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 ،ومكیة في قول ابن مسعود وعطاء وجابر ،سورة الزلزلة مدنیة في قول ابن عباس وقتادة "
روى الترمذي  ،وتحتوي على عظیم ،وهذه السورة فضلها �ثیر :قال العلماء ،وهي تسع آ�ات

الزلزلة: Z  : 9 ]من قرأ « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :عن أنس بن مالك قال

عدلت له بر�ع   ۱الكافرون: Z  $ # " ! ] :ومن قرأ ،عدلت له بنصف القرآن  ۱

 ،حدیث غر�ب :قال »عدلت له بثلث القرآن  ۱اإلخالص: Z  % $ # " ! ] :ومن قرأ ،القرآن
صلى هللا -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -وروي عن علي ،وفي الباب عن ابن عباس

وروى عبد  ،»أر�ع مرات �ان �من قرأ القرآن �له  ۱الزلزلة: Z  : 9 ]من قرأ « :-علیه وسلم

صلى -�كى أبو �كر فقال النبي   ۱الزلزلة: Z  : 9 ]لما نزلت  :هللا بن عمرو بن العاص قال
و�غفر هللا لكم لخلق أمة �خطئون و�ذنبون لوال أنكم تخطئون وتذنبون « :-هللا علیه وسلم

 ".»و�غفر لهم إنه هو الغفور الرحیم
 حدیث الترمذي األحادیث �لها.

 طالب: .................
 و�لها ضعیفة. ،روا�ة ر�ع القرآن أمثل من روا�ة نصفه ،كأن الر�ع أمثل من النصف

 طالب: .................
 ؟ماذا

 طالب: .................
 �قول؟ نعم، ماذا

 طالب: .................
 �فتني الذرتان، مخرج عندك؟ :و�فتني الذرتان لما سمعه األعرابي قال

 طالب: .................
 ن �شوفه لنا؟م

 طالب: .................

 ]�فتني الذرتان  :سمع السورة قالف -علیه الصالة والسالم-صلى خلف النبي  ،لما سمع السورة

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d Z  :۸ - ۷الزلزلة. 

كت من رِّ أي حُ   ۱الزلزلة: Z  = > ; : 9 ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم "
 ؛وقاله مجاهد ،یزلزلها :و�ان �قول في النفخة األولى ،�ذا روى عكرمة عن ابن عباس ،أصلها

ج موتاها ثم تزلزل ثانیة فتخرِ  ، ۷ - ٦النازعات: Z  ̈    § ¦ ¥    ¤ £ ¢ ]لقوله تعالى: 
ألعطینك عطیتك أي  :�قولك ،ثم أضیف إلى األرض ،وذ�ر المصدر للتأكید ،وهي األثقال
 ،وقراءة العامة �كسر الزاي من الزلزال ،لموافقة رؤوس اآلي �عدها ؛سن ذلكوحَ  ،عطیتي لك
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 :وقیل ،رجاروالقلقال والجَ ا �الوسواس وهو مصدر أ�ًض  ،وقرأ الجحدري وعیسى بن عمر �فتحها
 " والفتح االسم. ،الكسر المصدر

 �عني اسم المصدر.

ت إذا �ان المیِّ  :قال أبو عبیدة واألخفش  ۲الزلزلة: A  Z @ ? < ]قوله تعالى:  "
 :وقال ابن عباس ومجاهد ،و�ذا �ان فوقها فهو ثقل علیها ،في �طن األرض فهو ثقل لها

 وقالت الخنساء: ،الثقالن :ومنه قیل للجن واإلنس ،أثقالها موتاها تخرجهم في النفخة الثانیة
 أ�عــــــــــد ابــــــــــن عمــــــــــرو مــــــــــن آل الشــــــــــر�د

 
 خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ................. 

 حّلت. 
........................... 

