
 سورة الزلزلة

موضوظاهتا  (افتؽاثر– افؼارظة–افعاديات )شورة افزفزفة مع افسور افثالثة افتافقة هلا

متؼاربة؛ إذ أهنا تتؽؾم ظن افبعث، وهي ؿضقة يرـز ظؾقه افؼرآن ادؽي، وتبدو أمهقتفا ذم باب 

، أو ذم باب اإليامن ظؿوما ظذ درجة ـبرة؛ ذفك  أن اإليامن بافقوم أخر هو اإليامن باهلل 

 . افذي يضبط افعؿل، وحيؿل اإلكسان ظذ افتؼوى، وحيجزه ظن ؽشقان حمارم اهلل تعاػ

 :مقصد السورة

 .تؼرير اإليامن بافقوم أخر وما يتضؿـه: مؼصدها افعام هو (افزفزفة)شورة 

 ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]

   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ

  [   گ گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

  . طرؾقة(إَِذا): [   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]

 ڱ ڱ ڳ ]حرـت حتريؽا صديدا، ورجت، ـام ؿال ذم أية إخرى :  أي(ُزْفِزَفِت )

، وـلن هذا أمر (زفزاهلا) ؾافزفزفة هي افتحريك افشديد؛ بدفقل ؿوفه {4:الواقعة} [   ڱ

، ؾعرؾه باإلضاؾة إفقفا   وذفك أكه ذم يوم افؼقامة يؼع تغرات ـوكقة، (زفزاهلا)معروف َبغن

ةأن إرض تبدل ؽر إرض، ؾفذه إرض : ؾؿن ذفك  يؼع هلا اهتزاز افؽروية افؼارَّ

فقس ؾقفا معؾم ٕحد، ٓ جبل يؼف اخلبزة وأ ؿرصالك، وتعود ومتد مد إديمظظقم، 

 . ظؾقه، وٓ وادي يؽن من ؾقه، أرض مل يسػك ظؾقفا دم، وذفك فؽي تتسع فؾؿحؼ افعظقم

  .آكػا إرض هي افتي ذـرت [   ڦ ڦ ڦ ڦ]

 . ما ذم بطـفا من ادوتى ادؼبورين:  أي(أثؼاهلا)

ــوزها وكحو ذفك، وفؽن ادؼصود هو ما ذم بطـفا من : وظز بعض ادػرسين بؼوهلم

ادؼبورين؛ إذ أن ادؼصود ها هـا هو إثبات افبعث، وٓ صك أن إرض ؿد امتألت بافؼبور، 

 : وإجداث، ـام ؿال ادعري



ضاحٍك من تزاحم إضداد رب ؿز ؿد صـار ؿزا مرارا 

ٓ اختقآ ظذ رؾات افعباد  ذم اهلواء رويدا تعطرس إن اس

 . خر ما ؿالآإػ 

، ؿقام افساظة مستودع فألموات إػ يومـا هذا ؾال صك أن هذه إرض من فدن آدم 

ؾفي بؿـزفة إم هلم، ثم يوم افؼقامة تؾػظ ما ؾقفا، وخترج ما ذم رمحفا، ؾؿن ـان ذم بطـفا 

 . خرج ظذ طفرها

ْكَسانُ )   . اإلكسان هـا(َوَؿاَل اإْلِ

 . حيتؿل أن يؽون جـس اإلكسان- 

وحيتؿل أن يؽون ادؽذب وادـؽر بافبعث؛ وربام يميد هذا افثاين ـون هذا آشتػفام - 

ْكَساُن َما هَلَا)اشتػفام إكؽاري    ؾفذا آشتـؽار إكام يؼع من افؽػار؛ ـام أخز اهلل (َوَؿاَل اإْلِ

 ەئ ائ ائ ى ى   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]: بؼوفه

ؾفذا افتعجب  {52-51:يس} [   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 وآشتـؽار مـفم يميد أن ادراد باإلكسان ها هـا مـؽر افبعث ظذ وجه اخلصوص

