
 سورة المطففين

.  شقرة ادطػػغ مـ افسقر ادؽقي

: ومن مقاصد هذه السورة

ؾفل تعوفٍ : واإليامن وافؼقؿ, بقون افعالؿي افقثقؼي بغ افعؼقدة وافسؾقك: ادؼصد إول

طوهرة شقئي ظـد ادخوضبغ, وهل تطػقػ ادقزان, وؿد يبدو فبعض افـوس أن مثؾ هذا 

فؽـ إيراد هذه , آكحراف, مـ إمقر افػرظقي افتل فقس هذا أوان بحثفو, وظالجفو

افؼضقي, ومعوجلتفو ذم افؼرآن ادؽل, دفقؾ ظذ افصؾي افقثقؼي بغ افعؼقدة افؼؾبقي, وافسؾقك 

.  وبغ اإليامن, وافؼقؿ اخلؾؼقي, افعؿع

وؾريؼ ذم , ؾريؼ ذم اجلـي, تصـقػ افـوس إػ ؾريؼغ؛ إبرار, وافػجور: ادؼصد افثوين

.  وإػ شعداء, وأصؼقوء, وحزب افشقطون, وإػ حزبغ؛ حزب اهلل, افسعر

.  ترشقخ اإليامن بوفققم أخر, ومو ؾقف مـ افـعقؿ, وافعذاب:  ادؼصد افثوفٌ

ومو أحقج ادممـغ ذم افعفد ادؽل, إػ : ضؿلكي ادممـغ بلن افعوؿبي فؾتؼقى: ادؼصد افرابع

.  هذا ادعـك, وهؿ ذم مرحؾي آشتضعوف, وآشتذٓل, وإذى

 ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ]

 [   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى ى ې

 ذم افؾغي [ڭ]وـؾؿي . هؽذا تستفؾ افسقرة هبذا افقظقد افشديد: [ۇ ۇ ڭ]

وفؽـفو بودعـك إظؿ تدل ظذ افقظقد , ؿقؾ إهنو اشؿ فقاٍد ذم جفـؿو .ـؾؿي وظقد, وظذاب

. وافعذاب 

يعـل أهنؿ إذا أرادوا أن , هذا هق تػسر افتطػقػ: [   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]

,يلخذوا افؽقؾ ٕكػسفؿ اشتقؾقا حؼفؿ توموً  يعـل أهنؿ إذا  [ ې ۉ ۉ ۅ ۅ] 

 إذًا ظبٌ بودؽويقؾ ,ؾوفتطػقػ. أو وزكقا فؾـوس, كؼصقهؿ وبخسقهؿ حؼفؿ, ـوفقا فؾـوس

وـال إمريـ حيصؾ فؽثر . وادقازيـ؛ إمو بلخذ زيودة ظذ ادستَحؼ, وإمو بـؼص مـ احلؼ



وؿد ؿقؾ إن هذه افسقرة, أو صدرهو ظذ إؿؾ كزل ذم أول .مـ افـوس أثـوء افبقع وافؼاء

 حغ ؿدم  ادديـي, ـون افعفد اددين, روي ذفؽ ظـ ابـ ظبوس, ريض اهلل ظـفام, أن افـبل 

وافغوفى, واهلل . وؿقؾ ؽر ذفؽ, أهؾ ادديـي مـ أخبٌ افـوس ـقاًل, ؾـزفً هذه أيوت

. وأن افتطػقػ, ـون مقجقدًا فدى أهؾ اجلوهؾقي, أظؾؿ, أهنو شقرة مؽقي بجؿقع آيوهتو

, يضطرون افـوس إػ افؼبقل هبذا ادقزان حتؽوروكؾحظ, أيضًو, أن افؼقم مـ أصحوب آ

ؾنن افـوس يلبقن أن يبخسقا أصقوءهؿ, وفؽـفؿ مضطرون , ادجحػ؛ حلوجي افـوس إفقفؿ

ؾنكف يؼع ؾقف , وهذا مو يـطبؼ اكطبوؿًو ـبرًا ظذ حول آؿتصود افعودل افققم. إػ افؼبقل

افتطػقػ, وإجلوء افـوس, بطرق آحتؽور ادختؾػي, إػ أن يؼبؾقا بوفضقؿ, فقـوفقا حصتفؿ, 

. ؾقتالظى افتجور اجلشعقن بوٕشعور, ويرؾعقهنو فقؿتصقا دموء افػؼراء, ومو حيتوجقن إفقف

