


  

 5 قصة أصحاب الجنة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 دمةـمق

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد..
فهذذذذلر الةسذذذذزل  ادذذذذوئلة لقذذذذدق رسذذذذزم  ال صذذذذ  ال ذذذذة  ،  ل ذذذذ  
ال ص  ادبزرك اللي ينمي ئوانب اخلري، وحيذلر نذا الوذةور وام،ذزم، 
وقبذذذ  ف نذذذ  يصذذذذ و اصعا ذذذزا ونلذذذ  النوايذذذذز نذذذا الوذذذوامب وا  ذذذذدار 

م ا خالق ويهلب النفوس وحيلر وينذلر، ويممذ ا ويبوذة ويذواس وي و 
 ويل ة، ويهون اخلموب ويصرب.

نسذذذذوقهز سذذذذما سذذذذقزقنز كذذذذلا ال صذذذذ  ال ذذذذة  رسذذذذزل  بعذذذذد رسذذذذزل  
سذذذزملهلل اهلل ين ينفعنذذذز سذذذز وادسذذذلمهلل، نبقنذذذهلل اذذذق  ز نذذذا احل ذذذ  والعذذذرب 

 .قول وص قوة لص بزهلل ادسافزاة ننهز. واهلل ادساعزن وص
 وص  الله  وسل  وبزرك على رسول اهلل.

 
 هـكتب

 أبو عبد اهلل مصطفى بن العدوي
 منية سمنود –الدقهلية  –مصر 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 بين يدي القصة المباركة

ف د   ة اهلل سذب زن  وععذزيف ك  ازبذ  ال ذة  قصص ذز ننوعذ    ذرية 
ز قلذذذوب ي ذذذ  عؤخذذذل ننهذذذز العذذذرب وعسذذذافزا ننهذذذز الع ذذذز ، وعممذذذ ا سذذذ

اإلميذزن، عممذ ا قلذذوس  ليف ين اإلميذزن بذذزهلل عذل وئذذ  وعوققذدر و زعاذذ  
وانا ذذزل ينذذةر و زعذذ  رسذذل  صذذلوا  اهلل وسذذالن  علذذقه ، واذذ ة نعمذذ  
بزإلقسذزن خلل ذ ،  ذ   لذ  نذذا يسذبزب اوام الذنع ، واوايزا ذز و  ة ذذز 

ز قذذزل ومنو ذذز والرب ذذ  فقهذذز فاذذال  عمذذز يعذذد   ذذ  اإلميذذزن ك امخذذةة  مذذ
 .[7]إبراهيم:  {َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُتْم ََلَزِيَدنَُّكمْ }ععزيف: 

وك اد زبذذ  فذذ ن ال فذذة بذذزهلل وئ ذذوا نعمذذ  وعزلفذذ  ينذذةر وعصذذقزن 
رسذذل ، واإلسذذزىلة ليف خل ذذ  وكلمهذذ   ذذ   لذذ  نذذا يسذذبزب ووال الذذنع  

عذذذد  ك امخذذذةة وقلذذذول الذذذن   ك الذذذدنقز فاذذذال  عذذذا العذذذلاب الوذذذديد اد
 لل زدهلل.

 .[7]إبراهيم:  {َولَِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديد  }قزل ععزيف: 
وقذذذذذذد ي ذذذذذذون  ذذذذذذلا العذذذذذذلاب الوذذذذذذديد ك الذذذذذذدنقز بسذذذذذذ   النعمذذذذذذ  

 ولوالاهز...
وقذذذد ي ذذذون ا ذذذو  ،زر ذذذز ك النفذذذوس، فق ذذذون الوذذذ   ك نعذذذ  

قذزل، ئوذ   ع قم  ول ن  ن ا ٌب على الدوام نهموم نغمذوم ك  ذ 
 و مزع وقةي .

وقذذذد يذذذدخة العذذذلاب الوذذذديد ليف امخذذذةة عقذذذز  ا بذذذزهلل نذذذا العذذذلاب 
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 وسوىل ادصري.
* فهذذلر ادفذذز ق  الذذ    ذذة  عاحلذذى وعااذذو وع هذذة وعاحسذذد ك 
ال ص  ال ة   ادبزرك ال ة  و ذز  ذي قصذ  نذا قصذ   ذلا ال اذزب 

ري والرب ذذز  ادبذذزرك ادقمذذون  اذذزب اهلل عذذل وئذذ  الذذلي حيمذذ  اون ذذز اخلذذ
 والبوزرة والع ز ...

 لهنز:
 

 قصة أصحاب الجنة
 قزل ععزيف:

ِإنَـّـا بـََلْونَــاُهْم َكَمــا بـََلْونَــا َأْصــَحاَب اْلَجنَّــِة ِإْذ َأْقَســُموا لََيْصــرُِمنـََّها }
َها طَاِئف  ِمـْن رَبـكَ  َوُهـْم نَـاِئُموَن  ُمْصِبِحيَن * َوََل َيْسَتثْـُنوَن * َفطَاَف َعَليـْ

َأْصَبَحْت َكالصَّرِيِم * فـَتَـَناَدْوا ُمْصِبِحيَن * َأِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإْن  * فَ 
ــــْوَ   ُكْنــــُتْم َصــــارِِميَن * فَــــاْنطََلُقوا َوُهــــْم يـََتَنــــافـَُتوَن * َأْن ََل يَــــْدُ َلنـََّها اْليَـ

ــا رََأوْ  َهـــا قَــاُلوا ِإنَّـــا َعلَــْيُكْم ِمْســـِكين  * َوغَــَدْوا َعَلـــى َحــْرد  قَـــاِدرِيَن * فـََلمَّ
ـــْوََل  ْْ َلُكـــْم َل ـــ ـــْم َأُق ـــاَ  َأْوَســـطُُهْم أََل ـــوَن * َق ْْ َنْحـــُن َمْحُروُم َـــ َلَضـــالُّوَن * ب
َْ بـَْعُضــُهْم َعَلــى  ــ ــا ِإنَّــا ُكنَّــا َ ــاِلِميَن * فََأقْـَب ُتَســبكُحوَن * َقــاُلوا ُســْبَحاَن رَبـكَن

َلنَـا ِإنَـّ ا ُكنَّـا طَـاِغيَن * َعَسـى رَبُـّنَـا َأْن يـُْبـِدلََنا بـَْعض  يـََتََلَوُموَن * قَاُلوا يَا َويـْ
َها ِإنَّا ِإَلى رَبـكَنا رَاِغُبوَن * َكَذِلَ  اْلَعَذاُب َوَلَعـَذاُب اْآَِ ـَرِ  َأْكبَــُر  ًرا ِمنـْ َ يـْ

 .[33-77]القلم:  {َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ 
سذز * فهز حنا بهلل يديهز، و ز  ي بهلل ييذدينز لهنذز قصذ  يذواس اهلل 
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، ويذذل ة سذذز ال ةاذذقهلل وحيذذلر   نذذا نغبذذ  ينذذة   الذذلي  ذذ  فقذذ  نبقذ  
نا اةك وسالل، و فة وعنزا لهنز قص  يص زب اجلن  الذليا ابذاال   
اهلل بزخلريا  والنع ، ف د ع ون اصباالىلا  بزخلريا  والذنع ،  مذز قذزل 

]اَلعراف:  {ْم يـَْرِجُعونَ َوبـََلْونَاُهْم بِاْلَحَسَناِت َوالسَّيكَئاِت َلَعلَّهُ }ععزيف: 
761]. 

ـــةً }و مذذذز قذذذزل ععذذذزيف:  َن ـــِر ِفتـْ ـــرك َواْلَنْي ـــوُكْم بِالشَّ ُل ـــا :  {َونـَبـْ ]اَلنبي
33]. 

ذذز بذذزخلريا  والذذنع   مذذز ابالذذى  ل ذذد ابالذذى اهلل سذذب زن  وععذذزيف قةيو 
يص زب اجلن  بزخلريا  والنع ، ف ذزن نذا ينذة قذةي  نذز  ذزن نذا ينذة 

ــَثًَل قـَْريَــةً }عذذزيف: يصذذ زب اجلنذذ ، ل ذذد قذذزل ع ــْت   (7)َوَضــَرَب اللَّــُه َم َكاَن
ْك َمَكـــان  َفَكَفـــَرْت بِـــأَنـُْعِم اللَّـــِه  َآِمَنـــًة ُمْطَمِئنَّـــًة يَْأتِيَهـــا ِرْزقـَُهـــا َرَغـــًدا ِمـــْن ُكـــ

ـــاَع اْلُجـــوِف َواْلَنـــْوِف ِبَمـــا َكـــانُوا َيْصـــنَـُعونَ  َهـــا اللَّـــُه لَِب ]النحـــْ:  {فََأَذاقـَ
771]. 

سب زن  وععزيف نز  ل للق  ينة يص زب اجلنذ  الذليا  ل د   ة اهلل
مل ي ذذذدنوا اذذذ ة ا لذذذنع  اهلل علذذذقه ، وليف نذذذز ا سذذذقؤول للقذذذ  ينذذذة  ذذذؤصىل 

 ال فذذزر نذذا ي ذذ  ن ذذ  الذذليا مل ي ذذدنوا هلل اذذ ة ا علذذى بع ذذ  النذذذ  
 فقه  وننه  وبلسزهن .

 .{َجنَّةِ ِإنَّا بـََلْونَاُهْم َكَما بـََلْونَا َأْصَحاَب الْ }قزل ععزيف: 
فوئ  الوب  بهلل ابذاالىل ال ةاذقهلل، وبذهلل ابذاالىل يصذ زب اجلنذ  نذا 

                              
 و لر ال ةي  عند ي  ة ادفسةيا  ي ن  . (1)
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نزقق   ون  اباالىل بذزلنع  فصصذ زب اجلنذ  ابذاال   اهلل ببسذازن ي ذة نذا 
 ذذذ  ووي سذذذقي فلذذذذ  ي ذذذدنوا لذذذلل  اذذذذ ة ا، فذذذل ب اهلل ب مةعذذذ  وانذذذذةر 

 عدنري ا.
نبوذذة ا فذذقه   زاي ذذز و  وي ذذ  ن ذذ  ابذذاال   اهلل ببع ذذ  النذذ   مذذد 

ونذذلية ا، وابذذاال   بذذزل ة ن، وابذذاال   ييا ذذز اذذز ينعذذ  بذذ  علذذقه  نذذا ادذذزل 
واجلذذذذزر والولذذذذد والسذذذذقزاة، فلذذذذ  ي ذذذذدنوا لذذذذلل  اذذذذ ة ا فذذذذزنا   اهلل نذذذذنه  

 ييا ز، وق  س  نا البالىل نز ق  يوم بدر.
وقذذ  سذذ  نذذز قذذ  نذذا اجلذذوع ون ذذ  ال مذذةا  نذذز قذذ ،  مذذز قذذزل 

َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها ِرْزقـَُها َرغَـًدا  َثًَل قـَْريَةً َوَضَرَب اللَُّه مَ }ععزيف: 
ْك َمَكـان  َفَكَفـَرْت بِـأَنـُْعِم اللَّـِه فََأَذاقـََهـا اللَّـُه لِبَـاَع اْلُجـوِف َواْلَنـْوِف  ِمْن ُك

