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   ِبْسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيمِ 

، َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك احلمُد هلِل ربِ  العاملني
 َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، أَمَّا بـَْعُد:

النِ َعِم الَعِظيَمِة، َواآلالِء الَكرميِة، ال يت يـََهُبها هللُا تـََعاىل َمْن  فإنَّ ِمنَ 
نيا، قال  َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه؛ َأْن يـَُوفِ َقُهم للجلوِس يف رايِض اجلن ِة يف الدُّ

 :َفاْرتـَُعوا اجلَنَّةِ  ِبراَِيضِ  َمَرْرتُْ  ِإَذا لَ َقا اجلَنَِّة؟ راَِيضُ  َوَما: َقالُوا :
 ُالذ ِْكرِ  ِحَلق .رواه الرتمذي 

ِد ُدُروِس َهَذا الَعِظيِم؛ َقاَم ِقْسُم الَوْعِظ ِبِِْعَدا اخَليِ َولَِتْحِقيِق َهَذا 
لَِيُكوَن زَاَداً  “َفوائُد وِعرب مْن َقصِص األنِْبياء”ْوُسوِم بـاإلْصَداِر امل

وِإْرَشاداً ِِباِل وساً لِْلُمَصلِ نَي، تـَْبِصياً ِلإِلْخَوِة أَئَِمِة املساِجِد، يـُْلُقوَن ِمْنُه ُدرُ 
 ،وِمْنهاجًا لعباِدِه املْؤمنني األنْبياِء َوما َجرى مَع أقواِمهْم ممَّا يكوُن تسليةً 

َوَأْن ََيَْعَلُه ، ادَ شَ والرَّ  ةَ ايَ دَ والِ  ،ادَ دَ والسَّ  وفيقَ  التَّ عاىَل تَ  هللاَ  راجنَي ِمن
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 ّلُّ وَ  هُ نَّ ، إِ ليهِ إِ  عَ مَ تَ واسْ  أهُ رَ قَـ  نْ مَ  هِ بِ  عَ فَ نْـ يَـ  نْ ، وأَ َخاِلصًا ِلَوْجِهِه الَكِريِ  
 العَ  ب ِ رَ  هللِ  دُ مْ ، واحلَ هِ يْ لَ عَ  رُ ادِ والقَ  كَ لِ ذَ 

َ
 ني.امل

  

 إعداُد ِقسِم الَوعظِ 
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  آدمَ  ِقصةُ 

وعلى  ،والصالُة والسالُم على َمن ال نيبَّ بعَدهُ  احَلمُد هلِل َوحَدُه،
 ..عدُ بو آلِِه وَصحِبِه 

األنبياِء،  صصِ يف قَ  كثية    آايت   ظيمِ العَ  يف القرآنِ  اإلخوُة:أيُّها 
 .هُ سبحانَ  خبي   حكيم   نْ ا من لدُ ألّنَّ  ؛صصِ القَ  حسنُ هي أَ 

 الكرميةِ  ابألخالقِ  ونَ فُ صِ تَّ مُ  الَبَشِر، صفوةُ  األنبياءُ  وهؤالءِ 
على  عَ لِ طَّ يَ  نأ سلمة  ومُ  م  سلِ مُ  على كل ِ  ب  واجِ و  العظيمِة، لِ والشمائِ 

 .هِ وأخالقِ  هِ وسلوكِ  هِ هبم يف حياتِ  يَ يقتدِ لِ ؛ ميتِ سِ 
، رِ أبو الَبش،  آدمُ  َخربَهم،علينا  هللاُ  صَّ قَ  ينَ الذِ  األنبياءِ  نَ ومِ 

، هُ مالئكتَ  هُ لَ  دَ سجَ ، وأَ هِ وحِ ن رُ مِ  فيهِ  فخَ ونَ  بَِيِدِه، هللاُ  هُ الذي خلقَ 
 .هاكلَّ   األشياءِ  مساءَ أَ  هُ مَ وعلَّ 

 هللاُ  هُ لقَ الذي خَ  لذا اإلنسانِ   هللاِ  تكريِ  عندَ  قفةً وَ  فُ قِ ونَ 
، وال ب  ي أَ من غَ  هِ درتِ بقُ   ُثَّ  عليه،ه وسالمُ  هللاِ  صلواتُ  وهو آدمُ  أُم  
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 جئ ييُّوتعاىل:  هُ سبحانَ  فقالَ  هُ لَ  ابلسجودِ  املالئكةَ  رَ مَ أَ 

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 [.٣4البقرة: ] َّحت
على  هِ وتكربُِّ  بليسَ إِ  رتاضِ واعْ  مَ آلدَ  جودِ الس   صةُ قِ  اإلخوُة:أيُّها 

 ... بنا أتملها نُ سُ يَ  ربُ وعِ  فيها فوائدُ  هللاِ  مرِ أَ 
، ادِ بَّ ن عُ كان مِ   يسُ بلِ إِ   ،هُ ورفعَ  ه هللاُ مَ أكرَ  هِ بادتِ عِ  ةِ وكان لشدَّ  اجِلنِ 