ؾؿسلفي افتطػقػ ٓ . وٓ حقؾي فؾػؼراء, إٓ أن يبذفقا أمقاهلؿ؛ ٕن هذه ادقاد, ؿقام حقوهتؿ

تؼتك ؾؼط ظذ هذه افصقرة افبسقطي؛ أن يـؼص مـ افقزن, أو أن يستقذم فـػسف, بلن يزيد 

.  ؿدر ـػ مـ ضعوم, أو كحقه

 أمي ظذبً, وهل ىوؿد ـون هذا افقصػ افذمقؿ, أظـل بخس افـوس أصقوءهؿ مقجقدًا فد

 چ ڃ ڃ]مديـ, افذيـ بعٌ ؾقفؿ صعقى, ظؾقف افسالم, ؾؽون يؼقل هلؿ 

,  {84:هود} [   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

وحغ وؿع افعومل بلمجعف, . ؾفذا إمر ـون مقجقدًا ذم إوفغ, وٓ يزال مقجقدًا ذم أخريـ

ذم هذه افؼرون إخرة, ذم ؿبضي آؿتصود افقفقدي افربقي, ؾشً هذه ادظوهر, وصور 

ؾال خيػك أن آؿتصود افعودل, افققم, اؿتصود ربقي, وضع , افـوس أرسى هلذه ادظومل

وصور افربو ؾوصقًو, صوئعًو ذم مجقع , ؿوكقكفوشوؿقا افعومل بلمجعف ظذ , كظريوتف, وآفقوتف, افقفقد

ريعي افغراء جوءت بتحريؿ افربو, حتك إكؽ ٓ تؽود دمد مـ افؽبوئر مو ورد ـوهذه افش. إمؿ

وأهنو مـذ , وهذا يدفـو ظذ ـامل هذه افؼيعي. ؾقف وظقد وهتديد ذم ـتوب اهلل, ـام ورد ذم افربو

ؾال يؼول إن رشيعي اإلشالم , بزوؽفو ـوكً هتدف إػ إصالح افؼؾى, وإصالح احلقوة معوً 



. تصؾح افػرد, وتصؾح ادجتؿع , ريرة, وافعالكقيـبؾ تصؾح افس, تصؾح افرسائر وحسى

. ؾألجؾ ذا وؿع افتـبقف ظذ هذا آكحراف ذم افعفد ادؽل

وُفقا)  ومـ ادػرسيـ مـ وؿػ ظذ  رون وإذا ـوإذا ـوفقا, هؿ خيس": ؾؼرأ  (وزكقا)و , (ـَ

وظذ ؿراءة ,  ؾعذ افؼراءة ادشفقرة, تؽقن متعديي, ومؽتػقي بذاهتو"وزكقا, هؿ خيرسون

وإوػ حسبوهنو ـؾؿًي .  ضؿر, مـ افؽوئؾ, وافقازن"هؿ" تؽقن "ـوفقا"افقؿػ ظذ 

.  "وزكق" و "ـوفق"واحدة, وممو يدل ظذ ذفؽ أن أفػ اجلامظي مل ترشؿ ذم ادصحػ بعد 

وادؼصقد هبو ,  أداة تـبقف[ ې]  إكؽورياشتػفوم:  [ائ ائ ى ى ې ې]

وإٓ ؾربام يطقػ بؼؾقهبؿ ضوئػ, أكف ثؿ ,  بؿعـك يستقؼـ[ې ], افتقبقخ, وافتبؽقً

فؽـ ٓ يؼغ ظـدهؿ , بؾ هؿ , بعٌ, فؽـ افؼقم مل يستقؼـقا, وفق اشتقؼـقا, ٓشتؼوم شؾقـفؿ

أي خمرجقن مـ ؿبقرهؿ : [ ائ]ومعـك , إمو مـؽرون فؾبعٌ, وإمو متشؽؽقن ؾقف

.  أحقوء 

هذه ! ويو فف مـ زجر! يو هلو مـ مقظظي: [ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ]