ما افذي جرى هلا؟ ماذا حل هبا؟  :  يعـي(َما هَلَا)

 : ؿاركوا بغ هذين افؼوفغو

  .{52:يس} [وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى]) ؿول من يؼول   -

  .[   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ] وبغ من يؼول  -

 . مدهوش، مػزوع، مصدوم، مػجوء: إول

 .مطؿئن، مصدق، مستوظب دا جرى: وافثاين

 .ذم ذفك افقوم ادوصوف:  أي(َيْوَمِئذٍ )

ُث ) دن ؿادر ظذ إكطاق اجلامد، وؿادر ظذ  كطق ـل يشء؛ ؾنن اهلل أ اكطؼفا اهلل افذي (حُتَ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]إكطاق أظضاء اإلكسان يوم افؼقامة 



ؾاهلل ظذ ـل يشء ؿدير، ؾؿن ؿدرته أن ختز هذه إرض بام ظؿل ظؾقفا  {24:النور} [   ھ

  .من خر أو رش

 وافعؼالكقغ، افذين حجروا ظؼوهلم ذم افقء ادادي ادحسوس، ينوهذا رد ظذ همٓء ادادي

افذي يؼع حتت احلواس، وٓ تتسع أؾاؿفم، ٕن خيؾف اهلل تعاػ هذه افسـن، وجيري إمور 

 .ظذ ؽر افـسق افذي هو ظؾقه

 .أي ختز بام ظؿل ظؾقفا من خر أو رش [   ڃ ]

ٕن َربََّك َأْوَحى هَلَا، أو بسبب أن : افباء هـا فؾسببقة، وافتؼدير [   ڇ ڇ چ چ چ]

 . َربََّك َأْوَحى هَلَا

 . أظؾؿفا، وأمرها بافتحديث:  يعـي(َأْوَحى هَلَا)وادؼصود بـ 

 ڃ ڃ ڃ]  :ؿرأ َرُشول اهلل :  َؿاَل وؿد ورد ذم ذفك حديث أيب هريرة 

ؾننَّ ": َؿاَل . اهلل َوَرُشوُفُه أْظَؾُم :  ؟ ؿافوا "أَتْدروَن َما أْخَبارَها":   ُثمَّ َؿاَل {4:الزلزلة} [   چ

ّل َظْبٍد َأْو أَمٍة بام َظِؿَل َظَذ َطْفِرَها َتُؼوُل  ـُ َذا ذم َيوِم : أْخَباَرَها أْن َتْشَفَد َظَذ  ـَ َذا و ـَ َظؿْؾَت 

َذا َؾفِذِه أْخَباُرَها ـَ َذا و رواه أمحد وافسمذي"ـَ
()

  

 . وؿد جاءت أيضا أثارا أخرى ذم أن افبؼاع تشفد دن مر ظؾقفا، أو ظؿل ظؾقفا ظؿال

 . وهذه أية أصل ذم أن إرض حتدث وختز بام جرى ظذ طفرها، وهي من صفود اهلل

 :ؾنن صفود اهلل ـثر

أن تشفد ظؾقه ادالئؽة :  ؾؿام يؼقم اهلل تعاػ به احلجة ظذ افظامل وظذ افؽاؾر  -

  .{80:الزخرف} [   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]افؽرام، 

أن تشفد ظؾقفم جوارحفم؛ ـام جاء ذم حديث َأَكِس ْبِن :  ومن إؿامة اهلل احلجة  -

ـَّا ِظـَْد َرُشوِل اهللِ : َؿاَل  َمافٍِك  َهْل َتْدُروَن ِممَّ  َأْضَحُك :  َؾَضِحَك ، َؾَؼاَل   ـُ

                                                           

. ضعفو األلباني و (2429)الترمذي سنن  ,(8854 )المسند ()



ُه ، َيُؼوُل : اهللُ َوَرُشوُفُه َأْظَؾُم ، َؿاَل : ُؿْؾـَا : ؟ َؿاَل  َيا َربن ، َأمَلْ : ِمْن خُمَاَضَبِة اْفَعْبِد َربَّ

