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Y

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعد:
أبنائي األحباء: 

 لقد ريب 0 أصحابه الكرام الصغار منهم، كعبد اهلل 

ابن عمر، وعبد اهلل بن الزبري، وعبد اهلل بن عباس، وأنس وغريهم، 

علىل القصة اهلادفة التي حتمل أمجل معاين الرتبية اإلسلالمية عن 

العقيدة واألخلالق. ومن أجل التعرف وفهلم القصص النبوي 

اللذي تلريب عليه أفضل جيلل يف أفضل أملة، كان هلذا الكتاب 

»قصلص الرسلول لألطفال والناشلئة« والذي قدملت فيه بإذن 

اهلل c بعلض قصلص الرسلول 0 ألصحابله وذلك 
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بأسلوب سهل وُميرس، حتى يسهل عىل اجلميع فهمه ومقصوده، 

ويكون عوًنا هلم عىل فهم القصص النبوي الرشيف.

كتبه

عضو باحتاد الُكّتاب املسلمني
ومؤلف برابطة العامل اإلسالمي برقم )ج/ 745(

حمافظة البحرية - حدائق كفر الدوار
01223840012 - 01125807887
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قصة 
أصحاب األخدود

جللس امللك الظامل عىل عرشله وأرسلل إىل السلاحر الذي 
يستخدمه يف السحر وإيذاء الناس، وجلس الساحر بجوار امللك 
الظلامل وقد أصبح عجلوًزا وعمره قد قارب علىل االنتهاء، فقال 
له امللك: ما العمل يا سلاحر البالد؛ فأنا ال حيلة يل بدونك، وإن 
الناس يف هذه البالد يعبدونني بسبب وبفضل أعاملك السحرية. 

وقد كربت واملوت سوف يأتيك يف فرتة قصرية.

قلال السلاحر: إنني يا ملوالي قد بلغلت من العملر آخره، 
وضعفت صحتي، والرأي أن ختتار يل غالًما صغرًيا أعلمه السحر 
فيكون ساحًرا لك يا موالي، فإذا ِمتُّ أنا يموت سحري، ويبقى 

الناس عبيًدا لك.

ووافلق امللك، ثلم أمر أعوانله أن خيتاروا لله أذكى غالٍم يف 
مملكته ليكون ساحره اجلديد، فاختاروا له غالًما من أذكى غلامن 

املدينة.
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وذهب »الغالم« إىل السلاحر يف يومه األول سعيًدا مرسوًرا 
بلام قد أصبح فيه من النعملة، فاملالبس جديدة، واألموال كثرية، 
وسليصبح سلاحر امللك اإلله الذي خياف منه الناس وسليصبح 
أشلهر رجلٍل يف اململكلة كلها، بلل وأغناهم بعد امللك وسلوف 

يتحقق له كل ما يريد، وبدأت دروس السحر.

الغالم مع الراهب

كان الطريق من بيت »الغالم« إىل بيت السلاحر طوياًل فربام 
جلس فاسلرتاح من مشلقة هذا الطريق، و الحظ الغالم أنه كلام 
مّر عىل كهف صغري يف الطريق سمع كلامت تصدر من شيخ كبري 

ينادي قائاًل: 

يا حي يا َقيُّوم ... يا خالق األرض والسامء.

ومل جيلرؤ الغلالم عىل الدخلول إىل هلذا الكهلف خوًفا من 
ساكنه الشيخ الراهب، ولكن بقيت كلامته يرتدد صداها يف أذنه: 

يا حي يا قيوم.
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ووصل الغالم إىل السلاحر، وبدأ السلاحر يف تلقينه دروس 
السحر، لكنه الحظ انشغاله.

فقال له: ما بك أهيا الساحر الصغري؟

s لقد سمعت كلامت اليوم يا سيدي شغلتني.

s فام هي؟

s َملْن ُهلو احللي القيلوم؟ وملن هلو خاللق السلاموات 
واألرض؟

فغضب الساحر وامحّر وجهه وقال:
إيلاك أن تذكلر هذه الكلامت فنحن كلنلا عبيٌد للملك، إنك 
سلاحر املللك اإلله فتعّلم السلحر يصبح كل النلاس خدًما لك، 
وتصبلح أغنى رجل يف اململكة بل يف العامل كله فسلكت الغالم، 
وعاد لتعلم السحر مرة أخرى، ولكنه الحظ هذه املرة أن السحر 
اللذي يتعلمه ملا هو إال جمرد أفكار وحيلل، وجمرد خدٍع صغرية 
ليسلت حقيقة بيضة ختتفي داخل ُكّم الغالم أو جيبه، ثم خيرجها 
ملن جيبه اآلخلر، نلاٌر توقد ثلم يطفئها، كتلب تافهة ليلس فيها 
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ما ينفع. هذا ما كان ساحر امللك يعلمه، فأحّس الغالم أنه واحٌد 
 ملن خلدام امللك ليلس أكثلر، وأن امللك ليلس إال بلرًشا ضعيًفا 
ال يمللك النفلع والل�ُّ  ألحد، بل هلو الذي حيتلاج إىل الطعام 
إذا جلاع، وامللاء إذا عطش، والدواء إذا ملرض، فيا هلذه اخلدعة 

الكربى التي يعيش فيها أهل اململكة.

وبينلام »الغلالم« يف طريقه للسلاحر إذ سلمع الصلوت تارة 
أخرى:

s يا حي يا قيوم.

فصملم الغالم علىل الدخول إىل الكهف حتلى دخل فوجد 
شيًخا كبرًيا رافًعا يديه يدعو قائاًل:

s ملوالي احللي القيوم ... رب السلاموات ورب األرض 
... أنت اإلله ال سواك ... وأنت الرب ال غريك قدوس تعاليت، 

َعرشك فوق الساموات يا رمحن، فاغفر يل وارمحني.

ومل يشلعر الغالم بنفسله إال وقد سلالت دموعله عىل خديه 
كأهنا من لؤلؤ، فإذا بلسانه ينطق دون إرادة منه:
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s آمنت باحلي القيوم.

وهنا انتبه الشيخ قائاًل: من الصغري؟
s أنا الغالم ساحر امللك.
s وكيف دخلت إىل هنا؟

s سمعتك تنادي إهلك احلي القيوم وأعجبني كالمك.

s يلا ُبني إن اهلل هو خالقي، وخالقك، وخالق امللك الذي 
يّدعي ويزعم كذًبا أنه إله من دون اهلل.

فقال الغالم: اهلل ... يا له من إله عظيم لقد سمعت كلامتك، 
فُدّلني كيف أعبد اهلل، فعّلمه الراهب كيف يعبد ربه ويسلبح له، 
فبكت عني الصغري الذي حتّول إىل كبري بإيامنه الذي يفوق الكبار 

الذين كفروا باهلل.

وهنا قال الراهب الشيخ الكبري:
يلا غالم ال تلدل الناس عيّل، واكتم إيامنلك عن الناس، فلو 
عللم املللك أمرك فسليقتلني ويقتللك، ويموت اإليلامن يف هذه 

األرض.
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فقلال الغلالم: األملر ما أملر به الشليخ الذي هلداين إىل اهلل 
الواحد األحد ثم انطلق.

s s s
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الغالم يقتل الدابة الكبيرة

مل يعلد »الغالم« هيتم كثرًيا بأمور السلحر التلي يتعلمها من 
السلاحر فقد علم أنه كّذاب وأن الباطل رسعان ما ينكشف أمام 

الناس حتى ولو كانوا صغاًرا أو فقراء مثله.

وكان األهلم يف حياتله منلذ آمن بلاهلل أن يذهلب إىل كهف 
الراهب يسمع تسبيحاته، وترنيامته ويتعلم منه كيف يشدو هبا يف 

ب هبا إىل اهلل، فكان يتأخر عنده كثرًيا. ليله ليتقرَّ

فإذا ذهب إىل الساحر رضبه ألنه تأخر، وإذا عاد داره رضبه 
أهلله ألنله تأّخر فصار الصغلري بني أمرين أحالمهلا ُمٌر، فحّدث 
الراهلب يف أمره فقال الراهب: إذا سلألك السلاحر مِلَ تأخرت؟ 

فقل: حبسني أهيل.

وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر.

وألن الطريلق بعيلد فقد صّدقه السلاحر فيام قال ومل يسلأل 
أهله، وصّدقه أهله فلم يسألوا الساحر وختّلص الغالم من بطش 

الساحر، وعذاب أهله.
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وبينلام الغلالم يسلري ذات يلوم يف طريقله إذ رأى زحاًملا، 
فاقرتب فإذا به يرى دابة)1( كبرية قد سلّدت الطريق فلم يسلتطع 
أحلٌد العبلور أو امللرور، فالتقلط الغلالم حصاة ملن األرض ثم 
قلال: اليوم أعللم أمر الراهب أحلّب إىل اهلل أم أمر السلاحر، ثم 

 

قال:

s اللهلم إن كان أمر الراهب أحبُّ إليك من أمر السلاحر 
فأبعد هذه الدابة عن الطريق.

ثلم ألقي احلصاة، فابتعدت الدابة، ومشلى الغالم يف طريقه 
إىل الراهلب وقد مأل اإليامن قلبه، فقص عىل الراهب ما كان من 

أمره فقال له:

s يلا ُبنلّي إّنك اليلوم خرٌي منلي، وإن اهلل َسلَيْبَتِليَك)2( فإن 
، ودخل االثنلان يف صالة طويللة، ودعاء  اْبُتِليلَت فلال تُدّل َعليلَّ

.c وابتهال هلل

)1( دابة: هي كل ما يركبه الناس كاحلامر، واحلصان، واجلمل واجلمع »دّواب«.
)2( سيبتليك: خيتربك ويمتحنك.
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األعمى يرد له بصره

كان للمللك ابُن علٍم أصابه العمى منذ صغلره فكان حزينًا 
علىل حاله، يبحث عن طبيب يلرد له برصه الذي فقده حتى يرى 
كبقية الناس، وقد عجز األطباء عن رّد برصه إليه، ورغم ما كان 
يمتلكله هلذا األعمى من ثلروة إال أن املال عجز هلو اآلخر عن 

إسعاده ورّد برصه.

فجلاءه ملن يبرشه بأن طبيًبا يف البالد قلد ذهب إليه كثري من 
الناس فَشلَفي كّل من به مرض أو ِعَلة)1(، حتى أن اجلميع يزعم 
أن له قدرة عىل الشلفاء، فجّهز األعمى هدايا ومااًل ثم توجه إىل 

هذا الطبيب املاهر الذي يصنع ما يعجز عنه األطباء.

ووصلل األعمى ومن معه إىل بيت الطبيب فوجدوا طابوًرا 
طوياًل من املرىض قد وقفوا عىل بابه.

هلم املفاجأة، إن  فاسلتأذنوا يف الدخلول عليه فلإذا هبم َتْدمَهُ
الطبيب هو نفسه »الغالم« ساحر امللك لكنه اآلن قد صار أشهر 

من اجلميع حتى من امللك نفسه.

)1( علة: مرض.
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فعلرض األعملى عليله األملوال واهلدايا علىل أن يلرد إليه 
برصه.

فقلال الغلالم: ليس يل من أجلر، وال حاجة يل بامللال، وإنام 
حاجتي إليك أن تؤمن باهلل وحده.

فقال األعمى: وَمْن اهلل؟
فقال: اهلل الذي سيشفيك من مرضك إذا دعوته لك.

s وامللك؟ أليس هو اإلله؟
s وهل شفاك امللك؟ إنه عبد، وأنا عبد، وأنت عبد ونحن 

مجيًعا عبيد هلل.
فمسلح الغلالم بيديه عىل عني األعمى فشلفاه اهلل وعاد إليه 

برصه فهتف:
s آمنت باهلل ... ال إله إال اهلل.

فقلال الغلالم الطبيلب: إيلاك أن تلدل املللك عليّل فيقتلني 
ويقتلك.

فخلرج األعملى مبرًصا، وآملن باهلل بعد كفلره، وكتم إيامنه 
حتى عن أوالده وزوجته.
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الملك الظالم يقتل الراهب

جلاء أحد احللراس إىل قرص ابن عم امللك اللذي رّد اهلل إليه 
برصه فقال: 

s إن امللك يطلب لقاءك.

فذهب معه دون أن حيتاج إىل من يقوده يف طريقه إىل امللك، 
فلام دخل عىل امللك تعّجب من حاله فقال له:

هنيًئا البن عمنا أن ُردَّ إليه برصه.

فقال: احلمد هلل عىل ذلك.

ورسيًعلا غضلب امللك قائاًل: اهلل! أحتملد اهلل يف مملكتي ويف 
قرصي؟ هل آمنت باهلل؟

s نعم آمنت بالذي شفاين ورّد إيلَّ برصي أهيا امللك.

s أإله غريي ُيْعَبد يف مملكتي؟

s بل الكل عبيد يف مملكة اهلل أهيا امللك.
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فهلاج امللك ونادي احلرس فعذبلوا ابن عمه حتى دهّلم عىل 
الغالم فأح�وه فعذبوه حتى دّل عىل الراهب فح� أمام امللك 

الظامل.

وقيد امللك الثالثة بقيود من حديد ثم قال:
s اكفروا بلاهلل وإالّ قتلتكم، فقال األعمى: ال أعبد إال اهلل 

وال أرشك به شيًئا.
فقتله اجلنود بأن شّقوه باملنشار نصفني.

ثم قالوا للراهب: اكفر، وإال فعلنا بك ما فعلنا باألعمى.
فثبت عىل إيامنه فشّقوه هو اآلخر باملنشار نصفني.

وجلاء دور »الغلالم« فقاللوا لله: اكفلر بلاهلل وإال رصت 
مثلهم.

فقال الغالم: اهلل ريب ال أرشك باهلل شيًئا.

فوضعوا املنشار عىل رأسه وأرادوا قتله إال أن املنشار توقف 
علن العمل، فجربوا السليف فلم يقتل الغلالم، فجربوا الرماح، 

والسهام، والسّكني، فلم يفلحوا.

ووقف امللك حائًرا أمام هذا الغالم ال يدري ماذا يفعل؟!
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اإليمان برب الغالم

s اللهم اكفنيهم)1( بام شئت!!

كان هلذا هلو دعاء الغالم فلوق قمة جبل ملن اجلبال ومعه 
اثنلان من احلرس يريلدان إلقاءه من فوق اجلبلل ليموت بعد أن 

نفذت كل الوسائل واحليل لقتله.

اس  واسلتجاب  اهلل لدعاء الصغري فاهتز اجلبل، وسقط احلرَّ
فامتوا، وبقي الغالم حيًّا.

فعاد إىل امللك مرة أخرى يدعوه إىل اهلل، فازداد امللك غضًبا 
عىل غضب فأمر جنوده بوضلع الغالم يف ُقْرُقور)2( والذهاب به 
إىل وسلط البحر ثم إلقائه هناك ليموت غريًقا، ووسلط األمواج 

العاتية عال صوُت الغالم داعًيا ربه:

s اللهم اكفنيهم بام شئت.
فانقللب الُقرُقور، ونجا الغالم من الغلرق ثم عاد إىل امللك 

فقال له:

)2( قرقور: قارب.)1( أي يا رب أبعدهم عني.
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s إنك لن تقتلني إال إذا فعلت ما آُمُرك به.
قال امللك: فام تأمرين؟

s قلال: امجع الناس يف صعيد)1( واحد، واربطني يف ِجذع 
شجرة، ثم ُخذ سهاًم من ِكنَانتي)2(، وضعه يف الَقْوس وقل: بسم 

اهلل رب الغالم.

فإذا رميتني بالسلهم قتلتني، فوافق امللك عىل ما قاله الغالم 
ليتخلص منه.

واجتمع أهل اململكة يف صعيد واحد، فرأوا الغالم مقيًدا يف 
شجرة وإذا بامللك قد أمسك بكنانة الغالم فاستخرج منها سهاًم، 

فسكت اجلميع، وارتفع صوت امللك وهو يقول:

s بسم اهلل رب الغالم.

فرمى السلهم فأصاب أنف الغالم فامت شهيًدا، وانتبه أهل 
اململكلة إىل أن ملكهلم عجز عن قتل الغلالم الصغري إال بعد أن 

قال: بسم اهلل، فصاحوا مجيًعا: آمنّا باهلل رب الغالم.

)1( صعيد: مكان مرتفع.
)2( كنانة: جعبة السهام وهي وعاء من قامش.
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ومات جسلد الغلالم وبقيت دعوتله، وبقي إيامنله، فاحتار 
املللك فقد صار اللكل يف مملكته عباًدا هلل، ال عبلاًدا له كام كانوا، 

فأمر بحفر ُأْخُدوٍد)1( كبري.

ثلم أمر جنوده فأشلَعُلوا فيه ناًرا عظيمة، وجلاءوا باملؤمنني 
واحًدا تلو اآلخر ونادي اجلنود:

s إما أن تكفر باهلل وإما أن نلقيك يف أخدود النار.

فللم يبق أحٌد ممن آمن إال وحرقوه يف األخدود، حتى بقيت 
امرأة عىل يدهيا رضيع هلا، فأخذوا رضيعها وقالوا:

s إما أن ترجعي عن اإليامن باهلل، وإال أحرقنا صغريك.

فنظلرت األم إىل رضيعهلا، وأرادت أن تنطلق بكلمة الكفر 
إال أن اهلل شاء هلا أالّ تكفر، فنطق الطفل الرضيع قائاًل: 

s يا ُأّماه اصربي فإنك عىل احلق املبني.

)1( األخدود: حفرة عظيمة وعميقة عىل شكل مستطيل.
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فرفضلت الكفلر، ومل تلرض إال باإليامن فُألقلي الرضيع يف 
األخدود، ثم ُألقيت وراءه، لينتظر امللك وجنوده العذاب األليم 

يوم القيامة.

]ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ      ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک   ک  گ[ 

]10 - 4 :i[

s s s
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فوائد القصة

1- السحر خدعة ال ينفع بل ي�.
2- الساحر إنسان رشير مطيع للشيطان.

3- الساحر إن مل يتب إىل اهلل يعذبه.
4- املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف.

5- الكرامة من أعامل الصاحلني.
6- الصرب عىل االبتالء يرفع الدرجات.

7- املؤمن ال يصاحب إال املؤمن.
8- لكل ظامل هناية.

s s s
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قصة 
أصحاب الغار

كان هنلاك ثالثلة رجال ملن بني إرسائيل خرجوا يف سلفر، 
وبينلام هلم يف الصحلراء، إذ هبلم يسلمعون صوت رعلد وبرق، 
وبدأت األمطار تسلقط عليهم بغلزارة، فأخذوا يبحثون عن أي 

مكان يأوهيم من املطر ومن الظالم.

فوجدوا غاًرا مفتوًحا يف اجلبل فدخلوا يف الغار برسعة حتى 
ال يؤذهيم املطر الغزير.