 
 حّلـــــــــــــــــــــــــت �ـــــــــــــــــــــــــه األرض أثقالهـــــــــــــــــــــــــا 

 :وذ�ر �عض أهل العلم قال ،من شرفه وسؤدده رالقبو ما دفن عمرو صار حلیة ألهل ل :تقول 
ت على ظهر األرض قد مات حطّ  للدماء �ان ثقالً ا إذا �ان الرجل سفاكً  :كانت العرب تقول

تقيء األرض أفالذ �بدها « :ومنه الحدیث ،أثقالها �نوزها :وقیل ،األرض عن ظهرها ثقلها
 ".»سطوان من الذهب والفضةأمثال األ
 تخر�جه.

 طالب: .................
 ما خرجه؟! 

 طالب: .................
 ما خرجه؟!

 .................طالب: 
 ز�ن. نعم،عندك؟ 

 طالب: .................
 قطعة من حدیث مسلم. نعم،

فروى الضحاك عن ابن عباس  ،أي ابن آدم الكافر  ۳الزلزلة: B C  Z ]قوله تعالى:  "
أراد �ل إنسان �شاهد ذلك عند قیام الساعة في النفخة  :وقیل ،هو األسود بن عبد األسد :قال

ألنهم ال �علمون  ؛وهذا قول من جعلها في الدنیا من أشراط الساعة ،األولى من مؤمن و�افر
ا فلذلك سأل �عضهم �عًض  ،ا من أشراط الساعة في ابتداء أمرها حتى یتحقق عمومهاجمیعً 
 " لكافر.إن المراد �اإلنسان ا :وعلى قول من قال ،عنها

 الكفار.
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والكافر  ،فهو ال �سأل عنها ،ألن المؤمن معترف بها ؛جعلها زلزلة القیامة ،الكفار خاصة "
 ،ما لها أخرجت أثقالها :وقیل ،فلذلك �سأل عنها ومعنى ما لها أي ما لها زلزلت ،جاحد لها

 ،و�جوز أن �حیي هللا الموتى �عد وقوع النفخة األولى ،وهي �لمة تعجیب أي ألي شيء زلزلت
فیقولون  ،وقد رأوا الزلزلة وانشقاق األرض عن الموتى أحیاء ،ثم تتحرك األرض فتخرج الموتى

 " من الهول ما لها.

 . - , + * ( ) ' & $% # " ! ]في مطلع سورة الحج 
/ 0 1 2  Z :جنس اإلنسان  ،هذا یدل على أن المراد �اإلنسان الجنس  ۲ - ۱الحج

؟! الزلزال الموجود المذ�ور هنا ماذا حصلا و�سأل �عضهم �عًض  ،یذهلون في ذلك الوقت
 والمذ�ور في سورة الحج.

 كل یراه......الطالب: یوم ترونها دلیل على أن 
فكیف بهذا األمر  ،�كثیرلت المرضعة فیما هو دون ذلك و�ذا ذهِ  ،أي نعم حتى من المسلمین

 هلوا ذهوالً في أ�ام دخول العراق للكو�ت أصبح الناس على أصوات المدافع واألسلحة ذُ  ؟العظیم
 ،�حصل هذا ،تر�ت الطفل ههذ ،حملت الوسادة وهر�ت ،امرأة �ان �جانبها طفل ترضعه ،اشدیدً 

، یر�د یتبصرال و �حصل أشیاء ال یتعقل اإلنسان  من رأى الناس في الكوارث في الحرائق مثالً 
 ؟فكیف �أعظم حدث الذي هو الساعة ،النجاة

 ۱الزلزلة: Z  : 9 ] :منصوب �قوله یومئذٍ   ٤الزلزلة:  G H I J Z ]قوله تعالى:  "

مل علیها من خیر أو أي تخبر األرض �ما عُ   ٤الزلزلة:  H I J Z ]  :�قوله :وقیل ،
ما لها  :أي �قول اإلنسان ،من قول اإلنسان :وقیل ،هو من قول هللا تعالى :ثم قیل ،شر یومئذٍ 

صلى هللا علیه -قرأ رسول هللا  :وفي الترمذي عن أبي هر�رة قال ،اتحدث أخبارها متعجبً 

هللا  :قالوا »أتدرون ما أخباُرها؟« :قال  ٤الزلزلة:  G H I J Z ] :هذه اآل�ة -وسلم
 :تقول ،أخبارها أن تشهد على �ل عبد أو أمة �ما عمل على ظهرهافإن « :قال ،ورسوله أعلم

 :قال الماوردي ،هذا حدیث حسن صحیح :قال »فهذه أخبارها :قال ،عمل یوم �ذا �ذا و�ذا

 " .٤الزلزلة:  G H I J Z ] :قوله
 التخر�ج تخر�ج الحدیث.