 ا كانَ منوإ ،يف األصلِ  املالئكةِ  نَ مِ  ليسَ  وَ فهُ ، ع املالئكةِ مَ  لَ عِ حىت جُ 
 كان معَ   هُ ألنَّ  ؛يةِ بعِ ابلتَّ  بليسَ إِ  مرَ أَ  آلدمَ  نا ابلسجودِ ربُّ  رَ مَ ا أَ م، فلمَّ معهُ 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ قاَل َتعاىل: ،املالئكةِ 

على  ضَ واعرتَ  ،هللاِ  مرِ عن أَ  خرجَ ف، 50[الكهف:] َّمئهئ خئ
 َّلك اك يق ىق ُّ  وقاَل:وعال  لَّ الباري جَ  كمةِ حِ 

 ىن من خن حن جن يم ُّ: ىخرَ أُ  آية   يف وقالَ ، [61اإلسراء:]
  .[12األعراف:] َّىه مه جه ين
ها، عظيمِ من تَ  دَّ تعاىل ال بُ  هللاِ  أوامرَ  أنَّ  هي:و  نا فائدة  وهُ 

 االمتثالُ  لِ بَ  ُحكِمها،على  االعرتاضِ  وعدمِ  لَتنِفيِذها، واالنقيادِ 
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 أهلُ  قالَ  كَ ولذلِ وعال؛  جلَّ  هللِ  والتعظيمِ  احلب ِ  غايةِ  معَ  قُ املطلَ 
 والكرُب، احلَسُد،هو  عام    بشكل   الناسِ  هالكِ  بَ سبَ  نَّ إِ  :علمِ لا

ُُ واحلِ   .ر
ى د ّنَ وقَ والبغضاُء(،  )احلَسدُ نا بلَ قَ  األممِ  فهو داءُ  احلَسُد؛ا فأمَّ 

 زوالَ فيها احلاسُد ىن مَّ تَ ، اليت يَـ يمةِ مِ الذَّ  صلةِ اخلَ  عن هذهِ   يبُّ النَّ 
 دَ سَ حَ  يثُ حَ  ،يف املعصيةِ  َأوَقَع ِإبليسَ  يالذ ، وهوَ احملسودِ  نِ عَ  عمةِ الن ِ 
   .كريِ على التَّ  مَ آدَ 

 .عاىلوتَ  باركَ تَ  هللاِ  مرِ على أَ  ِإبليَس َتكربََّ  فإنَّ  الِكرُب؛ا وأمَّ 
؛ا وأمَّ  ُُ  .الشجرةِ  نَ ال مِ كَ عندما أَ  وحواءَ  مَ آلدَ  قعَ فهو ما وَ  احلر

 وقوعِ  بابُ سأ يَ ، هِ -اإلسالمِ  شيخُ  كما يقولُ - الثالثةُ  وهذهِ 
 .يةِ يف املعصِ  اسِ النَّ 

 فوسِ الن   إىل تزكيةِ  املبارِك، هرِ يف هذا الش   -إخواين- عَ سْ فلنَ 
 نَ مِ  الغايةِ  قيقِ وتَ  ،ميمةِ الذَّ  واألخالِق ، لوبِ القُ  ها من أمراضِ وتطهيِ 
 أَمر ربُّنا، واجتنابِ ما  علِ فِ بِ  ؛ناقوى يف حياتِ الت   صولُ حُ  وهيَ  الصومِ 

 .هللاِ  ذابِ من عَ  ويف ذلك وقاية   َجَر،زَ و ما ّنى عنه 
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َصاغراً  ليالً ذَ  هُ ردَّ فَ  هِ ملِ عَ  نسِ ِبِ  هللاُ  هُ عاقبَ  وَتَكربََّ، دَ سَ ملا حَ  فإبليسُ  
 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ُّ  :تعاىل قاَل هللاُ 
 اإلمهالَ  بَ لَ فطَ ، [1٣األعراف:] َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 رت يب ىب نب مب  زب رب  ُّ  :عليهِ  هللاُ  دَّ فرَ  نظارَ واإلِ 

ها رادَ أَ  حلكمة   كَ وذلِ ؛ [٣٨ – ٣٧احلجر: ] َّ نت مت زت
 .نياالد   ذهِ يف هَ  واالختبارُ  االبتالءُ  يَ ، وهِ  هللاُ 

 ان هذا ابملغفرةِ علينا يف شهرِ  نَّ ميَُ  نْ أَ  املنانَ  الرمحنَ  فنسأُل هللَا الكريَ 
 ك والقادرُ لذِإنَُّه َوّلُّ  وَأعوانِِه، الشياطنيِ  ر ِ ان من شَ عيذَ ويُ  ،ضوانِ والر ِ 

 .هِ وآلِ  نا ُممد  على نبي ِ  كَ وصلَّى هللاُ وسلََّم وابرَ  ،عليهِ 
 

* * * 
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  نُوح   ِقصةُ 

وعلى  ،والصالُة والسالُم على َمن ال نيبَّ بعَدهُ  ،احَلمُد هلِل َوحَدهُ 
 ..آلِِه وَصحِبِه وبعدُ 