وملا أن دخلوا الغار وأحسلوا بالراحة واألمان حتى حدث 
يشء عجيب مل يكن يف احلسبان، يا ترى ما الذي حدث؟

لقد جرفت السليول الشلديدة التي جاءت بسلبب األمطار 
الصخلور الكبرية من أعىل اجلبل فانحلدرت صخرة عظيمة من 
اجلبل ومضت يف طريقها حتى استقرت عىل فم الغار الذي دخله 
ت الغار فأغلقته متاًما حتى عزلتهم عن العامل  هؤالء الثالثة فسلدَّ
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اخلارجي، فأصبحوا وكأهنم يعيشلون يف قرب ملن القبور، وليس 
معهم طعام وال رشاب وال غطاء.

فلزع الثالثلة وقاموا حياوللون حتريك تللك الصخرة ولكن 
ا ال يمكن  األملر كان مسلتحياًل؛ فقد كانلت الصخرة كبرية جلدًّ
لا إهنا مصيبة كبرية قد تقيض عىل حياهتم ... فقد  حتريكهلا ... حقًّ

كان الصرب عىل األمطار الغزيرة أهون بكثري مما هم فيه اآلن.

أصبحوا حمصورين يف هذا الغار ال يستطيعون اخلروج.

ولو أراد أحد أن يبحث عنهم فلن يستطيع الوصول إليهم؛ 
ألنله لن خيطر علىل بال أحد أهنم حمبوسلون وراء هلذه الصخرة 

الكبرية، وحتى آثار أقدامهم أزالتها مياه األمطار.

.C هنا أيقنوا مجيًعا أهنم ال نجاة هلم إال باللجوء إىل اهلل

دعاء اهلل والتوسل إليه

قلام واحد منهم وقال هلم: البلد أن يبحث كل واحد منا يف 
نفسله عن عمل صالٍح يكون قد عمله ابتغاء مرضاة اهلل فيتوسل 

به إىل اهلل أن يفرج عنا هذه الصخرة.
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وبالفعلل قلام كل واحد منهلم يتوسلل إىل اهلل بعمل صالح 
عمله ابتغاء مرضاة اهلل.

دعاء الرجل األول

وقلد توسلل أوهلم بربه بوالديله، وكان يعملل راعًيا، وأهل 
الرعلي يعتمدون عىل حليب أغنامهلم وأبقارهم ومجاهلم، وكان 
من أمره أن حيلب بعد عودته مواشليه، ثم يبدأ بوالديه فيسلقيهام 

قبل أوالده وزوجته.

ويف أحلد األيلام ابتعلد يف طللب املرعلى، فللم يعلد إال يف 
وقلت متأخر من الليلل، فحلب كام كان حيللب، وجاء باحلليب 
إىل والديه، فوجدمها قد ناما، فكره أن يوقظهام، وكره أن يسلقي 
صغارُه قبلهام، فبقي ليلة سلاهًرا، وإناء احلليب عىل يده وصغاره 
يبكلون عند رجليه يريلدون طعامهم، وهو يكلره إيقاظ والديه، 

حتى طلع الفجر، فسقامها، ثم سقى صغاره وأهله بعدمها.

وال يعللم أحد غري اهلل مدى املشلقة التي عاناها هذا الرجل 
يف تلك الليلة، فاألمر مل يكن سهاًل عليه، فهو رجل يرعى الغنم، 
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وقد سلار بعيًدا عن الديار، فأجهده املسلري وأرهقه، وزاده رهًقا 
أنه مل يتناول عشاءه، أضف إىل هذا وذاك أن صغاره يبكون، وكم 

يأمل اآلباء إذا رأوا صغارهم جوعى باكني.

دعاء الرجل الثاني

أما أنا فقد كان يل بنت عّم مجيلة. وكنت أحبها حبًّا شلديًدا، 
ويف أحلد األيلام احتاجت بنت عمي للامل. فجلاءت تطلبه مني 
.. فرفضت .. لكنني تذكرت اهلل وشلعرت باخلوف الشلديد من 
عقابله D، فأعطيتها املال اللذي حتتاجه. وانرصفت ومل أعمل 

هبا سوًءا.
. اللهم إن كنت فعلت ذلك  وتركتها وهي أحب النلاس إيلَّ
ابتغلاء وجهك فافرج عنلا ما نحن فيه. فانفرجلت الصخرة غري 

أهنم ال يستطيعون اخلروج منها.

دعاء الرجل الثالث

وقال الثالث: أما أنا.. فاللهم إين اسلتأجرت بعض الرجال 
ليعمللوا عندي وأعطيتهم أجرهم مجيًعا غلري رجٍل واحد.. فقد 
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ت له ماله حتى كُثرت  ترك أجرته وذهب فانتظرته فلم يُعد.. فثمرَّ
أمواله. فجلاءين بعد زمٍن يطلب أجرته فقلت له: كل ما ترى من 
اإلبل والبقر والغنم والعبيد هو لك. فظن الرجل أين أستهزئ به. 
ت لك مالك. فكل ما تراه  فقلت له: أنا ال أسلتهزئ بك فقد ثمرَّ

فهو لك.
فأخذ الرجل املال كله ومل يرتك منه شيًئا.

 اللهلم إن كنلت فعللت ذللك ابتغلاء وجهلك فافلرج عنلا 
ما نحن فيله. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشلون. وقد نجاهم 

اهلل بإخالصهم هلل D وعملهم الصالح.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- ملن الدعاء التوسلل إىل اهلل بصالح األعامل، كام توسلل 
هؤالء الثالثة إىل اهلل بأعامهلم الصاحلة.

2- العمل الصالح سلبب يف ختليص العبد من كربه وبالئه،  
]ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں[ ]4: 2[.

3- بلر الوالديلن من أعظم األعامل الصاحللة التي حيبها اهلل 
وتكون سبًبا يف نجاة العبد من كرب الدنيا، وكرب يوم القيامة.

4- خمافلة اهلل من العبادات العظيمة التي تدفع النقم، وتقى 
الفواحش، وُتقرب من اهلل.

5- فضلل حمافظلة العبد عىل حقلوق العبلاد وأمواهلم، فقد 
ه له، ودفع إليه  حافلظ صاحب املال عىل أجرة ذلك األجري ونلامَّ

كل ما نتج عنه عندما جاء يطلب حّقه.

s s s
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قصة 
ُجريج العابد

كان هناك رجل عابد من بني إرسائيل اسمه ُجريج.

وكان هلذا الرجلل يف بداية أمره تاجلًرا أمينًا حيبه كل الناس 
ويثقون يف صدقه وأمانته .. ثم زهد بعد ذلك يف التجارة وأحب 

العبادة حبًّا مجًّا فاختذ صومعة يعبد اهلل فيها.

 ،D واعتلزل ُجريج الناس وجللس يف صومعته يعبد اهلل
فلكان يصوم النهلار ويقوم الليلل .. وظل عىل تللك احلالة زمنًا 

طوياًل.

وكان جلريلج أمٌّ صاحللة تلأيت إليله يف بعض األيلام لزيارته 
وحمادثته واجللوس معه.

دعاء أم ُجريج على ولدها

يف يوم ملن األيام جاءت إليه وقد اشلتاقت لرؤيته فأخذت 
تنلادي عليه .. وكان جريج يصيل يف هذا الوقت .. وبداًل من أن 

يرد عىل أمه استمر يف صالته ومل ُيلجب نداء أمه.
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لقد كان الواجب عىل جريج أن ينرصف من صالته، وجييب 
نلداء أمله، فإجابلة األم أوىل من صلالة النافللة، وكان يمكنه أن 
م صالته عىل إجابة  خيفلف صالته، ويبادر بإجابة أمله، ولكنه قدَّ
أمه، ويبلدو أنه كان جيد للصالة حالوة يف قلبه، ُتغريه بعدم ترك 

الصالة ألي أمر من األمور.

وذهبت األم وهي غاضبة ألن ابنها مل يرد عليها.

وعادت يف اليوم التايل وهي يف أشلد الشلوق لرؤيته فنادت 
عليه فلم يرد عليها؛ ألنه كان مشغواًل بالصالة فعادت األم أيًضا 
وهي غاضبة، ثم عادت إليه يف اليوم الثالث ونادت عليه فوجدته 

يصيل فلم يرد عليها.

فلام كان منهلا إال أهنا دعلت عليه أن ال ُيميتله اهلل حتى يرى 
وجوه البغايا »النساء السيئات«.

وقد أخربنا رسول اهلل 0 أن أم جريج لو دعت عليه 
أن ُيفتن لُفتن.
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فتنة جريج وإصابته دعوة ُأمِِّه

أخذ بنو إرسائيل يتذاكرون ُجرجًيا وعبادته فأرادوا أن يفتنوه 
.C وأن جيعلوه يقع يف معصية اهلل

فأخلذوا يبحثون علن امرأة تغويله، فوجدوا املرأة يف غاية 
احلسلن واجللامل، فقلد كان الناس ي�بلون هبا املثل يف احلسلن 

واجلامل .. وكانت مغرورة وواثقة يف نفسها ومجاهلا.

فللام ذهبلوا إليها واتفقوا معهلا عىل أن تفتن جريلج العابد، 
قالت هلم بكل ثقة: إن شئتم فسوف أفتنه لكم.

وذهبلت إليله هذه امللرأة وتعرضت له يف خلوتله وأظهرت 
مفاتنها له، ولكنه مل يلتفت إليها فأحسلت بأنه قد أهاهنا يف مجاهلا 
وأنوثتها، فشلقَّ عليها هذا الذي حدث فلم تسلتطع أن تعود إىل 

القوم لتعلن عن فشلها يف فتنة ُجريج.

أول حبائل الشيطان

ذهبت هذه املرأة إىل رجٍل راٍع كان يأوي إىل صومعة جريج، 
وتعرضت له وفتنته وأمكنته من نفسلها فوقع عليها، وفعل معها 
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الفاحشلة، ومحللت هذه املرأة من الرجل الراعلي يف تلك الليلة، 
فلام وللدت غالًما صغرًيا ادَّعت أن هذا الولد من ُجريج العابد، 
وأنه هو الذي فعل معها الفاحشلة، ورغم أن بني إرسائيل كانوا 
يتمنلون فتنلة ُجريج العابد إال أهنم مل يكن خيطر عىل باهلم أن هذا 
العابلد يصلدر منه هذا الفعل اللذي أخربهتم به هلذه املرأة زوًرا 

وكذًبا.
ابتالء جريج

مل يعلم أهل القرية أن هذه املرأة كاذبة .. وظنوا فعاًل أن هذا 
العابد قد فعل معها الفاحشلة؛ فجاءوا إليه وهم يف قمة الغضب 
وأملروه أن ينلزل ملن صومعتله، وأخذوا يشلتمونه شلتاًم قبيًحا 

 

فللم يرد عليهم؛ ألنه كان منشلغاًل بصالته ... وإذا هبم ي�بون 
الصومعلة وهيدموهنلا بالفؤوس، فللام رأى منهم ذللك نزل من 

صومعته وهو ال يعلم ما الذي حدث؟ وملاذا يفعلون كل هذا؟

أخـــذ الناس يضربونه ضرًبا شـــديًدا وهو يســـأهلم: ملاذا 
تفعللون كل هلذا؟ فأخربوه أن هلذه املرأة أخربهتم أنله قد فعل 

معها الفاحشة، وأهنا قد أنجبت منه ولًدا من احلرام.
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فتبسلم ُجريج ألنه واثق من أنه صادق يف عبادته واستقامته 
وأن هذه املرأة كاذبة .. فطلب من الناس أن يعطوه الفرصة لكي 

يتوضأ ويصيل فرتكوه ليتوضأ ويصيل.

المفاجأة الكبرى

فللام صلىل وانتهى من صالتله قال هللم: أين الصبلي الذي 
علون أنه ابني من الزنا؟ .. فجلاءوا بالصبي الذي مل متض عىل  تدَّ
والدتله أيلام، فطعنه يف بطنله بإصبعه بكل رقة وحنلان وقال له: 
يلا غالم َمن أبلوك؟ فأنطلق اهلل الصبي املولود، وقلال: أيب فالن 

الراعي.

فلأدرك الناس ِعَظلم اجلريمة التلي ارتكبوهلا يف حق العبد 
الصاللح، وعلموا أن ُجرجًيلا مل يكن من الصنف الذي ظنوه، ... 
مل يكن ُمرائًيا وال خمادًعا، بل كان صادًقا يف تعبُّده وصالحه، وأن 
هلذه املرأة البغي كانت كاذبة فيام رمتله به، وعلموا أهنم ترسعوا 
يف تصديق التهمة، كام ترسعوا يف إيذاء الرجل، وهدم صومعته، 
روا عام وقع منهم يف حق جريج،  وحاول هؤالء املتعجلون أن ُيكفِّ
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فعرضلوا عليه أن يعيدوا له بنلاء صومعته من الذهب أو الفضة، 
ولكنله أَبلى، وأرص علىل إعادهتا ملن الطني كام كانلت، وكذلك 

فعلوا، فلام أمتوا بناءها، عالها جريج عائًدا إىل عبادة ربه.

لقد استجاب اهلل يف جريج دعاء أمه، فحقق ما طلبته ، ولكن 
اهلل نجاه بصالحه وُتقاه، وكان يف استجابة اهلل دعاء أمه ثم نجاته 

بعد ذلك درسان عظيامن.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- بيلان أثر عقوق الوالدين وترك برمها واالسلتجابة ألمرمها، 
وأن ذلك قد يكون سلبًبا ملصائب حتل باإلنسان، كام وقع هلذا 

العابد الصالح.
2- جيب عىل املصيل ترك صالة النافلة إذا دعا املصيل أحد والديه 

لغرض مرشوع.
3- حماولة أهل الفجور تشويه صورة الصاحلني.

4- ال جيوز املسارعة بتصديق التهمة من غري دليل وال برهان.
5- شأن الصاحلني أن يستعينوا بالصرب الصالة عند نزول الكرب 

والبالء.
أه من  6- إنجلاء اهلل للعبد بصالحه وتقواه، كام أنجى ُجرجًيا وبرَّ

التهمة التي ُرمي هبا.
7- قلدرة اهلل عىل إنطاق من مل يعهد النطق من أمثاهلم، كام أنطق 

أ ُجرجًيا. هذا الغالم الصغري، فربَّ
8- عاقبة االبتالء إىل خري إذا صرب العبد واتقى ربه.
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قصة 
الرضيع الذي تكلم

جللس النبليُّ 0 مع أصحابه ليحدثهلم عن الثالثة 
الذيلن تكلموا يف املهد .. فأخربهم أن أوهلم كان نبي اهلل عيسلى 
S، وثانيهلم ُجريلج العابلد، وثالثهلم هلذا الطفلل الذي 

سنحكي لكم قصته.

قصة الطفل

وهنلا خيربهم النبي بقصة هذا الطفل الرضيع الذي تكلم يف 
املهلد. وتتلخص قصة هذا الطفلل يف أنه كانت أمه جتلس به عىل 
قارعة الطريق ُترضعه فمرَّ أمامها رجل غنيٌّ يبدو عليه أثر الغني 
والثلراء، فهلو يلبس مالبس أنيقلة ويركب دابة فارهلة .. وفوق 
ذلك فهو مجيل الشلكل واملنظر، قوي اجلسد والبنية .. فُأعجبت 

األم بمنظر هذا الرجل فقالت: اللهم اجعل ابني مثله.

كالم الرضيع

وإذا باملفاجأة التي ال ختطر عىل قلب برش .. لقد ترك الطفل 
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الرضيلع ثدي أمه ونظلر إىل هذا الرجل وقلال: اللهم ال جتعلني 
مثله.

ثم علاد مرة أخرى يرضع من ثدي أمه .. فتعجبت األم من 
فعل هذا الطفل الرضيع.

المفاجأة الثانية

وبعد وقت قصري مرَّ عىل هذه املرأة وطفلها مجاعة من الناس 
جيرون جارية وي�بوهنا رضًبا قاسلًيا وهم يقولون هلا: زنيِت .. 

رسقِت .. وهي تقول: حسبي اهلل ونعم الوكيل.

فقاللت األم: اللهلم ال جتعلل ابنلي مثلهلا .. وإذا بالطفلل 
الرضيلع يرتك ثدي أمه مرة ثانيلة وينظر إىل تلك اجلارية ويقول: 

اللهم اجعلني مثلها.

فتعجبلت األم ملن فعل هذا الطفلل الرضيع، ثلم دار بينها 
وبني طفلها الرضيع حوار، فسلألته أمه عن السلبب الذي جعله 

يدعو ربه C دعاًء خيالف دعاءها.
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فأخربهلا هذا الطفل الرضيع الذي أهلمله اهلل هبذا اجلواب، 
فقلال هلا: إن هلذا الرجل الغنلي كان جباًرا كافلًرا فقلت: اللهم 
ال جتعلنلي مثله، وإن هلذه اجلارية فتاة صاحلة قد اهتموها بالزنى 
وهلي بريئلة من الزنا واهتموهلا بالرسقة وهي مل تلرسق، فقلت: 

اللهم اجعلني مثلها يف طهارهتا وإيامهنا وصربها عىل البالء.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن الغنلي ليلس دلياًل علىل كرامة العبد عنلد اهلل .. وأن 
الفقر ليس دلياًل عىل أن هذا العبد ليس له قدر عند اهلل.

2- أن العبلد قد يتمنى ما فيه هالكه وضياعه .. فقد طلبت 
هلذه املرأة أن يكون ابنها مثل هذا اجلبار الكافر وهي ال تعلم أن 
يف ذلك هالكه .. كام أهنا دعت أن ال يكون ابنها مثل هذه اجلارية 

الصاحلة وكان اخلري يف أن يكون ابنها مثلها.

3- أن العبلد البد أن يرىض باختيار اهلل له .. وذلك ألن اهلل 
C أرحم به من رمحة األم بطفلها الرضيع.

s s s
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قصة 
المرأة والهرة

كان يف بنلي إرسائيل امرأة قاسلية القللب، الترحم أي أحد 
حوهللا حتلى وللو كان هلرة »قطلة« ضعيفلة ويف يوم ملن األيام 
خرجلت هذه املرأة القاسلية من بيتهلا لقضاء بعلض حوائجها، 
فوجلدت هرة ضعيفلة تسلري يف الطريق، فأخذهتلا ووضعتها يف 

البيت وأغلقت عليها الباب.

ظنلت اهللرة يف بداية األمر أن هذه املرأة سلرتمحها وتقدم هلا 
الطعام والرشاب وترتكها لتنام يف هذا البيت اجلميل.

لكن الذي حدث أن املرأة حبسلت اهللرة يف البيت وتركتها 
بال طعام وال رشاب.