ؾلكً إذا وظظً ؽرك, . وإن ـوكً ذم إصؾ مقجفًي إػ افؽوؾر, ادقظظي يـتػع هبو ادممـ

أٓ تظـ أكؽ مبعقث فققم ظظقؿ, يقم يؼقم افـوس : ؿؾ فـػسؽ, ـام ؿول اهلل . وظظً كػسؽ

وطؾؿ , وطؾؿ افـػس, وافغػؾي,وادعصقي, ؛ ٕن ؽوفى مو يؼع مـو مـ افتؼصر! فرب افعودغ

إكام هق كوتٍ ظـ ضعػ افقؼغ بؤخرة, وفق ـون افقؼغ بؤخرة ؿوئاًم ذم افؼؾى , أخريـ

فؽـ افؼؾى يذهؾ ظـ ذفؽ ادقظد , دائاًم, ٓـػ اإلكسون ظـ ـثر مـ ادعويص وادظومل

واجلـي, وافـور, صور يطل افسفؾ, وافقظر, , ؾنذا ؽوب ظـ بوفف افبعٌ, وافققم أخر, احلؼ

.  وجيسح افسقئوت, ويؼسف ادعويص؛ فغقوب هذا افرادع ظـ ؿؾبف

: ودظؽ مـ أؿقام يؼقفقن, ؾؿـ أظظؿ أشبوب ادقظظي, أن يعظ اإلكسون كػسف بوفققم أخر

ومـ حتريؽ افقجدان , ٓبد مـ اإلؿـوع افعؼع!  ادفؿ اإلؿـوع بوفعؼؾ, ٓ ؾوئدة مـ ادقاظظ

ـؿ مـ إكسون حتصؾ فف افؼـوظي افعؼؾقي بصحي ـذا, وخطل ـذا, فؽـف ٓ يـؼود . وادقظظي



: وهلذا ؿول اهلل تعوػ . ؾالبد مـ اجلؿع بغ إمريـ!  دؼته افعؼؾ  ہ ہ ہ ہ]

إمر ادحؽؿ افذي يؼطع افعؼؾ :  ؾوحلؽؿي{125:النحل} [ ھ ھ ھ

ؾجوء هذا افتفديد هلمٓء . مو يالمس افؼؾى, ويستجقش افقجدان: وادقظظي, بصقابف

تؼقل ؾوضؿي بـً   ظبد ادؾؽ, زوج , ادطػػغ, بوفققم أخر افذي ترتعد افػرائص ظـد ذـره

فؼد ـون يؽقن معل ذم افػراش ؾقذـر افشئ مـ أمر ... ": ظؿر بـ ظبد افعزيز, رمحفام اهلل

يبؽل, ؾلضرح ظؾقِف افؾحوف رمحي  أخرة ؾقـتػُض ـام يـتػض افعصػقر ذم ادوء, وجيؾس

"فف
() 

, وافشبفوت, هؽذا افؼؾى ادممـ بوفققم أخر, يردظف إيامكف ظـ ـثر مـ ادحرموت

 .وخالف إوػ, وادؽروهوت

أي أهنؿ يبعثقن , [ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] هذا :وإكام شؿقً افؼقومي ؿقومي, ٕشبوب مـفو

يعـل : [ ۆئ ۆئ], مـ ؿبقرهؿ أحقوًء, يـتصبقن ظذ أؿدامفؿ, حػوة, ظراة, ؽرًٓ 

.  فؾقؿقف بغ يديف, واحلسوب, واجلزاء افذي يػيض إػ جـي أو كور

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] ؿقوم إصفود, ؿول اهلل تعوػ : ومـفو

  .{51:غافر} [   ڦ ڦ ڦ

 .{47:األنبياء} [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]: إؿومي ادقازيـ ؿول تعوػ : هوومـ

مجع  (َظودَِغَ )ٕن . [ ۆئ]وهل افتل تشؿؾ مجقع اخلؾؼ: افربقبقي ظومي: افربقبقي كقظونو

ؾوفربقبقي افعومي . أو مؾؽ, أو وحش, أو ضر, أو جـ,  وهق ـؾ مـ شقى اهلل مـ إكس ظوملَ 

ؾفل : وأمو افربقبقي اخلوصي. معـوهو أن اهلل شبحوكف وتعوػ خؾؼفؿ, ورزؿفؿ, ودبر أمقرهؿ

ربقبقتف شبحوكف وتعوػ ٕوفقوئف ادممـغ, وذفؽ بوفؾطػ هبؿ, وتقسر أمقرهؿ, وحػظفؿ ذم 

وهل ربقبقتف فألكبقوء وادرشؾغ, : ويؿؽـ أن كضقػ ربقبقي خوصي اخلوصي,ديـفؿ, ودكقوهؿ

.  , ؾنن ربقبقتف هلؿ أخص مو يؽقن وأخصفؿ كبقـو 

                                                           
 .إحياء الرتاث (9/229) البداية والنهاية ()