 طالب: .................
 منكر.، �عني ما هو لكن�حتاج إلى متا�ع  نعم،

 طالب: .................
 فیه؟ ماذا

 طالب: .................
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ال، �تا�ة الحدیث ال  أملینظر هل �شهد له شيء  ؛�كتب حدیثه �عني على ضعفه �كتب حدیثه
 لكنه لیس �مرفوض �الكلیة. ،�عني قبوله

 قال الماوردي.
 و�ال فلّین.. ،فإن تو�ع فمقبول ،�عني ال بد له من متا�ع لیقبل ،لّین :وقول ابن حجر

تحدث  :أحدها ؛فیه ثالثة أقاو�ل ٤الزلزلة:  G H I J Z ]قوله  :قال الماوردي "
 ةزلزلا وهو قول من زعم أنها ورواه مرفوعً  ،قاله أبو هر�رة ،أخبارها �أعمال العباد على ظهرها

وهو قول من زعم  ،قاله �حیى بن سالم ،تحدث أخبارها �ما أخرجت من أثقالها :الثاني .القیامة
صلى -وفي هذا المعنى حدیث رواه ابن مسعود عن رسول هللا  :قلت .أشراط الساعة ةأنها زلزل

 ".»إذا �ان أجل العبد �أرض أو«أنه قال:  -هللا علیه وسلم
 .»أوثبته الحاجة إلیها«
رب هذا  :فتقول األرض یوم القیامة ،حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه هللا ،أوثبته الحاجة إلیها«"

 " أنها تحدث.. :الثالث .وقد تقدم ،أخرجه ابن ماجه في سننه ،»ما استودعتني
 ؟أمتخر�جه مخرج عند�م 

 طالب: .................
 ؟ ًئا؟ وال ذ�ر صفحة وال شیفقطعند�م؟ قال تقدم 

 طالب: .................
 یراجع في سورة. ،�خرج

فتخبر أن أمر  ،قاله ابن مسعود ،أنها تحدث �قیام الساعة إذا قال اإلنسان ما لها :الثالث "
ا للكافر ا لهم عند سؤالهم ووعیدً فیكون ذلك منها جوا�ً  ،وأمر اآلخرة قد أتى ،الدنیا قد انقضى

 " وفي حدیثها.. ،ا للمؤمنو�نذارً 
 لحظة..

 طالب: .................
 ؟�قول ماذافي سورة لقمان 

 طالب: .................
 أنا أقول یراجع، نعم وفي حدیثها. نعم،

 .ا فتتكلم بذلكا ناطقً أن هللا تعالى �قلبها حیوانً  :أحدها ؛وفي حدیثها �أخبارها ثالثة أقاو�ل "
 ،أنه �كون منها بیاٌن �قوم مقام الكلم :الثالث .أن هللا تعالى �حدث �حدث فیها الكالم :الثاني

 " بین.ت :قال الطبري 



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJÔÿäÿäÿ^=ÓáÈã=
 

٦ 

السموات واألرض قالتا أتینا  ،قالتا أتینا طائعین ،القدرة اإللهیة صالحة لهذا ولما فوق هذا
 -جل وعال -تتحدث المعاني قدرة هللا ،فال مانع أن تتحدث األرض �ما تتحدث الجوارح ،طائعین

أما إذا قلنا بلسان الحال فیفهم منها مثل  ،ن المراد بلسان المقالإ :هذا إذا قلنا ،�جعلها تتحدث
 ولكن األصل المقال. ،هذا الحدیث و�ن لم تنطق �ه

 قال الطبري..
 لحظة..

 طالب: .................
 نعم..