اشلتد اجلوع والعطلش بتلك اهلرة، فظلت تلرصخ ليل هنار 
واملرأة تسلمع صوهتا ومع ذلك مل تستجب لنداء اهلرة ومل ترمحها 
بأن تلأيت إليها بالطعام والرشاب أو أن ترتكها لتبحث عن رزقها 

يف مكاٍن آخر.
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ولعلهلا وقلد حبسلتها كانلت متلوء ليل هنلار، وهلي تعاين 
اجللوع والعطش، وصوت اهلرة يف هذه احلال حيمل االسلتجداء 
واالستغاثة، وهو صوت مميز يدركه العارفون بأصوات احليوان، 
ولكن قلب هذه املرأة املتحجر مل يسلتجب لنلداء اهلرة، ومل يقبل 
رجاءها وتوسللها، وبقلي الصوت خيفت حتلى انقطع، وماتت 

اهلرة تشكو إىل رهبا ظلم اإلنسان، وقسوته وحتجر قلبه.

لقلد كان بإمكان تلك امللرأة إن كانت تريلد القطة يف منزهلا 
أن تقلدم هللا ما حيفظ حياهتا ملن الطعام واللرشاب، وقد أخربنا 
الرسلول 0 أننا نؤجر يف اإلحسان إىل البهائم، فإن أبت 
أن تقلدم هلا ملا حيفظ حياهتلا، فعليهلا أن ختيل سلبيلها، وترتكها 
تنطلق يف أرض اهلل الواسعة،  فلن تعدم وجود ما يقيتها، وحيفظ 
حياهتا، خاصة وأن اهلل قد جعل هلا رزًقا فيام يلقيه الناس من بقايا 

الطعام، وما تصطاده من احلرشات واهلوام.

فأخلرب النبي 0 أن هلذه املرأة دخلت النار بسلبب 
ظلمهلا لتللك اهللرة، ولقد رأى الرسلول 0 هلذه اهلرة 
وهلي هتاجم تلك املرأة يف النار، فُتحدث هبا خدوًشلا يف وجهها 

وجسدها جزاًء عىل ما صنعت هبا يف الدنيا.
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الدروس المستفادة من القصة

1- بيلان ِعظلم وزر الذين يعذبون احليلوان ويعتدون عليه 
بالل�ب والقتل، فقد ُأدخلت هذه املرأة النار؛ ألهنا تسلببت يف 

موت اهلرة.

ب اإلنسلان يف آخرته بمثل ما أسلاء بله، فهذه املرأة  2-ُيعذَّ
مُتثَّل هلا القطة يف ا لنار هتامجها، وختدش جسدها.

3- ُحرمة الظلم حتى مع غري اإلنسان.

s s s

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n44

قصة 
الرجل والكلب

كان يف بنلي إرسائيلل رجل طيلب كريم وكان حيب السلفر 
والرتحال.

ويف يوم من األيام خرج هذا الرجل إىل الصحراء مسافًرا.

وبينلام هلو يف وسلط الطريق إذ اشلتد عليه العطلش، فأخذ 
يبحث عن املاء يف كل مكان حتى وجد بئًرا، ولكن املاء الذي فيه 
كان بعيًدا فبحث عن حبٍل ودلٍو لُيخرج املاء من البئر فلم جيد ... 
فنزل بنفسله إىل أسفل البئر وأخذ يرشب حتى ارتوى ... فحمد 
اهلل وصعلد من البئر قبل أن خترج عليله حية فتلدغه أو حيدث له 
أي مكروه، فلام صعد من البئر وجد كلًبا قد عطش عطًشا شديًدا 
حتى إنه لشدة عطشه كان يمد لسانه فيضعه عىل الرتاب الرطب 

الذي بجوار البئر ليخفف العطش الذي به.

نظلر الرجلل إىل الكلب وهلو عىل تلك احلالة الشلديدة من 
العطش فتذكر حاله قبل أن يرشب من البئر.
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أخذ الرجل يفكر كيف يسقي هذا الكلب .. فلقد نزل بنفسه 
إىل البئلر ليلرشب ولكن الكلب ال يسلتطيع أن ينلزل ... وليس 

هناك حبل ودلو لينزع للكلب املاء من البئر، فامذا يصنع؟

مل جيد الرجل أي وسليلة إلخراج املاء من البئر إال بأن خيلع 
حلذاءه وينزل البئر فيمأل احلذاء بامللاء ويقدم ذلك املاء للكلب. 
وبالفعل نزل الرجل إىل البئر ومل يستطع أن حيمل احلذاء يف إحدى 
يديله ألنه كان حيتاج إىل يديه يف نزول البئر والصعود منه فاضطر 
حلملل احلذاء بفمه فحمله بفمه ونلزل وأح� املاء يف احلذاء ثم 
خلرج ووضع امللاء أمام الكلب فرشب الكللب حتى ارتوى ... 

فشكر اهلل هلذا الرجل وغفر له ذنبه وأدخله يف رمحته وجنته.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن املسلم ال حيتقر أي عمل صالح ... فقد يعمل املسلم 
عماًل يسرًيا فيكون سبًبا يف الفوز برمحة اهلل وجنته.

2- أن املسلم كلام كان خملًصا يف عمله فإن اهلل يتقبل منه هذا 
العمل وجيزيه عليه خرًيا يف الدنيا واآلخرة.

 ،D 3- أن املسللم البلد أن يكون رحياًم حتلى يرمحه اهلل
فقد قلال النبلي 0: »ارمحوا مـــن يف األرض يرمحكم 

من يف السماء«.

فالبلد أن يكون املسللم رحياًم بالناس ملن حوله وبالدواب 
أيًضا وبكل ما يف الكون.

s s s
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قصة 
األبرص واألقرع واألعمى

كان هناك ثالثة رجال قد أصيبوا باألمراض املزمنة.

فأما األول فلكان مصاًبا بالربص وهو مرض خطري يصيب 
اجلللد ... وأملا الثلاين فلكان أقرع ليس يف رأسله شلعر ... وأما 
الثاللث فكان أعمى ال يرى ... وفوق ذلك كله فلقد كان الثالثة 

فقراء.

االختبار األول

فلأراد اهلل D أن خيتربهلم فبعلث إليهلم َمَللًكا يف صورة 
رجل.

فجاء اللَمَلك إىل الرجل األبرص وأخربه أنه سوف حيقق له 
كل ما يتمناه - بإذن اهلل - ... فسأله: ماذا تتمنى؟

قلال األبرص: أمتنى أن يصبح جلدي مجياًل وأن يصبح لونه 
مجياًل، فإن الناس يبتعدون عني وال يتكلمون معي بسبب لوين.
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فقلام امللك فمسلح عىل جللده، فأصبح جلده مجيلاًل ولونه 
مجياًل ففرح الرجل فرًحا شديًدا.

قلال له املللك: ملاذا تريد ملن األملوال؟ وأي امللال أحب 
إليك؟

قال له الرجل: أحب اإلبل.

فأعطاه امللك ناقة حاماًل يف شلهرها العلارش وقال له: بارك 
اهلل لك فيها.

ثلم ذهب املللك للرجل األقرع وقال له: سلوف أحقق لك 
كل ما تتمناه - بإذن اهلل - فامذا تتمنى؟

قال األقرع: أمتنى أن يصبح يل شعر مجيل فإن الناس يبتعدون 
عني بسبب ما أنا فيه.

فمسلح امللك علىل رأسله فأصبح له شلعر مجيلل ... ففرح 
الرجل فرًحا شديًدا.

قال له امللك: أي املال أحب إليك؟

قال له الرجل: أحب البقر.
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فأعطاه امللك بقرة حاماًل وقال له: بارك اهلل لك فيها.

ثلم ذهب امللك للرجل األعمى وقال له: سلوف أحقق لك 
كل ما تتمناه - بإذن اهلل - فامذا تتمنى؟

قلال األعملى: أمتنى أن يرد اهلل إيلَّ بلرصي ألرى الناس من 
حويل.

فمسلح امللك عىل عينيه فعاد إليه برصه، ففرح الرجل فرًحا 
شديًدا.

قال له مللك: أي املال أحب إليك؟

قال له الرجل: أحب الغنم.

فأعطاه امللك شاة ولوًدا وقال له: بارك اهلل لك فيها.

االختبار الثاني

مرت األيام وأصبح الثالثة من األثرياء ... فأصبح لألبرص 
واٍد ملن اإلبل وأصبح لألقرع واٍد من البقر ... وأصبح لألعمى 

واٍد من الغنم.

وهنا جاء موعد االمتحان واالختبار.
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فلقلد جاء امللك ملرة أخرى لألبرص يف صلورة رجل فقري 
أبلرص ... أي جلاءه عىل نفلس هيئته التلي كان عليها قبل ذلك 

حتى يرق قلبه ويتذكر نعمة اهلل عليه.

قال له امللك: أنا رجل فقري ال أملك شليًئا .. فأسلألك باهلل 
الذي أنعم عليك هبذا اجللد احلسن وأكرمك هبذا املال أن تعطيني 

ناقة أسافر عليها وأحلب لبنها.

فقلال له األبرص: لن أعطيك شليًئا ... وأملا عن هذا املال 
فلقد ورثته عن آبائي وأجدادي فأنا من عائلة ثرية.

فقلال له امللك: كأين أعرفك واهلل ... أمل تكن أبرص يقذرك 
النلاس فشلفاك اهلل وأعطاك هلذا اجللد احلسلن ... وكنت فقرًيا 

فأغناك اهلل.

قلال األبلرص: كال ... لقلد ورثلت هلذا امللال علن آبائي 
وأجدادي.

قال له امللك: إن كنت كاذًبا فأسلأل اهلل أن يردك إىل ما كنت 
عليه. فعاد الرجل أبرص كام كان ... فقرًيا كام كان.
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الرجل الثاني

ذهب املللك إىل الرجل األقرع يف صلورة رجل أقرع وفقري 
... أي جاءه عىل نفس هيئته التي كان عليها قبل ذلك حتى يرقَّ 

قلبه ويتذكر نعمة اهلل عليه.

قال له امللك: أنا رجل فقري ال أملك شليًئا .. فأسلألك باهلل 
اللذي أنعلم عليلك هبذا الشلعر اجلميلل وأكرمك هبلذا املال أن 

تعطيني بقرة، فقال له األقرع: لن أعطيك شيًئا.

قلال له املللك: كأين أعرفلك واهلل ... أمل تكلن أقرع يقذرك 
الناس فشلفاك اهلل وأعطاك هذا الشلعر احلسلن ... وكنت فقرًيا 

فأغناك اهلل.

قلال لله األقلرع: كال .. لقلد ورثلت هلذا امللال علن آبائي 
وأجدادي فأنا من عائلة ثرية.

قال له امللك: إن كنت كاذًبا فأسلأل اهلل أن يردك إىل ما كنت 
عليه، فعاد الرجل أقرع كام كان ... فقرًيا كام كان.
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الرجل الثالث

ذهب امللك إىل الرجل األعمى يف صورة رجل أعمى وفقري 
... أي جاءه عىل نفس هيئته التي كان عليها قبل ذلك حتى يرق 

قلبه ويتذكر نعمة اهلل عليه.

قال له امللك: أنا رجل فقري ال أملك شيًئا .. وأعمى ال أرى 
... فأسلألك باهلل اللذي أنعم عليك بنعمة البلرص وأكرمك هبذا 
املال .. أن تعطيني شلاة واحدة، فقال له األعمى: واهلل لقد كنت 
أعمى فردَّ اهلل إيلَّ برصي، وكنت فقرًيا فأكرمني اهلل هبذا املال ... 
فخلذ ما شلئت من األغنام فلواهلل ال أمنع عنلك أي يشء أخذته 

.C مني فإين أفعل ذلك طاعة هلل

فقلال لله امللك: بارك اهلل للك يف برصك ويف ماللك ... فأنا 
مللك ملن املالئكة وقد كان هلذا اختباًرا للك ولصاحبيك، فقد 

ريض اهلل عنك وسخط عىل صاحبيك.

s s s
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قصة
السحابة

كان هنلاك رجلل صالح يعيش يف قرية مجيللة مليئة بالزروع 
والثامر.

ويف يوم من األيام تذكر أنه منذ سنة مل يذهب إىل عمه ليزوره، 
وخرج لزيارة عمه يف إحدى القرى البعيدة التي كان يفصل بينها 

وبني قريته صحراء شاسعة.

ركب حصانه وخرج من قريته ذاهًبا لزيارة عمه وبدأ يسلري 
يف تللك الصحلراء الشاسلعة ... وبعلد فلرتة بدأ يشلعر بالتعب 

والعطش.

ظلل يبحلث عن امللاء لفرتة طويلة فقلد نفد امللاء الذي معه 
ويريد أن يرشب املاء ويسرتيح قلياًل من عناء الطريق.

وبينلام كان يبحلث عن املاء وإذا به يرى يف وسلط الصحراء 
الشاسلعة سلحابة كبرية يف وسلط السلامء عىل الرغم من احلرارة 

الشديدة!!
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وفجأة سلمع صوًتا يصدر من السحابة ويقول اسِق حديقة 
فالن.

فتعجلب وقلال يف نفسله: هلل من املعقلول أن يصلدر هذا 
الصوت من السحابة؟

ويلا ُترى ملن هو هذا الرجل الذي جاء األمر للسلحابة بأن 
تسقي حديقته؟

المفاجأة الكبرى

أخذ يميش هنا وهناك وراء هذه السحابة لريى أين ستذهب 
وفجلأة نظلر أمامله فوجد حديقلة مجيلة وسلط  هلذه الصحراء 

الشاسعة.

ونظر فوجد أن السحابة توقفت وأفرغت ماءها كله يف هذه 
احلديقة.

وبعلد دقائق وجد رجلاًل طيًبا يدخلل احلديقة ويلوزع املاء 
الذي نزل من السحابة عىل كل أحواض احلديقة.

فدخل عليه وسلم عليه وقال: ما اسمك أهيا الرجل؟
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فقال له الرجل: اسمي »فالن« وذكر اسمه.
فتعجب وقال: إنه االسم الذي سمعته من السحابة.

فقال له الرجل: هل سمعت اسمي يف هذه السحابة؟

قلال: نعلم .. لقد سلمعت صوًتلا يصدر من هذه السلحابة 
التي أفرغت ماءها يف حديقتك يقول: اسق حديقة »فالن«. فامذا 

تصنع يف هذه احلديقة؟

قلال الرجلل: عندملا أمجلع املحصلول فلإين ُأقسلمه ثالثلة 
أقسام:

أعطى الفقراء الثلث .. وآكل أنا وأهل بيتي الثلث .. وأزرع 
احلديقة بالثلث األخري.

قال الشاب: هلذا بارك اهلل لك يف حديقتك وأرسل لك تلك 
السحابة لتسقي حديقتك.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن املسلم البد أن يعمل ليأكل من عمل يده .. فقد قال 
النبي 0: »ما كســـب الرجل كســـًبا أطيب من عمل 

اًدا، وزكريا كان نجاًرا. يده«. وكان داود S حدَّ

2- أن املسللم إذا أنفلق علىل أهلله وأوالده فإنله ُيكتلب له 
صدقة؛ فقد قال النبي 0: »ما أنفق الرجل على نفسه 

وأهله وولده وخادمه فهو صدقة«.

3- أن املسللم ال ينسلى حلق الفقلراء واملسلاكني واليتامى 
واألراملل ... ولقد رأينا كيف أن هذا الرجل كان يتصدق بثلث 
ماله عىل الفقراء فأكرمه اهلل بأن أرسل له سحابة خمصوصة لتسقي 

بستانه ليزيد اإلنتاج يف أرضه.

4- أن املؤمن البد أن يعرتف بفضل اهلل ونعمه عليه.

s s s
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قصة 
الرجل الذي حرقه أوالده

كان هنلاك رجل من بني إرسائيل وكان حيب أوالده حبًّا مجًّا 
وكان ُيغلدق عليهم بكل أنلواع النعيم وامللذات الدنيوية. ولكن 
هذا الرجل مل يعمل خرًيا وال أي طاعة ُتريض اهلل D، بل كان 

مرسًفا عىل نفسه يف ارتكاب املعايص والسيئات.

ويف يلوم ملن األيلام أصيلب هلذا الرجلل بمرض شلديد، 
واسلتمر معله امللرض مدة ملن الزمان حتلى أحلسَّ أن أجله قد 
اقرتب وأنه سيموت قريًبا، مجع أوالده وأمرهم بيشء أن يفعلوه 
... وهددهلم إن مل يفعللوا هذا اليشء فسلوف حيرمهلم من ماله 
وثروتله وذلك بأن يعطلي أمواله لغريهم ... فوعدوه بأن ينفذوا 

كل ما يطلب منهم.

ولكن .. يا ُترى ما هو اليشء الذي طلبه منهم؟

لقد طلب هذا الرجل من أوالده طلًبا عجيًبا فقال هلم: إذا أنا 
ملتُّ فامجعوا يل حطًبا كثرًيا وأوقدوا فيه ناًرا حتى إذا أكلت النار 
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حلمي ووصلت إىل عظمي، فخذوا عظامي فاطحنوها وانتظروا 
حتى إذا كان يوم ريح عاصف، فألقوين يف اهلواء لتحملني الرياح 

فوق اجلبال وعىل األرض ويف البحار.

فتعجب أوالده وسألوه: وملاذا نفعل ذلك يا أبتاه؟

قال: ألين أرسفت عىل نفيس كثلرًيا وارتكبت ذنوًبا ُتغضب 
اهلل، فلواهلل لئلن قلدر اهلل عليلَّ ليعذبني عذاًبلا مل ُيعذبله أحًدا من 

العاملني.

فأعطوه العهود واملواثيق عىل أن ينفذوا وصيته.

وملات الرجل فأحل�وا له حطًبا كثلرًيا وأحرقوه حتى إذا 
صلار كالفحلم طحنلوه ... وملا كان يلوم ريح عاصلف ألقوه يف 

مهب الريح فانترش الرماد يف البحار وعىل األرض واجلبال.

فأملر اهلل C األرض والبحار واجلبال بأن جتمع ذراته ثم 
قلال c لتلك الذرات كوين فالًنلا - يعين: هذا الرجل - فإذا 

.D هو قائم بشحمه وحلمه بني يدي اهلل

فقال له اهلل D: ما الذي جعلك تفعل هذا؟
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قال الرجل: من خشيتك يا رب.

فغفلر اهلل له ذنوبه بمخافتله منه .. وعَذَره يف ظنه - أي عدم 
قدرته عىل إعادته - ألنه مل ينكر ذلك وإنام قال ذلك جاهاًل.

s s s
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الدروس المستفادة

1- اخللوف ملن اهلل عبلادٌة لله n يغفلر اهلل بله الذنلوب 
الكثرية.

 2-قلد يعلذر اهلل امللرء بجهله كام علذر هذا الذي ظلن أن اهلل 
ال يقدر عليه إن ذرى أوالده رماده يف يوم عاصف.