ْؾِم ؟ َؿاَل  َؾنيِنن َٓ ُأِجقزُ : َؾَقُؼوُل : َبَذ ، َؿاَل : َيُؼوُل : دُمِْريِن ِمَن افظُّ
() 

َظَذ َكْػِِس إَِّٓ 

َػى بِـَْػِسَك اْفَقْوَم َظَؾْقَك َصِفقًدا ، َوبِاْفؽَِراِم اْفَؽاتِبَِغ : َؾَقُؼوُل : َصاِهًدا ِمـني ، َؿاَل  ـَ

اكِِه : ُصُفوًدا ، َؿاَل  ـَ َؾَتـْطُِق بَِلْظاَمفِِه ، : اْكطِِؼى ، َؿاَل : َؾُقْخَتُم َظَذ ؾِقِه ، َؾُقَؼاُل َْٕر

ـُْت : َؾَقُؼوُل : ُثمَّ خُيَذَّ َبْقـَُه َوَبْغَ اْفَؽاَلِم ، َؿاَل : َؿاَل  ـُ ُبْعًدا َفُؽنَّ َوُشْحًؼا ، َؾَعـُْؽنَّ 

ُأَكاِضُل 
()

رواه مسؾم"
()

   . ؾفذا شبب ضحك افـبي 

هذه إرض، ؾنهنا تشفد أيضا بام ظؿل ظذ طفرها؛ : ومن صفود اهلل تعاػ  -

  .ؾحجة اهلل بافغة

ؾافـاس يصدرون من موؿف . يـكف، ويرجع:  أي(َيْصُدرُ ) [ ڍ ڇ ڇ]

  .احلساب، بؿعـى أهنم يـكؾون إػ مآٓهتم

متػرؿغ بحسب ما أشؾػوا من افعؿل، ؾفم فقسوا ظذ كسق واحد، وٓ :  أي(َأْصَتاًتا)

 .ذم افدكقا ـام ـاكوا أصتاًتا، يساؿون مساؿا واحدا، بل فؽل وجه وفؽل ضريق

ْوا َأْظاَمهَلُمْ )  :  أي(فُِرَ

ْوا كتائج وجزاء أظامهلم؛ ٕكه بعد صدورهم يؽون ؿد ؿيض بقـفم  -  ڻ ڻ] فُِرَ

 . ، وهذا افراجح ذم ادعـى ادراد {7:الشورى} [   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

فؽي يروا ما ؿدموا من خر، أو رش، وجيازوا ظؾقه، :  وحيتؿل أن يؽون ادعـى -

  .رؤية افعؿل بؿعـى أن اهلل يوؿػفم ظؾقه، وادجازاة ظؾقه: ؾتشؿل

؛ ؾصدورهم هذا يؽون بعد أن  (َيْصُدُر افـَّاُس َأْصَتاًتا): وربام يميد إول أكه جعؾفا بعد ؿوفه

 . أروا أظامهلم، ؾبؼي أن يروا جزاء أظامهلم

  [   گگ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]

                                                           
. البن األثير(جامع األصول في أحاديث الرسول)ال أمضي وال أقبل علي شاىدا : أي:  ال أجيز اليوم()
 .(شرح مسلم للنووي)من . أي أدافع وأجادل:  أناضل()
(. 2969) صحيح مسلم ()



 .  فؾتػريع(افػاء) 

ةٍ )وادؼصود بـ  هي افـؿؾة افصغرة، ويرضب هبا ادثل ذم : وزن ذرة، وافذرة:  يعـي(ِمْثَؼاَل َذرَّ

 . دؿة افقء، وحؼارته، وصغره

وهذا هو افذي تػفؿه افعرب من فغتفا، ودظك من ؿوم أرادوا أن حيؿؾوا افؼرآن ظذ ؽر 

ؾنن  (افذرة افػقزيائقة)مراده، ؾزظؿوا أن افذرة هـا هي افذرة ادعروؾة ذم ظؾم افػقزياء أن، 