 .[771]النحْ:  {ِبَما َكانُوا َيْصنَـُعونَ 
ا ققذذذذزن يبالذذذذقه  و ذذذذلر سذذذذن  هلل نمذذذذةاة ك العبذذذذزا ك   ذذذذري نذذذذا 

بزلسذذذذذةاىل لعلهذذذذذ  يوذذذذذ ةون، فذذذذذ  ا مل ي ذذذذذدنوا اذذذذذ ة ا ابذذذذذاال   بزلاذذذذذةاىل 
ـــةً }والع ذذذي ييا ذذذز  مذذذز قذذذزل ععذذذزيف:  َن ـــِر ِفتـْ ـــرك َواْلَنْي ُلـــوُكْم بِالشَّ  {َونـَبـْ

ـــيكَئاِت }و مذذذز قذذذزل ععذذذزيف:  [33]اَلنبيـــا :  َوبـََلْونَـــاُهْم بِاْلَحَســـَناِت َوالسَّ
 .[761اَلعراف: ] {َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 

َوَما َأْرَسْلَنا ِفي قـَْريَـة  ِمـْن نَبِـِي ِإَلَّ َأَ ـْذنَا َأْهَلَهـا }و مز قزل ععزيف: 
ــيكَئِة اْلَحَســَنَة  ْلَنا َمَكــاَن السَّ بِاْلَبْأَســاِ  َوالضَّــرَّاِ  َلَعلَُّهــْم َيضَّــرَُّعوَن * ثُــمَّ بَــدَّ

 .[43، 49]اَلعراف:  {َحتَّى َعَفْوا
ْبِلــَ  فََأَ ــْذنَاُهْم }زيف: و مذذز قذذزل ععذذ َوَلَقــْد َأْرَســْلَنا ِإَلــى أَُمــم  ِمــْن قـَ

 . واهلل يعل .[91]اَلنعا :  {بِاْلَبْأَساِ  َوالضَّرَّاِ  َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعونَ 
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*  ذذذز حنذذذا بذذذهلل يذذذدي قصذذذ  قصذذذرية نذذذا ال صذذذ  ال ذذذة    لذذذ  
ن الف ذذذةاىل نعذذذز    ذذذرية ع قمذذذ  عبذذذهلل عزقبذذذ  سذذذوىل النوايذذذز، وعزقبذذذ  قةنذذذز

وادسز هلل عبهلل عزقب  اجلو  والمم  والوو والب  ، مث الذاالوم والنذدم 
 واصعرتاف بزخلمص والمغقزن.

*  ز  ذي قصذ  يصذ زب اجلنذ ، يصذ زب احلدي ذ  والبسذازن لهنذ  
، فصينعذذذذ   ذذذذةة ئنذذذذاه  وئذذذذزىل وقذذذذ  (1)قذذذذوم وسذذذذ  اهلل علذذذذقه  وروقهذذذذ 

 قصزا ز واقرتب.
ب اجلنذذذذ ( الذذذذليا وسذذذذ  اهلل فمذذذذز ا  ذذذذزن نذذذذا ينذذذذة  ذذذذؤصىل )يصذذذذ ز

 علقه ؟ ونز ا  زن نوقفه  نا الف ةاىل وادسز هلل؟!!
ل ذذذد قذذذزبلوا نعذذذ  اهلل بزلوذذذو والب ذذذ  والعذذذلم علذذذى قةنذذذزن الف ذذذةاىل 

 وادسز هلل! ل د يسمةوا نوايز خبق  :
 فقمز بقنه  وععز دوا وععزقدوا. {ِإْذ َأْقَسُموا}
 ك الصبزح البز ة. لق معا  ة ز {لََيْصرُِمنـََّها ُمْصِبِحينَ }

 لذذ  لذذ ال يعلذذ  سذذ  ف ذذري وص ميذذة سذذ  سذذزم  وص نسذذ هلل!!  لذذ  
 لقاوفة  ة ز  ل  ك  وص ياصدقوا نن  بويىل.

                              
نا العلمزىل نا قزل: لهن   زنوا قون ز نا ي   القما و زن يبو   صزحل ز، و زن يعم   (1)

ك قدي ا  بصنة اهلل ويا ي اهلل ك  ةع ، فلمز نز  ائام  يبنزؤر وعلنوا على قةنزن 
 وادسز هلل. الف ةاىل

قل : ينز  وهن  نا ي   القما و ون يبقه   زن يعم  فقهز بزلصالح؛ فل  يقف ل  
وعلى    فزلعربة نصخو ة نا ال ص   على ايىل نسند ص قو نا سن  رسول اهلل 

 بال ا .



  

 00 قصة أصحاب الجنة 

 لهن  يقسموا ومل يسا نوا. {َوََل َيْسَتثْـُنونَ }
مل ي ولذذذوا لن اذذذزىل اهلل، مل نةئذذذوا للف ذذذةاىل ق ذذذوقه ! ل ذذذد ع ذذذذدوا 

 العلم على  ل  وخفق  علقه  ينور:
* ل ذذذذد افلذذذذوا عذذذذا ين اهلل يسذذذذم  سذذذذة   و ذذذذوا   وين اهلل عذذذذالم 

 الغقوب.
* ل ذذد اذذزب عذذنه  وعذذا ي  ذذزهن  ين اهلل يالذذف ينذذوال ادمسذذ هلل 

 وين اهلل نلف على ادنف هلل.
نع  فمز نا يوم عمل  فقذ  الوذمي لص وبنباقهذز نل ذزن، يقذد ز 

 ممس  ز علف ز. ي ول: الله  يعط ننف  ز خلف ز، وامخة ي ول: الله  يعط
َفْقــُتْم ِمــْن َشــْي   فـَُهــَو ُيْنِلُفــُه َوُهــَو }* ف ذذ  نذذز قزلذذ  ربنذذز:  َوَمــا أَنـْ

ُر الرَّازِِقينَ   .[34]سبأ:  {َ يـْ
أنفـ  يـا ابـن »عذا ربنذز سذب زن  وععذزيف:  * وق  نز ن ل  نبقنز 

 .(1)«آد  أنف  علي 
ن تبــذ  الفضــْ إيــا ابــن آد  إنــ  »: ز نذذ* وقذذ  نذذز قزلذذ  نبق

 .(2)«ير ل  وأن تمسكه شر ل  وَل تَل  على كفاف 
* ل ذذد خفذذي علذذى  ذذؤصىل ال ذذوم ين اهلل سذذب زن  ين ذذة ليف ال لذذوب 
وا عمذذذزل، ويذذذزوي علذذذى قسذذذا النوايذذذز بزحلسذذذ  ويذذذزوي علذذذى سذذذق هز 

 السويق ويعزقب على  ل  ياد الع زب!!
                              

 (.999(، ونسل  )9/794يخةئ  الب زري )ن  الفاو  (1)
 (.1391يخةئ  نسل  )قديث  (2)
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ل ذذذذد خفذذذذي  ذذذذلا علذذذذى يصذذذذ زب اجلنذذذذ  الذذذذليا يقسذذذذموا لقصذذذذةننهز 
 نصب هلل!!
ـــَبْت }ب عذذذنه  ن ذذذ  قولذذذ  ععذذذزيف: اذذذز ـــا َكَس ـــذُُكْم ِبَم َوَلِكـــْن يـَُخاِ 
 .[113] البقر :  {قـُُلوُبُكمْ 

فلمذذز اذذزب عذذنه   ذذلا العلذذ  وعنزسذذور يسذذمةوا الوذذة وعلنذذوا علذذى 
 قةنزن الف ةاىل وادسز هلل، ويقسموا لقصةننهز نصب هلل.

اذون نذز ص قئزىل   نا مث الع زب سةيع ز عزئال  اذري  ئذ  فهذ  يب
 سي الةب، واهلل ي اب نز يبقاون.ية 

* لهنذذذذ  يةعبذذذذون ويذذذذدبةون ونممذذذذون حلةنذذذذزن الاذذذذعفزىل وادسذذذذز هلل 
ول ا  مز  و نعلوم فزجللاىل نا ئني العم  فمذا ي ذةم النذزس ي ةنذ  
اهلل، ونذذذا قذذذةنه  قذذذةم، ونذذذا نذذذنعه  اخلذذذري ننذذذ ! فحذذذلاىل سذذذق   سذذذق   

 ن لهز!
 وييا ز فه  ئلاىل اإلقسزن لص اإلقسزن؟!!

وم يسمةوا الوذة وعلنذوا علذى الب ذ ، فصعذز   نذا اهلل نذز مل لن ال 
 :ي ونوا حياسبون
َها طَاِئف  ِمْن رَبكَ  َوُهْم نَاِئُمونَ }  {َفطَاَف َعَليـْ

ل ذذد خفذذي علذذى  ذذؤصىل ين اهلل سذذب زن  وععذذزيف ي قذذب علذذى النوايذذز 
ويعزقذذذب!! ي قذذذب  وي ال لذذذوب المقبذذذ  والنوايذذذز احلسذذذن  ونذذذا ك قلذذذوس  

   ور   للمؤننهلل، ويةق  اهلل نا عبزار الة زىل وي قبه !رق  وريف
 نع  ي قبه  اهلل وينلل علقه  الس قن !!
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ال ةام، دز علذ  اهلل نذز ك قلذوس  نذا  * فهؤصىل يص زب الن  
 خري ولميزن وع ى ولقسزن نز ا  زن؟!

ـ} زن  مز قزل اهلل ععزيف:  َََ  السَّ ِكيَنَة فـََعِلَم َما ِفـي قـُلُـوِبِهْم فَـأَنـْ
ًَا  َِيــ َعَلــْيِهْم َوأَثَــابـَُهْم فـَْتًحــا َقرِيًبــا * َوَمكَــاِنَم َكِثيــَرً  يَْأُ ــُذونـََها وََكــاَن اللَّــُه َع

 .[74، 71]الفتح:  {َحِكيًما
سذذةوا يذذوم بذذدر يذذل ة بعاذذه  ينذذ   ذذزن ي* و ذذز  ذذ  ا سذذةق الذذليا 

ز بذذ  ونؤنن ذذز، فق ذذول اهلل سذذب زن  وععذذزيف:  ْْ يَــا أَيُـَّهــا }نسذذلم  النَّبِــيُّ قُــ
ــًرا يـُــْخِتُكْم  ِلَمــْن ِفــي أَيْــِديُكْم ِمــَن اَْلَْســَرع ِإْن يـَْعَلــِم اللَّــُه ِفــي قـُلُــوِبُكْم َ يـْ

ًرا ِممَّا ُأِ َذ ِمْنُكْم َويـَْكِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفور  رَِحيم    .[77]اَلنفا :  {َ يـْ
احلسن  ال واب لنوايز ز   ي  زمف  عنزل ع ق  ا ئة ومجق  * و ز

 ولن قبسهز عا فع  اخلري قزبي.
إن المدينـة لرجـاَل مـا سـرتم مسـيًرا وَل قطعـتم »: قزل الن  