 . مَ عن آدَ  السابقِ  منا يف اللقاءِ كلَّ تَ  اإلخوة:أيُّها 
 . وح  وهو نُ  األصغرِ  اين، أو آدمَ الثَّ  مَ نا عن آدَ يثُ حد واليومَ 
 إىل أهلِ  لَ رسِ أُ  رسول   لُ و  ل هو أَ ، بَ سلِ الر   نَ مِ  زمِ وّل العَ ن أُ وهو مِ 

كانوا على   آدَم، بعدَ  قرون   عشرةَ  الناسُ  ثَ مكَ  بعَد َأنْ  األرضِ 
 . هللاِ  وا غيَ بدُ وعَ  الش رُك، فيهمُ  رَ هَ حىت ظَ  والت وحيِد، اإلسالمِ 
 راً ، سِ اً ّنار  و ليالً  هُ دعو قومَ يَ  ذَ ، أخَ  وحاً نُ  هللاُ  ثَ عَ ا بَـ فلم  

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  ُّ ، قاَل َتعاىل: هراً وجَ 

 فيهم ألفَ  ثَ ومكَ ، [٣ – 2نوح: ] َّ ىك مك لك اك
ُِ  نَ مِ  إال القليلُ  هُ بعْ تَّ ومل يَـ  ،ني عاماً إال مخسِ  سنة   مل  هُ نَّ حىت إِ ، األشخا
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يف  هُ صتَ قِ  هللاُ  وقد قصَّ ،  هللاِ  بيدِ  الدايةَ  ألنَّ  ؛هِ بنِ ا هدايةَ  عْ ستطِ يَ  
 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّ : فقالَ  القرآنِ 

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

 جخ مح  جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب

 مض خض  حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ

 [.4٣ – 42هود: ] َّ حط

بنا  حري   وعرباً  دروساً  هِ مع ابنِ  وح  نُ  يف قصةِ إنَّ  اإلخوُة:أيُّها 
 :هالُ أتمُّ 

 هُ تْ أدركَ  حيثُ  ،الطوفانِ  منَ  هِ بدِ كَ   ةَ لذَ وفِ  هُ ابنَ  ذَ نقِ يُ  أنْ  وح  نُ  أرادَ 
 ، وُيستفاُد من ذِلَك دروس  وِعرب  جليلة ، منها:هِ على ابنِ  األبِ  ةُ فقَ شَ 

أيُّها  فْ الِ لذا ال تُ ، فطرية   هم ُمبة  ألوالدِ  ينِ الوالدَ  ُمبةَ  أنَّ  أواًل:
فال  وَترتِك الرعايَة الالزمَة لذِه احملبِة؛ ،الفطرةَ  هذهِ  ها األمُّ تُ وأيَـّ  ،األبُ 

 هم يف الدينِ ما ينفعُ  حنوَ  كَ وابنتَ  كَ ابنَ  رشدْ وال تُ  حْ نصَ وال تَ  هْ وج ِ تُ 
 ،النصيحةِ  عن واجبِ  سُ تقاعَ أو يَ  سُ أَ يقد يَ  اآلابءِ  عضُ بَ و والدنيا، 
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 بغالفِ  ةً فَ مغلَّ  ةُ صيحالن تكونَ  أنْ  َيبُ  ولكنْ  فاِدح ، أ  وهذا خط
َما َكاَن الر ِْفُق ) :النَّيبِ   فقد قالوالش دِة،  ال ابلعنفِ  والرمحِة، احلب ِ 

رواه ابن  (يف َشْيء  ِإالَّ َزانَُه َواَل َكاَن اْلُفْحُش يف َشْيء  قط إال شانه
 حبان.

 مب ُّ :يقوُل هللُا تعاىل عن ابِن نوح  ، خيمة  وَ  العقوقِ  نَتيجةُ  اثنياً:

أنه لن  هُ رَ ذَّ أابه حَ  نَّ أَ  عَ مَ ، َّ هت مت خت حت جت هب
 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ُّ :هُ وال غيُ  بلَ ال جَ يَنفَعُه 

 عندَ  ي اإلنسانَ نج ِ ، فالذي يُ الطوفانِ  أنَُّه َغرَِق يف والنتيجةُ  ،َّ مس
عن  نوح  قاَل هللُا لِ  لذلكَ  ؛الصالُ  والعملُ  وتعاىل هو اإلميانُ  كَ تبارَ  هللاِ 
 .[46هود: ] َّ جنحن يم ىم مم  ُّ : هِ ابنِ 

، قاَل الصالُ  هو التقوى والعملُ  هللاِ  عندَ  يقيُّ احلقِ  فاضلِ التَّ  يزانُ فمِ 
وإن   ،[1٣احلجرات:] َّ يترث ىت نت مت زتُّ َتعاىل:
 شيةِ العَ  وميزانُ  ،دِ والولَ  سبِ الن   هم يف الدنيا ميزانُ عندَ  الناسُ  كانَ 
هو  احلقيقيَّ  امليزانَ  نَّ  أإال أحواِلم، ون هبا يف غالبِ ، يتفاضلُ ىَن والغِ 
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 مظ حط مض خض حض  ُّ  :لذا قاَل هللاُ  ورسوِلِه، هللاِ  طاعةِ  ميزانُ  