:الفوائد المستنبطة   

. ذم افتطػقػ, وتقظد ؾوظؾقف :افػوئدة إوػ

. مـوؾوتف فؾعدل واإلكصوف :افػوئدة افثوكقي

. افتفديد, وادقظظي بوفققم أخر :افػوئدة افثوفثي

. إثبوت افبعٌ وافؼقومي افؽزى :افػوئدة افرابعي

.  [ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ]ربقبقي اهلل افعومي  :افػوئدة اخلومسي

 ٿ   ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ

 گ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 [   ڳ ڳ گ گ گ

ابتدأ اهلل تعوػ بذـر همٓء أوًٓ, ٕن احلديٌ ـون ظـ : [پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

ـؾؿي ردع  (ـال)وـؾؿي . أصؽوهلؿ, وهؿ ادطػػقن ؾـوشى ؿرهنؿ هبؿ, ؿبؾ ذـر إبرار

ريـ ـوؿول بعض ادػس. فقس إمر ـام تعتؼدون وتظـقن مـ إكؽور افبعٌ: وزجر , وادعـك

وإػ هذا ذهى افسققضل, رمحف اهلل, ؾجعؾفو كقع . "حؼوً ": إهنو ذم مثؾ هذا افسقوق معـوهو

تؽتى بـق ": اجلؿع, ومـف ؿقهلؿ: وأصؾ افؽْتى ذم افؾغي,أي مؽتقب (ـتوب)ومعـك .إثبوت

ؾدل ذفؽ ظذ أن ادراد بؽتوب افػجور .  جلامظي اخلقؾ"ـتقبي"وؿقهلؿ , دمؿعقا:  يعـل"ؾالن

 هؿ افذيـ هتؽقا شس افديـ "افػجور"وؿد تؼدم  أن . افديقان افذي جيؿع همٓء افػجور

.  وافعصقون؛ ٕن افػْجر بؿعـك اهلتؽ, وافػسقق, بوفؽػر

أهنو إرض افسوبعي, أو مقضع ذم أشػؾ إرض,  (شجغ)ؿقؾ ذم معـك : [ پ ٻ]

وأصؾ اصتؼوؿف مـ افسجـ, وهق احلبس ذم مؽون ضقؼ حرج, وممو يميد أن . يؼول فف شجغ

شجغ مقضع ذم أشػؾ شوؾؾغ, ذم إرض افسوبعي, مو جوء ذم حديٌ كزع افروح, أكف إذا 

ْكَقو, َؾُقْسَتْػَتُح َفُف, َؾاَل ُيْػَتُح َفُف, ُثؿَّ َؿَرَأ )ؿبضً روح افعبد افؽوؾر   افدُّ
ِ
اَمء ُيـَْتَفك بِِف إَِػ افسَّ



 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ] َرُشقُل اهللَِّ 

َْرِض  : َؾَقُؼقُل اهللَُّ  {40:األعراف} [ ں ں ڱ ڱ ڱ ْٕ ٍغ, ذِم ا ُتُبقا ـَِتوَبُف ذِم ِشجِّ ـْ ا

ْػَذ, َؾُتْطَرُح ُروُحُف َضْرًحو, ُثؿَّ َؿَرأَ  : افسُّ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

رواه أمحد يف  ({31:احلج} [   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ()املسند
. ؾفذا يميد هذا ادعـك ادلثقر ظـ بعض افسؾػ . 

د ذم افؼرآن يروـثرًا مو . ادراد هبذا افسمال افتعظقؿ, وافتفقيؾ: [ڀ ڀ ڀ پ پ]

 [ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ]: افعظقؿ افسمال ظـ افقء بؼصد افتعظقؿ, ـؼقل اهلل تعوػ

ؾؿثؾ هذا إشؾقب يؾػً , {3:احلاقة} [ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ]: وؿقفف, {17:االنػطار}

. آكتبوه, ويعظؿ ادؼوم 

أي خمتقم, مػروغ , يعـل ذفؽ افؽتوب اجلومع ٕظامهلؿ, وحوهلؿ, مرؿقم: [ٺ ٺ ڀ]