 –إَل شـــركوكم فـــي اَلجـــر »وك روايذذذ :  - «واديًـــا إَل كـــانوا معكـــم
 .(1)«حبسهم المرض»وك رواي :  «العذرحبسهم 

 .«المر  مع من أحب»قد قزل:  * وييا ز ف ن الن  
ا  ةي  ييب وام  عا عبد اهلل قذزل: ئذزىل رئذ  ففي الص ق هلل ن

ف زل: يز رسول اهلل  قف ع ول ك رئذ  يقذب قونذز  ليف رسول اهلل 
 .(2)«المر  مع من أحب»: ومل يل   س ؟ ف زل رسول اهلل 
                              

 .( نا قديث يني 1911(، ونسل  )قديث 779 الب زري )قديث (1)
 (.2173(، ونسل  )قديث 1119الب زري ) (2)
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ولنةئ  فن ول نز ا  زن نا ينذة  ذؤصىل )يصذ زب اجلنذ (؟!! نذز ا  
ن ادسذز هلل؟!! نذز  زن نذا ينذة   دذز يسذمةوا الوذة وعلنذوا علذى قةنذز

 جلناه  وبسازهن  وقدي اه ؟ ثاللي قد
َها طَاِئف  ِمْن رَبكَ  َوُهْم }لهن  يسمةوا اللي يسذمةور  َفطَاَف َعَليـْ

ل د ق  سز ايىل نذا عنذد اهلل، اذيىل ع ذق !  ذ   ذي نذزر  {نَاِئُمونَ 
يقةقاهذذز؟! يم بذذةا اذذديد يقةقهذذز ييا ذذز؟! يم  ذذزرق  ةقهذذز فذذدنة هز، يم 

ز فل ب ب مزر ز     ل  قذد ي ذون، وب ذ  نذا  لذ  قذد بالىل ق  س
 قزل بعض ي   العل .

 وبذذذذذذ  اذذذذذذديدة، نؤدذذذذذذ  عواحلزصذذذذذذ  ين اهلل عذذذذذذزقبه  ك قذذذذذذدي اه  
قذذدي اه  نذذا اذذدة ا خذذل الذذلي يخذذل  بذذ   {فََأْصــَبَحتْ }نوعذذدة 

ــرِيمِ }نذذا يلذذق  الذذبالىل الذذلي قذذ  سذذز   زللقذذ  ا سذذوا اذذديد   {َكالصَّ
 ا.ال لم ، و زلةنزا ا سو 

يصذذذب   ئنذذذاه   زلبسذذذازن الذذذلي صذذذةم  ذذذةر وقمذذذ ،  ذذذ   لذذذ ، 
و   ص يوذعةون، بذ  نذز والذوا نذ  بعاذه  يبقاذون، يبقاذون نذز ص يةسذي 
ربنذذز نذذا ال ذذول، ويعلنذذون علذذى نذذز ص يةسذذي ربنذذز نذذا الفعذذ  فصصذذب وا 

ــــاَدْوا ُمْصــــِبِحينَ }يانذذذذزاون  ينذذذذزاي بعاذذذذه  بعا ذذذذز ك الصذذذذبزح  {فـَتَـَن
   يقد، وص يوعة س  يقد.البز ة، ققث ص يةا 

اخةئذذذذوا ليف  {َأِن اْغــــُدوا َعَلــــى َحــــْرِثُكمْ }يانذذذذزاون فقمذذذذز بقذذذذنه  
لن  نا  عةيدون ائانزىل  {ِإْن ُكْنُتْم َصارِِمينَ }ئنا   صبزق ز نب ةيا 

ال مذذذذذة، ف ةئذذذذذوا مجقع ذذذذذز عصذذذذذزقبه  نوايذذذذذز   السذذذذذق  ، ون ذذذذذة   الذذذذذلي 
 ن ةوا!!.
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وبعاذذذه  حيذذدث بعا ذذز ك السذذذة  {نَ فَــاْنطََلُقوا َوُهــْم يـََتَنــافـَُتو }
واخلفذزىل قذذ  ص يسذذم  سذذ  يقذذد، انمل ذذوا فذذةقهلل نسذذةوريا نسابوذذةيا 

 !.{َأْن ََل َيْدُ َلنـََّها اْليَـْوَ  َعَلْيُكْم ِمْسِكين  }يوصي بعاه  بعا ز 
امن سنحاين  ةة ئنانذز ونسذا و  علقهذز!! امن لذا يوذزر نز فقهذز 

 يقد!!
علذى ئذد  {َعَلى َحْرد  }لصبزح البذز ة انمل وا ك ا {َوَغَدْوا}

 وقةص وععمد حلةنزن الف ةاىل وادسز هلل.
ل ذذد اذذدوا والغذذقم ميلذذؤ   علذذى  ذذؤصىل ادسذذز هلل الذذليا نوذذون ين 

 يوة وهن  ال مةة.
قذذذذزارون بذذذذلعمه  وك كذذذذنه  علذذذذى ائانذذذذزىل ال مذذذذةة،  {قَــــاِدرِينَ }

 كزنهلل ين  لا حيول بقنه  وبهلل نةاا   قزم .
دز سذل وا المةيذ ،  ةيذ  ئنذاه ، ووئذدو ز قذد  {ْوَهافـََلمَّا رَأَ }

ق  سز نز ق ، ونلل سز نز نلل، كنوا يهن  يخمصوا المةيذ ، وين  ذلر 
 اجلن  لقس  بناه .

لنذز لاذزمهون ل ذد يخمصنذز المةيذ ، ول ذنه   {قَاُلوا ِإنَـّا َلَضـالُّونَ }
   ذذذذي يعذذذذزاوا الن ذذذذة ويعذذذذزاوا.. فذذذذ  ا بذذذذزلمةي   ذذذذو المةيذذذذ ، ول ا بزجلنذذذذ
 ئناه  وقد اقرتق ، وقد ق  سز نز ق ، فزسافزقوا ف زلوا:

ْْ َنْحُن َمْحُروُمونَ }  {َب
فزجلنذذ  ئنانذذز ول نذذز قةننذذز لعلننذذز علذذى قةنذذزن الف ذذةاىل ادسذذز هلل، 

 فزجللاىل نا ئني العم .
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 {ِإنَـّـــا َلَضــــالُّونَ }و امذذذذ  ييا ذذذذز ين ي ذذذذون بعاذذذذه  قذذذذد قذذذذزل: 
ْْ َنْحُن مَ }فصئزب   خة ب ول :   .{ْحُروُمونَ َب

ع لذذذذ  يع لهذذذذ  ويعذذذذدك  ويفاذذذذله   {قَــــاَ  َأْوَســــطُُهمْ }ف قن ذذذذل 
ويرئ هذذ  ع ذذال ، ع لذذ   الن ذذز يةاذذد   بذذ  ليف نذذز  ذذو ينفذذ ، ويذذل ة   

ْْ َلُكــْم لَـــْوََل ُتَســـبكُحونَ } :اذذز  ذذو يئذذذدق، ف ذذزل نذذذل ة ا يمل  {أَلَــْم َأقُـــ
قلذذا  لن اذذزىل   ذذال {لَــْوََل ُتَســبكُحونَ }ي  ذذة   نذذا قبذذ  ب ذذو  ل ذذ : 

اهلل،  ذذال نذذل ا  اهلل عذذل وئذذ  عذذا ال لذذ  الذذلي كننامذذور بذذ  دذذز فذذة  
للمسذذز هلل ق  ذذز، لن اهلل عذذل وئذذ  نذذز كلم ذذ  وص  سذذ   ق  ذذ  دذذز 
ينذذذة   بذذذ خةاي قذذذ  ادسذذذز هلل، فذذذزلةوق روقذذذ  والعمذذذزىل عمذذذزؤر، والعبذذذزا 

 عبزار، يصنة نا يوزىل از يوزىل!.
نا  ل  كن   ين   ع درون  ال نل ا  رب   عمز ص يلق  ب ، و 

 رااة رب  ؟!!لعلى ئين  ةع   وعسامقعون  ل  اعلل عا 
 ا    لا   ة   يوسمه  ويع له !.

يي  {قَاُلوا ُسْبَحاَن رَبـكَنا ِإنَّا ُكنَّا  َـاِلِمينَ }ف قن ل انا لوا ا نة فذ 
ذذز لةبنذذذز عذذذا ال لذذذ ، فةبنذذذز نذذذز كلمنذذذز دذذذز ينةنذذذز بذذذ خةاي قذذذ  الف ذذذةاىل  عنليه 
وقذذ  ادسذذز هلل، بذذ  حنذذا الذذليا كلمنذذز ينفسذذنز بب لنذذز، وكلمنذذز الف ذذةاىل 

 وادسز هلل انعه  ق ه .
واامم ز عند اجلد وعند الع زب يانص   ذ  صذزقب نذا صذزقب ، 
ويفذة  ذ  خلقذذ  نذا خلقلذ ، ويلذذوم  ذ  صذدي  صذذدي  ، لص ي ذ  الا ذذى 

 واإلقسزن واإلميزن.
ة ئنذذاه  ليف نذذز  ل فلمذذز  ذذزن نذذا ينذذة ال ذذوم نذذز  ذذزن، ودذذز  ل ينذذ
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َْ بـَْعُضُهْم َعلَـى بـَْعـض  يـََتََلَوُمـونَ }للق  نا البوار واخلسذزر   ذ    {فََأقْـَب
 يل ي بزلاهم  واللوم على امخة،    يعزعب امخة.

َلنَـا}ول ا اجلمق  ائامعوا علذى قذول قذزلور   ذصهن    {قَـاُلوا يَـا َويـْ
و ذذذلا وقذذذ  نذذذزاوا الويذذذ ،  ذذذصهن  ععذذذزل يذذذز ويلنذذذز، فهذذذلا وقذذذ  قاذذذورك 

 قلول .
ِإنَـّا  }ووئ   خة، ين ادع  يز ادة نز ق  بنذز ويذز َع  ذ  نصذزبنز 

فذذزعرتفوا بعذذد نذذلول العذذلاب، واعرتفذذوا بعذذد قلذذول الذذن    {ُكنَّــا َطــاِغينَ 
ناحزوويا احلذد ك ال لذ ، دذز ع ذدنز العذلم  {ِإنَّا ُكنَّا طَاِغينَ } :ب وك 

 هلل.على نز ع دنزر نا قةنزن الف ةاىل وادسز 
ول نه  اجتهوا ليف اهلل وسصلور ورابوا فقمز عندر بعذد نذدنه  علذى 

َهــا}صذذنقعه ، ف ذذزلوا:  ــًرا ِمنـْ يي خذذري ا نذذا  {َعَســى رَبُـَّنــا َأْن يـُْبــِدلََنا َ يـْ
يي  {ِإنَـّـا ِإلَـــى رَبـكنَــا رَاِغبُـــونَ }علذذ  اجلنذذ  الذذ  يبقذذذد  بسذذبب  نوبنذذز 

َكـــــــَذِلَ  }  صئ ذذذذذذذون للقذذذذذذذ  راابذذذذذذذون فقمذذذذذذذز عنذذذذذذذدر  ذذذذذذذزنعون ك فاذذذذذذذل
 يي   لا يعزقب اهلل عل وئ  نا    واساغ !. {اْلَعَذابُ 