، وقاَل [101املؤمنون:] َّحف جف مغ جغ مع جع

 .[٨9الشعراء:] َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ   َتعاىل:

ِإنَُّه َوّلُّ  ،السليمَ  والقلبَ  ،الصالَ  والعملَ  ،النافعَ  فنسأُل هللَا العلمَ 
وعلى آلِِه  نا ُممد  على نبي ِ  كَ وصلَّى هللُا وسلََّم وابرَ  ،عليهِ  رُ لقادوا ذلكَ 

 .مَ وَصحِبِه وسلَّ 
 

* * * 
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  ِإبراهيمَ  ِقصةُ 

 
على َمن ال نيبَّ بعَدُه، وعلى آلِِه  والصالُة والسالمُ  احلمُد هللِ 
 . وَصحِبِه وبعدُ 

 نَ مِ  زمِ وّل العَ أُ  نالثاين مِ  الرسولِ  َحديثُنا اليوَم عنِ  :خوةُ أيُّها اإل
عليِه الصالُة والسالُم الذي قاَل هللاُ  إبراهيمُ  و أبو األنبياءِ وهُ  الرسلِ 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ   عنُه:
  ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ
 [.121 - 120النحل: ] َّ يئ

عليِه الصالُة  إبراهيمَ  هُ خليلَ  هِ بِ  لَ ضَّ ا فَ تعاىل عمَّ  ربُ يُ  اآليةِ  يف هذهِ 
 . لةِ الكامَ  بِ ، واملناقِ العاليةِ  ن الفضائلِ مِ  هِ بِ  هُ خصَّ و  ،مُ والسال

إمامًا صاحلًا جامعاً  :أي ،(مي خي حي جي) :أوالً  فقالَ 
 .يف اخليِ  راغب   كلُّ   بهِ  يَ قتدِ ليَ  ؛اخليِ  صالِ خلِ 

 .وال ّنياً أمراً  ي لهُ عصِ فال يَ  هِ ب ِ مطيعاً لرَ  :أي (ىي) كانَ   هُ أن   :واثنياً 
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 ٰى ٰر) ،واهُ ا سِ ضًا عمَّ عرِ مُ  على هللاِ  الً قبمُ  :أي (ٰذ) :واثلثاً  
 هِ وأهلِ  الشركِ  منَ  بريء  و بل هُ  ،األحوالِ  نَ مِ  ِبال   ( ٍّ ٌّ
 .ينَ املوحدِ  مامُ إِ  فهوُ 

 الظاهرةِ  تعاىل عليهِ  هللاِ  مِ عُ ألنْـ  (ِّ ُّ) :ورابعاً 
 . أتَّ ِقيام   ها عليِه السالمُ كرِ شُ بِ  امَ فقَ والباِطَنِة، 
 هللاَ  أنَّ   براهيمَ إِ  الفاضلِة يف لِ صااخل هِ هذ ت نتيجةَ فكانَ 

عليِه السالُم  هُ ألنَّ ؛ هِ تِ لَّ وخُ  هِ لرسالتِ  هُ أي: اصطفا (زئ رئ)
 هِ لغيِ  بقَ فلم يَ  ،هُ قلبَ  هللاِ  بُّ حُ  شيء ، فَتخلَّلَ  من كل ِ  كثرَ أَ  هللاَ  بَّ أحَ 

إىل  وهداهُ  ،محنِ الر  خليلَ  ، فكانَ ة  لَّ بُُ  ةً لَّ خُ  ه هللاُ لَ فبادَ  ،هِ يف قلبِ  مكان  
 .اإلسالمُ  وَ هُ  يالذ ،ستقيم  مُ  صراطِ 

أن   ُممداً  هُ رسولَ  رَ أمَ  هِ عزَّ وَجلَّ يف كتابِ  هللاَ إنَّ  اإلخوُة:أيُّها 
 نث مث زث رث يت  ُّ : فقاَل َتعاىل  ،حنيفاً  إبراهيمَ  لةَ مِ  عَ بِ ت  يَـ 
، [12٣النحل:] َّ لك اك  يق ىق ىفيف يث ىث

، قاَل هُ عَ والذين آمنوا مَ   يمَ راهِ ى ِببسَّ تأَ نَ  نْ أَ  هِ تابِ ان يف كِ رَ مَ وأَ 



 فوائد وعرب من قصص األنبياء 15 

 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ُّ  َتعاىل:

 .[4املمتحنة: ]

 الكريِ  يب ِ هذا النَّ  ياةِ يف حَ  دوةِ والقُ  سوةِ األُ ب ِ وانِ ن جَ فمِ  وعليهِ 
  ب  بَ  يَ لِ ابتُ  فقدِ ، على االبتالءِ  ربِ الصَّ  بُ عليِه السالُم، جانِ  براهيمَ إِ 

 هِ على دعوتِ  رَبَ ذلك صَ  عَ مَ وَ  األصناِم، عبدُ يَ  انَ وك رُ وهو آزَ  َكافر ،
 خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ يي  ُّ  أبيِه:وعلى أذى 
 ابلرجمِ  هُ دَ هدَّ ، ف[46مري:] َّ خت حت هبجت مب
 . ردِ والطَّ 