  ٥الزلزلة: K L M N O  Z ] .تبین أخبارها �الرجة والزلزلة و�خراج الموتى :قال الطبري  "
قال  ،والعرب تضع الم الصفة موضع إلى ،أي إنها تحدث أخبارها بوحي هللا لها أي إلیها

 العجاج �صف األرض:
 وحالهــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــرار فاســـــــــــــــــــــــــــتقرت

 
ـــــــــــــــــــــــــت   وشـــــــــــــــــــــــــدها �الراســـــــــــــــــــــــــیات الثب

 :وقال السدي ،قاله مجاهد ،أوحى لها أي أمرها :وقیل ،أحالها أي إلیها ،وهذا قول أبي عبیدة 
 " أوحى لها أي قال لها.

 ؟أحا أماألولى أوحى  ،هللا إلیك طالب: أحسن
 أوحى قول أبي عبیدة؟

 نعم.
 أوحى لها أي إلیها.

المعنى یوم تكون الزلزلة و�خراج  :وقیل ،سخرها :وقیل ،أوحى لها أي قال لها :وقال السدي "
األرض أثقالها تحدث األرض أخبارها ما �ان علیها من الطاعات والمعاصي وما عمل على 

ا أي فرقً  }ا�صدر الناس أشتاتً  یومئذٍ { .وُروي ذلك عن الثوري وغیره ،ظهرها من خیر وشر
آخر �أخذ جهة  وفر�ق ،عن موقف الحساب فر�ق �أخذ جهة الیمین إلى الجنة :جمع شت قیل

الروم: A B  Z @ ]  ،۱٤الروم: Â Ã Ä  Z ]�ما قال تعالى:  ،الشمال إلى النار

 .اا فرقً �عني فرقً   ٦الزلزلة:  S Z ] .یرجعون عن الحساب �عد فراغهم من الحساب :وقیل ، ٤۳

[ T U V  Z :صلى هللا علیه -وهذا �ما روي عن النبي  ،�عني ثواب أعمالهم  ٦الزلزلة
 ".-وسلم

 التفرق. :التشتت ،التشتت هو التفرق 
ـــــــــــــد �جمـــــــــــــع هللا الشـــــــــــــتیتین �عـــــــــــــدما  وق

 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــان �ــــــــــــــــل الظــــــــــــــــن أال تالقی  �ظن
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القیامة إال و�لوم ما من أحد یوم « :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-وهذا �ما روي عن النبي  "
لم ال نزعت عن  :و�ن �ان غیر ذلك �قول ،الم ال ازددت إحسانً  :ا فیقولفإن �ان محسنً  ،نفسه

ا متفرقین على قدر أشتاتً  :و�ان ابن عباس �قول »وهذا عند معاینة الثواب والعقاب ،المعاصي
 " إنما هو عند..هذا الصدور  :وقیل ،وأهل �ل دین على حدة ،أهل اإل�مان على حدة ،أعمالهم

وذاك  ،متفرقین تجد هذا في أقصى الیمین  ٤اللیل: s  t u  v  Z ] :-جل وعال -كما قال هللا
 و�ینهما أنواع وأوزاع من الناس في أعمالهم. ،في أقصى الشمال

فیصار بهم إلى موقف  ،ا من القبورهذا الصدور إنما هو عند النشور �صدرون أشتاتً  :وقیل "
ثم فكأنهم وردوا القبور فدفنوا فیها  ،أو لیروا جزاء أعمالهم ،الحساب لیروا أعمالهم في �تبهم

 " ا.والصادر المنصرف أشتاتً  ،الجاثي در والوا ،هانصدروا ع
 الجائي.
 الجائي؟
 الجائّي.

 " والصادر المنصرف. ،والوارد الجائيّ  "
�عني �جیئون إلیه و�ذا صدروا عنه �معنى انصرفوا  ،على الماء�عني مثل ورود اإلبل والناس 

 منه.
مجازه تحدث  ،وعلى القول األول فیه تقد�م وتأخیر ،ا أي یبعثون من أقطار األرضأشتاتً  "

 " أخبارها.
 الكالم فیه تقد�م وتأخیر إذا رتب صار سیاقه �ذا. مجازه �عني ترتیب

 P Q R S ] :واعترض قوله ،أعمالهم تحدث أخبارها �أن ر�ك أوحى لها لیروا "
Z  :لُیروا �ضم الیاء أي لیر�هم هللا  :وقراءة العامة ،متفرقین عن موقف الحساب  ٦الزلزلة

وروي ذلك  ،وقرأ الحسن والزهري وقتادة واألعرج ونصر بن عاصم وطلحة �فتحها ،أعمالهم
 " قوله تعالى.. ،-صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 

 مخّرج؟ خرجه..
 طالب: .................