 .هذا مل يؽن معروؾا ظـد ادخاضبغ، وٓ يؿؽن أن خياضب اهلل افـاس بغر ما يعؾؿون

احلساب ظذ مثاؿقل افذر، وهذا يدل ظذ أن ـل ما يصدر من اإلكسان من خر، أو رش، ف

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]ؾفو حمػوظ ـام ؿال ؿائؾفم 

ؾفـاك دؿة ذم اإلحصاء وظدل     [49: افؽفف] [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .ذم إحؽام

 الفوائد المستنبطة

 .هول يوم افؼقامة، واكؼالب إرض: افػائدة إوػ

 .إثبات افبعث: افػائدة افثاكقة

  .مػاجئة مـؽري افبعث : افػائدة افثافثة

  .ؿدرة اهلل ظذ إكطاق ـل يشء: افػائدة افرابعة

 إثبات اجلزاء : افػائدة اخلامسة

ـامل ظدل اهلل، وإحاضته، وإحصائه؛ حقث اكه مل يسك صغرة، وٓ ـبرة، : افػائدة افسادشة

 .من خر، أو رش، إٓ أحصاها، وأحاط هبا، وجازى ظؾقفا بافعدل

 

  



 العادياتسورة 

 ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ ]

   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ

 [   ڀ ڀ پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 :مقاصد السورة

 . إثبات افبعث، واحلساب -1

 . بقان حال افـػس ادـؽرة فؾبعث، وتوصقػفا -2

 ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ]    

هذه ثالثة أؿسام أؿسم اهلل هبا، وادؼسم به هي اخلقول، ظذ افؼول افراجح، ذم  [   ۀ ۀ

 : ادواضع افثالثة

 . هي اخلقل افتي دمري جريا صديًدا: (َواْفَعاِدَياِت )     

افصوت افذي يصدر من جوف افػرس، ذم حال : أي أهنا حتؿحم، واحلؿحؿة: (َضْبًحا)     

 .صدة افعدو، ؾنكه يسؿع من صدره هدير، هو افضبح افذي ذـره اهلل تعاػ

 . أهنا إذا ظدت أورت: افػاء هـا فؾتعؼقب، يعـي: (َؾادُْوِرَياِت َؿْدًحا)     

 ظذ افؼول افراجح، اخلقل حغ توري افـار، ظـد وؿع حواؾرها ظذ (ادُْوِرَياِت )   -

، وؿعفاوهذا يـم ظن صدة . افصػا، ؾنهنا حتدث هذا افؼر، افذي هو افؼدح

 . ورسظتفا

مجاظات ادؼاتؾغ، افذين يؼدحون افزكاد، :  (ادُْوِرَياِت ) وؿقل ذم معـى       -

 . فقشعؾوا افـار ذم احلروب

ؾنن افؾسان يثر افػتـة بام يؾؼقه، وما هيقجه ذم !  إفسـة:(ادُْوِرَياِت ) وؿقل ادراد بـ  -

وٓ ريب أن افؽؾؿة أحقاًكا تػعل ؾعل افـار ذم اهلشقم، ؾؿن إفسـة ما . افـػوس

 .تذـي ذم افـػوس رشر احلؿقة، وافغضب



أن ما حيقؽه افرجال من خطط، : مؽر افرجال، بؿعـى:  (ادُْوِرَياِت ) وؿقل إن        -

 من ؽؾبة افرجال،  ـام وهلذا اشتعاذ افـبي . ـنيراء افـار، وفو مل تتؽؾم إفسـة

اَن افـَّبِيُّ جاء ذم حديث َأَكس ْبَن َمافٍِك  ـَ افؾَُّفمَّ إيِنن  َأُظوُذ بَِك :  َيُؼوُل  َؿاَل 

، َواحْلََزِن، َواْفَعْجِز، َواْفَؽَسلِ  ْيِن، َوَؽَؾَبِة 4ِمَن اهْلَمن ، َواجْلُْبِن، َواْفُبْخِل، َوَضَؾِع افدَّ

َجالِ  رواه افبخاري(افرن
()

 . 