 صرَبَ  وَمع ذلكَ  ،بَ والكواكِ  عبدون النجومَ يَ  بقوم   إبراهيمُ  يَ وابتلِ 
 . أذاهمعلى  ربَ وصَ  ،وحيدِ التَّ  قيدةِ م إىل عَ على دعوتِ 

 مْ فلَ  ،نوَ ـمفيها الظالِ  ُمَؤجََّجة  ألقاهُ  يف انر   َبْن أُلِقيَ  إبراهيمُ  يَ وابتلِ 
  .(الوكيلُ  عمَ ونِ  هللاُ  :)حسُبناقالَ  أنْ  دْ زِ يَ 

  :هِ قولِ بِ  الءَ هذا البَ  هللاُ  فَ صَ ووَ ، إمساعيلَ  هِ دِ ولَ  بحِ ذَ بِ  إبراهيمُ  يَ لِ وابتُ 
 .[106الصافات:] َّ خي حي  جي يه ىه  ُّ 

 هِ ربِ على صَ  تيجةُ الن   فماذا كانتِ  ونـَفََّذ، هللاِ  ألمرِ  إبراهيمُ  مَ ستسلَ وا
  االبتالءاِت؟على هذه 
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 وكانَ  ،اً نبي   وصارَ  هُ ظَ وحفِ  ،الذبحِ  نَ مِ  إمساعيلَ  هُ دَ ولَ  ى هللاُ أواًل: َنَّ  
 . نا ُممد  ه نبيُّ يتِ ر ِ ن ذُ مِ 

 . هو إسحاقُ و  رَ آخَ  بغالم   هُ شرَّ اثنياً: بَ 
، هِ يدِ وتوحِ  هِ عوتِ دَ  والص دِق يف ابإلحسانِ  يف القرآنِ  هُ لَ  هدَ شَ  اثلثاً:

 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خي ُّ :قاَل َتعاىل

 .[41مري: ]
نا يف صالتِ  هُ ذكرُ وحنن نَ  اآلِخرِيَن،يف  سناً حَ  كراً له ذِ  رابعاً: َجَعلَ 

 األضحى، وحننُ  يف عيدِ  عام   ه يف كل ِ ونذكرُ  للتشهِد،نا لسْ إذا جَ 
عليِه الصالُة  أبينا إبراهيمَ  نةِ سُ  ضاحياألَ  بحِ بذَ  إىل هللاِ  بُ تقرَّ نَ 

  .والسالمُ 
 واحَلمُد هلِل ربِ  العاملنيَ 

 

* * * 
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  أيوبَ  صةُ قِ 

 األنبياءِ  احَلمُد هلِل ربِ  العاملنَِي والصالُة والسالُم على أشرفِ 
  بعُد:، و نيَ وعلى آلِِه وَصحِبِه أمجعِ  مد  نا ُمُ نبي ِ  لنيَ واملرسَ 

 صةً قِ  الكريِ  رآنِ القُ  صِ صَ ن قَ مِ  تناولُ نَ  الليلةِ  يف هذهِ  :أيُّها اإلخوةُ 
اله تَ ابْـ عليِه السالُم  هو أيوبُ  ،ربِ الصَّ  ايةَ غَ  ور  بُ صَ  ظيم  عَ  يب   نَ لِ  ظيمةً عَ 

:  األنبياءِ  ورةِ صابًرا، قاَل هللُا تعاىل يف سُ  هُ جدَ وتعاىل فوَ  هُ سبحانَ  هللاُ 
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .[٨4-٨٣األنبياء: ] َّمب زب
 هِ ومالِ  هِ يف بدنِ  ر  رَ ضَ  ؛اجلهاتِ  يعِ ن مجَ مِ  كانَ   هُ سَّ الذي مَ  َررُ والضَّ 

، احدة  وَ  هة  يف جِ  نْ كُ تمل و  البالءِ  أصنافُ  ت على أيوبَ عَ ، اجتمَ هِ وأهلِ 
 .ايدً شد يكونُ ه فإنَّ  على اإلنسانِ  عَ وَّ نَـ إذا تَـ  والبالءُ 
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 حبانَّ  ابنُ  ما رواهُ  دَ رَ ما وَ  صحُّ : وأَ هللاُ  هُ مِحَ رَ  جر  حَ  ابنُ  قالَ  
عليِه - : "أن أيوبَ  ن أنس  عَ  الزهري ِ  نِ عَ  احلاكمُ  هُ حَ وصح  

 ضَّ انفَ ولذلك "، نةً سَ  شرةَ عَ  ثالثَ  هِ الئِ يف بَ  ثَ بِ ي فلَ لِ ابتُ  -السالمُ 
 تِ حَ يَّ قَ تَـ ف، لدي   جِ  رض  بَ  يبَ صِ أُ  دْ قَ ، فَـ البالءِ  ببِ سَ نه بِ عَ  الناسُ 

، اسُ عنه الن   دَ عَ ، وابتَـ ريهةً كَ   ، والرائحةُ ُمنَـفِ راً  رُ املنظَ  ارَ ، وصَ راحاتُ اجلَ 
 .د  حَ أَ  منهُ  بُ قرتِ ال يَ ف، ليهِ إِ  وا اجللوسَ طيقُ ومل يُ 