َخَرَج َظَؾْقـَو  َرُشقُل :  ؿول ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص. ٓ يزاد ؾقف, وٓ يـؼص, مـف

َّٓ  َأْن ! َٓ َيو َرُشقَل اهللَِّ: َأَتْدُروَن َمو َهَذاِن اْفؽَِتوَبوِن؟ َؾُؼْؾـَو: , َوذِم َيِدِه ـَِتوَبوِن, َؾَؼوَل  اهللَِّ  إِ

َكو ِزَ ـْ َربِّ اْفَعودََِغ ؾِقِف َأْشاَمُء َأْهِؾ اجْلَـَِّي, َوَأْشاَمُء : َؾَؼوَل فِؾَِّذي ذِم َيِدِه اْفُقْؿـَك. ُُتْ َهَذا ـَِتوٌب ِم

َٓ ُيـَْؼُص ِمـُْفْؿ َأَبًدا ُثؿَّ َؿوَل فِؾَِّذي . آَبوِئِفْؿ, َوَؿَبوِئؾِِفْؿ, ُثؿَّ ُأمْجَِؾ َظَذ آِخِرِهْؿ, َؾاَل ُيَزاُد ؾِقِفْؿ, َو

ـْ َربِّ اْفَعودََِغ, ؾِقِف َأْشاَمُء َأْهِؾ افـَّوِر, َوَأْشاَمُء آَبوِئِفْؿ, َوَؿَبوِئؾِِفْؿ, ُثؿَّ ُأمْجَِؾ : ذِم ِصاَمفِفِ  َهَذا ـَِتوٌب ِم

َٓ ُيـَْؼُص ِمـُْفْؿ َأَبًدا رواه افسمذي(َظَذ آِخِرِهْؿ, َؾاَل ُيَزاُد ؾِقِفْؿ, َو
()

 

وافرؿؿ ذم افثقب, يعـل اخلط, أو افعؾؿ افذي , وشؿل مرؿقمًو, تشبقفًو فف بوفرؿؿ ذم افثقب

. ؾودرؿقم هق ادخطقط, أو ادؽتقب . يؽقن ذم افؼامش, يؽقن ثوبتًو ؾقف, ٓ يذهى مـف

                                                           
.  صحح إسناده الشيخ شعيب األرنؤوط (18534) املسند ()
. حسنو األلباين (2141) سنن الرتمذي ()



تؼدم معـوهو, وادؽذبقن هـو هؿ ادؽذبقن  [ٺ]وـؾؿي : [ٿ ٿ ٺ ٺ]

 هق افذي إلكؽور أو افشؽ ؾفذا ا[ائ ائ ى ى ې ې]بوفبعٌ؛ ٕكف ؿد ؿول 

. أوردهؿ ادفوفؽ 

هذه ,  {7:التغابن} [﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے]: ـام ؿول: [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]

.  أي اجلزاء  (افديـ)ومعـك . , وبغ افؽػورمـ ادػوصؾ افتل ـوكً بغ افـبل 

هذا مثول فؾسابط بغ افعؼقدة افبوضـي, وافسؾقك : [ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]

, بؾ  وٓ يرضوه احلؼبؾافظوهر؛ ؾؿـ ؽؾى ظؾقف افعدوان, واإلثؿ, صور ؿؾبف أؽؾػًو, ٓ يؼ

صقغي مبوفغي : [ ڦ]و, أي متجووز احلد مـ افعدوان [ڦ]ومعـك . يستثؼؾف ويلبوه

.   يعـل وافغ ذم اإلثؿ, وهق ارتؽوب ادحظقر, ظذ وزن ؾعقؾ

ووجف افسابط بغ افعدوان واإلثؿ, وبغ إكؽور افبعٌ, أن افذي يرسف ظذ كػسف بودعويص, 

إن مـ ورائؽ يقم آخر, جيوزى : وافذكقب, وطؾؿ أخريـ, يؼؾؼف, ويزظجف, أن يؼول فف

ة, وإؿصوئفو, ظؼقدؾؾذفؽ يـزع إػ كبذ هذه ال. يء ظذ إشوءتفـادحسـ ظذ إحسوكف,  وادس

رؾغ ظذ أكػسفؿ, يدخؾ ظؾقفؿ صؽ ظظقؿ ذم ـن أصحوب افشفقات, ادسـووهلذا . ودؾعفو

. هذا افبوب؛ ٕن افشفقات تؾؼح افشبفوت

 ظؾؿوت, ُتضع هلو افرؿوب, تتذ ظؾقف آيوت بقـوت: [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]