   لا يعزقب اهلل عل وئ  نا قزا عا  ةي  .
  لا يعزقب اهلل عل وئ  ك احلقزة الدنقز نا يسمة الوذة ونذوق 

 السوىل، وبق  اد ةور واحملةم!!
ولقسذذ   ذذلر  ذذي الع وبذذ  وقذذد ز، لقسذذ   ذذلر الع وبذذ  ف سذذب 

 :ب 
 {َذاُب اْآَِ َرِ  َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ َوَلعَ }



 
 08 قصة أصحاب الجنة

فلذذو  ذذزن  ذذؤصىل ادوذذة ون يعلمذذون ين ع وبذذ  اهلل عذذل وئذذ    ذذ  
الوذذذذةك بذذذذ  ي ذذذذرب نذذذذا ع وباذذذذ  كذذذذ  ك الذذذذدنقز؛ صرعذذذذدعوا وعذذذذزبوا وينذذذذزبوا، 

 ول نه  بلل  ئهزل ص يعلمون.
 وليفسلا خام  اميذز  اداعل ذ  سذؤصىل ال ذوم وبقذزن نذز قذ  سذ  

 نز ا  ل ينة  !!
 د يمةح سؤال يص و و:ف    * وبعد  

    يص زب اجلن   ؤصىل نا ي   النزر يم نا ي   اجلن ؟
ِإنَـّا }فحواب : اهلل يعل  س  واآك ، وال ز ة: يهن  عزبوا ل  قزلوا: 

 والاوب  جتب نز قبلهز وع ب  نا العبد نز مل يغةاة. {ِإَلى رَبـكَنا رَاِغُبونَ 
زق احلذذزفم ابذذا   ذذري ر ذذ  اهلل ععذذزيف لل صذذ  نذذورار بمولذذ  و ذذلا سذذق

نلاذذذلنهلل الاع قذذذب علذذذى ا قزايذذذث ادةفوعذذذ  ف ذذذط وبقذذذزن نذذذز فقهذذذز، ينذذذز 
 فال ناع بهز ل  ة ز وعبزينهز. ام،زر اري ادةفوع  ليف رسول اهلل 

 قزل ابا   ري ر   اهلل: 
نذذذا  ذذذلا ن ذذذ  سذذذةب  اهلل ععذذذزيف ل فذذذزر قذذذةي  فقمذذذز ي ذذذدق للذذذقه  
 الة ذذذذ  الع قمذذذذ  ويعمذذذذز   نذذذذا النعمذذذذ  اجلسذذذذقم  و ذذذذو بع ذذذذ   مذذذذد 
ِإنَّـــــا }للذذذذقه ، ف ذذذذذزبلور بزلا ذذذذذليب والذذذذذةا واحملزربذذذذ  وكذذذذذلا قذذذذذزل ععذذذذذزيف: 

و ذذذذي  {َكَمــــا بـََلْونَــــا َأْصــــَحاَب اْلَجنَّــــةِ }يي اخاربنذذذذز    {بـََلْونَــــاُهمْ 
َيْصــرُِمنـََّها ِإْذ َأْقَســُموا لَ }البسذذازن ادوذذام  علذذى ينذذواع ال مذذزر والفوا ذذ  

يي قلفذذوا فقمذذز بقذذنه  لقحذذلن  ة ذذز لذذقال  لذذ ال يعلذذ  سذذ   {ُمْصــِبِحينَ 
َوََل }ف ذذذذري وص سذذذذزم  لقاذذذذوفة  ة ذذذذز علذذذذقه  وص ياصذذذذدقوا ننذذذذ  بوذذذذيىل 
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ميزهن  ف زل ععذزيف يوكلا قن ه  اهلل ك  ؛يي فقمز قلفوا ب  {َيْسَتثْـُنونَ 
َهـــا َطـــاِئف  ِمـــْن رَبكـــَ  وَ } يي يصذذذزباهز  فذذذ   {ُهـــْم نَـــاِئُمونَ َفَطـــاَف َعَليـْ

 مسزوي .
)قلت(: لو ترك ابن كثير رحمه اهلل السياق على ما هـو عليـه فطـاف ]

َها طَاِئف  ِمْن رَبك َ }  [الكان  ير  {َفطَاَف َعَليـْ
قذذذزل ابذذذا عبذذزس: يي  زللقذذذ  ا سذذذوا،  {فََأْصــَبَحْت َكالصَّـــرِيمِ }

 قم ز يبس ز.وقزل ال وري والسدي: ن   اللرع ل ا قصد يي  و
وقذذزل ابذذذا ييب قذذزع:   ذذذة عذذذا ي ذذد بذذذا الصذذذبزح ينبصنذذز بوذذذة بذذذا 
وا ان عا عمة با صبقو عا لقث بذا ييب سذلق   عذا عبذد الذة ا بذا 

إيــاكم والمعاصــي »: سذذزبط عذذا ابذذا نسذذعوا قذذزل: قذذزل رسذذول اهلل 
ــه ــا قــد كــان هيــ  ل مث عذذال  «إن العبــد ليــذنب الــذنب فيحــر  بــه رزًق

ــــ}: رسذذذذول اهلل  ــــاِئُموَن * َفَط ــــْم َن ــــْن رَبكــــَ  َوُه ــــاِئف  ِم ــــا َط َه اَف َعَليـْ
 قد قةنوا خري ئناه  بلنبه . {فََأْصَبَحْت َكالصَّرِيمِ 

: هـذا الحـديض ضــعيف بهـذا السـند فشـيب ابـن أبــي (قـا  مصـطفى])
، وعمـر بـن صــبيح الـذي يبـدو لــي أنـه عمـر بــن صـبح وهــو حـاتم لمـن يســمَّ 

 [تلطمتروك، وليض بن أبي سليم ضعيف من
 مث قزل ابا   ري ر   اهلل: 

دز  ذزن وقذ  الصذبو نذزاق بعاذه   :يي {فـَتَـَناَدْوا ُمْصِبِحينَ }
َأِن اْغُدوا َعَلى َحـْرِثُكْم ِإْن ُكْنـُتْم }ا  يي ال مذ  ل  بعا ز لقل بوا ليف اجل  

 يي عةيدون الصةام. {َصارِِمينَ 
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يي  {َنـافـَُتونَ فَـاْنطََلُقوا َوُهـْم يـَتَ }قزل جمز د:  زن قذة،ه  عنب ذز 
ا  النهذذذ ، مث فسذذذة اهلل يانذذذزئون فقمذذذز بقذذذنه   قذذذث ص ي   سذذذمعون يقذذذد 

سب زن  وععزيف عزمل السة والنحوق نز  زنوا يا ذزفاون بذ  ف ذزل ععذزيف: 
 {فَاْنطََلُقوا َوُهْم يـََتَنافـَُتوَن * َأْن ََل َيْدُ َلنـََّها اْليَـْوَ  َعلَـْيُكْم ِمْسـِكين  }

ص مت نوا القوم ف ري ا يدخلهز علذق   قذزل اهلل  يي ي ول بعاه  لبعض:
َوغَـَدْوا }يي قوة واذدة، وقذزل جمز ذد:  {َوَغَدْوا َعَلى َحْرد  }ععزيف: 

ــــى َحــــْرد   الوذذذذع   :يي ئذذذذد، وقذذذذزل ع ةنذذذذ : علذذذذى اذذذذقم، وقذذذذزل {َعَل
يي   {َعَلـــى َحـــْرد  }علذذذى ادسذذذز هلل، وقذذذزل السذذذدي  {َعَلـــى َحـــْرد  }

 ي ك قول   لا. زن اس  قةياه  قةا فصبعد السد
ـــا رََأْوَهـــا }يي علقهذذذز فقمذذذز يلعمذذذون ويةونذذذون  {قَـــاِدرِينَ } فـََلمَّ

ــاُلوا ِإنَّــا َلَضــالُّونَ  يي فلمذذز وصذذلوا للقهذذز وياذذةفوا علقهذذز و ذذي احلزلذذ   {َق
الذذ  قذذزل اهلل عذذل وئذذ  قذذد اسذذا زل  عذذا علذذ  الناذذزرة والل ذذةة و  ذذةة 

ننهذذذز فزعا ذذذدوا  ال مذذذزر ليف ين صذذذزر  سذذذوااىل ندكمذذذ  ص ينافذذذ  بوذذذيىل
يي قذذد سذذل نز  {ِإنَـّـا َلَضــالُّونَ }يهنذذ  قذذد يخمذذزوا المةيذذ  وكذذلا قذذزلوا 

للقهز اري المةي  فاهنز عنهز قزل  ابا عبزس وارير، مث رئعوا عمذز  ذزنوا 
ْْ َنْحــُن َمْحُروُمــونَ }فقذ  وعق نذذوا يهنذذز  ذذي ف ذذزلوا  يي بذذ   ذذي  ذذلر  {بَــ

قذزل ابذا عبذزس  {َسـطُُهمْ قَـاَ  َأوْ }لنز وص نصذقب  ول ا حنا ص قم  
وجمز ذذد وسذذعقد بذذا ئبذذري وع ةنذذ  و مذذد ابذذا  عذذب والةبقذذ  بذذا ينذذي 

ــــــْوََل }والاذذذذذذ زك وقاذذذذذذزاة: يي يعذذذذذذدك  وخذذذذذذري    ــــــْم َل ْْ َلُك ــــــ ــــــْم َأُق أََل
يي  {لَــْوََل ُتَســبكُحونَ }قذذزل جمز ذد والسذدي وابذذا ئذةيي  {ُتَسـبكُحونَ 

  الذلنا عسذبق  ز، لوص عسذا نون، قذزل السذدي: و ذزن اسذا نزؤ   ك  لذ
قَـــاَ  }وقذذذزل ابذذذا ئةيذذذة:  ذذذو قذذذول ال زمذذذ  لن اذذذزىل اهلل، وققذذذ  نعنذذذزر 
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ْْ َلُكـــــْم لَــــْوََل ُتَســـــبكُحونَ  َأْوَســــطُُهمْ  ؟ يي  ذذذذال عسذذذذذب ون اهلل {أَلَـــــْم َأقُــــ
قَـاُلوا ُسـْبَحاَن رَبـكنَـا ِإنَـّا }وعو ةون  على نذز يعمذز   وينعذ  بذ  علذق   

ــاِلِمينَ    ققذذث ص عنفذذ  ونذذدنوا واعرتفذذوا ققذذث ص يعذذوا بزلمزعذذ {ُكنَّــا َ 
َْ بـَْعُضـــُهْم َعَلـــى بـَْعـــض  } :عنحذذذ  وكذذذلا قذذذزلوا ـــ ِإنَّـــا ُكنَّـــا  َـــاِلِميَن * فََأقْـَب

يي يلوم بعاه  بعا ز على نز  زنوا يصةوا علقذ  نذا ننذ   {يـََتََلَوُمونَ 
 ادسز هلل نا ق  اجللا .