، سديةِ اجلَ  ط يف اآلالمِ قَ فَـ  نْ كُ عليِه السالُم مل يَ  يوبَ أَ  ابتالءُ  ن:إذ
 هُ : "فرفضَ أنس   ال، قَ نهُ عَ  الناسِ  يف ابتعادِ  لُ مثَّ تَ تَـ  ية  نفسِ  بل آالم  
" يعين روحانِ ويَ  ليهِ إِ  غدوانِ كاان يَ   هِ ن إخوانِ مِ  نيِ إال رجلَ  والبعيدُ  القريبُ 

 األايمِ  نَ مِ  وم  يف يَ  رِ مها لآلخَ : "أحدُ ، فقالَ واإلعانةِ  واملساعدةِ  دمةِ للخِ 
 عَ مِ فسَ  ،"الءِ هذا البَ  نهُ عَ  فَ شَ كَ  لَ ظيًما، وإالنًبا عَ ذَ  يوبُ أَ  بَ ذنَ أَ  دْ لقَ 

 .زانً حُ  ادَ فازدَ  كَ لِ ذَ  أيوبُ 
 :ن ذلكَ مِ و  :وكثية   ة  دَ تعد ِ مُ  دُ وائِ فَ  يوبَ أَ  صةِ يف قِ  :أيُّها اإلخوةُ  
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 بُ الذي َيَِ  العظيمُ  الكريُ  يبُّ ؛ هذا النَّ على أيوبَ  هللاِ  ثناءُ  أواًل: 
 هبا. قتديَ ي نَ كَ لنا؛ لِ  ها هللاً اليت ذكرَ  هُ يتَ وسِ  هُ صتَ قِ  فَ عرِ نَ  نْ أَ 

 َّحي جي يهُّ يوبَ أَ  ربِ على صَ  ثناُؤُه جلَّ وعال :اثنياً 
 الء  بَ بِ  نيَ املؤمنِ  دُ حَ أَ  يَ لِ ما ابتُ ، وكلَّ الءِ يف البَ  ربِ الص   يةُ مهَ ، وأَ [44ُ: ]
، ية  عصِ ستَ مُ  بمراض   يهم هللاُ لِ بتَ يَ  الناسِ  نَ كم مِ و ، أيوبَ  صربَ  رَ ذكَّ تَ 
 أنْ  عليهِ ، ومثل هذا هاالجِ عن عِ  األطباءُ  جزَ ، وعَ نوات  سَ  نهاعاين مِ يُ 
، ضرعِ ، والت  تالءِ يف االبَ  املثلِ  بَ ضرِ عليِه السالُم مَ  أيوبَ  ذكرَ تَ يَـ 

،  البالءِ  بعدَ  والرخاءِ  عمةِ الن ِ  ، وحصولِ دةِ الش   بعدَ  ، والفرجِ عاءِ والد  
 .أيوبَ  : صربُ قالُ لذا يُ 

قاَل هللاُ  عبوِديةِ بوصِف الالسالُم عليه  على أيوبَ  الثناءُ  اثلثا:
ن ت عَ إذا قيلَ  َّلل ِِ  العبوديةُ  ، وهذهِ َّٰذ يي ىي ميُّعنه: 

ي ، بل هِ هِ بتِ رتَ ن مَ نزياًل مِ تَ  تْ ليسَ  هللاِ  من عبادِ  بد  أو عَ  يب   أو نَ  خص  شَ 
 .رةِ نيا واآلخِ يف الد   فعة  رِ 

 فعلُ يَ  هُ وأنَّ  ،ىل هللاِ إ اً اعجَّ رَ  اابً و  أَ  هِ ونِ كَ بِ  يوبَ على أَ  الثناءُ  :رابعاً 
 ي.املعاصِ  رتكُ ويَ  الطاعاتِ 
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 أيوبَ  نَّ هم ضًرا وال نفًعا، وأَ نفسِ ألَ  كونَ لِ ال ميَ  األنبياءَ  أنَّ  :خامساُ  

 لو كانَ ، ف[41ُ:] ﴾من خن حن﴿عليِه السالُم قال: 
ال  ، لكنْ هِ فسِ ن نَ عَ  يوبُ أَ  فعَ دَ لَ  رَ رَ هم الضَّ نفسِ عن أَ  ونَ دفعُ يَ  األنبياءُ 

  .كَ لِ ون ذَ كُ لِ ميَ 
 وأمهيةُ ، دائدِ الشَّ  عندَ  إليهِ  ، والفزعُ إىل هللاِ  اللجوءِ  دقُ صِ  :سادساً 

 َّىي مي خي حي جي يهُّبنَي يديِه،  التضرعِ 
 .[٨٣األنبياء: ]

 رَّ الضُّ  ضافَ أَ  يوبَ أَ  نَّ ا، ألَ سباهبِ إىل أَ  شياءِ األَ  ةِ ضافَ إِ  جوازُ  :سابعاً 