 . إهنا اإلبل خاصة:  وؿقل      -

بافعؿوم، وإػ هذا ذهب احلاؾظ، إمام ادػرسين، ابن جرير افطزي:  وؿقل  -
()

، إػ 

أن ـل ما يتـاوفه اإليراء، ؾفو داخل ذم ظؿوم أية، ؾتشؿل اخلقل افتي تؼدح 

بحواؾرها ظذ افصػا، ؾقـطؾق افؼر، واإلبل، وافرجال ادؼاتؾة افتي تؼدح 

بافزكاد، وإفسن احلادة افتي تستثر افعواضف وآكػعآت، واخلطط اداـرة، 

  .(ادوريات)ؾؽل ذفك يدخل ذم ظؿوم . افتي تبدر ظن افدهاة من افرجال

يء واحد؛ ـوافذهاب إػ افعؿوم جيؿع إؿوال، فؽن شقاق أيات يشعر بلهنا موصوف فش

افغبار، ؾقبعد أن يتػرق :  أي(َؾَلَثْرَن بِِه َكْؼًعا)ٕكه ابتدأ بافعاديات، افتي هي اخلقل، إػ أن ؿال 

 .أن حتؿل ظذ اخلقل، ؾؼط: افوصف، أو يتخؾؾه ذم أثـائه ما فقس مـه، ؾإؿرب

متػق "اخْلَْقُل َمْعُؼوٌد ذِم َكَواِصقَفا اخْلَْرُ إَِػ َيْوِم اْفِؼَقاَمةِ ": وفؾخقل ؾضقؾة، ومزية، ؾػي احلديث

ظؾقه
()

احلديثة  ؾاخلقل إػ يومـا هذا، ٓ تستغـي ظـفا اجلقوش، ؾال يزال ذم افػرق افعسؽرية 

وشتبؼى إػ يوم افؼقامة، حتى إن بعض أحاديث افػتن وادالحم، ؾقفا . (اخلقافة)ما يسؿى بـ 

 .ذـر اخلقول، وافؼتال ظؾقفا، ذم آخر افزمان

هي اخلقل، تؼتحم أول افـفار، وذفك أن أحسن أوؿات : [   ڱ ڱ ڱ]      

إن :  وؿقل. {177:الصافات} [   ۇئ وئ وئ ەئ] اإلؽارة ذم افصباح، ـام ؿال اهلل 

                                                           
 (.6369) صحيح البخاري ()
(. 24/578) تفسير الطبري ()
(. 1873)صحيح مسلم , (2849) صحيح البخاري ()



أن كحؿؾفا ظذ ما محؾـا ظؾقه ما : وإؿرب. أهؾفا، يعـي افؼوم ادغرون هم ادغرات: ادراد

 .[   ڻ ڻ ں ں]شبق، أهنا اخلقل كػسفا وهلذا ؿال 

 .هقجن: أي (َؾَلَثْرنَ )     

 . ذم ذفك افوؿت، افذي هو افصبح: بؿؽان افعْدو، أو: يعـي  (بِهِ )     

 : هو افغبار ادتصاظد، يؼول حسان:  افـؼع(َكْؼًعا)     

داءظِدْمـا َخقَؾـا إن مل تروها  ـَ تثُر افـؼَع موظُدها 
()

 

وذفك أن اخلقول إذا اؿتحؿت، وصافت، ارتػع هلا ؽبار، إػ ظـان افسامء، من جراء  

 .  ادتتابعةوٓتافجو افصوٓت

 . رسَن ذم وشط مجع افعدو: يعـي.  إما بافغبار، أو بادؽان:[   ۀ ۀ ڻ ڻ]      