افعرب, وهؿ أهؾ افػصوحي, وافبالؽي, أن هذا افؼقل ؿقل ـريؿ, ٓ يستطقعقن اإلتقون 

 يـفقن ظـف أتبوظفؿ أن يصغقا {26:األنعام} [يب جت ىب مب خب]: بؿثؾف, ومع ذفؽ

!   ويـلون ظـف بلكػسفؿ فئال خيضعقا فسؾطوكف, إفقف

ر اهلؿزة, وادؼصقد هبو احلؽويوت ـوأشوضر مجع أشطقرة, بضؿ اهلؿزة, أو إشطورة, بؽس

وـون افـرض بـ احلورث مـ صقوضغ ؿريش وممـ ـون يمذي رشقل اهلل . ادسطقرة, افؼديؿي

 ٌويـصى فف افعداوة وـون ؿد ؿدم احلرة وتعؾؿ هبو أحوديٌ مؾقك افػرس وأحودي 

جمؾسو ؾذـر ؾقف بوهلل وحذر ؿقمف مو أصوب  كديور ؾؽون إذا جؾس رشقل اهلل فرشتؿ واس



مـ ؿبؾفؿ مـ إمؿ مـ كؼؿي اهلل خؾػف ذم جمؾسف إذا ؿوم ثؿ ؿول أكو واهلل يو معؼ ؿريش 

أحسـ حديثو مـف ؾفؾؿ إيل ؾلكو أحدثؽؿ أحسـ مـ حديثف ثؿ حيدثفؿ ظـ مؾقك ؾورس 

  .()كديور ثؿ يؼقل بامذا حمؿد أحسـ حديثو مـلفورشتؿ واس

هذا افؽتوب فقس ! يظـ أن ادسلفي ترويٍ أشوضر, وحؽويوت, وكحق ذفؽ, وصتون صتون

 بف افؼؾقب , اـتوب أؿوصقص, أو تسويل, وإكام يتضؿـ مـ احلؼوئؼ افعظقؿي, افثؼقؾي مو حتل

. وتصح بف افعؼقل

الّ ): [ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ] أي ؽطك, : [چ چ چ], تؼدم معـوهو (ـَ

ؾفذا افؽسى افذي . وهذا صوهد ثوفٌ فؾعالؿي افقثقؼي بغ افؼؾى وافسؾقك. , وؽؿرىوؽش

ـسبقه بوفتطػقػ, ـقن ظذ ؿؾقهبؿ ضبؼي صؾبي, ؾصورت ؿؾقهبؿ بسبى ـسبفؿ فؾامل 

ؾفمٓء افذيـ يؽسبقن أثوم, وافعدوان, . احلرام, وتؽذيبفؿ بوحلؼ, ـوحلديد إذا صدأ

إِنَّ ): َؿوَل    ظـ رشقل اهلل ظـ أيب هريرة و . (افران)وادول احلرام, يؼع ظذ ؿؾقهبؿ 

ًْ ذِم َؿْؾبِِف ُكْؽَتٌي َشْقَداُء, َؾنَِذا ُهَق َكَزَع, َواْشَتْغَػَر,   َوَتوَب, ُشِؼَؾ اْفَعْبَد إَِذا َأْخَطَل َخطِقَئًي, ُكؽَِت

َر اهللَُّ. َؿْؾُبُف, َوإِْن َظوَد ِزيَد ؾِقَفو, َحتَّك َتْعُؾَق َؿْؾَبفُ  ـَ اُن افَِّذي َذ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]  :َوُهَق افرَّ

رواه افسمذي([   ڍ ڍ ڇ
()

 . 

َْشَتْغِػُر اهللََّ  ذِم ): ودون افران, افغون, ويدل ظؾقف ؿقل افـبل  َٕ ُف َفُقَغوُن َظَذ َؿْؾبِل َوإيِنِّ  إِكَّ

ةٍ  رواه مسؾؿ(اْفَقْقِم ِموَئَي َمرَّ
()