3- قدرة اهلل F عىل البعث واإلحياء.

s s s
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قصة 
النبي وقرية النمل

ذكلر لنا النبي 0 قصة نبي من األنبياء كان يف سلفر 
طويل فأحسَّ بيشء من التعب فأراد أن يسرتيح حتت ظل شجرة 

ليتقي بظلها حرارة الشمس وليسرتيح جسده من عناء السفر.

وكان بجوار املكان الذي نزل فيه هذا النبي الكريم قرية من 
قرى النمل.

ولعلل نزول هلذا النبي وقومله يف أرض قريلة النمل أزعج 
النمل وذلك ألن النمل حيب أن يعيش آمنًا يف مملكته.

وملن املعللوم أن النملل هياجم كل من يعتلدي عليه أو عىل 
مملكتله .. ولذللك قامت نمللة وتوجهت إىل هذا النبلي الكريم 

وقرصته.

ونحلن نعللم أن النبي قد يغضب كام يغضلب البرش .. وقد 
يفعل أحياًنا شليًئا ثلم يندم عليه .. ومن ذللك ما حدث من هذا 
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النبلي الكريم فإنه مللا قرصته النملة غضب غضًبا شلديًدا وعزم 
عىل أن يعاقب قرية النمل كلها.

فأمر هذا النبي أتباعه بإخراج متاعه من حتت تلك الشلجرة 
ثلم أشلعل النلار يف قرية النمل كلهلا .. فأحرقت تللك النار كل 
النمل الذي كان يف قرية النمل .. سواء من كان يتجول يف القرية 

أو من كان داخل ُجحره يف باطن األرض.

وقلد كان العدل يقتليض يف تلك اللحظلة أال يؤخذ الربيء 
بذنب امليسء، وإن كان البد من العقاب فال ينبغي أن ُتعاَقب إال 

النملة التي أخطأت وقرصت هذا النبي الكريم.

ولذللك عاتب احلق C هذا النبي الكريم عىل أنه أحرق 
قريلة النمل، وذلك ألنه اعتدى يف العقوبلة فعاقب الربئ بذنب 
املذنب وقتل أمة كانت ُتسلبح اهلل C .. فأوحي اهلل إليه: هال 

نملة واحدة..

يعـــين: يا ليتك عندما أردت املعاقبة أن تكتفي بمعاقبة نملة 
واحدة.
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن األنبيلاء قلد حيدث هللم أحياًنا ما حيدث لسلائر البرش من 
التعلب أو الغضلب، لكنهلم إن أخطلأوا يف أملٍر يسلري فإهنم 

 

ال يلرصون أبلًدا علىل اخلطلإِ بلل يرجعلون ويتوبلون فهلم 
معصومون ملن الكبائر ومعصومون أيًضلا من اإلرصار عىل 

األخطاء والصغائر.
2- أخلرب احلديلث أن النمل أمة ملن األمم، وقلد أخربنا اهلل أن 

املخلوقلات من الطيلور واحليوانات كلها أملم أمثالنا ]ڄ   ڄ  
.]38 :A[ ]ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ

ال جيلوز يف رشيعلة  كائلن حلي  ألي  بالنلار  التحريلق  أن   -3
اإلسالم.

وقد ذكر النبي 0 العلة يف ذلك بأنه ال يعذب بالنار 
إال ربُّ النار.

4- أن النملل يسلبح اهلل C .. وليس النمل وحده بل الكون 
كلله يسلبح اهلل. قلال c: ]ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  

.]44 :W[ ]ڻ  ڻ
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قصة 
الحالف الكاذب

ا .. فهي قصة توضح  ا لكنها عجيبة جدًّ إهنا قصة صغرية جدًّ
لنلا كيف كان أنبيلاء اهلل »صلوات ريب وسلالمه عليهم« يعرفون 

قدر اهلل وُيعظمونه غاية التعظيم.

حيكلي لنلا النبي 0 أن نبي اهلل عيسلى S كان 
يسلري يوًما يف إحلدى الطرقلات .. وإذا به يرى منظلًرا عجيًبا .. 

 

يا ُترى ما هو؟

لقد رأى رجاًل يرسق .. نعم رآه بعينيه .. ولكنه ملا سأل هذا 
الرجل وقال له: أرسقت؟

إنه يسأله وال حيتاج إىل سامع إجابته ألنه رآه وهو يرسق.

ومع ذلك سأله: أرسقت؟

وكانلت اإلجابة املنتظرة: نعم .. رسقت وسلوف أتوب إىل 
.C اهلل
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 :S لكلن الذي حلدث أن اللص قال لنبي اهلل عيسلى
كال واهلل الذي ال إله إال هو.

فلام سلمعه عيسى S حيلف باهلل كاذًبا كان اهلل يف قلب 
عيسلى S أعظم من أن حيلف به أحٌد كاذًبا فقال له عيسلى 

S: آمنت باهلل وكذبت عيني.

s s s
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الدروس المستفادة

1- أن الرسقة حرام .. وأن السلارق سليعاقبه اهلل إن مل يتب 
ويرد املظامل إىل أهلها.

2- أن املسللم إذا رأى رجلاًل يلرسق فعليله أن ُيذكلره باهلل 
D .. وإن اسلتطاع أن يسلاعده عىل أن جيد عملاًل حالاًل فإن 

ذلك من أعظم األعامل التي يتقرب هبا العبد إىل اهلل.

3- أن اللذي حيلف باهلل كاذًبا ليهرب ملن العقوبة يف الدنيا 
فإنه لن ينجو من عقاب اهلل يف اآلخرة.

s s s
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قصة 
الرجل وغصن الشوك

كان هنلاك رجلل طيب القللب حيب اخلري للكل الناس من 
حوله .. وكان يعيش يف إحدى املدن.

ويف يلوم من األيلام كان يملر يف إحدى الطلرق التي يميش 
الناس فيها فوجد غصن شلجرة ذات شوك يمتد يف وسط طريق 
املسلمني ووجد أن الناس تتأذى منه ... فيا ترى ما الذي فكر فيه 

هذا الرجل؟

هلل فكر: من اللذي رمي هلذا الغصن يف قارعلة الطريق؟ 
وملاذا رماه يف هذا املكان؟

هلل أخلذ يسلب ويشلتم من رملي هلذا الغصن يف وسلط 
الطريق.

هلل فكلر يف أن يملر دون أن يمسله الغصن حتى ال تتسلخ 
مالبسه أو يداه؟
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كال .. مل يفعلل شليًئا ملن ذللك وإنلام فكر يف راحلة إخوانه 
املسللمني وقلرر أن ُيزيلح الغصلن ملن طريلق املسللمني حتلى 

 

.E ال يؤذهيم فكان اجلزاء أنه فاز بمغفرة اهلل وجنته

ملع أن العمل بسليط ولكن جزاءه كان عظياًم، فال يسلتهني 
اإلنسلان بصغر الطاعة وال بصغر املعصية فهي هلا عند اهلل ميزان 

آخر.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- بيان فضل تنحية األذى عن طريق املسلمني، وما فيه من 
أجر عظيم، وثواب جزيل.

2- سعة رمحة اهلل، وِعظم أجره، فقد أثاب هذا الرجل الكثري 
بإدخاله اجلنة بالعمل القليل، وهو إماطة األذى عن الطريق.

  3- ملدى خمالفلة املسللمني لتعاليم دينهم، فلرتى بعضهم 
ال يكتفلي بعلدم تنحيلة األذى علن طريق املسللمني، بلل يرمي 

خملفات منزله، وبقايا ما يأكله يف طريق املسلمني.

4- الشجرة التي جيوز قطعها هي املؤذية للمسلمني، أما إذا 
كانت نافعة للمسللمني كالشلجرة التي يسلتظل الناس يف ظلها، 

فال جيوز قطعها.

s s s
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قصة 

الرجل واأللف دينار

كان هناك تاجر أمني يف بني إرسائيل حدثت له ضائقة مالية 
واحتلاج ملن ُيقرضه مبلًغا من املال ليشلرتي بله بضائع من أجل 

التجارة.

فذهب إىل رجلل من أصحاب األملوال الذين ُعرف عنهم 
أهنم ُيسللِّفون النلاس فطلب منه أن يسللفه ألف دينلار ... وهو 

ا. مبلغ كبري جدًّ

فطلب منه الرجل الذي سُيقرضه إياه أن يأيت بالشهود الذين 
يشهدون أنه أخذ هذا املال.

فقال له: كفي باهلل شهيًدا.

فطلب منه صاحب املال أن يأتيه بكفيل يضمنه إذا عجز عن 
السداد، فقال له املقرتض: كفي باهلل وكياًل وكفياًل.
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ولقلد كان صاحب املال رجاًل صاحلًلا فلم يراجع املقرتض 
عندملا قلال لله ذللك فأعطاه األللف دينلار وريض باهلل شلهيًدا 

وكفياًل.

وميض املقرتض باأللف دينار بعد أن حدد له موعًدا لسداد 
ين. الّدَّ

جزاء الصدق مع اهلل

أخلذ التاجر املال وتوجه إىل البحر وركب السلفينة وسلافر 
.. ويف السلفر كسلب أموااًل كثرية ... ثم وجد التاجر أن الشلهر 
الذي حدده قرب أن ينتهي؛ لذا عليه أن يعود لبلده ويعطي املال 

لصاحبه.

جهلز التاجر املال وقرر العودة كي يعطي جاره ما أخذه من 
أموال.

وعندما وصل التاجر لشاطئ البحر .. ظل يبحث عن سفينة 
فرتة طويلة ليعود هبا إىل بلده .. لكنه مل جيد سلفينة؛ ألن األمواج 

كانت عالية.
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وقف التاجر عىل شاطئ البحر ال يدري ماذا يفعل ..

أخلذ التاجر يفكر ماذا يفعل .. وبينام هو يميش عىل شلاطئ 
البحر رأى خشبة تعوم فوق املاء فنظر التاجر للخشبة وظل يفكر 

حتى توصل للحل..

أخذ التاجر اخلشلبة وثقب هبا فتحة، ثم وضع بداخلها املال 
اللذي أخذه وبعلث أيًضا خطاًبا لصاحبه خيربه فيله أنه بعث إليه 

باملال ... وأنه مل يستطع الرجوع عند انتهاء الشهر.

ثلم أغلق التاجر الغطاء عىل امللال واخلطاب جيًدا، ثم ألقي 
اخلشبة يف املاء ودعا اهلل أن جيعل املال يصل جلاره صاحب األلف 

دينار.

محلت األملواج اخلشلبة والتاجر واقف عىل الشلاطئ ينظر 
إليها حتى اختفت من أمامه.

ومل يكلن هلذا الرجل غبيًّلا وال خمبواًل عندملا وضع األلف 
 دينار يف اخلشبة، ولكنه أراد أن يرد املال لصاحبه يف املوعد املحدد 
ومل جيد سفينة يسافر هبا إليه ففعل ما قدر عىل فعله ووكل أمره إىل 
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اهلل وكان عنده يقني وثقة يف اهلل أن اهلل سليتوىل حفظ هذه اخلشبة 
حتى تصل باأللف دينار إىل صاحبها.

وكان علىل الشلاطئ اآلخلر صاحب امللال قد خلرج ينتظر 
قلدوم صاحبله ليعطيه املال وبخاصة وأنله كان يف هذا الوقت يف 

أشد احلاجة إىل ماله.

وبعلد طول انتظار علم أن صاحبه لن يأيت فقرر أن يعود إىل 
منزلله ويف تلك اللحظلة نظر الرجل صاحب املال فرأى خشلبة 
تعوم فوق املاء فنزل وأخذها ليشلعل فيها النار ليسلتدفئ هبا هو 
وزوجته وأوالده. وكان من املمكن أن تغوص اخلشبة أو حتملها 

األمواج إىل مكان بعيد لكن اهلل قدر أن تصل إىل صاحب املال.

أخلذ الرجل تلك اخلشلبة وذهب هبلا إىل البيت فلام كرسها 
وجد فيها املال واخلطاب الذي كتبه له صاحبه.

فرح الرجل فرًحا شديًدا ومحد اهلل عىل عودة ماله إليه.

أملا الرجل املقلرتض فإنه خشلى أن تكون اخلشلبة مل تصل 
لصاحب املال فأخذ ألف دينار أخرى واسلتأجر سلفينة يف اليوم 
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التايل وذهب إىل صاحب املال وشلكره عىل ما فعله معه وأخرج 
لله األلف دينار فقال له صاحب املال: أمسلك عليك مالك فقد 

وصلتني اخلشبة باألمس وفيها املال واخلطاب الذي بعثته.

وهكذا حفظ اهلل تلك اخلشبة ووصل املال لصاحبه.

s s s
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الفوائد المستفادة من القصة

1- مساعدة الناس له أجٌر عظيم.
2- املقرتض الصادق يسد اهلل عنه.

3- من توكل عىل اهلل فهو حسبه.
4- هذه القصة فيها كرامة هلذا الرجل.

5- حفظ اهلل املال عىل هذا الرجل ألنه مال حالل.

s s s
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قصة 
المرأتين والذئب

ففي يوم من األيام خرجت امرأتان يف سلفر قريب ومع كل 
واحدة منهام ابنها الوحيد الذي حتبه حبًّا مجًّا.

وكان الولدان يلعبان قريًبا منهام حتى يكونا يف أمان.

ولكلن فجأة خلرج ذئب من بلني املزارع وهجلم عىل طفل 
منهلام فأكله، فقالت أم الطفل اللذي أكله الذئب لصاحبتها: لقد 

أكل الذئب ابنك.

فقالت األخرى: بل لقد أكل الذئب ابنك أنت.

علي أن  وأخلذ النلزاع يشلتد بينهلام .. كل واحلدة منهلام تدَّ
 الذئلب قلد أكل ابلن األخلرى وأن هلذا الوللد احللي هلو ابنها 

هي.

حكمة نبي اهلل داود

ذهبت املرأتان إىل نبي اهلل داود S ليقيض بينهام.
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فأخلذ داود S حيقلق يف تللك املسلألة وجيتهلد قلدر 
اه اجتهلاده إىل أن حيكلم بأن هلذا الولد احلي  اسلتطاعته إىل أن أدَّ

هو ابن الكربى.

فللام خرجتا من عند داود S ذهبتا إىل نبي اهلل سلليامن 
S ليقيض بينهام، فقد كانت أم الطفل »وهي املرأة الصغرى« 

يف قمة الشوق واللهفة لرجوع ولدها إليها.

فأخلذ نبلي اهلل سلليامن S يفكر يف حيلة يسلتطيع من 
خالهلا أن يعرف من هي األم احلقيقية هلذا الولد.

فطلب ممن حوله أن يأتوه بسكني.

فسألت املرأتان: وماذا ستفعل بالسكني يا نبي اهلل.

فقال سليامن S: سأشق الغالم إىل نصفني ألعطي كل 
واحدة منكام نصًفا وبذلك أكون قد عدلت بينكام.

فظنت املرأتان أن سلليامن S جادٌّ يف كالمه وأنه عازٌم 
عىل شق الغالم إىل نصفني.
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وهنا قامت األم احلقيقية »املرأة الصغرى« ترصخ خوًفا عىل 
ولدها وتقول له: ال تفعل يرمحك اهلل .. هو ابنها.

وهنا عرف سلليامن S من هلفة هذه األم عىل ابنها أهنا 
هلي أمله احلقيقيلة .. وأهنا اعرتفت بلأن هذا الولد هلو ابن املرأة 
األخلرى؛ ألهنا ُتفضل بقلاء ولدها ولو مع غريهلا عىل أن ُيذبح 
وُتلحلرم من رؤيته لألبد، فتأكد نبي اهلل سلليامن S من أنه 
ولدهلا فقيض هلا بالوللد »أي للمرأة الصغرى« رغلم إقرارها به 

لألخرى.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن األم البلد أن حتلرص علىل أال يفارقهلا طفلهلا أبلًدا 
وبخاصلة إذا كانت يف ملكان تنترش فيه الوحوش التي هتدد حياة 

ولدها باخلطر.

2- أن القلايض قلد جيتهلد غايلة االجتهاد ليحكلم بالعدل 
فيخطلئ يف احلكم؛ ألن األدلة ليسلت واضحلة وال كافية، ومع 

ذلك يكون له أجر ألنه مل يقصد الظلم واجلور.

3- أنله ليلس هنلاك أحن عىل الطفلل من أمله .. فلقد رأينا 
كيف أن األم »املرأة الصغرى« ملا ظنت أن سليامن S سيشق 
طفلها إىل نصفني زعمت أنه ابن األخرى حتى يعيش طفلها ولو 

مع  غريها بداًل من أن ُيذبح وُتلحرم منه.

s s s
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قصة 
حنين الجذع

بعدما تم بناء مسجد النبي 0 أراد النبي 0 
أن خيطلب خطبلة اجلمعة، فقلام بعض الصحابة بقطلع جزء من 
شلجرة وجعلوه منرًبا للنبلي 0، فكان النبي 0 

خيطب كل يوم مجعة عىل ذلك اجلذع من الشجرة.

 ويف يلوم ملن األيام جلاءت امرأة ملن األنصلار وقالت له: 
يا رسول اهلل أال نصنع لك منرًبا لتخطب عليه يف يوم اجلمعة؟

فقال النبي 0: »إن شئتم«.
فصنعوا للنبي 0 منرًبا ليخطب عليه.

فلام كان يوم اجلمعة صعد النبي 0 عىل املنرب ليخطب 
خطبة اجلمعة فحدثت مفاجأة ال ختطر عىل قلب برش!!

المفاجأة العظيمة

يا ترى ما هي هذه املفاجأة؟
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لقلد صاح اجلذع اللذي كان النبلي 0 خيطب عليه 
كصيلاح الصبلي الصغري .. ويقلال: إنه خار كخلوار الثور حزًنا 
لفلراق النبي 0 له ولفلراق الذكر الذي كان يسلمعه .. 

فارتجَّ املسجد بالبكاء وأخذ الصحابة يتعجبون ويبكون.

فلام كان ملن النبلي 0 إال أنله نلزل ملن علىل املنرب 
ه إىل صدره حتى سكت. واحتضن اجلذع وضمَّ

وُيلخلرب النبلي 0 أصحابه أنه للو مل حيتضن اجلذع 
لظل حين ويبكي إىل يوم القيامة.

ثلم أملر النبلي 0 أصحابله أن يدفنوا ذللك اجلذع 
فدفنوه.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن الكلون كلله ُيسلبِّح بحمد اهلل ويذكلر اهلل ويعبده إال 
ُعصاة اجلن واإلنس.

قال c: ]ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ[ 
]44 :W[

2- أن اجلذع كان حزينًا عىل فراق النبي 0، فكيف 
ال نحزن نحن عىل أننا فارقنا ُسلنة النبي 0؟! .. فيجب 
عىل كل مسللم أن يتعلم ُسلنة النبي 0 لُيطبقها يف حياته 

كلها.

3- أن النبي 0 هلو صاحب أرحم قلب يف الكون 
كله.

ولقد رأينا كيف أنه ملا سلمع بكاء اجلذع نزل إليه واحتضنه 
مع أنه جذع من اخلشب.