 مخّرج عند�م؟

 W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d Z ]قوله تعالى:  "

W X Y Z [ \ ]  Z ]قوله تعالى:  :األولى ؛فیه ثالث مسائل  ۸ - ۷الزلزلة: 

وال یثاب  ،ا یره في الدنیامن �عمل من الكفار مثقال ذرة خیرً  :�ان ابن عباس �قول  ۷الزلزلة: 
ومن  ،ومن �عمل مثقال ذرة من شر عوقب علیه في اآلخرة مع عقاب الشرك ،علیه في اآلخرة
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وال �عاقب علیه في اآلخرة إذا مات  ،یره في الدنیا یننالمؤممن شر من  ذرة �عمل مثقال
وفي �عض  ،ضاعف له في اآلخرةو�ُ  ،قبل منهو�ن عمل مثقال ذرة من خیر �ُ  ،و�تجاوز عنه

وهذا مثل ضر�ه هللا تعالى أنه ال �غفل من عمل ابن آدم صغیرة وال  ،الذرة ال زنة لها الحدیث

 ،وقد تقدم الكالم هناك في الذر  ٤۰النساء: F G H I J LK  Z ] :وهو مثل قوله تعالى ،كبیرة
 " وذ�ر �عض أهل اللغة أن الذر. ،وأنه ال وزن له

 قال؟ ماذافي �عض الحدیث 
 .................طالب: 

 ا لیس �حدیث.فیكون أثرً  ،�عني األثر
فما علق بها من التراب  ،أن �ضرب الرجل بیده على األرض وذ�ر �عض أهل اللغة أن الذرَّ  "

فكل واحد مما لزق �ه  ،إذا وضعت یدك على األرض ورفعتها :و�ذا قال ابن عباس ،فهو الذر
فمن �عمل مثقال ذرة من خیر من �افر یرى ثوا�ه  :وقال محمد بن �عب القرظي .من التراب ذرة

ومن  ،في الدنیا في نفسه وماله وأهله وولده حتى �خرج من الدنیا ولیس له عند هللا خیر
�عمل مثقال ذرة من شر من مؤمن یرى عقو�ته في الدنیا في نفسه وماله وولده وأهله حتى 

العلماء األثبات من حدیث أنس: أن هذه دلیله ما رواه  .�خرج من الدنیا ولیس له عند هللا شر
صلى هللا علیه وسلم وأبو �كر �أكل، فأمسك وقال: �ا رسول هللا، و�نا  -اآل�ة نزلت على النبي

ما رأیت مما تكره فهو مثاقیل ذر الشر، و�دخر لكم «-لنرى ما عملنا من خیر وشر؟ قال: 
إدر�س: إن مصداقه في �تاب هللا: وما قال أبو . »مثاقیل ذر الخیر، حتى تعطوه یوم القیامة

. وقال مقاتل: نزلت في رجلین، وذلك بما �سبت أید�كم، و�عفوا عن �ثیرأصا�كم من مصیبة ف
�ان أحدهم �أتیه السائل، فیستقل أن �عطیه التمرة  ،لما نزل و�طعمون الطعام على حبه أنه

ة والغیبة والنظرة، و�قول: إنما والكسرة والجوزة. و�ان اآلخر یتهاون �الذنب الیسیر، �الكذ�
ن �عطوه، فإنه یوشك أن أوعد هللا النار على الكبائر، فنزلت ترغبهم في القلیل من الخیر أ

رهم الیسیر من الذنب، فإنه یوشك أن �كثر، وقاله سعید بن جبیر. واإلثم الصغیر ذ�كثر، و�ح
 " ء.في عینه من �ل شي في عین صاحبه یوم القیامة أعظم من الجبال، وجمیع محاسنه أقل