لذذلنب فمذذز  ذذزن ئذذواب بعاذذه  لذذبعض لص اصعذذرتاف بزخلمق ذذ  وا
َلَنــا ِإنَّــا ُكنَّــا طَــاِغينَ } يي اعاذذدينز وبغقنذذز و غقنذذز وئزوونذذز  {َقــاُلوا يَــا َويـْ

َهـا ِإنَـّا ِإلَـى }احلد ق  يصزبنز نز يصزبنز  ـًرا ِمنـْ َعَسى رَبُـَّنا َأْن يـُْبـِدلََنا َ يـْ
اقاسبوا ،واسز  :وقق  ،رابوا ك بلكز ك  ك الدنقز :قق  {رَبـكَنا رَاِغُبونَ 

 ار امخةة واهلل يعل .ك الد
مث قد   ة بعض السلف ين  ؤصىل قد  زنوا نا ي   الذقما، قذزل 
سذذعقد بذذا ئبذذري:  ذذزنوا نذذا قةيذذ  ي ذذزل كذذز سذذةوان علذذى سذذا  ينقذذزل نذذا 
صنعزىل، وقق :  زنوا نا ي   احلبو ، و زن يبذو   قذد خلذف كذ   ذلر 

سذن  اجلن  و زنوا نا ي   ال ازب، وقذد  ذزن يبذو   يسذري فقهذز سذرية ق
ف ذذذزن نذذذز يسذذذاغ  ننهذذذز يذذذةا فقهذذذز نذذذز هاذذذزي للقذذذ  ويذذذدخة لعقزلذذذ  قذذذو  
سذذناه  وياصذذدق بزلفزسذذ  فلمذذز نذذز  وور،ذذ  بنذذور قذذزلوا ل ذذد  ذذزن يبونذذز 
ي ذذ  ل   ذذزن يصذذةف نذذا  ذذلر ا اذذقزىل للف ذذةاىل ولذذو ينذذز ننعنذذز   لاذذوفة 
 ل  علقنذز فلمذز علنذوا علذى  لذ  عوقبذوا بن ذقض قصذد   فص  ذب اهلل 

بزل لقذذ ، ريس ادذذزل والذذةبو والصذذدق  فلذذ  يبذذ  كذذ  اذذيىل، نذذز بصيذذديه  
يي   ذذذلا عذذذلاب نذذذا خذذذزلف  {َكـــَذِلَ  اْلَعـــَذابُ }قذذذزل اهلل ععذذذزيف: 

ينذذة اهلل و ذذ  اذذز  عذذزر اهلل وينعذذ  بذذ  علقذذ  وننذذ  قذذ  ادسذذ هلل والف ذذري 
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 َوَلَعَذاُب اْآَِ َرِ  َأْكبَـُر َلْو َكانُوا}و وي احلزئز  وبدل نعم  اهلل  فة ا 
 يي  لر ع وب  الدنقز  مز مسعا  وعلاب امخةة يا . {يـَْعَلُمونَ 

وقذذذد ورا ك قذذذديث روار احلذذذزفم البقه ذذذي نذذذا  ةيذذذ  ئعفذذذة بذذذا 
 مذد بذذا علذذي بذا احلسذذهلل بذذا علذي بذذا ييب  زلذذب عذا يبقذذ  عذذا ئذذدر 

 هنى عا اجللا  بزللق  واحلصزا بزللق . ين رسول اهلل 
فيه كـَل  فـ ن كـان الجـد جـد قلت )القائْ مصطفى(: وهذا اإلسناد ]

جعفــر هــو علــي بــن الحســين فيكــون اإلســناد مرســًَل، وإن كــان الجــد جــد 
محمــد أي الحســين بــن علــي ففــي ســماف محمــد مــن الحســين كــَل ، واهلل 

 [أعلم
*     *     * 
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 بعض المستفاد من هذه القصة
* اعاذذذو لنذذذز نذذذا قصذذذ  يصذذذ زب اجلنذذذ  ينذذذور ننذذذور علذذذى بعاذذذهز 
ونذذل ة بذذ  و لقذذ ، لعذذ  ناذذل ة ا ين ياذذل ة ونعاذذرب ا ين يعاذذرب، وناذذدبة ا ين 

 يادبة.
* اعاذذذو لنذذذز نذذذا  ذذذلر ال صذذذ  ين ادذذذةىل علقذذذ  ين حيسذذذا النوايذذذز وص 
ياذذمة الوذذة فذذزلةب سذذب زن  وععذذزيف نملذذ  علذذى نذذز ك ال لذذوب وي قذذب 

 ز، ويعزقب على سق هز.على قسا النواي
* ينبص   لر ال ص  ادبزر   ال ةمي  عا خل  ينبغي ين يا ذى وين 
يهحذذذة، وين يباعذذذد عنذذذ  ادذذذةىل نذذذز اسذذذامزع ليف  لذذذ  سذذذبقال ، لنذذذ  خلذذذ  

 نلنوم، وااىل ناعو  نن .
خلذ  نذذا يخذالق ي ذذ  النذزر، وسذذبب نذا يسذذبزب ولوئهذز والعقذذز  

 بزهلل.
 للعسذذذةق، ولعمذذذ  ي ذذذ  خلذذذ  ياسذذذبب ك نفذذذزق ال لذذذوب والاقسذذذري

 الو زوة عقز  ا بزهلل!
* خلذذ  عذذدعو ادالم ذذ  علذذى ي لذذ   ذذ  صذذبزح، فاذذال  عمذذز يلبذذ  
   ل  نا اللوم واحلسةة ك الدنقز، فاال  عا يلق  الع زب ك امخةة.

 ا اة  اماواىل:نلن  خل  سقٌئ، وااىٌل و 
 دا  البنْ أَل وهو

 ل  قزل: وصدق رسول اهلل 
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 .«من البنْ؟!! وأي دا  أدوأ»
لبذذذذذذذين سذذذذذذذلم ، فعنذذذذذذذد الب ذذذذذذذزري ك ا اب  قذذذذذذذزل  لذذذذذذذ  النذذذذذذذ  

مـن »: قذزل: قذزل رسذول اهلل  ، بسند ص قو عا ئزبة (1)ادفةا
ــا بنــي ســلمة؟ ئذذد بذذا قذذقي علذذى ينذذز نب لذذ . قذذزل:  :قلنذذز «ســيدكم ي

 .«وأي دا  أدوأ من البنْ؟ بْ سيدكم عمرو بن الجموح»
بذذذذ  وي  ذذذذة نذذذذا  نذذذذ  النذذذذ  لن  ذذذذلا اخللذذذذ  الذذذذلنق  قذذذذد ععذذذذو  ن

 الاعو ا .
قذزل:  ذزن  ا نزلذ  نا قذديث ينذي بذ (2)* ففي الص ق هلل

ـــ  مـــن الكســـْ، »ياعذذذو  ي ذذذول:  رسذذذول اهلل  ـــي أعـــوذ ب اللهـــم إن
وأعـــوذ بـــ  مـــن الجـــبن، وأعـــوذ بـــ  مـــن الهـــر ، وأعـــوذ بـــ  مـــن 

 .«البنْ
نذذا قذذديث ويذذد بذذا يرقذذ  قذذزل: ص يقذذول  (9)* وك صذذ قو نسذذل 

اللهـم إنـي أعـوذ »ي ذول  ذزن ي ذول:   ذزن رسذول اهلل   ل   لص  مز
وعـــذاب  ،والهـــر  ،والبنـــْ ،والجـــبن ،والكســـْ ،بـــ  مـــن العجـــَ

أنـت  ،وزكهـا أنـت  يـر مـن زكاهـا ،اللهـم آت نفسـي تقواهـا .القبر
ومن قلـب َل  ،اللهم إني أعوذ ب  من علم َل ينفع .وليها وموَلها

 .«ب لهاومن دعو  َل يستجا ،ومن نفس َل تشبع ،ينشع
 ياعو  نا  لا اخلل  ابة    صالة: * ب  وقد  زن الن  

                              
 (.294الب زري ك ا اب ادفةا ) (1)
 (.14/29(، ونسل  )ن  النووي 11/149الب زري )ن  الفاو  (2)
 (.14/71نسل  )ن  النووي  (3)
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بسذذذند صذذذ قو نذذذا  ةيذذذ  نصذذذعب ابذذذا سذذذعد  (1)يخذذذةي الرتنذذذلي
 زن سعد يعل  بنق   ؤصىل ال لمز   مز يعل    :وعمةو با نقمون قزص
 زن ياعو  سا ابة الصالة:   لن رسول اهلل  :اد اب الغلمزن وي ول

لجــبن، وأعــوذ بــ  مــن البنــْ، وأعــوذ اللهــم إنــي أعــوذ بــ  مــن ا»
 .«ب  من أرذ  العمر، وأعوذ ب  من فتنة الدنيا وعذاب القبر

يباعذذد ازيذذ  اصباعذذزا عذذا  ذذلا اخللذذ  الذذلنق   * وقذذد  ذذزن النذذ  
 وص حيب ين يوصف ب   زل نا ا قوال.

يخذرب  ئبذري بذا  :نا  ةي   مد بذا ئبذري قذزل (2)فعند الب زري
نذا  (9) ونعذ  النذزس ن فلذ يسذري نذ  رسذول اهلل نمع  ينذ  بقنمذز  ذو 

ف مفذذذ   (5)النذذذزس يسذذذصلون  قذذذ  اسذذذمةور ليف مسذذذةة (7)قنذذذهلل فعل ذذذ 
أعطــوني ردائـــي، لــو كـــان لــي عـــدد »ف ذذذزل:  رااىلر، فوقذذف النذذ  

ثـم َل تجـدوني بنـيَلً وَل كـذوبًا  ،هذه العضاه نعًما لقسـمته بيـنكم
 .«وَل جبانًا

قذذزل: قسذذ   بذذا اخلمذذزب  نذذا قذذديث عمذذة (1)* وعنذذد نسذذل 
قسم ز ف ل : واهلل يز رسول اهلل لغري  ؤصىل  زن يق  بذ   رسول اهلل 

إنهــــم  يرونــــي أن يســــألوني بــــالفح  أو يبنلــــوني »نذذذذنه ، قذذذذزل: 
                              

 (.9514الرتنلي ) (1)
 (.1/95الب زري )ن  الفاو  (2)
 : يي عند رئوع .ن فل  (3)
 ععل  ب  النزس يسصلون . (4)
 مسةة: يي احةة. (5)
 (.4/171نسل  )ن  النووي  (6)
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 .«فلست ببا ْ
*ينز الب   ادص وب بن ض العهوا ولخالف الوعوا ن  اهلل عل 

 وئ  فمصقبا  ع مى، وبلقا   ربق!!
ولذذذذوي النفذذذذزق ليف ال لذذذذوب، و ذذذذلا نفذذذذزق ص  لن  لذذذذ  ياسذذذذبب ك

 يلول ليف ين يل ى العبد رب  يوم ال قزن !
ُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن َآتَانَا ِمْن َفْضـِلِه لََنصَّـدََّقنَّ }قزل ععذزيف:  َوِمنـْ

لَـّْوا َوُهـْم َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحيَن * فـََلمَّا َآتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه َبِنلُـوا بِـِه َوتـَوَ 
ُمْعِرُضوَن * فََأْعَقبَـُهْم نَِفاقًا ِفي قـُُلوِبِهْم ِإَلى يـَـْوِ  يـَْلَقْونَـُه ِبَمـا َأْ َلُفـوا اللَّـَه 