فإذا كان النبي 0 تعامل مع اجلذع بكل هذه الرمحة 
فمن باب َأوىل أن يرحم املسلم أخاه املسلم.
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قصة 
أم أنس وصبرها

مللا ُبعلث النبي 0 وبلدأ يدعو النلاس إىل عبادة اهلل 
وتوحيده آمن معه بعض الناس وكفر البعض اآلخر.

 J وكان من بني من آمن مع النبي 0 أم ُسليم
.I وهي أم الصحايب اجلليل أنس بن مالك

وظلت أم سلليم ُتعلم ابنها أنس بن مالك اإليامن والتوحيد 
.C ولكن زوجها كان يكره ذلك وكان يرفض اإليامن باهلل

وكانت أم ُسليم يف غاية احلزن ألن زوجها كان كافًرا.
ويف يوم من األيام خرج هذا الرجل من البيت ُمغضًبا ومات 

كافًرا.
اإليلامن  علىل  أنلس  ولدهلا  لرتبيلة  ُسلليم  أم  وتفرغلت 

والتوحيد.

إىل أن جلاء اليوم اللذي تقدم فيه خلطبتها أبلو طلحة ولكنه 
رغم مجاله وثرائه إال أنه كان كافًرا.
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فأخربته أم ُسلليم أنه إذا أسللم فإن إسالمه سيكون مهًرا هلا 
وأهنا ال تريد منه مااًل وال أي يشء من متاع احلياة الدنيا.

مهر أم أنس اإلسالم

أسللم أبو طلحة األنصاري I وتزوجها وكان مهرها 
اإلسالم.

وبعلد فرتة يسلرية أنجبت لله ولًدا مبلارًكا أدخل السلعادة 
علىل قلبله .... ولكنله يف يوم من األيلام مرض مرًضا شلديًدا .. 
 وكان أبلو طلحة خيرج ملن البيت للعمل ولطللب العلم عىل يد 

رسول اهلل 0 ثم يعود مرسًعا ليطمئن عىل حالة ولده.

صبر أم سليم

ويف يوم من األيام خرج أبو طلحة من البيت .. ولكن الولد 
مات بعد خروجه فطلبت أم سليم من أهلها أال خيربوا أبا طلحة 

بذلك حتى ختربه هي.

فلام عاد أبو طلحة سأهلا: كيف حال الولد؟

قالت له: هو أهدأ وأسلكن ما يكون .. ففهم منها أنه ُشلفي 
وكانت هي تقصد أنه مات.
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وقامت أم سلليم فأعدت له الطعام حتى أكل وشلبع ثم نام 
 واسلرتاح وأخذ حقله الرشعي من زوجته .. فللام أصبح أخربته 

أم ُسليم بموت ولده.

فخلرج وهلو يف قملة الغضب وذهلب إىل النبي 0 
وأخربه بام حدث من أم ُسليم، فتبسم النبي 0 ودعا هلام 
بأن يبارك اهلل هلام يف هذه الليلة .. فحملت أم سليم يف هذه الليلة 
ملن أيب طلحلة وولدت بعد ذللك غالًما مجياًل فطلبلت من ابنها 
أنلس بن ماللك أن يأخذ هذا املوللود ويذهب به إىل رسلول اهلل 

0 ويأخذ معه بعض التمرات.

فلام ذهب إىل النبي 0 أخذ تلك التمرات ومضغها 
ثلم أخذ شليًئا ملن ريقله 0 وجعلله يف فم هلذا املولود 
وجعل يمسح فمه من الداخل بريقه املمزوج بالتمر حتى تصيبه 

ه عبد اهلل.. بركة الرسول 0 .. ثم سامَّ

يقلول راوي هلذه القصة: فللام كرب عبد اهلل وتلزوج أنجب 
تسعة من األوالد كلهم قد حفظ القرآن.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n86

الدروس المستفادة من القصة

1- أن األم هلي التي تبذل اجلهلد األكرب يف تربية أوالدها، ولقد 
رأينا كيف كانت أم سلليم J تبلذل جهًدا كبرًيا يف تربية 

ولدها.
 2- أن الديلن أغلىل ملن كل متاع الدنيلا .. ولقد رأينلا كيف أن 
أم ُسليم J  ضحت بكل يشء ورضيت أن يكون مهرها 

اإلسالم.
3- أن املؤملن ُيبتىل كثلرًيا ولكن جيب عليله أن يصرب عىل قضاء 
اهلل C .. وُيسلتحب لله أن يرتقي بقلبله وروحه إىل درجة 

الرضا عن اهلل وعن قضائه.
4- أن املسلم إذا رىض بقضاء اهلل C فإن اهلل يعوضه أضعاف 

أضعاف ما فقده.

s s s
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قصة 
المرأة التي تؤذي جيرانها

كان هناك امرأة تعيش يف عهد النبي 0.

s وكانلت هلذه امللرأة كثلرية الصلالة ... فهلي ال تصليل 
الصللوات اخلملس فقلط بل تصليل قيلام الليل، وتصليل صالة 

الضحى وغريها من النوافل.

s وكانلت كثرية الصيلام ... فهي ال تصوم شلهر رمضان 
فقط بلل تصوم كل يوم اثنني ومخيس، وتصوم ثالثة أيام من كل 
شلهر وهي األيلام البيض »الثالث علرش والرابع عرش واخلامس 
عرش« وتصوم يوم عرفة وعاشوراء وُتكثر من الصيام من األشهر 

احلرم.

s وكانلت كثرية الصدقة ... فهلي ال تدفع زكاة املال فقط 
بل كانت تتصدق وتنفق يف أبواب اخلري.

لكن املشلكلة الكبرية أن هذه املرأة علىل الرغم من كل هذه 
العبادات التي تفعلها كانت تؤذي جرياهنا إيذاًء شديًدا.
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فذهب الصحابة وأخربوا النبي 0 بقصة هذه املرأة 
... وأخربوه بأهنا ُتكثر الصالة والصيام والصدقة غري أهنا تؤذي 

جرياهنا.

فقال النبي 0: »هي يف النار«.

ويف املقابلل كان هناك امرأة ال تصليل إالَّ الصلوات اخلمس 
وال تصوم إال شهر رمضان وال تدفع إالَّ زكاة املال ... يعني أهنا 
ال جتتهد يف النوافل بل هي تقوم بأداء الفرائض فقط ... غري أهنا 
كانلت تتصدق أحياًنلا بقطع من اجلبن ... لكنهلا مع ذلك امرأة 
فاضلة، طيبة القلب ال تؤذي أحًدا من جرياهنا بل ُتلحسن إليهم 

دائاًم.

فسأل الصحابة رسلول اهلل 0 عن هذه املرأة فقال: 
هي يف اجلنة.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن إيلذاء اجللريان ليس ملن أخالق املسللمني .. بل إن 
إيلذاء اجلار قد يكون سلبًبا يف ضياع حسلنات العبد يلوم القيامة 
وذللك عندما يقول هلذا اجلار املظلوم هلل D: يا ربِّ اقتص يل 
من هذا الرجل الذي ظلمني فيأخذ اهلل من حسلنات اجلار الظامل 

ويعطيها للجار املظلوم.

2- أن املسلم جيب عليه أن ُيلحسن إىل جاره.
فقد قلال النبي 0: »مـــن كان يؤمن باهلل واليوم 

اآلخر فال يؤِذ جاره«.
وقلال 0: »مـــن كان يؤمـــن باهلل واليـــوم اآلخر 

فلُيحسن إىل جاره«.
وقلال 0: »خـــري اجلريان عنـــد اهلل c خريهم 

جلاره«.
وقال 0: »مـــا زال جربيل يوصيين باجلار حتى 

ظننت أنه سيورثه«.
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قصة 
إسالم أم أبي هريرة

ملا أسلم أبو هريرة I وجاء ليقيم بجوار النبي 0 
يف املدينة املنورة .. كانت معه أمه وكانت كافرة مل ُتسلم بعد.

وكان أبلو هريرة رجاًل رقيق القلب .. فكان خيشلى عىل أمه 
أن متوت كافرة فتدخل النار.

فظلل أبلو هريلرة يتأللف قلبهلا ويعاملهلا أحسلن معامللة 
ويدعوها إىل اإلسلالم لتكون من أهل اإليلامن والتوحيد فتنجو 

من النار وتدخل اجلنة .. فكانت ترفض دائاًم.

فأحلسَّ أبو هريرة باخلوف الشلديد عىل أمه ومن أجل ذلك 
مل ييلأس أبلًدا بل ظل يدعوهلا بكل رمحة وحنان لعلها ُتسللم هلل 

.C

إسالم أم أبي هريرة

يف يوم من األيام دخل عليها أبو هريرة ليدعوها إىل اإلسالم 
فقالت كالًما بذيًئا يف حق الرسول 0 .. فبكي أبو هريرة 
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بكاًء شلديًدا؛ ألن النبي 0 أغىل عنده من أمه وأبيه ومن 
الناس أمجعني.

علىل  ودموعله   0 النبلي  إىل  هريلرة  أبلو  فلأرسع 
 خلده، فلام رآه رسلول اهلل 0 سلأله: »ما الـــذي ُيبكيك 

يا أبا هريرة؟«.

فقلال أبلو هريلرة: إن أملي مرشكلة، وإين كنلت أدعوهلا 
إىل اإلسلالم فتلأيب وترفلض .. وإين دعوهتلا اليوم إيل اإلسلالم 

فأسمعتني فيك ما أكره.

ثم قال أبو هريرة للنبي 0: يا رسول اهلل ادع اهلل أن 
هيدي أمي.

قال النبي 0: »اللهم اهِد أم أبي هريرة«.

ففلرح أبلو هريلرة بدعلاء النبلي 0 ألمله باهلدايلة 
واسلتبرش بذللك وعلاد مرسًعلا إىل البيلت للريى نتيجلة دعلاء 
 النبلي 0، فهلو يعللم أن النبلي 0 مسلتجاب 

الدعاء.
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فللام وصل أبلو هريلرة إىل البيت وجد الباب مغلًقا وسلمع 
 صلوت امللاء .. فللام سلمعت أمه صلوت رجليله قاللت: انتظر 

يا أبا هريرة.

 ثلم فتحت الباب ونظلرت إىل أيب هريرة وقالت: أشلهد أن 
ال إله إال اهلل وأن حممًدا عبده ورسوله.

قلال أبلو هريرة: فرجعلت إىل رسلول اهلل 0 أبكى 
من الفرح فقلت: يا رسول اهلل لقد استجاب اهلل دعوتك وهَدى 

 

أم أيب هريرة.

ففرح النبي 0 ومحد اهلل وقال: »خرًيا«.

فقال أبو هريرة: يا رسلول اهلل ادع اهلل أن ُيلحببني وأمي إىل 
املؤمنني وأن ُيلحبب املؤمنني إلينا.

فقلال النبي 0: »اللهـــم حبِّب ُعبيـــدك هذا وأمه 
إىل املؤمنني وحبِّب املؤمنني إليه«.

قلال أبلو هريلرة: فلام ُخللق مؤملن يسلمع يب أو يلراين إال 
أحبني.
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الدروس المستفادة من القصة

1- حسلن معاملة املسللم ألمه ولو كانت كافلرة؛ فقد قال 
c: ]ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  

.]15 :x[ ]ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

فللو كان اآلباء واألمهات علىل الكفر بل ويدعون أوالدهم 
إىل الكفلر فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، ولكن عىل األبناء 
أن ُيلحسنوا إىل اآلباء واألمهات .. دون أن يتبعوهم يف الكفر أو 
املعصية .. ولقد رأينا كيف أن أبا هريرة كان ُيلحسلن معاملة أمه 

رغم أهنا كانت كافرة مل ُتسلم بعد.

2- البد أن حيرص املسللم عىل أن يدعو أمه وأباه لإلسلالم 
إن كانلا كافريلن .. ويدعومهلا إىل الطاعلة إن كانلا علىل املعصية 
وذللك من أجل أن ينقذمها من عذاب النلار، ويأخذ بأيدهيام إىل 

.C جنة الرمحن

ولكن البد أن تكون الدعوة بكل رمحة وأدب وتواضع.
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قصة 
الرجل الذي دخل الجنة

كان هنلاك رجل اسلمه »عمرو بن ثابت بلن وقش«، وكان 
يكره اإلسالم واملسلمني ُكرًها شديًدا.

وكان املسلمون يعرضون عليه اإلسالم فيأيب ويرفض.

ويف يلوم ملن األيلام خلرج النبلي 0 وأصحابه إىل 
غلزوة ُأحلد ملقابلة املرشكني .. وإذا بعمرو بن ثابت يشلعر فجأة 
بحبله الشلديد لإلسلالم واملسللمني وللنبلي حممد 0، 
فخرج يسأل عن النبي 0 ليعلن إسالمه .. فقالوا له: إنه 

قد خرج نحو جبل ُأحد هو وأصحابه لقتال مرشكي قريش.

فذهلب عملرو بن ثابلت حتى وصلل إىل هنلاك ... وما إن 
وصلل إىل جبل ُأحد ورأى النبي 0 حتى سلالت دموع 
الفرحلة عىل خده وأعلن إسلالمه أملام النبي 0، وكان 
القتلال قد بلدأ فأمره النبي 0 أن يأخذ سليفه وأن يقاتل 

املرشكني.
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فدخلل عملرو بلن ثابت يقاتلل قتااًل شلديًدا حتلى أصيب 
ب�بة قاتلة فسقط رصيًعا وكان يف بداية السكرات.

فلرآه ناس من قومه فاقرتبوا منه وقالوا له: ما الذي جاء بك 
إىل هنلا يلا عمرو .. هلل فعلت ذلك كراهية لقوملك أو رغبة يف 

اإلسالم؟

فقال: بل رغبة يف اإلسالم فقد آمنت باهلل ورسوله وأسلمت 
ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول اهلل 0 فقاتلت حتى 

أصابني ما أصابني.

وملا هي إال حلظات حتى فاضت روحله الطاهرة إىل بارئها 
.I واسُتشهد عمرو بن ثابت ... C

 فجلاء الصحابلة إىل النبلي 0 فسلألوه علن عملرو 
ابن ثابت فقال 0: »إنه ملن أهل اجلنة«.

فلكان أبو هريلرة I يمزح ملع الصحابلة ويقول هلم: 
حدثوين عن رجل دخل اجلنة ومل يسجد هلل سجدة واحدة.

فلإذا مل يعرفله أحد، قال أبلو هريرة: إنه عمرو بلن ثابت بن 
وقش.
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الدروس المستفادة

1- أن اهلدايلة بيلد اهلل C .. فقد رأينلا كيف كان الناس 
يعرضلون اإلسلالم علىل عملرو بلن ثابلت فريفلض .. ثلم بعد 
ذللك ينفتح قلبه لإلسلالم وحده ويذهب وُيسللم ويقاتل فينال 

الشهادة.

2- أن األعلامل باخلواتيم وأن اإلنسلان ال يغرت بعمله حتى 
يفوز بحسن اخلامتة.

3- ليس يف القصة ما يشري إىل أن عمرو بن ثابت قد أمهل يف 
الصالة .. فإنه أسلم وح� القتال مبارشة ومل تأت عليه فريضة  

الصالة، ولذلك دخل اجلنة ومل يسجد هلل سجدة.

s s s
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قصة 

البعير مع النبي 0

يف يوم من األيام خرج النبي 0 من بيته وركب دابته 
ا. وأخذ عبد اهلل بن جعفر I خلفه عىل الدابة وساًرا سويًّ

وبعد فرتة دخل النبي 0 بسلتاًنا لرجل من األنصار 
وأخلذ يتأمل يف الزروع والثامر وهو ُيسلبِّح اهلل C ... وفجأة 
رأى النبي 0 مَجَاًل فحدث أمٌر عجيب أغرب من اخليال، 

يا ُترى ما الذي حدث؟

 لقلد نظلر اجلملل إىل النبلي 0 وظلل حيلن ويبكي 
وبدأت الدموع تنساب عىل وجنتيه.

فلام رآه النبي 0، تأثَّر وذهب إليه وأخذ يمسح بيده 
عىل مؤخرة رأسله بكل رمحة وحنان فسلكت اجلملل وكفَّ عن 

البكاء.

فسأل النبي 0: »من صاحب هذ اجلمل؟ ملن هذا 
اجلمل؟«.
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فجاء فتى من األنصار ملا سمع صوت رسول اهلل 0 
وقال: إنه يل يا رسول اهلل.

فغضلب النبلي 0 وقلال لله: »أفـــال تتقـــي اهلل يف 
هـــذه البهيمة الـــي ملَّـــكك اهلل إياها؟« .. فتعجلب الفتى من 
كالم النبي 0 الذي دخل البسلتان منذ حلظات وما رأى 
أي يشء ملن معاملة هلذا الفتى للجمل، فمن اللذي أخرب النبي 

0 بأن هذا الفتى ُييسء معاملة اجلمل.

فلإذا بالنبلي 0 خيربه بلأن اجلمل قلد شلكا إليه أنه 
ُيلجيعله وال يطعمه إال القليل من الطعام الرديء ومع ذلك فهو 

ُيتعبه ويكلفه من األعامل فوق طاقته.

القصلة مل تذكلر ما اللذي حدث بعلد ذلك .. لكنلي أتوقع 
أن هلذا الفتى قد أحسلن معاملة اجلمل بعد ذللك إكراًما ملجيء 

رسول اهلل 0.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن املسللم البلد أن يكون متواضًعا .. فلقلد رأينا كيف 
 أن النبلي 0 وهلو قائد األمة ورسلوهلا وملع ذلك أخذ 

ا. عبد اهلل بن جعفر I معه عىل الدابة وساًرا سويًّ

2- أن املسلم البد أن يكون رحياًم بكل من حوله من الناس 
وأن يكلون رحيلاًم باللدواب واحليوانلات .. فلقد أخربنلا النبي 
0 أن اهلل قلد غفر المرأة بغيٍّ ألهنا سلقت كلًبا، وأدخل 

امرأة النار ألهنا حبست هرة »قطة«.

3- أن املسلم إذا كان رحياًم فإن اهلل يرمحه يف الدنيا واآلخرة 
.... قلال 0: »ارمحـــوا من يف األرض يرمحكم من يف 

السماء«.

s s s
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قصة 
الرجل الذي يشكو أقاربه

كان النبيُّ 0 جالًسا يف مسجده، فجاءه رجل حزين 
ا. جدًّ

فسأله النبي 0 عن سبب حزنه.

فأخربه الرجل بأنه له أقارب يريد أن يصلهم حتى ال يغضب 
اهلل عليه، وحتى يفوز بأجر صلة األرحام، ولكنهم يتعاملون معه 

معاملة سيئة.

فهلو يصلهم ويزورهم وحيرص كل احلرص عىل أن يطمئن 
 علىل أحواهللم .. ومع ذلك فهلم يقطعون كل عالقلة تصلهم به 

وال يسألون عليه.