 .الءِ البَ  بُ بَ و سَ هُ  هُ ألن   ،﴾من خن حن﴿ إىل الشيطانِ 
 إىل هللاِ  لَ سَّ وَ تَـ  أيوبَ  ؛ ألنَّ بدِ العَ  ِبالِ  إىل هللاِ  وسلِ التَّ  وازُ جَ  :ناً اثم

موسى  قولِ  ثلُ مِ وذلك ، هِ بِ  لَ زَ الذي نَـ  رَّ كا الضُّ ، وشَ هِ يبتِ وبصِ  هِ ِبالِ 

القصص: ]  َّىث نث مث زث رث يت ىت نتُّعليِه السالُم: 
 إّلَّ  هُ سوقُ تَ  الذي خيِ لل ر  قِ فتَ ، ومُ ب ِ اي رَ  إليكِ  عين: أان ُمتاج  ، ي[24



 فوائد وعرب من قصص األنبياء 21 

 من السؤالِ  بلغُ أَ  ابحلالِ  ؤالُ ، والسُّ هِ الِ نه ِِب مِ  ّل، وهذا سؤال   هُ رُ س ِ يَ وتُـ 
 .املقالِ  سانِ لِ بِ 

 اغفرْ  : اي غفورُ ولِ ، كقَ هِ مسائِ بَ  إىل هللاِ  لُ وسُّ : الت  لِ وسُّ الت   ومن أنواعِ 
 .ينارمحْ  حيمُ ّل، اي رَ 

صلى هللا عليه لنيب وكان من دعاء ا، هِ بصفاتِ  إىل هللاِ  لُ أو التوسُّ 
 (.يثُ غِ ستَ أَ  كَ رمحتِ بِ  ومُ يُّ اي قَـ  يُّ اي حَ ) وسلم

ا مَ كَ   مد  على ُمُ  ل ِ صَ  مَّ اللهُ مثل: ، هِ بفعالِ  إىل هللاِ   لُ أو التوسُّ 
 .يمَ براهِ على إِ  يتَ لَّ صَ 

بدعاِء   مرَ عُ  لِ وسُّ ، كتَ الِ الص   جلِ الر   عاءِ دُ بِ  إىل هللاِ  لُ وسُّ أو الت  
 .عم النيبِ  صلى هللا عليه وسلم العباسِ 

 ىل مل خلُّقال تعاىل:  ابإلميانِ  إىل هللاِ  لُ أو التوسُّ 
آل ] َّجنحن يم ىم مم خم حم جم يل

 .[16عمران:
 يف الغارِ  ةِ الثَ الث   صةِ قِ  ثلُ ، مِ الِ الصَّ  لِ ابلعمَ  إىل اَّلل ِ  لُ التوسُّ كذلك و 

 .خرةُ الص   ليهمُ عَ  تْ قَ انطبَـ  الذينِ 
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 كِ رَ ودَ  ،الءِ البَ  دِ هْ ن جَ نا مِ يَ عافِ يُ  سىن أنْ احلُ  هِ ئِ  بمسافنسأُل هللاَ  
 نا ُممد  على نبي ِ  ى هللاُ وصلَّ  ،عداءِ األَ  ةِ اتَ وشَ  ،ضاءِ القَ  وءِ وسُ  ،الشقاءِ 

  .مَ وسلَّ  هِ وصحبِ  هِ وآلِ 
 

* * * 
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 يُوُنَس  ِقصةُ 

حِبِه وعلى آلِِه وصَ  هللاِ  والصالُة والسالُم على رسولِ  هللِ  احلمدُ 
 :وبعدُ  مَ وسلَّ 

 ؛نيَ واملرسلِ  األنبياءِ  صَ صَ قَ  ظيمِ العَ  علينا يف القرآنِ  هللاُ  صَّ د قَ قَ فلَ 
 ميانِ إلِ  وَتقِويةً ،  يب ِ النَّ  ؤادِ فُ ل تَثِبيتاً  والِعرَبَ، روسَ منها الد   ذَ أخُ نَ لِ 

 جغ مع جع  ُّ : قاَل َتعاىَل  ،ى لمكرَ وذِ  ةً وعظِ ومَ  املؤِمِننَي،
 لك خك حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ
 خم حم جم هل مل خل  حل جل مك
 .[111يوسف: ] َّ مم

يف  هللُا ِقصَتهُ  رَ كَ وقد ذَ  ، ونسُ يُ  هللاِ  يبُّ نَ  الر ُسِل: ؤالءِ ن هَ ومِ 
 مك لك اك يق ىق ُّ : قاَل َتعاىل اآلايِت، نَ مِ  عدد  
 ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك
 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين
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         َّ مب خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ

 .[٨٨-٨٧األنبياء]
  :ظيمةِ العَ  قصةِ الِ  ن هذهِ مِ  رَب  وعِ  ُدروس  وهناك 

 ستجيبُ يَ  هللاَ  نَّ فإ ،عزَّ وَجلَّ  هِ ب ِ رَ بِ  الظنَّ  العبدُ  نَ سِ يُ  أنْ  أواًل:
عنه  هللاُ  فَ شَ كَ   إليِه، أَ والتجَ  هُ بَّ ملا دعا رَ  ونسَ يُ  نَّ فإِ  ،نِ املؤمِ  هِ عبدِ  عاءَ دُ 