محقرات الذنوب  ،اا فشیئً هللا المستعان، الصغیر مع اإلصرار وعدم الندم علیه �جتمع �جتمع شیئً 
 ،ما فعلنا جرائم ،ما فعلنا �بائر نحن ،ما عصینا نحن ،�حتقر هذه و�سهل ،هذه تهلك ابن آدم

و�ستغفر و�توب  -جل وعال -هللابینما الذي یراقب  ،وفي النها�ة تجتمع علیه هذه الكبائر فتهلكه
 اهلل �عفو عنه.فو�كثر من المكفرات مثل هذا مهما عمل 

 طالب: .................
 �معنى أنهم �حسنون إلى الناس من �اب اإلحسان إلى الناس. ا�فعلون خیرً 
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 األحادیث. ،أحسن هللا إلیك
 طالب: .................

 وهو في حقیقته خیر إحسان إلى الناس یؤجرون علیه. ،المقصود أنه في ظاهره خیر
 طالب: .................

وما �ستقلونها في وقت الحاجة  ،، تنفع التمرة لما فقدها الصحا�ة أّثرت فیهمجهد المقل نعم
 نعم في وقت الترف. ،�ستقلونها في وقت الترف
 طالب: .................

 ین؟أ
 طالب: .................

اآلن لو فقیر  ،هذا اإلشكال ،بلهاق�إلشكال في المعطي أنه �غلب على ظنه أن اآلخذ ما هو ا
 �أخذ تمرة منك؟  ،تعطیه تمرة

 طالب: .................
�عضهم یتمنى  ،و�عض الناس أشد حاجة من �عض ،�هللا ما فیه شك أن الحاجة متفاوتة ونسبیة

 و�عضهم لو تعطیه مائة ر�ال �قول... ،التمرة
 طالب: .................

 ما قبله منك. اواحدً  ایومً  مستعمالً  الو تعطیه ثو�ً  اأبدً 
 طالب: .................

مرة سافرنا ما أدري  :سنین �قول يواحد توفي قبل سبع أو ثمان ،الحاجة الحاجة ،هللا المستعان
فملنا على  ،سافرنا �عد سنین مرة ثانیة :�قول ،قال مصر أو الشام أو العراق �سمون العقیالت

ر عّلنا أن نجد في مقامنا أو أكث اتمسافة عشرة �یلو  :طر�قنا في سفرتنا األولى مالوا إلیه �قول
افرض  ؟�صیر ماذا ؟له سنینو سقط منك  ماذا ،سقط منا ًئاي ضحینا فیه أو عشینا شیذذاك ال

 ؟�صل إلیه الخراب أالأنه تمر 
 .................طالب: 

والحوائج األصلیة متفاوتة من زمان إلى زمان حتى شيء  ،ال ال ال، الز�اة للحوائج األصلیة
لیست  ،حةلهي لیست �حاجة م ،ما �ان الناس �عطون من أجل ثالجة من الز�اة ،أدر�ناه

 لكن من �عیش الیوم ،وما �انوا �عطون من أجل مكیف ،�عیش الناس بدون ثالجة ،ضرور�ة
 ؟�عیش بال سیارةاآلن �عضهم �قول �هللا مین  ،بدون ثالجة و�دون مكیف؟ ما �مكن السیارة

 أمور نسبیة. ،هللا المستعان ،و�أخذ من الز�اة من أجل سیارة
 حدیث أنس. ،طالب: أحسن هللا إلیك

 أیهن؟
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 طالب: العلماء األثبات.
 �قول؟ ماذاأبو �كر �أكل، 

 طالب: .................
 المقصود أنه ضعیف.
 واالستشهاد بهاتین اآلیتین. ،توسع في مسألة الذرة وعلماء الذرة ،طالب: أحسن هللا إلیك

 الذرة؟
 وأنها وعلم الذرة. ،وأنها األصل ،طالب: نعم توسع في مسألة الذرة

 علم الذرة..؟ هذا ال شك أنه علم دخیل واستعمالهم للذرة غیر استعمالنا لها.
وقرأ الجحدري والسلمي وعیسى بن عمر وأ�ان  ،َیره �فتح الیاء فیهما :قراءة العامة :الثانیة "

 " یره. :عن عاصم
 ُیره ُیره.