 .[77-73]التوبة:  {َما َوَعُدوُه َوِبَما َكانُوا َيْكِذبُونَ 
 قزل المربي ر   اهلل ععزيف ك عفسرير:

لذذذليا وصذذذف  لذذذ  يذذذز ي ذذذول ععذذذزيف   ذذذةر: ونذذذا  ذذذؤصىل ادنذذذزف هلل ا
لَـِئْن َآتَانَـا }ا د  ي ذول يعمذى اهلل عهذ {َمْن َعاَهَد اللَّهَ } مد صفاه  
ي ول: ل ا يعمزنذز اهلل نذا فاذل  وروقنذز نذزص  ووسذ  علقنذز  {ِمْن َفْضِلهِ 
ي ول: لن ةئا الصدق  نا  ل  ادذزل الذلي  {لََنصَّدََّقنَّ }نا عندر 
ي ذذذول: ولذذذنعملا فقهذذذز بعمذذذ   {اِلِحينَ َولََنُكـــوَننَّ ِمـــَن الصَّـــ}روقنذذذز ربنذذذز 

 ي   الصالح بصنواك  نا صل  الةق  ب  ولنفزق  ك سبق  اهلل.
ـــا }ي ذذذول اهلل عبذذذزرك وععذذذزيف: فذذذةوقه  اهلل و عذذذز   نذذذا فاذذذل   فـََلمَّ

بفا  اهلل اللي  عز   فل  يصذدقوا ننذ ،  {َآتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه َبِنُلوا ِبهِ 
ي ذذذذول  {َوتـََولَّــــْوا}ينف ذذذذوا ننذذذذ  ك قذذذذ  اهلل ومل يصذذذذلوا ننذذذذ  قةابذذذذ ، ومل 

عنذذذذذ   {َوُهـــــْم ُمْعِرُضـــــونَ }ويابذذذذةوا عذذذذذا عهذذذذذد   الذذذذذلي عز ذذذذذدور اهلل 
بذذذذب له   ذذذذ  اهلل الذذذذلي  {نَِفاقًــــا ِفــــي قـُلُــــوِبِهمْ }اهلل  {فَـــَأْعَقبَـُهمْ }
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فةسذذذ  علذذذقه  فقمذذذز  عذذذز   نذذذا فاذذذل ، ولخالفهذذذ  الوعذذذد الذذذلي وعذذذدوا 
ِإلَــى يـَــْوِ  يـَْلَقْونَــُه ِبَمــا َأْ َلُفــوا اللَّــَه َمــا }اهلل، ون اذذه  عهذذدر ك قلذذوس  

ك  {َوِبَمــا َكــانُوا َيْكــِذبُونَ }نذذا الصذذدق  والنف ذذ  ك سذذبقل   {َوَعــُدوهُ 
قذذذذذقله  وقذذذذذةنه  الاوبذذذذذ  ننذذذذذ   نذذذذذ  ئذذذذذ  ،نذذذذذزؤر ااذذذذذرت  ك نفذذذذذزقه  ينذذذذذ  
يع بهمذذذذور ليف يذذذذوم يل ونذذذذ  و لذذذذ  يذذذذوم ممذذذذز   وخذذذذةوئه  نذذذذا الذذذذدنقز. 

 اناهى.
َلً عــن ذلــ  فــ ن الــبنَل  َل يحــبهم اهلل وَل يكــرمهم، * وفضــ

 وَل يرضى صنيعهم.
ِإنَّ اللَّــَه ََل ُيِحــبُّ َمــْن َكــاَن ُمْنَتــاًَل َفُنــورًا * الَّــِذيَن }قذذزل ععذذزيف: 

ِْ َوَيْكُتُمـــوَن َمــا َآتَــاُهُم اللَّـــُه ِمــْن َفْضـــِلِه  يـَْبَنلُــوَن َويَــْأُمُروَن النَّـــاَع بِاْلُبْنــ
 .[37، 36]النسا :  {ا ِلْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًناَوَأْعَتْدنَ 

َّْ ُمْنَتا   َفُنور  * الَِّذيَن يـَْبَنلُـوَن }وقزل ععزيف:  َواللَُّه ََل ُيِحبُّ ُك
ـــيُّ اْلَحِميـــدُ  ـــَو اْلَكِن ـــِ نَّ اللَّـــَه ُه ـــَو َّ َف ِْ َوَمـــْن يـَتَـ  {َويَـــْأُمُروَن النَّـــاَع بِاْلُبْنـــ

 .[19، 13]الحديد: 
ص حيذذب الذذب الىل، ول نذذ  حيذذب  ذذ  نذذؤنا  ذذة ،  سذذا بذذزر  فذذزهلل

 ناصدق ورقق !!
 * ينز وقد   ةنز ين ادالم   عدعو على الب ق  ادمس :

 ين النذذذذ   نذذذذا قذذذذديث ييب  ةيذذذذةة  (1)فلمذذذذز ك الصذذذذ ق هلل
َلن فيقـــو  »قذذذزل:  ـــ ـــه إَل ملكـــان ين مـــا مـــن يـــو  يصـــبح العبـــاد في

                              
 (.4/95(، ونسل  )9/937الب زري )ن  الفاو  (1)
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ـــا ـــا  لًف قـــو  اآ ـــر: اللهـــم أعـــط وي ،أحـــدهما: اللهـــم أعـــط منفًق
 .«ممسًكا تلًفا

* لن  لا الب   يدنة الرت ز  ويل ب بزل ةوا  فزدالم   عذدعو 
 على الب الىل، والةب سب زن  وععزيف ص حيبه .

* لن يصذذذ زب اجلنذذذ  قذذذ  بنذذذاه  نذذذز قذذذ ، ونذذذا يسذذذبزب  لذذذ  
  له .

* و ذذز  ذذز ا،نذذزن نذذذا بذذين لسذذةامق   لذذوا اذذذز  عذذز   اهلل نذذا فاذذذل  
  ز اهلل ليف نز  زنز فق  نا ف ة وقل  ونهزن  ونة .فصري 

ينذذذذ  مسذذذذ   نذذذذا قذذذذديث ييب  ةيذذذذةة  (1)يخذذذذةي الب ذذذذزري ونسذذذذل 
إن ثَلثــة فــي بنــي إســرائيْ أبــرع وأقــرف وأعمــى، »ي ذذول:  النذذ  

فــأتى اَلبــرع فقــا : أي  ،افــأراد اهلل أن يبتلــيهم فبعــض إلــيهم ملًكــ
ــ ذهب عنــي شــي  أحــب إليــ ؟ قــا : لــون حســن وجلــد حســن وي

فمســحه فــذهب عنــه قــذره وأعطــي  قذذزل:الــذي قــد قــذرني النــاع. 
لونًــا حســًنا وجلــًدا حســـًنا. قــا : فــأي المـــا  أحــب إليــ ؟ قـــا : 

لص ين ا بذذةص يو ا قذذةع قذذزل  ، اذذ  لسذذ زق(البقــر)يو قذذزل: اإلبــْ 
 (1)فـــأعطي ناقـــة عشـــرا  يقذذذد ز: اإلبذذذ  وقذذذزل امخذذذة: الب ذذذة، قذذذزل:

َلقرف فقا : أي شي  أحب افأتى  قزل:ا. فقا : بارك اهلل ل  فيه
إليــ ؟ قــا : شــعر حســن ويــذهب عنــي هــذا الــذي قــذرني النــاع. 
قا : فمسـحه فـذهب عنـه. وأعطـي شـعًرا حسـًنا قـا : فـأي المـا  

                              
 (.2917(، ونسل  )قديث 9717الب زري )قديث  (1)
 نزق  عوةاىل:  ي احلزن  ال ةيب  الوصاة. (2)
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فقا : بـارك اهلل لـ   ؛أحب إلي ؟ قا : البقر. فأعطي بقر  حامَلً 
فــأتى اَلعمــى فقــا : أي شــي  أحــب إليــ ؟ قــا : أن  قذذزل:فيهــا. 

فمســحه فــرد اهلل إليــه  قذذزل: ،يــرد اهلل إلــي بصــري فأبصــر بــه النــاع
بصـــره قـــا : فـــأي المـــا  أحـــب إليـــ ؟ قـــا : الكـــنم فـــأعطي شـــا  

 ،فـأنت  هـذان وولـد هـذا. قـا : فكـان لهـذا واد مـن اإلبـْ (7)والًدا
 ولهذا واد من الكنم. ،ولهذا واد من البقر

ـــه فقـــا : ر  قذذذزل: ـــرع فـــي صـــورته وهيئت ـــى اَلب ـــه أت ـــم إن جـــْ ث
فـي سـفري فـَل بـَل  لـي اليـو   (1)مسكين قد انقطعت بـي الحبـا 

أســـأل  بالـــذي أعطـــاك اللـــون الحســـن والجلـــد  ،إَل بـــاهلل ثـــم بـــ 
الحســـن والمـــا ، بعيـــًرا أتبلـــر عليـــه فـــي ســـفري. فقـــا : الحقـــوق  

فقا  له: كأني أعرف  ألم تكن أبرع يقذرك النـاع فقيـًرا  ..كثير 
فقـا :  (3)عن كابر اذا الما  كابرً فأعطاك اهلل؟ فقا : إنما ورثت ه

 إن كنت كاذبًا فصيرك اهلل إلى ما كنت.
َلقرف في صورته فقا  له: مثْ ما قـا  لهـذا. ورد اوأتى قزل: 

عليه مثـْ مـا رد علـى هـذا. فقـا : إن كنـت كاذبًـا فصـيرك اهلل إلـى 
 ما كنت.
وأتــى اَلعمــى فــي صــورته وهيئتــه فقــا : رجــْ مســكين  قذذزل:

عت بي الحبـا  فـي سـفري فـَل بـَل  لـي اليـو  إَل وابن سبيْ انقط
                              

 عهز.ازة والدا: يي وسع  ولد ز، و و ن (1)
 ان مع  يب احلبزل:  ي ا سبزب. وقق : المةق. (2)
لمنز ور،   لا ادزل  زبة ا عا  زبة: يي ور،ا  نا  بزمي الليا ور،ور نا  بزمه ،  بري ا  (3)

 عا  بري، ك العل والوةف وال ةوة.
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ــم بــ  أســأل  بالــذي رد عليــ  بصــرك شــا  أتبلــر بهــا فــي  بــاهلل ث
فنـذ مـا شـئت  ؛فقا : قد كنت أعمى فرد اهلل إلي بصـري ،سفري

ـــه هلل ،ودف مـــا شـــئت ـــو  شـــيًئا أ ذت فقـــا :  ،فـــواهلل َل أجهـــدك الي
ــــتم ــــ  ف نمــــا ابتلي ــــى  ،أمســــ  مال ــــ  وســــنط عل فقــــد رضــــي عن

 .«حبي صا
 * لن اهلل عل وئ  سزم  الب الىل عا  له :

قذزل: قذزل  نذا قذديث ييب  ةيذةة  (1)يخةي نسل  ك صذ ق  
اهلل عـــَ وجـــْ يقـــو  يـــو  القيامـــة: يـــا ابـــن آد   إن»: رسذذذول اهلل 

ـــــدني قـــــا : يـــــا رب كيـــــف أعـــــودك وأنـــــت رب  مرضـــــت فلـــــم تع
 العـالمين؟!! قـا : أمـا علمـت أن عبــدي فَلنًـا مـرض فلـم تعــده؟!!

