا كان ل يأمر بذلك فهو ل يعطيهم  ،ل يأمر بالصدقة عل الفقراء واملحتاجني ،املسكني

وابذل يف أوجه اخلري تلقاه عند اهلل  ،فيا أهيا املسلم حض عل طعام املسكني ،من باب أوىل

، َرَة ف   :َقاَل  ،◙َعن  َأِِب ُهَري 
ِ
ِل ََت َرة  » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اَّللَّ َق بَِعد  ب   َمن  َتَصدَّ ِمن  َكس 

 إَِلَّ الطَّيُِّب  ،َطيِّب  
ِ
َعُد إََِل اَّللَّ َ َيَتَقبَُّلَها بِيَِمينِهِ  ،َوَلَ َيص  َكََم ُيَرِبِّ  ،ُثمَّ ُيَربِّيَها لَِصاِحبِهِ  ،َفِإنَّ اَّللَّ

هُ   .(2)«َحتَّى َتُكوَن ِمث َل اْلََبلِ  ،َأَحُدُكم  ُفُلوَّ

 حًقا ،{67:الفجر} [ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ]يف معنى هذه اآلية  ويقول اهلل 

 [ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] الكفار معارش يا اليتيم تكرمون ل إنكم

  .املسكني عل باإلنفاق تأمرون ول {67:الفجر}

الذي يصلون ول يأتون  ،إخبار بعذاب أليم لصنف من املصلني [ڃ ڃ]

وإما بعدم الصالة يف  ،إما بعدم إحسان ركوعها وخشوعها ووضوئها ؛بالصالة عل وجهها

 {601:النساء} [ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] :وقد قال تعاىل ،وقتها

ءة فيها  :أصناف فالناس يف باب الصالة .وإما باملرا

 :پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :بقوله هلالج لجأهل اإليَمن الذين وصفهم الل  األول 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ويصلون كَم صىل رسول الل  ،اآليات  {5-6:املؤمنون} [ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ۉ] :هلالج لجوحاهلم كَم قال الل  هلالج لجويأتون هبا عىل الوجه الذي يريض الل  ،ملسو هيلع هللا ىلص

  .{25:العنكبوت} [ى ى ې ې ې ې

 من قال اهلل  :الثاني ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :عنهم 

                                                             
 (.2092)أخرجه البخاري  (1)

 (.7209)أخرجه البخاري  (2)



 
 ê [ :1-7] 237 ڑ حي جك

  َعب دُ  قال ،اخللص املنافقون هم وهؤلء {624:النساء} [ژ ژ ڈ ڈ ڎ
ِ
 ب نُ  الل

ُعود   ُلوُم النَِّفاِق » :◙ َمس  ُجُل  ،َوَلَقد  َرَأي ُتنَا َوَما َيَتَخلَُّف َعن َها إَِلَّ ُمنَاِفٌق َمع  َوَلَقد  َكاَن الرَّ

فِّ  ِ َحتَّى ُيَقاَم ِِف الصَّ ُجَلي  َ الرَّ َتى بِِه ُُيَاَدى َبي   .(1)«ُيؤ 

 َفُة َرُجًًل ََل  كام ،من يصيل ولكن ل حيسن :الثالث ُجودَ َرَأى ُحَذي  ُكوَع َوالسُّ  ،ُيتِمُّ الرُّ

ًدا » :َقاَل  مَّ ُ ُُمَ تِي َفَطَر اَّللَّ َرِة الَّ  الِفط 
ِ  .(2)«َعَلي َها ملسو هيلع هللا ىلصَما َصلَّي َت َوَلو  ُمتَّ ُمتَّ َعىَل َغْي 

اِمِت  ب نِ  ُعَباَدةَ َعن  و   :َقاَل  ،◙ الصَّ
ِ
ُت َرُسوَل اَّللَّ َهُد َلَسِمع  ََخ ُس » :َيُقوُل  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأش 

ُهنَّ لَِوق تِِهنَّ  َسَن ُوُضوَءُهنَّ َوَصًلَّ ُ َعىَل ِعَباِدِه َمن  َأح  َضُهنَّ اَّللَّ  اف ََتَ
َفَأتَمَّ ُرُكوَعُهنَّ  ،َصَلَوات 

ِفَر َلهُ  ٌد َأن  َيغ   َعه 
ِ
َعل  َفَلي َس َلُه ِعن   ،َوُسُجوَدُهنَّ َوُخُشوَعُهنَّ َكاَن َلُه ِعن َد اَّللَّ ٌد َوَمن  ََل  َيف   َعه 

ِ
َد اَّللَّ

َبهُ  ،إِن  َشاَء َغَفَر َلهُ   .(0)«َوإِن  َشاَء َعذَّ

 :ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] :قال تعاَل ،َل يصيل بالكلية الرابع 

  َرُسوُل َقاَل و ،{59:مريم} [ڭ ۓ ۓ
ِ
ًَلةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ ُد الَِّذي َبي نَنَا َوَبي نَُهُم الصَّ َعه  َفَمن   ،ال 

ًَلةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول الل  ،(2)«َتَرَكَها َفَقد  َكَفرَ  ُك الصَّ ِر َتر  ِك َوال ُكف  َ الِّشِّ  ُجِل َوَبي  َ الرَّ   .(2)«َبي 

 ڃ] :قال اهلل :يقول لك ،!صل :ومن قبيح الستدلل قول بعضهم حني تقول له

من صفاهتم  :َأي   [چ ڃ ڃ ڃ ڃ] :وإنام ،وهذا وقف قبيح [ڃ

 .هلل أنه مل يقل يف صالهتم ساهون احلمد :قال بعض السلف .[چ چ چ]أهنم 

وجيربه سجدتا  ،ملسو هيلع هللا ىلصويقع من غري النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع من النبي  ،فإن السهو يف الصالة يقع

 .ألن الساهي عنها هو املفرط واملضيع هلا ؛ولكن السهو عن الصالة هو املذموم ،السهو

راد ويرتك متى يصيل متى أ ،وإذا تأملتم حال األمة جتدون أن أغلب الناس يف هذا احلال

 ۀ ۀ ڻ]مأمور أن يصيل يف أوقات معلومة  بينام العبد ،ويصيل باهليئة التي أراد ،أراد

 .{601:النساء} [ھ ہ ہ ہ ہ

 [گ ک ک ک ک ڑ] :وعدم النقطاع عنها ،ومأمور باملداومة عليها

ومأمور أن يصيل كام صل  ،{12:املعارج} [ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ] {41:املعارج}

                                                             
 (.422)أخرجه مسلم  (1)

 (.701)أخرجه البخاري  (2)

 (.22792)أخرجه أمحد  (0)

َِصيِب  ب نِ  َعن  ُبَري َدةَ  (،2421)والَتمذي  (،22007)أخرجه أمحد  (2)  ◙. اْل 

  (،22)أخرجه مسلم  (2)
ِ
ِن َعب ِد اَّللَّ  ¶. َعن  َجابِِر ب 
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 .(1)«ُأَصيِل  َرَأيُْتُمويِن  َكاَم  َصلُّوا » ملسو هيلع هللا ىلص النبي

ألنه رشك  ؛والرياء ذنبه عظيم ،يف صالهتم ويف مجيع أعامهلم :َأي   [ڇ ڇ ڇ]

  :والناس فيه منقسمون إىل قسمني ،باهلل 

 ومنهم من يكون رشكه رشًكا أصغر حيبط  ،منهم من يكون شركه شركًا أكرب خمرج من امللة

أن صاحب الرياء األكرب أصاًل ل يصيل ول يصوم ول  :والفرق بينهام .العمل الذي دخله

ولو كان وحده ما صل ول  ،إن وقع منه هذا إل من أجل الناس ل يريد اهللو ،حيج ول يعتمر

 :قال اهلل  ،لكن ملصالح دنيوية ربام صل وحج واعتمر وصام ،صام ول حج ول اعتمر

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]

 .{61-65:هود} [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 فيدخل الرجل يف الصالة هلل  ،وهو الشرك األصغر :وأما النوع الثاني،  ويتصدق وحيج

فإن  ،فتدخل املشاركة يف العبادة ،لكن إذا رأى الناس ينظرون إليه أظهر هلم ذلك وأحبه ،هلل

وإن  ،وإن دافع الرياء فعبادته صحيحة ،كانت العبادة متصلة ومل حيارب الرياء بطلت العبادة

 ،فيها يف ركعتني تبطل التي راءى وراءى كانت العبادة منفصلة بحيث صل ركعتني هلل 

  :َقاَل  ،◙ ُهَرْيَرةَ  َأِب  فَعنْ 
ِ
 َعِن  :َقاَل الُل » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اَّللَّ

ِ
َكاء َ نَى الِّشُّ َأنَا َأغ 

كِ  ِي ،الِّشِّ  َك ِفيِه َمِعي َغْي  َ َكهُ  ،َمن  َعِمَل َعَمًًل َأْش  ُتُه َوِْش   ،¶ َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ و ،(2)«َتَرك 

  :َقاَل 
ِ
َع الُل بِهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اَّللَّ َع َسمَّ شأنه والرياء  .(0)«َوَمن  َراَءى َراَءى الُل بِهِ  ،َمن  َسمَّ

َرةَ ف ،خطْي   :َقاَل  ،◙ َعن  َأِِب ُهَري 
ِ
ُت َرُسوَل الل َل النَّاِس ُيق ََض » :َيُقوُل  ،ملسو هيلع هللا ىلصَسِمع  إِنَّ َأوَّ

ِهدَ  ُتش  ِقيَاَمِة َعَلي ِه َرُجٌل اس  َم ال  َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها ،َيو  َقاَتل ُت  :َقاَل  ؟َفََم َعِمل َت فِيَها :َقاَل  ،َفُأِِتَ بِِه َفَعرَّ