وهلو أيًضا ُيلحسلن إليهم غاية اإلحسلان باملعاملة احلسلنة 
والكلمة الطيبة والسلعي يف مصاحلهم وبلذل املال من أجلهم .. 

ومع ذلك فهم يسيئون إليه غاية اإلساءة.
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وهلو أيًضا يتعامل معهم بلكل رمحة، وإذا أسلاءوا إليه فإنه 
يكلون حلياًم معهلم .. ومع ذلك فهم جيهللون عليه ويبالغون يف 

إيذائه واإلساءة إليه.

فتعجلب النبي 0 من حال هذا الرجل مع أقاربه .. 
ولكنله خيش أن يكون هذا الرجل مبالًغا يف وصف تلك العالقة 

بأقاربه.

فأخربه النبي 0 أنله إن كان صادًقا يف كالمه فكأنام 
ُيطعمهلم الرملاد احلار، وأن اهلل سليؤيده وينلرصه ويعينه عليهم 

 

ما دام عىل تلك احلالة من اإلحسان مع أقاربه.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن املسللم إذا وقع يف مشكلة أو أزمة، فالبد أن يستشري 
عامًللا ملن عللامء الدين ليدله علىل احلال الصحيح ملن كتاب اهلل 

وُسنة رسول اهلل 0.

كلام ذهب هلذا الرجل ليحكلي مشلكلته للنبي 0 
وليسمع رأيه ونصيحته.

2- أن صلة الرحم واجبة عىل كل مسلم.
قال c: ]ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ[ ]6: 1[.

وقلال النبيُّ 0: »من ســـرَّه أن ُيبســـط له يف رزقه 
وأن ُينسأ له يف أثره فليصل رمحه«.

وقلال رسلول اهلل 0: »إن اهلل c خلـــق اخللـــق 
حتـــى إذا فـــرغ منهم قامـــت الرحم«، فقالت: هلذا مقام العائذ 
بلك من القطيعة. قال: »نعم، أمـــا ترضني أن أصل من وصلك 

وأقطع من قطعك؟«.

قالت: بىل.
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قال: فذاك لك«.

ثلم قال رسلول اهلل 0: »اقـــرؤوا إن شـــئتم: ]ڇ  
ژ   ڈ   ڎڈ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

.»]23 - 22 :U[ ]ژ  ڑ   ڑ    ک  ک

 3- أن املسللم ينبغلي عليله أن يصل أرحامه حتلى لو كانوا 
ال يستحقون املعروف والصلة؛ وذلك ألن اهلل سيكافئه عىل ذلك 

وسيعاقبهم عىل قطيعتهم لألرحام.

s s s
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قصة 
حفر الخندق

ملا رأت اليهود انتصار املرشكني عىل املسللمني يف غزوة ُأحد 
 ذهلب بعض زعامئهم إىل قريش حيرضوهنم عىل غزو رسلول اهلل 
0، ووعدوهم بأن يقفوا معهم ضد رسول اهلل 0 
.. فأجابتهلم قريلش، وأخلذوا يدعون القبائل ملن حوهلم لغزو 

النبي 0 يف املدينة.

وحتلرك جيش املرشكني نحو املدينلة وقد بلغ عددهم عرشة 
آالف مرشك، فلام وصل اخلرب إىل النبي 0 مجع أصحابه 
واستشلارهم فأشلار عليه سللامن الفاريس I بحفر اخلندق 

حتى ال يستطيع املرشكون أن يصلوا إليهم.

وبلدأ الصحابلة يف حفلر اخلنلدق، وكان النبلي 0 
يشاركهم يف احلفر.

ويف أثناء احلفر كانت هناك صخرة قوية مل يسلتطع الصحابة 
أن حيفروها، فذهبوا إىل النبي 0 ليخربوه بذلك، فام كان 
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من النبي 0 إال أنه ذهب معهم إىل مكان الصخرة القوية 
وأخلذ املعول ونزل إليها وقال: »بســـم اهلل« ثم رضب الصخرة 
رضبة قوية فكرس ُثلثها وهو يقول: »اهلل أكرب ُأعطيت مفاتيح 
الشـــام .. واهلل إني ألنظر إىل قصورها احُلمر الســـاعة« .. ثم 
رضب الصخلرة رضبة ثانية فكرس الثلث الثاين وهو يقول: »اهلل 
أكرب ُأعطيت مفاتيح فارس .. واهلل إني أُلبصر قصر املدائن 

األبيض«.

ثلم رضب الصخلرة رضبلة ثالثة فكلرس ما تبقلي منها وهو 
يقلول: »اهلل أكرب ُأعطيت مفاتيح اليمن .. واهلل إني أُلبصر 

أبواب صنعاء من مكاني هذا«.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن اليهلود هلم أكلرب علدوٍّ للمسللمني علىل ملدى العصور 
واألزمان.

2- أن الكفلر ملة واحدة .. فلكل الكافرين عىل اختالف ملتهم 
يعادون اإلسلالم واملسللمني ويريدون القضاء عليهم يف كل 

زمان ومكان.
3- أن النبلي 0 كان يستشلري أصحابله يف أملوٍر كثلرية 
ليطبق مبدأ الشورى الذي جيمع أمر األمة عىل كلمة واحدة.

4- أن النبي 0 كان أشجع الناس وأقوى الناس .. وهو 
يف نفس الوقت أرحم الناس.

5- أن النبلي 0 كان يبلث األملل يف قللوب أصحابله. 
ففلي الوقت الذي جاء فيه املرشكون بعرشة آالف لغزو النبي 
0 وأصحابله أخذ النبي 0 يبث األمل وهو 
ي�ب الصخرة ويقول: »اهلل أكرب ُأعطيت مفاتيح الشام 
.. اهلل أكـــرب ُأعطيت مفاتيح فارس .. اهلل أكرب ُأعطيت 

مفاتيح اليمن«.
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قصة 
البقرة التي تكلمت

علن أيب هريلرة I قلال: صلىل رسلول اهلل 0 
صالة الصبح، ثم أقبل عىل الناس، فقال: »بينا رجل يسوق بقرة 
إذ ركبهلا ف�هبلا، فقالت: إنا مل ُنخلق هللذا، إنام ُخلقنا للحرث. 
فقال الناس: ُسلبحان اهلل، بقرٌة تتكلَُّم!! فقال: فإين أؤمن هبذا أنا 

. وأبو بكر وعمر، وما مها َثمَّ

وبينام رجٌل يف غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشلاٍة، فطلبه 
حتى كأنه اسلتنقذها منه، فقلال له الذئب هذا: اسلتنقذهتا مني، 
ُبع، يوم ال راعي هلا غريي، فقال الناس: ُسبحان  فمن هلا يوم السَّ
اهلل! ذئلب يتكللم، قلال: فلإين ُأومن هبلذا، أنا وأبو بكلر وعمر، 

 

وما مها ثم«.

0 يف هلذا احلديلث علن بعلض  حدثنلا رسلولنا 
العجائلب والغرائلب التي وقعت لبعلض الناس ملن قبلنا، ... 
حدثنلا علن رجلل امتطلى ظهر بقلرة كلام يمتطي النلاس ظهور 
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اخليلل واحلمري والبغال، فتباطأت به، ف�هبا لُترسع يف سلريها، 
فلإذا بالبقرة تلتفت إليه، وتكلمه بكالم البرش قائلة له مسلتنكرة 
ركوبله هللا خمالًفا ُسلنة اهلل يف خلقه فيها: إنا مللن ُنخلق هلذا، وإنام 
ُخلقنلا للحرث، وكأهنا تقلول له: أنت ظامل يل بركوبك يل؛ ألنك 
اسلتعملتني فيام مل خيلقني اهلل له، ... ذلك أن الظلم وضع اليشء 

يف غري موضعه.

فقال الصحابة متعجبني، وإنه ملوضع تعجب: سلبحان اهلل! 
بقرة تتكلم!! ولكن تعجبهم مل يكن تكذيًبا للرسلول، فحاشاهم 
شاَهد  أن ُيكذبوه، ولكنهم سمعوا منه ما هو خمالف للمألوف اللُمُُُُُُُ
املعلروف، فقال هلم مؤكًدا اخلرب، ومقرًرا إيلاه، إنه يؤمن بذلك، 
ويؤمن به أبو بكر وعمر، ومل يكونا موجودين يف ذلك اليوم معه 
ث هبذا احلديث، قال ذلك عنهام يف غيبتهام،  يف املسجد عندما حدَّ
لعلمله بعظيم تصديقهام لرهبام، وعظيم يقينهام وإيامهنام بقدرة اهلل 

عىل كل يشء، ومن ذلك إقدار البقرة عىل الكالم.

وحدثهلم عن قصة أخرى كان املتكللم فيها ذئب، فقد عدا 
ذلك الذئب عىل غنم ألحد الرعاة، فأخذ منها شاة، وكان الراعي 
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ا شلجاًعا، فتبع الذئب واستنقذ شاته منه، فالتفت الذئب إىل  قويًّ
الراعي مسلتنكًرا عليه أخذ الشاة منه وقال له: ها أنت استنقذت 
هذه الشاة مني، فمن هلا يوم السبع يوم ال راعي هلا غريي؟ وهو 
يشري بيوم السبع إىل واقعة تقع يف مقبل الزمان، ُترتك فيها األنعام 
وامللوايش وهُتَمل، فتعيث السلباع فسلاًدا فيها، لعلدم وجود من 
حيميها وحيرسلها، ويبدو أن ذلك يقع قرب وقوع السلاعة، عند 

اشتداد الفتن.

وكلام تعجب الناس من البقرة التي تتكلم، تعجبوا أيًضا من 
الذئلب اللذي تكلم، وقالوا ملا قاللوه أواًل، وردَّ عليهم، بام رده 

عليهم يف القصة األوىل.

وما اسلتغربه الصحابة هلو تكليم احليوانلات للبرش بكالم 
البرش، أملا أن يكلم البرُش احليوان بلغته فذاك أمر آخر، فقد كان 
نبي اهلل سلليامن يفقله لغة الطري واحليوان، وقلد ُأخربنا أن جيش 

سلليامن عندملا أتلى وادي النملل ]گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       
ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻڻ  ڻ  

.]19 - 18 :p[ ]ۀ  ۀ
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د جنوده، ومنهم الطيور املجندة يف جيشه، مل جيد  وعندما تفقَّ
اهلدهد وهو أحد جنوده املجندة، فتوعده بالذبح إن مل يأته بام يربر 

به غيبته، فلام ح� عنده، ووقف بني يديه خاطبه قائاًل: ]ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئحئ   ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  

.]23 - 22 :p[ ]ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

ومن ذلك إخبار اهلدهد سلليامن بأخبار ملكة سلبأ وقومها، 
وملا هلم عليه من الرشك وتكليف سلليامن له بحمل رسلالة منه 

مللكة سبأ، وتكليفه بحمل ردها عىل رسالته.

ومن ذلك أن بعض احليوانات كلمت الرسلول 0 
وفقه عنها ما تكلمت به، فقد شلكا مجل إىل الرسلول 0 

أن أهله يتعبونه وجييعونه.

أما تكليم احليوانات للبرش بلغة البرش، فقد وقع منه ما أخرب 
به الرسول 0 يف هذا احلديث.

وقلد أخربنلا الرسلول 0 أن السلاعة ال تقلع حتى 
تكلم السلباع اإلنس، أي بلغتهم، وذلك كائن إلخبار الرسلول 

0 به.
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ونحلن وإن كنلا نعجب من تكليلم احليوان لإلنسلان بلغته 
فإننلا نؤمن به تصديًقا خلرب الصادق املصلدوق، وإيامًنا منا بقدرة 
اهلل c، وقلد أخربنلا اهلل أن أعضلاء اإلنسلان يف يلوم القياملة 

تكلمه وتشلهد عليه ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  
.]21 :I[ ]ڀ      ڀ  ڀ ڀ

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- اسلتحباب وعظ الناس بالوقائع الدالة عىل عظيم قدرة اهلل، 
فقلد جاء يف هذا احلديث أن الرسلول 0 حدث هبذا 

احلديث أصحابه بعد صالة الصبح.
2- جيوز وعظ الناس بعد الصالة.

3- بيان عظيم قدرة اهلل يف خلقه، فاهلل قادر عىل أن يعلم احليوان 
التكلم بلسان اإلنسان.

4- جيلب عىل املسللم أن يصدق باألخبلار التي جلاء القرآن هبا 
أو صلحَّ هبا السلند إىل رسلول اهلل 0، مهام كان اخلرب 
ُمسلتغرًبا، أملا القصص املوضوعلة واملكذوبة التلي مل تصح 

األحاديث هبا فال جتوز روايتها إال لبيان كذهبا وضعفها.
5- ال جيوز استعامل احليوان يف غري ما خلقه اهلل له، كأن تستعمل 
األغنلام يف احلراثة، واألبقار يف الركلوب ونقل األثقال، فاهلل 

خلق كل حيوان ليقوم بمهامت تناسب خلقه وقدراته.
6- فضلل أيب بكلر وعملر، فقلد أخرب الرسلول 0 عن 
عظيلم إيامهنام، وقلوة يقينهام، وكامل معرفتهام لعظيم سللطان 
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اهلل وكلامل قدرتله، وأهنلام يصدقانه فيام أخرب بله من غري تردد 
علىل الرغم من غياهبام عن صالة الصبلح، وأغلب الظن أهنام 
 ما غابا إال ألهنام كانا خارج املدينة يف رسية أو مهمة بعث هبام 
 رسلول اهلل 0 إليهلا، فقلد ُعللم ملن سلريهتام أهنلام 
ال يتخلفلان علن الصالة ملع الرسلول 0 إذا كانا يف 

املدينة.

s s s
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قصة 
عجوز بني إسرائيل

نلزل النبيُّ حممد 0 ضيًفا علىل رجل من األعراب، 
فلم ُيصدق الرجل نفسه أن ضيفه هو رسول اهلل 0، فأخذ 
الرجلل يقدم الطعام والرشاب والفاكهة لرسلول اهلل 0 
مع أنه رجل فقري، ال يملك شليًئا لكنه كان يف قمة السلعادة ألن 

بيته قد امتأل بركة ونوًرا بوجود الرسول 0.

تعجب النبي 0 من كرم هذا األعرايب الفقري.

ولكلن أين يبللغ كرم هذا األعلرايب بجوار كرم رسلول اهلل 
0 الذي كان أجود من الريح املرسللة يف اإلنفاق وفعل 

اخلريات.

فام كان من النبي 0 إال أن طلب من هذا األعرايب أن 
يأيت إليه بعد ذلك ليجزيه ويكافئه عىل ما فعله معه 0.

وملرت األيام وتعلرض هذا األعلرايب ألزمة ماديلة كبرية، 
لر أن رسلول اهلل 0 كان قلد طلب منله أن يأيت إليه  فتذكَّ
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ليجزيله ويكافئه، فلام كان منه إال أن ذهلب إىل النبيَّ 0 

واسلتأذن يف الدخلول عليه، فلام عللم النبيُّ 0 بوصول 

هذا األعرايب َأذن له يف أن يدخل عليه.

دخل األعرايب عىل رسلول اهلل 0 وسللم عليه فردَّ 

لب بله غاية الرتحيلب .. وأخذ  النبلي S 0  ورحَّ

يسلأله علن أحوالله ليطمئن عليه فبدأ الرجل يشلكو إليله الفاقة 

والفقر واحلاجة.

فلام كان من النبي 0 إال أن قال له: يا أعرايب اطلب 

ما تريد.

وكان النبي 0 يظن أن هذا األعرايب سليطلب شيًئا 

كبلرًيا .. وذللك بلأن يسلأل رسلول اهلل 0 أن يدعلو له 

بمغفلرة ذنوبله أو بدخلول اجلنة أو بصحبلة النبي 0 يف 

اجلنة .. لكن هذا األعرايب مل يسأل النبي 0 أي يشء من 

كنوز اآلخرة بل سأله شيًئا يسرًيا من ُحطام الدنيا.
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قلال لله األعرايب: يا رسلول اهلل! أريلد ناقة برحلهلا نركبها 
ونسافر عليها وأْعنًُزا نحلبها ونرشب حليبها.

فحلزن النبلي 0 حزًنا شلديًدا، ألن هلذا األعرايب 
ُأتيحت له فرصة العلم بأن يدعو له رسلول اهلل 0 دعوة 

مستجابة، فيفوز يف دنياه وآخرته.

لكنه ترك كل ذلك وسلأل شليًئا يسلرًيا يمكن أن ُيطلب من 
أي إنسان.

فلإذا بالنبلي 0 يقول هللذا األعلرايب: »أعجزت أن 
تكون مثل عجوز بين إسرائيل؟!«.

فتعجب الصحابة ألهنم مل يسمعوا بسريهتا قبل ذلك فقالوا: 
يا رسول اهلل وما عجوز بني إرسائيل؟

قصة العجوز

فبدأ النبلي 0 حيكي هلم قصة عجلوز بني إرسائيل 
التلي كانلت صاحبة مهلة عاليلة .. فللام ُأتيحت هللا الفرصة بأن 
تطلب شيًئا من نبي اهلل موسى S مل تطلب منه أي يشء من 
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ُحطلام الدنيا بل طلبت أن تكلون معه يف اجلنة . . فيا ُترى ما هي 
قصتها؟

تعالوا بنا لنتعرف على قصتها.
.S تبدأ القصة من أيام نبي اهلل يوسف s

فإنه ملا أصبح يوسلف S عزيز مرص وأحسَّ بعد ذلك 
بُقلرب أجله وقال: ]ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ۆئ    ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى      ېى  

.]101 :M[ ]ۆئ  ۈئ  ۈئ

وهنلا أخذ نبي اهلل يوسلف S العهلد وامليثاق عىل بني 
إرسائيلل عنلد موته أهنلم إذا خرجوا يف يوم ملن األيام من مرص 
املقدسلة يف  ليدفنلوه يف األرض  ويأخلذوا جسلده   أن حيفلروا 

فلسطني.

s وملات يوسلف S .. وملرت سلنوات وسلنوات 
ومل يسلتطع بنو إرسائيل أن يأخذوا جسلده ملن مرص ليدفنوه يف 

األرض املقدسة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n118

s ومللا ُبعلث نبلي اهلل موسلى S وذهلب إىل فرعون 
ليدعوه إىل عبادة اهلل C فأَبى فرعون أن يؤمن باهلل بل وحارب 
رسلول اهلل موسى S وخرج بجيشه وراء موسى ومن آمن 

معه من أجل أن يقتلهم.

فخرج موسلى S وقومله .. وبينام هلم يف الطريق؛ إذ 
ضلوا الطريق فتعجب نبي اهلل موسى S فسأل من معه من 
 S علامء بني إرسائيل عن سبب ذلك فقالوا له: إن يوسف
كان قد أخذ العهد عىل بني إرسائيل أهنم إذا خرجوا من مرص أن 

حيفروا ويأخذوا جسده ليدفنوه يف األرض املقدسة.