  لـو عدتـه لوجـدتني عنـده. يـا ابـن آد  اسـتطعمت  نـأما علمت أ
فلـــم تطعمنـــي قـــا : يـــا رب وكيـــف أطعمـــ  وأنـــت رب العـــالمين؟ 
قا : أما علمت أنه استطعم  عبدي فَلن فلم تطعمه أما علمت 
أن  لو أطعمته لوجدت ذل  عندي. يـا ابـن آد  استسـقيت  فلـم 

مين؟!! قــا : تســقني قــا : يــا رب كيــف أســقي  وأنــت رب العــال
استسقاك عبدي فَلن فلم تسقه أما إنـ  لـو سـقيته وجـدت ذلـ  

 .«عندي
ْْ }* لن الب قذذ  نلذذوم نذذا اخللذذ  واخلذذزل ، قذذزل ععذذزيف:  ــ َوََل َتْجَع

َّْ اْلَبْســـــِط فـَتَـْقُعـــــَد َمُلوًمـــــا  يَـــــَدَك َمْكُلولَـــــًة ِإلَـــــى ُعُنِقـــــَ  َوََل تـَْبُســـــْطَها ُكـــــ
 .[14]اإلسرا :  {َمْحُسورًا

                              
 (.11/125نسل  )ن  النووي  (1)
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 لب ق  ادنزن فهو نا ال ال،  الليا يبغاه  اهلل عل وئ :* ينز ا
: قذذزل رسذذول اهلل  نذذا قذديث ييب  ر  (1)فعنذد اإلنذذزم ي ذد

فذذذذذذل ة احلذذذذذذديث وفقذذذذذذ :  «وثَلثــــــة يبكضــــــهم اهلل عــــــَ وجــــــْ..»... 
 .«والبنيْ المنان»

* واذذة نذذز ك رئذذ  اذذو  ذذزل  وئذذد خذذزل   مذذز قذذد يخذذرب رسذذول 
اهلل 

(2). 
 يقوان ز مما  زنوا قبلنز.* وقد ي ل  الوو 

نذذذا قذذذديث ئذذذزبة بذذذا عبذذذد اهلل ين  (9)يخذذذةي نسذذذل  ك صذذذ ق  
اتقــوا الملــم فــ ن الملــم  لمــات يــو  القيامــة، »قذذزل:  رسذذول اهلل 

أهلــ  مــن كــان قــبلكم؛ حملهــم علــى أن  واتقــوا الشــح فــ ن الشــح
 .«سفكوا دما هم واستحلوا محارمهم

 رير اجل ق  والعقز  بزهلل.* ينز نا    بزلل وا  الوائب  فهلا نص
نذذذذذا قذذذذذديث ئذذذذذزبة بذذذذذا عبذذذذذد اهلل  (7)يخذذذذذةي نسذذذذذل  ك صذذذذذ ق  

مــا مــن صــاحب إبــْ »ي ذذول:  ا نصذذزري ي ذذول: مسعذذ  رسذذول اهلل 
َل يفعــْ فيهــا حقهــا إَل جــا ت يــو  القيامــة أكثــر مــن كانــت قــط 

                              
 ( وسندر ص قو لووا در.5/141ي د ك ادسند ) (1)
 بسند ص قو. ( نا قديث ييب  ةيةة 2/932ئ  ي د ك ادسند )يخة  (2)

 والوو: الب   ن  قةص.
 واكزل : اللي يلع فق  العبد وحيلن،  مز ي زل: يوم عزصف.

 (.11/197نسل  )ن  النووي  (3)
 (.4/43نسل  )ن  النووي  (4)
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تستن عليه بقوائمها وأ فافهـا، وَل صـاحب  (7)وقعد لها بقاف قرقر
ها حقها إَل جا ت يو  القيامة أكثر ما كانـت وقعـد بقر َل يفعْ في
تنطحه بقرونها وتطخه بقوائمها، وَل صـاحب غـنم َل  لها بقاف قرقر

يفعــْ فيهــا حقهــا إَل جــا ت يــو  القيامــة أكثــر مــا كانــت وقعــد لهــا 
بقــاف قرقــر تنطحــه بقرونهــا وتطــخه بأ َلفهــا لــيس فيهــا جمــا  وَل 

َه يـو  منكسر قرنها، وَل صاحب كنَ َل يفعْ  فيه حقه إَل جا  كنـ
القيامة شجاًعا أقرف يتبعه فاتًحا فاه ف ذا أتاه فـر منـه فيناديـه:  ـذ  
َك الذي  بأته فأنا عنه غني، ف ذا رأع أن َل بد منه سل  يده   كن

 .«في فيه فيقضمها قضم الفحْ
قذذزل: قذذزل رسذذول  نذذا قذذديث ييب  ةيذذةة  (2)* وعنذذد الب ذذزري

ــاه اهلل مــاَلً »: اهلل  لــه يــو  القيامــة  (3)ْث ــ فلــم يــخد زكاتــه مُ مــن آت
َمتيـه  (3)أقرف له زبيبتـان يطوقـه (9)شجاًعا يـو  القيامـة ثـم يأ ـذ بله
َك –يعنـــي شـــدقيه  – َوََل }مث عذذذال  «ثـــم يقـــو : أنـــا مالـــ  أنـــا كنـــ

 .[717]آ  عمران: امي   {َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يـَْبَنُلونَ 
بذذ  يذذوم ال قزنذذ ، سذذق ون  * لن  ذذؤصىل الذذب الىل سذذقموقون نذذز  لذذوا 

  نل يقد   احزع ز يقةع حيقط بةقزس .
 قزل اهلل عبزرك وععزيف:

                              
  و: اد زن ادساوي نا ا ر ، الواس . (1)
 (.9/216الب زري )ن  الفاو  (2)
 ن   ل : يي صور ل . (3)
 الوحزع: احلق  الل ة. (4)
 يي يصري ل  ال عبزن  وق ز. (5)
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ـًرا } َوََل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يـَْبَنُلوَن ِبَما َآتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضـِلِه ُهـَو َ يـْ
ْْ ُهــَو َشــر  َلُهــْم َســُيَطوَُّقوَن َمــا َبِنلُــوا بِــِه يـَــْوَ  اْلِقَياَمــِة  َوِللَّــِه ِميــَراُ  َلُهــْم بَــ

 .[717]آ  عمران:  {السََّماَواِت َواَْلَْرِض َواللَُّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َ ِبير  
* قذذذذذذذذزل ابذذذذذذذذا ئةيذذذذذذذذة المذذذذذذذذربي ر ذذذذذذذذ  اهلل ك عصويذذذذذذذذ   ذذذذذذذذلر اميذذذذذذذذ  

(4/791:) 
وص هسد يذز  مذد  ذ  الذليا يب لذون اذز يعمذز   اهلل ك الذدنقز 

لي فةسذذذ  علذذذقه  فقذذذ  نذذذا نذذذا ا نذذذوال فذذذال نةئذذذون ننذذذ  قذذذ  اهلل الذذذ
الل ذذوا   ذذو خذذري ا كذذ  عنذذد اهلل يذذوم ال قزنذذ  بذذ   ذذو اذذة كذذ  عنذذدر ك 

 امخةة.
 (:1/792* وقزل ابا   ري ر   اهلل )

يص ص حيسذد الب قذ  ين مجعذذ  ادذزل ينفعذ  بذذ   ذو ناذةة علقذذ  ك 
اينذذذ ، وراذذذز  ذذذزن ك انقذذذزر مث يخذذذرب اذذذآل ينذذذة نزلذذذ  يذذذوم ال قزنذذذ  ف ذذذزل: 

 .{َطوَُّقوَن َما َبِنُلوا ِبِه يـَْوَ  اْلِقَياَمةِ َسيُ }
 (:1/946وقزل البغوي ر   اهلل )

ــوَ }وص حيسذذد البذذزخلون الب ذذ  خذذري ا كذذ   ْْ ُه ــ يعذذين الب ذذ   {َب
َمـــا َبِنلُـــوا بِـــِه يـَـــْوَ  }يموقذذذون  فيي سذذذو  {َشـــر  َلُهـــْم َســـُيَطوَُّقونَ }

عمذذذوق ك عن ذذذ  يذذذوم يعذذذين يعذذذ  نذذذز ننعذذذ  نذذذا الل ذذذزة ققذذذ   {اْلِقَياَمـــةِ 
ال قزنذذ  عنهوذذ  نذذا فذذوق ليف قدنذذ ،  ذذلا قذذول ابذذا نسذذعوا وابذذا عبذذزس 

 وييب وام  والوع  والسدي.
* وممذذذز اسذذذافدنزر نذذذا ال صذذذ  ييا ذذذز قذذذول: لن اذذذزىل اهلل عنذذذد لرااة 
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عمذذ  نذذا ا عمذذزل، فصصذذ زب اجلنذذ  دذذز يسذذمةوا الوذذة وعة ذذوا قذذول لن 
 ، ق  بناه  نز ق .(1)ازىل اهلل

ْ  َذلِـَ  غَـًدا * }د قزل ععزيف:  لا، وق َوََل تـَُقوَلنَّ ِلَشْي   ِإنكي فَاِع
 .[19، 13]الكهف:  {ِإَلَّ َأْن َيَشاَ  اللَّهُ 

* مث يبهلل اهلل سذب زن  وععذزيف ين  ذلا الذلي قذد يصذزب يصذ زب 
ذذذذز ك الذذذذدنقز قذذذذد يؤخذذذذل ا لذذذذ   ذذذذ  كذذذذزمل ك 

 
اجلنذذذذ ، ولن  ذذذذزن عذذذذلاب ز نؤد

 الدنقز.
زيف ك اذذصن نذذز يصذذقب بذذ  قذذوم لذذو  نذذا يقحذذزر  مذذز قذذد قذذزل ععذذ

يي ين  [13]هود:  {ُمَسوََّمًة ِعْنَد رَبكَ  َوَما ِهَي ِمَن المَّاِلِميَن بَِبِعيد  }
لرسزل ن لهز لقي بعليل علقنز وص ببعقد عا ال زدهلل، ول ذا ونذ  اذدة 

ــُر َلــْو َكــانُوا يَـ } ذذلا العذذلاب الذذدنقوي  ، {ْعَلُمــونَ َوَلَعــَذاُب اْآَِ ــَرِ  َأْكبَـ
فهلا ادذل ور نذا العذلاب ك الذدنقز ص ي ذزرن، وص ي ذزا ي ذزرن بعذلاب 

 امخةة.
نذذذا قذذذديث ينذذذي ابذذذا نزلذذذ   (2)ففذذذي الصذذذ قو، واللفذذذم دسذذذل 

يختى بأنعم أهْ الدنيا مـن أهـْ النـار يـو  »: قزل: قزل رسول اهلل 
ثـم يقـا : يــا ابـن آد  هـْ رأيــت  (3)القيامـة فيصـبر فـي النــار صـبكة

ويــختى  .ًرا قــط؟ هــْ مــر بــ  نعــيم قــط؟ فيقــو : َل واهلل يــا رب يــ
بأشد الناع بخًسا في الدنيا من أهْ الجنة فيصبر صبكة في الجنة 

                              
 .{َوََل َيْسَتثْـُنونَ }و لا  مز بقنز يقد الوئور ك عفسري قول اهلل ععزيف:  (1)
 (.2634نسل  )قديث  (2)
 يصبغ صبغ  يي: يغمي امس  . (3)
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فيقا  له: يا ابن آد  هْ رأيت بخًسا قـط؟ هـْ مـر بـ  شـد  قـط؟ 
 .«فيقو : َل واهلل يا رب ما مر بي بخع قط وَل رأيت شد  قط

لخفذذذزىل احلصذذذزا ولخفذذذزىل احللذذذب  * وفقهذذذز نذذذا الف ذذذ  ييا ذذذز  ةا قذذذ 
 ييا ز.