وذهب . وهذه أيات إذا أريد هبا اخلقل، ؾتحؿل ظذ ما تصـعه ذم أثـاء افغزو، واحلروب

بعض ادػرسين، إػ أن ادراد اإلبل، وأن هذا حمؿول ظذ ما يؼع ذم ادـاشك؛ ٕن افغافب 

وفؽن . (مجع)مزدفػة، ٕن من أشامئفا : أي[ ۀ ڻ ڻ]ؾقفا رـوب اإلبل، وؿافوا 

 .افؼول إول أوػ

افؽاؾر، : وادراد باإلكسان، هـا. هذا جواب افؼسم [   ھ ہ ہ ہ ہ]     

وذفك بلن ٓ يثـي بافـعؿة ظذ مسدهيا، . جحود فـعؿة ربه، ؽر صؽور: ومعـى ــود. ادـؽر

 .ؾبفذا يؽون ــوداً . وٓ يستعؿؾفا ذم مرضاته، بل يستعؿؾفا ذم معصقته

ؾفذا اإلكسان افؽـود، خؾؼه اهلل، ويعقش ذم أرض اهلل، ويلـل من رزق !! وهذا مثار ظجب 

فو ـان ! ما أصد هذا اجلحود؟! شبحان اهلل! اهلل، ويؼب من ماء اهلل، ثم يعبد ؽر اهلل

فؾواحد مـا ظبد رؿقق، اصساه بحر مافه، وأفبسه، وأشؽـه، وأضعؿه، وشؼاه، ثم ذهب خيدم 

واهلل تعاػ رب افـاس، ومؾك افـاس، . ؽره، فعد ذفك ـػراًكا، وجحوًدا، وأوؿع ؾقه ادثالت

ومع ذفك يعبد افؽاؾر ؽره، ؾال صك . وهو خافؼفم، ورازؿفم، ومدبر أمورهم، ؾفو إهلفم

                                                           
. (س المحيط مادة كداالقامو). ( مكة منودخل النبي  )لجبل بأعلى مكة : َكداء( )



 [   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ]: أن هذا أظظم اجلحود، وأطؾم افظؾم، ـام ؿال تعاػ

 .{13:لقامن}

 : اختؾف ذم مرجع افضؿر: [   ے ے ھ ھ ھ]     

. إن اإلكسان صفقد ظذ ــوده، وجحده كعؿة ربه: مرجعه فإلكسان، يعـي:  ؾؼقل  -

وادراد بشفادته فسان احلال، ٓ فسان ادؼال، . وهذا ادعـى هو ادتبادر إػ افذهن

رؾاته، دافة ظذ ـؾلؾعافه، وتص. ؾنكه ٓ يؽاد أحد يشفد ظذ كػسه فػظًا باجلحود

جحده فـعؿة ربه، ؾفو ٓ يرى هلل ؾقفا حًؼا، وٓ يرؾع بطاظته رأشًا، وٓ 

 . ؾفذه صفادة. معصقته بلشاً ب

إن : ، يعـي[   ے ے ھ ھ ھ] إن مرجع افضؿر إػ اهلل  :  وؿقل  -

   .وإول أوػ. صفقد ظذ ــود ظبده، وجحودهاهلل  

وادراد باخلر . وافواؿع صاهد بذفك. مجؾة ممـدة بنن: [   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ]     

.  أي صديد افتعؾق به، صديد احلرص ظؾقه:(َفَشِديدٌ ) :وؿوفه. هـا، ادال، وافعَرض، وادتاع

ؾنن اإلكسان بطبعه حيب اخلر، حيب ادال؛ ؾػي . وٓ صك أن هذه صػة بؼية، ضبعقة

َثَر :  باَِمٍل ِمْن اْفَبْحَرْيِن، َؾَؼاَل ُأِِتَ افـَّبِيُّ : ؿال حديث َأَكٍس  ـْ اْكُثُروُه  ذِم ادَْْسِجِد، َؾَؽاَن  َأ