فقلال موسلى S: وهلل هنلاك أحد يعرف ملكان قرب 
يوسف S؟

قاللوا: ال يعرف مكان قرب يوسلف S إال امرأة عجوز 
من بني إرسائيل.

فقال موسى S: ائتوين هبا.

.S فذهبوا إليها وجاءوا هبا إىل نبي اهلل موسى
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.S فلام رآها قال هلا: ُدليني عىل قرب يوسف
فقاللت امللرأة: للن أدللك عىل قلرب يوسلف S إال إذا 

حققت طلبي.
فسأهلا موسى S: ما هو طلبك؟ وماذا تريدين؟

قالت: أريد أن أكون معك يف اجلنة!!
فتعجب نبي اهلل موسى S من طلبها .. وكره أن حيقق 
هلا طلبها؛ ألنه رأى أن هذا العمل الذي سلتقوم به ال يساوي أن 
تكلون معه يف تلك املنزلة العالية .. أو ألنه ال يسلتطيع أن يعدها 
بيشء ال يملكه هو .. فهو ال يسلتطيع أن يقول ألحد إنه سيكون 

معه يف اجلنة إال إذا أوحي اهلل D إليه بذلك.

وبالفعلل أوحي اهلل إليه يف تلك اللحظة بأن يعطيها حكمها 
وأن خيربهلا بلأن اهلل قلد حقلق هللا أمنيتهلا وأهنلا سلتكون معله 

0 يف اجلنة.

وهكلذا كانت هلذه املرأة صاحبلة مهة عالية فلقلد اغتنمت 
الفرصة عندما ُأتيحت هلا وطلبت من نبي اهلل موسى S أن 

تكون معه يف اجلنة.
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وعندما أخرب نبي اهلل موسى S هذه املرأة العجوز بأهنا 
سلتكون معه يف اجلنة .. قامت املرأة وتوجهت إىل بحرية صغرية 
قريبلة منهلم وطلبت منهم أن ينضحوا ذلك امللاء، ثم قالت هلم: 
احفروا هذا املكان فلام حفروا وجدوا جسلد يوسف S كام 
هلو وكأنه قد ُدفن اآلن فلام رفعوه وسلاروا بله أضاء هلم الطريق 

كأنام هم يف ضوء النهار.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن كلرم الضيافلة ملن أخالق املسللمني .. ولقلد رأينا كيف 
أن هلذا األعلرايب الفقلري كان يف غايلة الكلرم مع رسلول اهلل 

.0
قلال 0: »مـــن كان يؤمـــن بـــاهلل واليـــوم اآلخر 

فلُيكرم ضيفه ...«.

2- أن املسللم ينبغي عليله أن يكافئ من أحسلن إليه .. ولذلك 
كان النبلي 0 ال يلرتك أحلًدا يعمل معله معروًفا إال 

ويكافئه أعظم مكافأة، ويدعو له بدخول اجلنة.
3- أن العبلد قلد ُيلحرم التوفيق إن مل ينفذ أملر اهلل .. ولقد رأينا 
كيلف تلاه بنو إرسائيل وهلم خارجون من مرص بسلبب أهنم 
تركوا جسلد يوسف S ونسوا أنه أخذ العهد عليهم أن 

ُيلخرجوا جسده من مرص ويدفنوه يف األرض املقدسة.
4- أن اهلل رحيم بعباده .. فلقد رأينا كيف أوحي اهلل إىل موسلى 
S بلأن يبرش هذه املرأة بأهنا معه يف اجلنة رغم أن العمل 

الذي ستقوم به ال يساوي تلك املنزلة.
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قصة 
الرجل الذي قتل مائة نفس

كان هنلاك رجلل يعيش يف قرية مليئة بلاألرشار الذين يقتل 
بعضهم بعًضا ليل هنار وال جيدون من ُينكر عليهم.

وكان هلذا الرجلل يعيش يف رصاع مع نفسله ... فهو إما أن 
يكون قاتاًل أو مقتواًل، وذلك ألن أهل هذه القرية ال يعرفون إال 
القتل، فاختار هذا الرجل أن يكون قاتاًل ... حتى إنه قتل تسلعة 
وتسعني نفًسا، ثم ندم ندًما شديًدا وقرر أن يتوب وال يقتل أحًدا 
أبًدا بعد ذلك اليوم خوًفا من عذاب اهلل يوم القيامة ... سأل هذا 
الرجل كل من حوله عن أعلم أهل األرض فدلوه عىل أعبد أهل 

األرض ... والعابد قد يعبد اهلل عىل جهل وال يعلم شيًئا.

الرجل والعابد

ذهب الرجل للعابد وقال له: أهيا العابد! جئت أسألك عن 
يشء؟

قال له العابد: قل أهيا الرجل ما سؤالك؟
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قال له الرجل: قتلت تسعة وتسعني رجاًل.

نظر العابد للرجل يف تعجب: قلت: قتلت تسلعة وتسلعني 
رجاًل؟!

قال له الرجل: نعم .. قتلت تسعة وتسعني.

قال له العابد: ماذا تريد مني إذن؟

قال له الرجل: أريد أن أتوب .. فهل يتقبل اهلل مني التوبة؟

قتل العابد

نظلر العابد للرجلل وقال له: ال ... لن يتقبلل اهلل توبتك .. 
وسليعاقبك عقاًبلا شلديًدا؛ ألنك قتلت تسلعة وتسلعني رجاًل، 

فكيف يقبل اهلل توبتك بعد كل هذه اجلرائم؟!!

شعر الرجل بالضيق من كالم العابد ... فقتله هو اآلخر.

وبذلك قتل الرجل مائة شخص.

مليش الرجلل وهو يشلعر باحلزن الشلديد والنلدم ألنه قتل 
العابد.
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الرجل والعالم

أخذ الرجل يسأل الناس حتى دلوه عىل رجل عامل..

فذهب الرجل للعامل وأخربه بحكايته ... وأنه قتل مائة رجل 
.. فقال له العامل يف تعجب: قتلت مائة رجل؟!

قال له الرجل: نعم قتلت مائة رجل.

قال له العامل: وماذا تريد؟

قال له الرجل: أريد أن أتوب، فهل يتقبل اهلل مني التوبة!

قلال له العامل: نعم .. سليقبل اهلل منلك التوبة ... فاهلل غفور 
رحيم.

شلعر الرجلل بالفلرح الشلديد عندملا عللم أن اهلل سليقبل 
توبته.

فقلال له العامل: ولكن كي يقبلل اهلل توبتك فعليك أن تفعل 
. شيًئا مهامًّ

قال له الرجل: ما هو وسأنفذه يف احلال؟
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قلال له العلامل: اترك هذه القريلة التي تعيش فيهلا فهي قرية 
سليئة، وأهلها أرشار .. واذهلب لقرية أخرى أهلهلا طيبون ... 

صاحلون .. كي تعبد اهلل معهم.

نفذ الرجل كالم العامل وقرر أن يذهب لقرية أخرى.

فرتك الرجل القرية وتوجه إىل القرية الصاحلة.

ومل يعللم هلذا الرجل التائلب أن ملك امللوت يف انتظاره يف 
منتصلف الطريق فقبض ملك املوت روحله يف منتصف الطريق 

قبل أن يصل إىل القرية الصاحلة.

فأرسل اهلل له مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب.

 واختلفلت املالئكلة أهيلام يقبلض روحله: مالئكلة الرمحلة 
أم مالئكلة العلذاب فمالئكلة الرمحة تقول: إن هلذا الرجل جاء 

تائًبا ُمقباًل بقلبه عىل اهلل.

ومالئكلة العذاب تقول: إنه قتل مائلة رجل ومل يعمل خرًيا 
قط.
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فأرسل اهلل إليهم َمَلًكا يف صورة برش فقال هلم: قيسوا املسافة 
التي مات عندها هذا الرجل.

فإذا كان هذا الرجل قريًبا من القرية الصاحلة تأخذه مالئكة 
الرمحة.

وإذا كان هذا الرجل قريًبا من القرية الفاسدة فتأخذه مالئكة 
العذاب.

فأملر اهلل E األرض التي بينله وبني القرية الصاحلة 
أن تتقارب، وأن تتباعد املسافة بينه وبني القرية الفاسدة..

فقاسلوا املسلافة فكان أقرب إىل القرية الصاحلة بشرٍب واحد 
فكان من أهلها فقبضته مالئكة الرمحة ليكون من أهل اجلنة.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

حبة السيئة واملجتمع السيئ يوثر عىل سلوك اإلنسان  1- أن الصُّ
وحياتله ... ولقلد رأينا كيف أن هلذا الرجل ملا عاش يف تلك 

القرية التي انترش فيها القتل قتل تسعة وتسعني نفًسا.

2- أن املسللم مهلام فعل ملن الذنلوب واملعايص فلال ينبغي أن 
ييلأس من رمحة اهلل بل عليله أن يتوب إىل اهلل C ألن رمحة 

اهلل واسعة.

3- أن املسللم البد أن يسلأل أهل العلم حتى يدلوه عىل الطريق 
الصحيح الذي يوصله إىل اجلنة ويبعده عن النار.

4- أن اهلل يقبلل توبلة كل علاٍص وللو كان قاتلاًل إذا تلاب توبة 
صادقة.

5- أن العامل أفضل من العابد ... فقد رأينا كيف أن العابد أغلق 
بلاب التوبلة يف وجه هلذا الرجل التائب فقتلله ... وأما العامل 
فقد فتح أمامه باب األمل وأرشلده إىل أنه جيب عليه أن يرتك 
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قرية األرشار وأن يذهب إىل القرية الطيبة التي يسلكنها ُأناس 
طيبون ليعبد اهلل معهم.

6- أن املسلم إذا أخلص النية هلل فإن اهلل يكرمه وُيسخر له الكون 
.. فقلد رأينلا كيف أن اهلل أملر األرض الطيبة أن تقرتب حتى 
يكلون هذا الرجل أقلرب إليها بشلرٍب واحد لتقبضله مالئكة 

الرمحة فيكون من أهل اجلنة.

7- البد من فتح باب األمل أمام العصاة حتى يتوبوا وال يقنطوا 
من رمحة اهلل.

s s s
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قصة
الرجل الذي تجاوز اهلل عنه 

لتجاوزه عن عباد اهلل

كان هناك رجل صالح اسمه عبد الرمحن، وكان هذا الرجل 
تاجًرا مشلهوًرا، وكان حيمل قلًبا رحياًم فكان يعطف عىل الفقراء 

واملحتاجني ويقرضهم من أمواله ويصرب عليهم.

s ويف يوم من األيام طرق بابه رجل وطلب منه أن ُيقرضه 
مبلًغا من املال ليتاجر به ألنه خرس ماله كله يف التجارة.

فأعطلاه عبد الرمحن كل ملا يريد وحدد معه موعًدا لسلداد 
ين. الدَّ

s وجلاءه رجل آخر فطلب منه أن يقرضه مبلًغا ليتزوج به 
ين. فأعطاه عبد الرمحن وحدد معه موعًدا لسداد ا لدَّ

s وجاءه رجل ثالث وطلب منه أن يقرضه مبلًغا ليدفع به 
تكاليف العالج ألمه وأبيه.

ين. فأعطاه عبد الرمحن وحدد معه موعًدا لسداد الدَّ
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s وهكلذا جاءه عدد كبري ملن الناس فاقرتضوا منه وحدد 
ين. معهم موعًدا لسداد الدَّ

ين أرسلل عبلد الرمحن غلامنه  s ومللا جاء موعد سلداد الدَّ
ليجمعلوا له أمواله وأوصاهلم وصية عظيمة فقال هلم: إذا رأيتم 
رجاًل معرًسا ال يسلتطيع أن يدفع ما عليه فتجاوزوا عنه لعل اهلل 
أن يتجلاوز عنلا ... فلكان يتجاوز عن الناس فأكرمه اهلل بسلبب 

ذلك فتجاوز عنه وأدخله اجلنة.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن املسلم ينبغي أن يكون رحياًم بإخوانه املسلمني، وأن 
يسلاعدهم عىل تفريلج مههم وكرهبم إن اسلتطاع ذللك ... وله 

.C األجر والثواب عند اهلل

2- إذا اقلرتض أحلٌد منلك مااًل ومل يسلتطع أن يلرده إليك 
فتجاوز عنه وال تضيق عليه فإن اهلل يتجاوز عنك يوم القيامة.

3- إن اسلتطعت أن تعفو عمن اقرتض منك مااًل وتسلاحمه 
فاعف عنه واحتسبه عند اهلل صدقة.

4- أن رمحة اهلل واسلعة ...فبالعمل القليل الذي عمله هذا 
الرجل نال هذا األجر العظيم وجتاوز اهلل عنه.

5- إذا أنظلرت معلرًسا فأنلت يف ظلل علرش الرمحلن يوم 
القيامة، قال رسلول اهلل 0: »من أنظر معسًرا أو وضع 
لـــه؛ أظلـــه اهلل يـــوم القيامة حتت ظل عرشـــه يـــوم ال ظل إال 

ظله«.
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قصة 
الرجل الذي تصدق 

على سارق وغني وزانية

كان هناك رجل طيب القلب حيب الناس من حوله وُيلحسن 
إليهم ويكرمهم وُيغدق عليهم من ماله احلالل.

التصدق على سارق

ويف ليلة من اللياىل خرج هذا الرجل يريد أن يتصدق، فظل 
يبحلث عن رجل فقلري ليتصدق عليه حتلى رأى رجاًل من بعيد 

فنادى عليه وقال له: أهيا الرجل...

لا يلأيت كل ليللة ليلرسق  فجلاء إليله الرجلل ... وكان لصًّ
بيلوت الناس، ولكن الرجل املتصلدق ال يعرف أنه لص فأعطاه 

الصدقة.

فتعجلب الللص ملن هلذا الرجلل .. لكنله أخلذ النقلود 
وانرصف.
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ويف تللك اللحظلة كان هنلاك رجلل ثاللث قلد رأى هلذا 
الرجل الطيب وهو يتصدق عىل ذلك اللصِّ فأصبح خيرب الناس 

 

بام حدث، وشاع اخلرب يف املدينة حتى علم املتصدق بذلك فحزن 
حزًنلا شلديًدا ولكنه مع ذللك خرج يف الليللة التالية ومعه كيس 
النقلود وظلل يبحث علن فقلري حيتلاج إىل الصدقة ألنله ظن أن 

الصدقة التي دفعها باألمس مل ُتقبل.

التصدق على زانية

خلرج هذا الرجلل فوجد امرأة فنلادى عليهلا فقالت: ماذا 
تريد؟

قال: خذي هذه األموال فهي صدقة لك.

فأخذت املرأة كيس النقود وهي تتعجب وتقول يف نفسلها: 
ملن املؤكلد أن هذا الرجلل ال يعرفني ألنه للو كان يعرفني جيًدا 
ويعرف أنني امرأة سليئة وال أحد حيبني يف هذه املدينة ملا أعطاين 

هذا املال.
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وللمرة الثانية يراه أحد أهل املدينة وهو يعطي الصدقة هلذه 
املرأة فأصبح الناس يتحدثون أن هذا الرجل الطيب تصدق عىل 

امرأة سيئة ال تستحق الصدقة.

فحزن هذا الرجل للمرة الثانية عىل أنه أعطى الصدقة المرأة 
سيئة ال تستحق الصدقة ... وظنَّ أن صدقته مل ُتقبل.

التصدق على غني

وقرر أن خيرج يف الليلة الثالثة ليتصدق ... وأخذ يبحث عن 
رجلل فقلري .. وفجأة وجد رجلاًل يميش يف الشلارع فنادى عليه 

وأعطاه املال.

 وكانلت املفاجأة أن أهل املدينة أصبحلوا يتحدثون أن هذا 
الرجل الطيب أعطى صدقته لرجل غني ال يستحق الصدقة.

s حلزن هذا الرجلل الطيب وجلس يكلم نفسله ويقول: 
دفعلت الصدقة ملن ال يسلتحق ... لسلارق وامرأة سليئة ورجل 

غني ... إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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s ونلام هلذا الرجل الطيب فجاءه يف منامله من يبرشه بأن 
اهلل تقبَّلل منه صدقتله وأثابه عليها ... ثم ذكر له احلكمة العظيمة 
ملن وراء التصدق عىل هلؤالء الثالثة فقال له: أملا دفع الصدقة 
للسلارق فلعله أن يسلتعف هبا عن الرسقة ...وأما املرأة السليئة 
فلعلها أن تتوب ... وأما الرجل الغني فلعله يقلدك وُيلخرج من 

ماله ويتصدق عىل الفقراء.

s فاستيقظ هذا الرجل الطيب من نومه وهو حيمد اهلل عىل 
قبول الصدقة.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- ال تنلدم عىل فعل اخلري أبلًدا حتى وإن كنت فعلت هذا اخلري 
مع من ال يستحق.

2- كلن عىل يقني من أنك طاملا عملت هذا العمل ابتغاء مرضاة 
اهلل خالًصا لوجه اهلل فإن اهلل سلوف يتقبله منك وجيزيك عليه 

خرًيا.

3-ال تنشغل بكالم الناس فأنت تعمل العمل هلل وليس للناس.

4- أن األعلامل بالنيات فام عليك إال أن ُتلخلص العمل هلل ودع 
القبول عىل اهلل.

الصدقلة، وللو وقعلت يف غلري  قبلول  اهلل يف  5- سلعة رمحلة 
موضعها.

s s s

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 137

قصة 
القرد والتاجر

كان يف بنلي إرسائيلل رجلل يبيلع اخلملر يف إحدى السلفن 
املسافرة.

وكان رشب اخلمر يف رشيعتهم حالاًل.
وكان هذا الرجل خيلط اخلمر ويغشها باملاء.

وكان مع هذا الرجل قرد يالزمه يف كل مكان.

أخذ الرجل يبيع اخلمر املغشلوش بامللاء حتى انتهى من بيع 
اخلملر وجلس يسلرتيح قلياًل .. وإذا بالقلرد يأخذ الكيس الذي 
فيه الدنانري وصعد بالكيس يف أعىل السلفينة وفتح الكيس وأخذ 
ُيلقي ديناًرا يف البحر وديناًرا يف السفينة حتى ألقي نصف الدنانري 

يف البحر وترك النصف الباقي يف السفينة.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن اهلل سلخر القرد ليعطي لصاحبه درًسا يف األمانة فقد كان 
التاجلر ينظر إىل القرد وهلو يلقي نصف املال يف البحر ويرتك 
نصفه يف السفينة ... فكان ذلك درًسا للتاجر ألنه كان يضيف 
علىل اخلمر ما يعادهلا ماًء .. وهكلذا بنيَّ القرد لصاحبه حالل 

ماله من حرامه لعله يتذكر أو خيشى.
2- التحذيلر من كل أنواع الغش: مثل غش احلليب باملاء وغش 
البنزين باجلاز وغش اجلاز باملاء، وغري ذلك من أنواع الغش. 