: قذذزل: قذذزل النذذ   نذذا قذذديث ييب  ةيذذةة  (1)وك الصذذ قو
تأتي اإلبْ على صاحبها على  ير ما كانت إذا هو لم يعـط فيهـا »

حقهـــا تطـــخه بأ فافهـــا، وتـــأتي الكـــنم علـــى صـــاحبها علـــى  يـــر مـــا  
 -كانت إذا لم يعـط فيهـا حقهـا تطـخه بأ َلفهـا وتنطحـه بقرونهـا، 

وَل يـأتي أحـدكم  قذزل: – (1)ومن حقها أن تحلب علـى المـا  قذزل:
يو  القيامة بشـا  يحملهـا علـى رقبتـه لهـا يعـار، فيقـو : يـا محمـد، 
فأقو : َل أملـ  لـ  شـيًئا قـد بلكـت، وَل يـأتي ببعيـر يحملـه علـى 
ــه لــه رغــا  فيقــو : يــا محمــد، فــأقو  َل أملــ  لــ  شــيًئا قــد  رقبت

 .«بلكت
هق  ادصخو ة نا ال صذ ، ق ذ  اصسذا نزىل ك * ونا ا ق زم الف 

 القمهلل:
لن اذزىل » :ونفزا  ل  ين الو   ل ا يقس  ويعب  ال سذ  ي ذول

مل حينث ك ميقن ، يي ل ا مل ميض الوذيىل الذلي يقسذ  علذى فعلذ  « اهلل
 فال  فزرة علق .

                              
 (.9/214الب زري )ن  الفاو  (1)
وهد ز الف ةاىل وادسز هلل فقعمون ننهز، فما مث يبزرك  ص زسز، و ل  ق  ي (2)

 ويواسى ي   الف ة وادس ن   لل .
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قذذذزل:  نذذذا قذذذديث ييب  ةيذذذةة  (1)وقذذذد يخذذذةي الب ذذذزري ونسذذذل 
ــقــا  ســليمان: َلطــوفن اللي»  الــة علــى تســعين امــرأ  كــْ تلــد غَلًم

 –قزل سفقزن: يعين ادل   -فقا  له صاحبه:  يقاتْ في سبيْ اهلل.
قْ: إن شا  اهلل، فنسي فطاف بهن فلم تأت امرأ  مـنهن بولـد إَل 

لـو قـا : إن شـا  »ف ذزل يبذو  ةيذةة يةويذ  قذزل: . «واحد  بش  غـَل 
: ل رسذول اهلل وقذزل نذةة: قذز «اهلل لم يحنـض، وكـان دركـا لحاجتـه

 .(2)«لو استثنى»
بسذذذذند صذذذذ قو عذذذذا ابذذذذا عمذذذذة رسذذذذي اهلل  (9)* ويخذذذذةي الرتنذذذذلي
إن شـا   :لف على يمين فقـا حمن »قزل:  عنهمز ين رسول اهلل 

 .«اهلل فقد استثنى فَل حنض عليه
نذا »قذزل:  بسذند قسذا عذا ابذا نسذعوا  (7)* وعند البقه ي
 «.  لن ازىل اهلل ف د اسا :قلف على ميهلل ف زل

                              
 (.11/121(، ونسل  )ن  النووي 1423الب زري )قديث  (1)
 (:119، 11/116قزل النووي ك اةح نسل  ) (2)

، وفق  فوامد ننهز: ين  يسا ب لإلنسزن   ة ك البزب قديث سلقمزن با ااوا 
َوََل تـَُقوَلنَّ ِلَشْي   }ل ا قزل: سصفع   لا، ين ي ول: لن ازىل اهلل ععزيف، ل ول  ععزيف: 

ْ  َذِلَ  َغًدا * ِإَلَّ َأْن َيَشاَ  اللَّهُ   .{ِإنكي فَاِع
وننهز: ين  ل ا قلف وقزل ناصال  بقمقن : لن ازىل اهلل ععزيف، مل حينث بفعل  احمللوف 

لو قا : إن »ك  لا احلديث:   زا القمهلل ل ول الن  علق ، وين اصسا نزىل مين  انع
 اناهى. .«درًكا لحاجته... شا  اهلل، لم يحنض وكان

( وقد روي نوقوف ز على عبد اهلل با عمة وص و بعض 1591يخةئ  الرتنلي ) (3)
 العلمزىل الوئههلل، وئ  الةف  ووئ  الوقف، واهلل يعل .

 (.13/71البقه ي ك السنا ال ربق ) (4)
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* ونا الفوامد نوةوعق  الال ري بصقوال ي   ال ل  والنوايز السق   
علذى العمذ  الصذزو، وحيمذ   ذلل  علذى اع ذزىل ال لذ ،  لف ذف ن  ل  حي   

 وحيم  على لصالح النوايز.
 :* وك ال ص  عنبق  على ينة  زم، و و

إَل  –تنصْ كْ صاحب مـن صـاحبه وكـْ شـري  مـن شـريكه 
 ما تسو  العاقبة.عند –أهْ اإليمان 

 وقد ال  على  لا يال  ناعداة، ننهز:
َويـَـْوَ  يـََعـضُّ المَـّاِلُم َعلَـى َيَديْـِه يـَُقـوُ  يَـا }قول اهلل عبزرك وععذزيف: 

َلَتـــى لَْيَتِنـــي لَـــْم أَتَِّنـــْذ ُفََلنًـــا  لَْيَتِنـــي اتََّنـــْذُت َمـــَع الرَُّســـوِ  َســـِبيًَل * يَـــا َويـْ
ْنَسـاِن َ ِليًَل * َلَقْد َأَضلَِّني  َعِن الذكْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَ ِني وََكاَن الشَّـْيطَاُن ِلْإِ

 .[14-17]الفرقان:  {َ ُذوًَل 
قَــاَ  َقرِينُــُه رَبَـَّنــا َمــا َأْطَكْيُتــُه َوَلِكــْن  }ونذذا  لذذ  ييا ذذز قولذذ  ععذذزيف: 

 .[17]ق:  {َكاَن ِفي َضََل   بَِعيد  
َأِ يـِه * َوأُمكـِه َوأَبِيـِه * َوَصـاِحَبِتِه  يـَْوَ  يَِفرُّ اْلَمْرُ  ِمـنْ }وقول  ععزيف: 

ُهْم يـَْوَمِئذ  َشْأن  يـُْكِنيهِ  ْك اْمِرئ  ِمنـْ  .[37-39]عبس:  {َوبَِنيِه * ِلُك
ــبَـْعض  َعــُدو  ِإَلَّ }وقولذذ  عبذذزرك وععذذزيف:  ُ  يـَْوَمِئــذ  بـَْعُضــُهْم ِل اَْلَِ ــَلَّ

َ رف:  {اْلُمتَِّقينَ   .[67]ال
ــنَـُهْم يـَْوَمِئــذ  َفــِ ذَ }وقولذذ  ععذذزيف:  ــوِر َفــََل أَْنَســاَب بـَيـْ ا نُِفــَب ِفــي الصُّ
 .[777]المخمنون:  {َوََل يـََتَساَ ُلونَ 

ــا ُقِضــَي اَْلَْمــُر ِإنَّ اللَّــَه َوَعــدَُكْم }وقولذذ  ععذذزيف:  ــْيطَاُن َلمَّ َوقَــاَ  الشَّ
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ْم ِمْن ُسْلطَان  ِإَلَّ َأْن َوْعَد اْلَح ك َوَوَعْدُتُكْم فََأْ َلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلي َعَلْيكُ 
َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلي َفََل تـَُلوُموِني َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم َمـا أَنَـا ِبُمْصـرِِ ُكْم 
ُْ ِإنَّ المَّاِلِميَن َلُهْم  َوَما أَنـُْتْم ِبُمْصرِِ يَّ ِإنكي َكَفْرُت ِبَما َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْب

 .[11اهيم: ]إبر  {َعَذاب  أَلِيم  
ــــوا َورََأُوا }وقولذذذذ  ععذذذذزيف:  ــــَن الَّــــِذيَن اتَـّبَـُع ــــوا ِم ــــرََّأ الَّــــِذيَن اتُِّبُع ِإْذ تـَبَـ

 .[766]البقر :  {اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت ِبِهُم اَْلَْسَبابُ 
َوقَـــاُلوا رَبَـَّنـــا ِإنَّـــا َأَطْعَنـــا َســـاَدتـََنا وَُكبَـَراَ نَـــا فََأَضـــلُّونَا }وقولذذذ  ععذذذزيف: 

ــــِبي ــــًراالسَّ ــــا َكِبي ُهْم َلْعًن ــــنـْ ــــَذاِب َواْلَع ــــَن اْلَع ــــْم ِضــــْعَفْيِن ِم ــــا َآتِِه  {ََل * رَبَـَّن
َاب:   .[61، 67]اَلح
ـــــْم لَـــــْوََل } ذذذذذول إلخوانذذذذذ : ي خ ا وسذذذذذط او ذذذذذلا  ْْ َلُك ـــــ ـــــْم َأُق أََل
 .{ُتَسبكُحونَ 

َلَنـــا ِإنَّـــا ُكنَّـــا طَـــاِغينَ }و ذذذز  ذذذ  مجقع ذذذز ينذذذدنون فق ولذذذون:   {يَـــا َويـْ
 .[37]القلم: 

* * * 
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 ةــالناتم
وسذذلا ال ذذدر ن افذذي سذذزملهلل اهلل سذذب زن  وععذذزيف ين حيسذذا نوايزنذذز 
وين نلذذ  يعمزلنذذز لوئهذذ  ال ذذة ، وين ينفعنذذز وادسذذلمهلل اذذز ك  ازبذذ  

مي والل ة احل ق ، وبزل صذ  ال ذة   ال ذة ، و ذلا بسذن   مذد انا 
  و خذذذة  فصذذذلوا  ريب وسذذذالن  علذذذى نبقذذذ   مذذذد وعلذذذى  لذذذ  وصذذذ ب

 اعوانز ين احلمد هلل رب العزدهلل.
 
 
 كتبه

 أبو عبد اهلل مصطفى بن العدوي

 
* * *
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