 ' & % $ # " ! ]لقوله تعالى:  ؛واألولى االختیار ،ُیره �ضم الیاء أي یر�ه هللا إ�اه "
( )  Z :اآل�ة.  ۳۰آل عمران " 

 فهي تجد بنفسها وترى بنفسها.
و�ذلك رواه الكسائي عن أبي �كر وأبي  ،یرْه في الموضعین هشام :الهاء في قولهوسّكن  "

یره أي یرى  :وقیل ،وأشبع الباقون  ،واختلس �عقوب والزهري والجحدري وشیبة ،حیوة والمغیرة
 وأنشدوا: ،فال ُیرى  ،دمألن ما عمله قد مضى وعُ  ؛جزاءه

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدي و�كســـــــــــــــب إثًم  اإن مـــــــــــــــن �عت
 

 وزن مثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ذرة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیراه  
 او�جـــــــــــــــــــازى �فعلـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــرً  

 
 ا جـــــــــــــــــزاه و�فعـــــــــــــــــل الجمیـــــــــــــــــل أ�ًضـــــــــــــــــ 

 هكـــــــــــــــــــــذا قولـــــــــــــــــــــه تبـــــــــــــــــــــارك ر�ـــــــــــــــــــــي 
 

ـــــــــــــــــــت   ـــــــــــــــــــي إذا زلزل ـــــــــــــــــــاهف  وجـــــــــــــــــــل ثن
وصدق وقد اتفق العلماء على عموم هذه  .هذه أحكم آ�ة في القرآن :قال ابن مسعود :الثالثة 

لقد أنزل هللا على محمد  :وروى �عب األحبار أنه قال ،القائلون �العموم ومن لم �قل �ه ،اآل�ة

 [ \ ] W X Y Z ] :آیتین أحصتا ما في التوراة واإلنجیل والز�ور والصحف
^ _ ` a b c d Z  :قال الشیخ أبو مدین في قوله تعالى:  ، ۸ - ۷الزلزلة[ 

W X Y Z [ \ ]  Z :صلى -و�ان النبي  ،في الحال قبل المآل :قال  ۷الزلزلة
 " �سمي هذه اآل�ة الجامعة الفاذة �ما في الصحیح لما سئل عن الخمر. -هللا علیه وسلم
 الُحمر الُحمر.

 " ألن البغل والحمار ال.. ؛والجواب فیهما واحد ،البغاللما سئل عن الُحمر وسكت عن  "
 فیهما وال.. ال �رّ 
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ما في الخیل من األجر الدائم  -صلى هللا علیه وسلم-فلما ذ�ر النبي  ،فیهما وال قرّ  ال �رّ  "
وال دخل الحجاز  ،�غل ألنهم لم �كن عندهم یومئذٍ  ؛سأل السائل عن الحمر ،والثواب المستمر

فأفتاه في  ،الدلدل التي أهداها له المقوقس -صلى هللا علیه وسلم-منها إال �غلة النبي 
أن  :وفي الموطأ ،قاله ابن العر�ي ،و�ن في الحمار مثاقیل ذر �ثیرة ،الحمیر �عموم اآل�ة

 " ا استطعم.مسكینً 
فتثبت األجور ، لیها حوائجأن تقضى ع و�مكن ،و�مكن أن تعار ،ألنه ینتفع بها ؛مثاقیل ذر

 بذلك.
خذ  :فقالت إلنسان ،ا استطعم عائشة أم المؤمنین و�ین یدیها عنبأن مسكینً  :وفي الموطأ"

أتعجب �م ترى في هذه الحبة من مثقال  :فقالت ،فجعل ینظر إلیها و�عجب ،حبة فأعطه إ�اها
 :فقبض السائل یده فقال للسائل ،وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه تصدق بتمرتین ؟ذرة

ا وروى المطلب بن حنطب أن أعرابی�  .وفي التمرتین مثاقیل �ثیرة ،و�قبل هللا منا مثاقیل الذر
فقال  ،»نعم« :أمثقال ذرة؟ قال ،�ا رسول هللا :�قرؤها فقال -صلى هللا علیه وسلم-سمع النبي 