فؽـ هذه , وذفؽ أن ادممـ بحؽؿ بؼيتف, ربام أدرـتف ؽػؾي, 

تـشل ظـ  أمو افران ؾفق ضبؼي شؿقؽي؛ ., حتك تتؼشع افغػؾي ؿؼ رؿقؼ, مو أن يذـر اهلل 

جوء ذم حديٌ حذيػي بـ .   افـؽً افسقداء,  حتك ٓ ترى حؼًو, وٓ تسؿع حؼوً تراـؿ

ًُ َرُشقَل اهللَِّ : , ؿولافقامن,  وحْلَِصِر ُظقًدا   ): َيُؼقُل َشِؿْع ـَ ـُ َظَذ اْفُؼُؾقِب   ُتْعَرُض اْفِػَت

                                                           
 ( . 3/110)البداية والنهاية , (2/138)السرية البن ىشام  ()
 .وحسنو األلباين, قال حديث حسن صحيح, (3334) سنن الرتمذي ()
 (.2702) صحيح مسلم ()



ًَ ؾِقِف ُكْؽَتٌي َبْقَضوُء, 
ًَ ؾِقِف ُكْؽَتٌي َشْقَداُء, َوَأيُّ َؿْؾٍى َأْكَؽَرَهو ُكؽِ

هَبَو, ُكؽِ ُظقًدا, َؾَليُّ َؿْؾٍى ُأرْشِ

َْرُض,  ْٕ اَمَواُت َوا ًْ افسَّ ُه ؾِْتـٌَي َمو َداَم َػو, َؾاَل َترُضُّ ؛ َظَذ َأْبَقَض ِمْثِؾ افصَّ َحتَّك َتِصَر َظَذ َؿْؾَبْغِ

ـْ  َب ِم َّٓ َمو ُأرْشِ َٓ ُيـْؽُِر ُمـَْؽًرا, إِ َٓ َيْعِرُف َمْعُروًؾو, َو ًقو  وْفُؽقِز جُمَخِّ ـَ ا  َخُر َأْشَقُد ُمْرَبودًّ ْٔ َوا

()رواه مسلم(َهَقاهُ 
 . 

هذه ربقبقي  (ظـ رهبؿ), أي يقم افؼقومي (يقمئذ):  [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] 

وأظظؿ افـعؿ افتل حيجبقن ظـفو . وكعؿتف, أي حمجقبقن ظـ ـرامتف(دحجقبقن), ظومي

 ے]وهذه أيي ومو يؼوبؾفو بعد بضع آيوت, وهل ؿقل اهلل تعوػ. افـظر إػ وجف اهلل افؽريؿ

.  ممو اشتدل بف أهؾ افسـي واجلامظي ظذ إثبوت رؤيي ادممـغ رهبؿ يقم افؼقومي[ ۓ ۓ

ؾؾام أن حجبقا همٓء ذم افسخط ـون ذم هذا دفقؾ ظذ أهنؿ يروكف ذم ": ؿول افشوؾعل رمحف اهلل

"كعؿ بف أديـ اهلل: يو أبو ظبداهلل وبف تؼقل؟ ؿول: ؿؾً: افرضو ؿول افربقع
()

. 

يعـل داخؾق اجلحقؿ, وحوصؾ هلؿ افتصؾقي, بؿعـك أهنؿ : [ک ک ڑ ڑ ژ]

. حيرؿقن, ويشقون ؾقفو

أمو , ي, وافعذاب ادعـقيـاجتؿع ظؾقفؿ افعذاب احلس: [ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک]

  .وأمو ادعـقي, ؾفذا افتبؽقً افشديد, احليس ؾظوهر

:الفوائد المستنبطة   

 [ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وذفؽ ذم ؿقفف تعوػ,  إثبوت افؼدر افسوبؼ:افػوئدة إوػ

. ؾفق ـتوب مػروغ مـف؛ ٕن اهلل وصػف بلكف خمتقم

. افـؽر ظذ ادؽذبغ بوفبعٌ :افػوئدة افثوكقي 

, ؾفمٓء مجعقا أوصوؾًو شقئي متالزمي؛ وهل افػجقر,تالزم صػوت افسقء :افػوئدة افثوفثي

. ؾلوصوف افسقء يؿسؽ بعضفو برؿوب بعض, واإلثؿ, وافعدوان, وافتؽذيى

                                                           
(. 144) صحيح مسلم ()
 . دار طيبة (3/506)  شرح أصول اعتقاد أىل السنة الاللكائي ()



تلثر افؽسى احلرام ظذ افؼؾى :افػوئدة افرابعي

.  صدة ظؼقبي افؽوؾريـ احلسقي وادعـقيي :افػوئدة اخلومسي

 