وقد قال النبي 0: »من غشنا فليس منا«.
3- أن الغش يمحق الربكة.

s s s
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قصة 
خسف األرض

كان يف بني إرسائيل رجل متكرب، وكان الناس يكرهونه ألنه 
كان يعاملهم بكرب وينظر إليهم باحتقار.

ونسلى هذا الرجل أن اهلل D هنى علن الكرب واللُخيالء، 
]حئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت       :c فقلال 

.]37 :W[ ]خت    مت

وجلاء يف وصية لقامن أنه قلال البنه: ]ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    
.]18 :x[ ]ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب حب  خب

ونسلى هلذا الرجلل أن اهلل D قال يف احلديلث القديس: 
»الكربيـــاء ردائي والعظمة إزاري فمـــن نازعين واحًدا منهما 

قذفته يف النار«.

ومع ذلك كان هذا الرجل متكرًبا عىل كل من حوله.

ويف يلوم من األيام أعجبته نفسله فدخلل قرصه فلبس أمجَل 
ُحلة وأخذ يزين وجهه ويمشلط شلعره ويضع أمجل العطور، ثم 
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خلرج يميش أملام الناس خمتااًل بني قومه يتهادى يف مشليته وجير 
إزاره ملن خلفله، فغضب اهلل عليه فخسلف بله األرض كام فعل 
بقلارون من قبلله، فهو يغوص يف األرض ويندفلع من مكان إىل 

مكان أسفل األرض.

ويظلل هكذا حتى يلوم القيامة جزاًء له علىل الكرب والتعايل 
والغرور.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- الكلرب واخليلالء جريمة كلربى توبق صاحبهلا يف الدنيا 
واآلخرة.

2- ليلس من الكرب أن ُيظهر العبلد نعمة اهلل عليه بأن يكون 
نعله حسنًا، وثوبه حسنًا، خاصة إذا اقرتن ذلك بشكر اهلل ومحده، 

وقد صحت بذلك األحاديث.

3- بعض الذنوب يعجل اهلل العقوبة لصاحبها يف الدنيا قبل 
اآلخرة، كام خسف اهلل األرض هبذا املختال املتكرب.

4- إثبلات علذاب القلرب، فهلذا املخسلوف به - كلام أخرب 
الرسول 0 يضطرب يف األرض إىل يوم القيامة. 

s s s
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قصة 
الغالمان

كان الصحلايب اجلليلل عبد الرمحن بن علوف I واقًفا 
يف أرض اجلهاد يف غزوة بدر انتظاًرا لبدء اجلهاد يف سبيل اهلل ... 
وإذا بله ينظر حوله لريى من سليكون بجانبله وقت اجلهاد فرأى 

شيًئا عجيًبا ... يا ترى ما هو؟

معاذ بن عمرو ومعوذ بن العفراء

نظلر عبلد الرمحن بن عوف علن يمينه فوجلد غالًما صغرًيا 
ا  للجهاد ... نظر إىل يسلاره فوجد غالًما  واقًفلا بجواره مسلتعدًّ

آخر واقًفا بجواره ينتظر بدء اجلهاد.

ا  فحلزن عبد الرمحن بن عوف فقد كان يتمنى أن يكون واقًفَ
بني رجلني حتى يأمن عىل نفسه.

ا: يا عمِّ هل  وفجأة غمزه الغالم الذي عن يمينه وسلأله رسًّ
تعرف أبا جهل؟
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 قلال عبلد الرمحلن: نعم ولكلن ملاذا تسلأل يا ابلن أخي عن 
أيب جهل هل تريد منه شيًئا؟

قال له الغالم: لقد سلمعت أنه يسب رسول اهلل 0 
... فواهلل لئن رأيته فلن أفارقه حتى يموت هو أو أموت أنا دفاًعا 

عن رسول اهلل 0.

فتعجلب عبلد الرمحن بن علوف ... ولكنه قبلل أن يفكر يف 
ا: يا عم ...  هلذا الكالم وجلد الغالم الثاين يغمزه ويقول لله رسًّ

هل تعرف أبا جهل؟

 قلال عبد الرمحن: نعم .. ولكن ملاذا تسلأل يلا ابن أخي عن 
أيب جهل هل تريد منه شيًئا؟

قال له الغالم: لقد سلمعت أنه يسب رسول اهلل 0 
... فواهلل لئن رأيته فلن أفارقه حتى يموت هو أو أموت أنا دفاًعا 

عن رسول اهلل 0.

ففرح عبد الرمحن بن عوف هبذين الغالمني وقال يف نفسله: 
إهنام يف نظرى أفضل من رجلني من األقوياء.
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 قلال عبلد الرمحن بلن علوف: وفجلأة بلدأ اجلهلاد ورأيت 
أبا جهل يتحرك يف أرض اجلهاد يريد أن يقتل أحًدا من املسلمني 

... فقلت للغالمني: أال تريان هذا الرجل الذي يسري هناك؟

قال الغالمان: نعم.
فقال عبد الرمحن: فهذا هو أبو جهل.

ا عليه  قلال عبد الرمحن بلن عوف: فأرسع الغالملان وانقضَّ
كالصقرين فقتاله بسيفيهام ... ثم انرصفا إىل رسول اهلل 0 
ومها يف غاية الفرح والسلعادة أهنام قد قتال هذا الرجل الذي كان 

يسب رسول اهلل 0.

فدخلال علىل النبلي 0 وكل واحد منهام يقلول: أنا 
قتلته يا رسول اهلل.

فلأراد النبلي 0 أن ُيطيلب خاطلر كل واحلد منهام 
فسأهلام: هل مسحتام سيفيكام؟

فقاال: ال.
فنظر النبي 0 يف السيفني وقال: كالكام قتله.
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s فانرصف الغالمان ومها يف غاية السلعادة والرسور أهنام 
قتال رجاًل كان يسب رسول اهلل 0.

s هل تعرف اسم الغالمني؟
إهنام: معاذ بن عمرو بن اجلموح، ومعوذ ابن عفراء.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

1- شلجاعة هذين الغالمني رغم صغر سلنهام ... وهكذا يكون 
املسلم شجاًعا ألنه يعرف أنه عىل احلق.

2- أنله كللام ازداد اإليلامن واليقني يف قلب املسللم كلام ازدادت 
قوته وشجاعته يف مواجهة الباطل وأهل الباطل.

 3- حكملة النبلي 0 يف الفصلل بلني الغالملني حتلى 
ال حيزن أي واحد منهام.

s s s
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قصة 
المجاهد

كان هنلاك رجٌل أعرايب يعيش يف أرض اجلزيرة فسلمع عن 
اإلسالم وعن أخالق النبي 0 فأحب هذا الدين وأحب 
النبلي األملني 0 ُحبًّلا مَجًّا، فذهلب إىل النبي 0 

وأعلن إسالمه وهو يف غاية السعادة والرسور.

ثلم هاجلر بعلد ذللك إىل املدينلة املنلورة وجاهد ملع النبي 
.0

ويف غزوة خيرب انترص املسلمون انتصاًرا باهًرا وغنموا غنائم 
كثرية.

وأخذ النبي 0 يقسلم الغنائم بني أصحابه، وبحث 
علن هلذا الرجلل فللم جيده فلرتك نصيبله ملن الغنائم ملع أحد 

الصحابة.

فلام جاء هذا الرجل األعرايب دفعوا له الغنائم التي تركها له 
النبي 0، فقال: ما هذا؟
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قاللوا: هلذا نصيبلك ملن غنائلم خيلرب تركله للك النبلي 
.0

فحزن الرجل ومل يفرح .. وأخذ تلك الغنائم وذهب هبا إىل 
 النبي 0 فسللَّم عليه وقال له: يا رسلول اهلل ... واهلل أنا 
مل أتبعلك وأجاهد معلك من أجل هذه الغنائلم وإنام اتبعتك من 
أجلل أن أفلوز بالشلهادة يف سلبيل اهلل وأموت بسلهم يف حلقي 

فأدخل اجلنة.

فقال له النبي 0: »إن تصدق اهلل يصدقك«.

وملا جلاءت الغزوة التلي بعدها دخل هلذا الرجل الصادق 
فقاتلل مع النبي 0 بكل صلدق وإخالص حتى رُضب 

بسهم يف حلقه كام متنى فُقتل شهيًدا.

فحملله الصحابلة ودخللوا بله علىل النبلي 0 فلام 
رآه النبلي 0 قلد رضب بالسلهم يف نفلس امللكان الذي 
 أشلار إليله - يف حلقله - قال ألصحابله: »صـــدق اهلل فصدقه 

اهلل«.
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مه فصىل عليه وقال:  نه النبي 0 يف ُجبته ثم َقدَّ ثم كفَّ
»اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجًرا يف ســـبيلك فُقتل شـــهيًدا 

وأنا على ذلك شهيد«.

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

 1- أن الدنيلا ال تسلتحق أن يتنافلس املسللمون عليها فهي 
ال تسلاوي عنلد اهلل جنلاح بعوضلة ... ولقد رأينا كيلف أن هذا 
الصحايب اجلليل مل يفرح بالغنائم بل ذهب هبا إىل النبي 0 
وقلال لله: إنام اتبعتك ملن أجل أن أفوز بالشلهادة يف سلبيل اهلل 

.C

2-أن املسللم البلد أن يكلون صادًقا ملع اهلل ... ولقد رأينا 
كيلف أن هلذا الصحايب متنلى أن ينال الشلهادة بسلهم يصيبه يف 
حلقه فكان كلام أراد ... حتى قال عنه النبي 0: »صدق 

اهلل فصدقه اهلل«.

3- أن املسللم البلد أن ينشلغل بالفلوز يف اآلخلرة فيتمنى 
الشلهادة بصدق من قلبله ليفوز بالفردوس األعلىل ... وقد قال 
النبلي 0: »من ســـأل اهلل الشـــهادة بصـــدٍق؛ بلَّغه اهلل 

منازل الشهداء وإن مات على فراشه«.
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قصة 
النخلة واليتيم

كان يف زملن النبلي 0 غلالم يتيم، وكان له بسلتان 
بجلوار بسلتان رجل من األنصلار .. فأراد هذا الغلالم اليتيم أن 

يبني جداًرا فاصاًل بني بستانه وبستان الرجل األنصاري.

وبينلام كان اليتيم يبني ذلك  اجلدار الفاصل وجد نخلة هلذا 
الرجلل األنصلارى تعرتض اجللدار .. فام كان منله إال أن ذهب 
للرجل وطلب منه أن يمنحه تلك النخلة عىل سبيل اهلدية ليبني 
اجللدار من خلفها وجيعلها يف بسلتانه فرفلض الرجل األنصاري 

هذا األمر.

فطللب منه الغالم اليتيلم أن يبيع له تللك النخلة .. فرفض 
الرجل األنصاري أن يبيع له تلك النخلة.

فقال له الغالم اليتيم: إذا مل ُتعطني النخلة سأذهب وأشكوك 
إىل رسلول اهلل 0 .. فسكت الرجل ومل يرد عليه ظنًّا منه 

أن الغالم هيدده ولن يذهب إىل الرسول 0.
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فذهلب الغلالم إىل رسلول اهلل 0 وشلكا إليه ذلك 
الرجلل األنصاري، فجاء النبي 0 مع هذا الغالم وذهبا 
إىل هذا الرجل األنصاري، فلام رآمها الرجل غضب غضًبا شديًدا 

ألنه علم أن الغالم قد شكاه إىل رسول اهلل 0.

نخلة ثمنها الجنة

دخلل النبي 0 عىل الرجل األنصاري وسللَّم عليه 
فردَّ السالم عىل رسول اهلل 0.

فطللب منه النبي 0 أن يعطلي النخلة للغالم اليتيم 
.. فرفلض الرجل األنصاري، فأشلار عليله النبي 0 أن 

يبيع النخلة للغالم اليتيم .. فرفض الرجل األنصاري.

فقلال لله: »أعطـــه النخلـــة ولك بهـــا خنلـــة يف اجلنة« .. 
فرفض الرجل األنصاري.

وال يظلن أحد أن هذا الرجل األنصاري كان يريد بذلك أن 
يعلي أملر النبي 0 ولكنه كان يف تللك اللحظة غاضًبا 

ألن الغالم قد شكاه إىل رسول اهلل 0.
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وهنلا قلام الصحلايب اجلليلل أبلو الدحلداح وقلال للنبلي 
0: يلا رسلول اهلل .. أرأيلت إن اشلرتيت تللك النخلة 

وأعطيتها هلذا الغالم اليتيم فهل يكون يل نخلة يف اجلنة؟

فقال له رسول اهلل 0: »نعم«.

 L فقام أبو الدحداح وذهب إىل هذا الرجل األنصاري
وقال له: أهيا الرجل هل تعرف بستان أيب الدحداح؟

املدينلة ال يعلرف بسلتان   قلال الرجلل: نعلم .. وملن يف 
أيب الدحداح.

وكان بستان أيب الدحداح به ستامئة نخلة وبئر وبيت وحوله 
سور كبري وكان الثمر الذي فيه من أمجل ثامر املدينة.

فقال له أبو الدحداح: البستان كله لك عىل أن تعطيني تلك 
النخلة.

فوافق الرجل األنصاري عىل ذلك.

 فانطللق أبلو الدحلداح إىل رسلول اهلل 0 وقال له: 
يا رسول اهلل لقد اشرتيت النخلة وأعطيتها هلذا الغالم اليتيم.
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فتبسلم النبي 0 وهو يقول: »كم مـــن عذٍق ردَّاح 
ألبي الدحداح يف اجلنة«.

أي: كم من نخلة ُمثمرة أليب الدحداح يف اجلنة.

وعىل الفور ذهب أبو الدحداح لُيسللِّم البسلتان هلذا الرجل 
األنصاري فلام وصل إىل البسلتان سلمع صوت زوجته وأوالده 

داخل البستان فنادى عىل زوجته وقال: يا أم الدحداح.

قالت: أجل يا أبا الدحداح.
قلال: اخرجلي أنلت وأوالدك ملن البسلتان فقلد بعتله هلل 

.C
فقالت زوجته: ربح البيع يا أبا الدحداح.

فللام أرادت أن خترج هي وأوالدها من البسلتان وإذا بطفل 
صغلري من أبنلاء أيب الدحداح يلتقط ثملرة ليأكلها .. فقامت أمه 
بإخراج الثمرة من فمه وألقتها يف األرض وقالت: ساحمني يا ُبني 

.C فقد بعناه هلل

وهكذا فاز أبو الدحداح بنخيل يف اجلنة بسبب نخلة اشرتاها 
وأهداها هلذا الطفل اليتيم.
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الدروس المستفادة من القصة

1- أن املسللم البد أن يكون رحياًم بمن حوله .. وأن تزداد 
رمحتله باألطفال اليتاملى الذين أوصانا هبلم اهلل C وأوصانا 
هبم رسلول اهلل 0 وأخلرب بأن كافل اليتيم سليكون معه 

يف اجلنة.

 .. C 2- أن املسللم يغتنم أي فرصة ُتبلغله جنة الرمحن
ى بأمجل بسلتان يف املدينة  ولقلد رأينا كيلف أن أبا الدحداح ضحَّ

من أجل أن يفوز بنخلة يف اجلنة.

3- أن الزوجلة الصاحللة هلي التلي تعني زوجهلا عىل فعل 
اخللري .. ولقد رأينا كيف أن زوجلة أيب الدحداح مل تعرتض عىل 
ما فعله يف البسلتان ألهنا تعلم أن موضع سلوط يف اجلنة خرٌي من 

الدنيا وما فيها.

s s s
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قصة 
رجل من أهل الجنة

كان النبلي 0 جيلس مع أصحابله يعلمهم ويربيهم 
 ويرتقلي بأرواحهلم إىل جنلة الرمحلن التلي فيها ملا ال عني رأت 

وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش.

ويف يوم من األيام جلس النبي 0 بني أصحابه وقال 
هلم: »يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة«.

فطللع رجل ملن األنصار يتسلاقط ملاء الوضوء ملن حليته 
فدخل املسجد فصىل ثم خرج.

ويف اليلوم التلايل قلال النبي 0 ألصحابله: »يطلع 
عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة« ... فطلع نفس الرجل.

ويف اليلوم الثالث قال النبلي 0 ألصحابه: »يطلع 
عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة« .... فطلع نفس الرجل.

فلام أراد الرجل أن ينرصف تبعه عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
L وقال له:
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لقلد أغضبلُت أيب عمرو بلن العاص ... فحللف أال تدخل 
البيت ملدة ثالثة أيام...

قال الرجل األنصاري: وماذا تريد مني إذن؟

قلال عبد اهلل بلن عمرو بن العاص: هل تسلمح يل أن أكون 
معك يف بيتك ملدة ثالث لياٍل...

قال الرجل األنصاري: موافق بالطبع.

ويف كل ليللة كان عبد اهلل بن عمرو بن العاص يذهب وينام 
يف بيت الرجل األنصاري.

ويف الليللة األوىل ظل عبد اهلل يراقب الرجل األنصاري ... 
فتعجب عبد اهلل من هذا الرجل ... فهو ال يقوم ليصيل بالليل.

ولكنه كلام اسلتيقظ ذكر اهلل، ثم يظل نائاًم حتى يؤذن الفجر 
فيقوم ويصيل الفجر...

وملرت الليلة األوىل ... ويف الليللة الثانية ذهب عبد اهلل بن 
عملرو بن العلاص إىل الرجل األنصاري ... فوجلده يفعل مثلام 

فعل يف الليلة األوىل ... فال يصيل إال الفجر.
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ويف الليلة األخرية وجده عبد اهلل يفعل مثلام فعل يف الليلتني 
السابقتني.

قال عبد اهلل بن عمرو: فلام رأيته ال يصيل إال الفريضة كدت 
أن أحتقر عمله.

 وقلال عبلد اهلل للرجلل األنصلاري: إين مل يكلن بينلي وبني 
أيب غضلٌب وال هجلر، ولكنلي سلمعت رسلول اهلل 0 
يقلول ثالث ملرات: »يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة« 
فطلعلت أنت يف كل مرة ... فلأردت أن أرى ماذا تعمل ألقتدى 
بلك فلم أرك تعملل كثري عمٍل، فلام الذي بلغ بك هلذه املنزلة؟ 

 

وملا اللذي جعلل النبلي 0 يقلول عنلك إنك ملن أهل 
اجلنة؟

فقال الرجل األنصاري: هو ما رأيت غري أين ال أحسد أحًدا 
ا ألحٍد من املسلمني. وال أمحل يف قلبي غشًّ

فعللم عبلد اهلل بن عمرو أن هذا هو اللرس الذي جعل النبي 
0 يشهد هلذا الرجل بأنه من أهل اجلنة.

هذا وصىل اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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