لقد دخل « :-صلى هللا علیه وسلم-لنبي فقال ا ،ا ثم قام وهو �قولهاواسوأتاه مرارً  :األعرابي
صلى هللا علیه -قدم صعصعة عم الفرزدق على النبي  :وقال الحسن ،»قلب األعرابي اإل�مان

ال أ�الي أال أسمع من  :اآل�ات قال  ۷الزلزلة: W X Y Z  Z ]فلما سمع  -وسلم
وروي أن صعصعة  :ولفظ الماوردي ،ذ�ره الثعلبي .حسبي فقد انتهت الموعظة ،القرآن غیرها

فقال  ،فقرأ علیه هذه اآل�ة ،�ستقرؤه -صلى هللا علیه وسلم-بن ناجیة جدَّ الفرزدق أتى النبي 
وروى معمر عن ز�د بن أسلم أن  .ا رأیتهحسبي حسبي إن عملت مثقال ذرة شر�  :صعصعة

رجل  فدفعه إلى، علمني مما علمك هللا :فقال -صلى هللا علیه وسلم-جاء إلى النبي  رجالً 

 ̂ [ \ ] W X Y Z ] :حتى إذا بلغ ، ۱الزلزلة: Z  : 9 ] :�علمه فعلمه

_ ` a b c d Z  :صلى هللا علیه -خبر النبي فأُ  ،حسبي :قال  ۸ - ۷الزلزلة
 قدمت وأخرت فقال: :ا یره فقیلر خیرً ا أخّ وُ�حكى أن أعرابی�  »دعوه فإنه قد فقه« :فقال -وسلم

 خـــــــــــذا �طـــــــــــن هرشـــــــــــا أو قفاهـــــــــــا فإنـــــــــــه
 

 "ا لهـــــــــــن طر�ـــــــــــقكـــــــــــال جـــــــــــانبي هرًشـــــــــــ 
أعرابي �قول ما فیه فرق  ،ما فیه فرق  ،ا یرهومن �عمل شر�  ،ا یرهمن �عمل خیرً ، �عني ما فیه فرق  

ما هنا  :واحد على مائدة إفطار �قي نصف ساعة على غروب الشمس جاء واحد ،تأخر أوتقدم 
ما فیه فرق الحین ونصف ساعة ما..  :قال ،�اقي نصف ساعة :له زود وأخذ الماء وشرب قال

 األعراب عندهم الجهل.. التخر�ج. ،األعراب �حصل منهم أشیاء ،هللا المستعان
 طالب: ...................

 من أول. نعم،
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 طالب: ...................
 معروف. نعم،

 طالب: ...................
 طالب: حدیث عائشة.

 طالب: حدیث عائشة في الموطأ.
 صدقة عائشة �العنب.
 طالب: وفي الموطأ.

فطرق الباب  ،�انت صائمة -رضي هللا عنها -ا أن عائشةوفي الموطأ أ�ًض  ،وفي الموطأ نعم
ما فیه  ت:قال ،ه إ�اهیأعط ة:فقالت للخادم ،أعدته إلفطارها واحد و�ان بین یدیها رغیف ،سائل

وقبل الغروب طرق الباب شخص لم �كن من عادته أن  ،فأعطاه السائل ،ه إ�اهیأعط :غیره قالت
الرغیف ذا ما فیه إال ه -جل وعال -الیقین �ما عند هللا انظر ،اا مكّفنً فدفع إلیها �بشً  ،هديیُ 

و�نما  ،ما هو �قال �هللا.. لیس من عادته أن یهدي ،وهذا لیس من عادته أن یهدي ،وأعطته إ�اه
ومازال في  ،اا مكفنً �بشً  -جل وعال -تها على �قینها �ما في ید هللاألمكاف -جل وعال -ساقه هللا

�هللا  ،فیما �عد فیدخل في الفرن  اثم �صیر خبزً . لف �الخبز �عني �العجینیُ  االحجاز موجودً 
 عان.المست

 ؟ اآلن لدینا وقت
 طالب: ...................

 وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه. ،�هللا أعلم ،خالص
 