ي، ـَِيا َرُشوَل اهللَِّ َأْظطِـِي، إيِنن َؾاَدْيُت  َكْػس:  إِْذ َجاَءُه اْفَعبَّاُس، َؾَؼاَل َماٍل ُأِِتَ بِِه َرُشوُل اهللَِّ  

ْأُمْر َبْعَضُفْم : ُخْذ، َؾَحَثا ذِم َثْوبِِه، ُثمَّ َذَهَب ُيِؼؾُُّه، َؾَؾْم َيْسَتطِْع، َؾَؼاَل : َوَؾاَدْيُت َظِؼقاًل، َؿاَل 

، َؿاَل  ، َؿاَل : َيْرَؾْعُه إَِ َّ ، َؿاَل : َٓ ُه َؾَؾْم َيْرَؾْعُه، َؾَؼاَل : َؾاْرَؾْعُه َأْكَت َظَعَّ ، َؾـََثَر ِمـُْه، ُثمَّ َذَهَب ُيِؼؾُّ َٓ :

، َؿاَل  ، َؿاَل : َؾُؿْر َبْعَضُفْم َيْرَؾْعُه َظَعَّ ، َؿاَل : َٓ ، َؾـََثَر ِمـُْه، ُثمَّ اْحَتَؿَؾُه َظَذ : َؾاْرَؾْعُه َأْكَت َظَعَّ َٓ

ُه، َحتَّى َخِػَي َظَؾْقـَا، َظَجًبا ِمْن ِحْرِصهِ  اِهؾِِه، ُثمَّ اْكَطَؾَق، َؾاَم َزاَل ُيْتبُِعُه َبَكَ رواه (احلديث .. ـَ

افبخاري
()

.  

                                                           
(. 3165) صحيح البخاري ()



َبْقـَا ":  َؿاَل  َظْن افـَّبِين وهذا ربام وؿع فألكبقاء؛ ؾػي احلديث افصحقح َظْن َأيِب ُهَرْيَرَة   

هُ  َتثِي ذِم َثْوبِِه، َؾـَاَداُه َربُّ َيا : َأيُّوُب َيْغَتِسُل، ُظْرَياًكا، َؾَخرَّ َظَؾْقِه َجَراٌد ِمْن َذَهٍب، َؾَجَعَل َأيُّوُب حَيْ

ْن َأْؽـَْقُتَك َظامَّ َتَرى، َؿاَل  ـُ تَِك : َأيُّوُب، َأمَلْ َأ ـَ َٓ ِؽـَى يِب َظْن َبَر تَِك، َوَفؽِْن  رواه "َبَذ َوِظزَّ

افبخاري
()

. 

ؾافـػس جمبوفة، ومطبوظة، ظذ حب اخلر، وآشتئثار، إٓ من ظصؿه اهلل تعاػ بعصؿة 

 وتلمل حال أـرم اخلؾق ظذ اهلل  . اإليامن، وؿـعه بام أتاه، وٓ صك أن افؼـاظة ــز ٓ يػـى

َا َؿاَفْت فُِعْرَوةَ - َرِِضَ اهللَُّ َظـَْفا -  ؾػي حديث َظْن َظاِئَشَة حمؿد   ـَّا : َأهنَّ ـُ اْبَن ُأْختِي، إِْن 

ٍة ذِم َصْفَرْيِن، َوَما ُأوِؿَدْت ذِم َأْبَقاِت َرُشوِل اهللَِّ   اَلِل، َثاَلَثَة َأِهؾَّ اَلِل، ُثمَّ اهْلِ
 َكاٌر، َفـَـُْظُر إَِػ اهْلِ

اَن ُيِعقُشُؽْم؟ َؿاَفْت : َؾُؼْؾُت  ـَ اَن فَِرُشوِل اهللَِّ : َيا َخاَفُة، َما  ـَ ُه َؿْد  َّٓ َأكَّ َْشَوَداِن، افتَّْؿُر َوادَْاُء، إِ ْٕ ا

 َِّاُكوا َيْؿـَُحوَن َرُشوَل اهلل ـَ اَكْت هَلُْم َمـَاِئُح، َو ـَ َْكَصاِر،  ْٕ  ِمْن َأْفَباهِنِْم،  ِجَراٌن ِمْن ا

رواه افبخاري(َؾَقْسِؼقـَا
()

.  