ُت  ِهد  ُتش  ُثمَّ ُأِمَر بِِه  ،َفَقد  قِيَل  ،َجِريءٌ  :َوَلِكنََّك َقاَتل َت ِِلَن  ُيَقاَل  ،َكَذب َت  :َقاَل  ،فِيَك َحتَّى اس 

ِهِه َحتَّى ُأل ِقَي ِِف النَّارِ  ِعل مَ  ،َفُسِحَب َعىَل َوج  آنَ  ،َوَرُجٌل َتَعلََّم ال  ُقر  َ ال  َفُه َفأُ  ،َوَعلََّمُه َوَقَرأ ِِتَ بِِه َفَعرَّ

ِعل مَ  :َقاَل  ؟َفََم َعِمل َت فِيَها :َقاَل  ،نَِعَمُه َفَعَرَفَها ُت ال  آنَ  ،َتَعلَّم  ُقر  ُتُه َوَقَرأ ُت فِيَك ال   :َقاَل  ،َوَعلَّم 

ِعل َم لِيَُقاَل  ،َكَذب َت  َت ال  َن لِيَُقاَل  ،َعاَِلٌ  :َوَلِكنََّك َتَعلَّم  آ ُقر  ُثمَّ ُأِمَر  ،َفَقد  قِيَل  ،َقاِرٌئ ُهَو  :َوَقَرأ َت ال 

ِهِه َحتَّى ُأل ِقَي ِِف النَّارِ  َع الُل َعَلي هِ  ،بِِه َفُسِحَب َعىَل َوج  اِل  ،َوَرُجٌل َوسَّ َ نَاِف اْل  َطاُه ِمن  َأص  َوَأع 

َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها ،ُكلِّهِ  بُّ َأن  ُين َفَق  :َقاَل  ؟َفََم َعِمل َت فِيَها :َقاَل  ،َفُأِِتَ بِِه َفَعرَّ
ُت ِمن  َسبِيل  ُُتِ َما َتَرك 

                                                             
 ◙. َعن  َأِِب ُسَلي ََمَن َمالِِك ب ِن اْلَُوي ِرِث  (،401)أخرجه البخاري  (1)

 (.2022)أخرجه مسلم  (2)

 (.2024)ومسلم  (،4200)البخاري  ،متفق عليه (0)
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ُت فِيَها َلَك  دٌ  :َوَلِكنََّك َفَعل َت لِيَُقاَل  ،َكَذب َت  :َقاَل  ،فِيَها إَِلَّ َأن َفق  ُثمَّ ُأِمَر بِِه  ،َفَقد  قِيَل  ،ُهَو َجَوا

ِههِ   .(1)«ُثمَّ ُأل ِقَي ِِف النَّارِ  ،َفُسِحَب َعىَل َوج 

 ،◙ َذر   َأِب  فَعنْ  ،شكر عليهأن املسلم يعمل العمل الصالح ثم يُ وليس من الرياء 

  :َقاَل 
ِ
َمُدُه النَّاُس َعَلْيهِ  :ملسو هيلع هللا ىلصِقيَل لَِرُسوِل اَّللَّ ُجَل َيْعَمُل اْلَعَمَل ِمَن اخْلرَْيِ َوحَيْ  :َقاَل  ؟َأَرَأيَْت الرَّ

ى َعاِجُل  تِل َك » َ ِمنِ  ُبِّش  ُؤ  كام قال  ،فيثنون عليه هبا ،إىل املؤمننيوإنام حيبب اهلل املؤمن  ،(2)«اْل 

 .{91:مريم} [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :تعاىل

باألعامل يمنعون املاعون وقد جاء أنه الزكاة  مراءهتمومع  :َأي   [ڌ ڍ]

ومثل هذه العاريات التي تقع بني  ،وامللعقة ،واملسحة ،وجاء يف معناه أنه القدر ،الواجبة

وهو تفسري مجع بني  ،تفسري املاعون بالزكاة والقدر وما يف بابهوذهب عكرمة إىل  ،الناس

 .وهو اختيار ابن كثري ،فال بأس به ،الواجب واملستحب

ين ضيعوا حق اهلل وحق ذالأن املكذبني  :َأي   ،فتضمنت هذه اآلية اإلخبار عن أمرين

 :فقد أوجب اهلل عليك حقني ،الناس

ده بالعبادة ،حق له -1  .وهو إفرا

لدين :وهو احلقوق التي بني العباد ،وحق لغريه -2  ،واجلريان ،واألرحام ،من حق الوا

ء واحلق الذي  ،فينبغي لك أن تؤدي احلق الذي عليك هلل  ،واملساكني ،والفقرا

 .واهلل املستعان ،حتى يستقيم حالك الديني والدنيوي ؛عليك لغري اهلل 
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 (.1092)أخرجه مسلم  (1)

 (.2422)أخرجه مسلم  (2)