، وهبذا تطقب كػس ادممن، ؾؾو ـاكت افدكقا ظالمة ظذ ـرامة، فؽان أوػ افـاس هبا حمؿد 

  . ؾنذا رأى هبجة احلقاة افدكقا، وأهؾفا متفاؾتون ظؾقفا، ؾؾقذـر حال أـرم اخلؾق ظذ اهلل 

ؾؼد ضعػه  (رين ذم زمرة ادساـغـافؾفم أحقـي مسؽقـا وتوؾـي مسؽقـا واحش)أما حديث 

بعض أهل افعؾم، وحسـه بعضفم
()

فؽن اإلكسان يسلل اهلل ظقش افؽػاف، بحقث ٓ .  

 . حيوجه إػ أحد، وٓ يشغؾه بؿتاع زائد

 . ُأثِر، واْشُتْخِرج من إجساد: أي [   ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵]    

                                                           
 (.279) صحيح البخاري ()
(. 2567) صحيح البخاري ()

وال شك أن الحديث بمجموع طرقو يرتقي إلى درجة الصحة : ما خالصتو (555 / 1)" السلسلة الصحيحة"قال األلباني في  ()
أسرف  :" ( 275ص  )" التلخيص " و قال الحافظ في " الموضوعات " , و لذلك أنكر العلماء على ابن الجوزي إيراده إياه في 

 ألنو كان , و كأنو أقدم عليو لما رآه مباينا للحال التي مات عليها النبي " الموضوعات " ابن الجوزي فذكر ىذا الحديث في 
ووجهو عندي أنو لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناىا إلى القلة , و إنما سأل المسكنة التي يرجع : مكفيا, قال البيهقي 

". معناىا إلى اإلخبات و التواضع 



َل )      . افتعبر بافتحصقل، يدل ظذ افػرز، وافتـؼقب:  (َوُحصن

ُدورِ )     ٕن افؼؾوب ذم . ما تـطوي ظؾقه افصدور، من افعؼائد، وادواجد:  يعـي(َما ذِم افصُّ

 . افصدور ، ؾقستخرج ما ؾقفا من بر، وإيامن، أو ؾجور، وـػر، وظصقان

ظؿوم افـاس، وربام أراد همٓء : ربام يؽون ادراد:  [   ڀ ڀ پ پ پ پ]    

تؼتيض تربقتفم    رب اجلؿقع، فؽـه رهبم ربوبقة ظامة، ؾاهلل . وافعؿوم أوػ. ادـؽرين

ؾفي ٕوفقائه ادممـغ، وأما : أما ربوبقته اخلاصة. بـعؿه؛ من خؾق، ورزق، وإظداد، وإمداد

هو افعؾقم  ببواضن : واخلبر.  وإلخواكه من إكبقاءؾفي فـبقه حمؿد : ربوبقة خاصة اخلاصة

 . إمور، ودؿائؼفا

 الفوائد المستنبطة

 . ؾضل اخلقل، وصدة بلشفا، وؿوة أثرها ذم احلروب: افػائدة إوػ

 . جحود افؽاؾر فـعم اهلل بؽػره: افػائدة افثاكقة

 . صفادة إؾعال ظذ احلال: افػائدة افثافثة

 .صدة تعؾق اإلكسان بادال، وادتاع: افػائدة افرابعة

 . إثبات افبعث:افػائدة اخلامسة

 .  ـامل ظؾم اهلل، واضالظه:افػائدة افسادشة

 .(اخلزة)، وما تضؿـه من صػة (اخلبر) إثبات اشم اهلل :افػائدة افسابعة

 . إثبات افربوبقة افعامة: افػائدة افثامـة