، َّ مئهئ خئ  حئ جئ يي  ُّ  :قاَل َتعاىل الُغم َة، هذهِ 

 الكربِ  نَ مِ  َّخب حب جب ُّ : قاَل هللاُ ث

َدْعَوُة ِذي النُّوِن ِإْذ ):  َقاَل َرُسوُل هللاِ  ،الءِ ن البَ م مِ هبِ  لُّ ا يَِ أو مم  
َدَعا َوُهَو يف َبْطِن احلُوِت: اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإين ِ ُكْنُت ِمَن 

ُ ل  ُمْسلِ الظَّاِلِمنَي، َفِإنَُّه ملَْ َيدُْع هِبَا َرجُ  م  يف َشْيء  َقطُّ ِإالَّ اْسَتَجاَب اَّللَّ

 مخ  جخ مح جح مج حج ُّ ، قاَل َتعاىل:َلُه(

 .[62النمل:] َّجس
 ، قاَل َتعاىل:سراً يُ  سرِ العُ  عَ مَ  وأن   ،بِ رْ الكَ  عَ مَ  جَ رَ الفَ  نَّ أَ  اثنياً:

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم امُّ
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 الثُ الث   لماتُ : الظُّ رونَ قال املفس ِ  ،َّني مي زي
 طنِ بَ  لمةُ وظُ  الليلِ  لمةُ وظُ  حرِ البَ  لمةُ : ظُ ونسَ ها يُ فيِ  ى هللاُ لقَ اليت أَ 

يف   حُ ب ِ سَ يُ  انَ فكَ  ،جاةُ النَّ  هِ الذي بِ  اءَ الدع هللاُ  هُ مَ لََ أَ  ُثَّ  ،احلوتِ 
 .(الظاملنيَ  نَ مِ   كنتُ ين  ك إِ سبحانَ  إال أنتَ  ال إلهَ ـ )ب لماتِ الظ  

 هُ لَ  سبيحِ الت   ثرةَ وكَ  قوى هللاِ تَ  نَّ أَ وهو  :اثلثاً  رساً عطينا دَ وهذا يُ  
 يب  وعَ  قص  نَ  ل ِ عن كُ  هُ سبحانَ  هِ هَ نزيِ وتَ  ل األلوهيةِ اِ مَ كَ بِ  واإِلقراَر َّللَّ 

يف  بدِ العَ  ناةُ  هِ كل ِ   يف ذلكَ ا؛ هنايتِ وجِ  النفسِ  لمِ بظُ  ، واالعرتافَ ة  وآفَ 
 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّ  :قاَل هللاُ  واآلخرِة،نيا الد  

 .[144-14٣افات الص]      َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ

على  احلوتُ  هُ فَ ا قذَ ـم  ل ونسَ يُ  فإنَّ ، هِ بدِ عَ تعاىل بِ  هللاِ  لطفُ  :رابعاً 
وال  بظلِ ها، هُ ظلُّ تُ  اليقطنِي، جرةَ شَ  هُ لَ  هللاُ  تَ نبَ ، أَ ريض  مَ  وَ وهُ  الشاطئِ 

،عليها  طُ سقُ يَ    .هِ ر ِ وبِ  هِ بِ  هِ طفِ ن لُ وهذا مِ  ُذابب 
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 مع جع مظ  ُّ  :قاَل َتعاىل َقُة،املطلَ اىل تع هللاِ  درةُ قُ  :خامساً  
هو ، ف[٨2يس: ] َّحق مف خف حف جف مغ جغ

 َعظماً. هُ لَ  مَ هشِ وال يَ  حلماً  لُيونسَ  كلَ ال يَ  أنْ  احلوتَ  رَ مَ أَ  هُ سبحانَ 

وعلى  مد  نا ُمُ وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبي ِ  ،واحَلمُد هلِل ربِ  العاملنيَ 
 .نيَ آلِِه وَصحِبِه أمجعِ 

 

* * * 
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  موَسى قصةُ 

 
وعلى  ،والصالُة والسالُم على َمن ال نيبَّ بعَدهُ  ،احَلمُد هلِل َوحَدهُ   

 ..آلِِه وَصحِبِه وبعدُ 
بين  أنبياءِ  من أعظمِ  َحديثُنا اليوَم عن نيب    األفاضُل: أيُّها اإلخوةُ 

، ى عليِه السالمُ وسَ مُ  هللاِ  ، إنه كليمُ كثياً يف القرآنِ   هُ كرُ ذِ  ، جاءَ سرائيلَ إ
 ىل مل خل ُّ   تعاىل: قاَل هللاُ  فاهُ ا واصطَ ي  نَِ  هللاُ  هُ بَ قرَّ 

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل
 .[144األعراف:] َّمن

 ؛هِ مانِ يف زَ  مِ األمَ  أفضلُ  هُ تُ م  ، وأُ سلِ الر   نَ مِ  زمِ  العَ وّل أَ  دُ أحَ  وهوَ  
 جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ عاىل:قاَل هللُا تَ 

م انوا هُ م وكيف زماّنِ  :أي، [4٧البقرة:] َّمغ جغ مع

يِن السَّماِوي ِ أ وُهو  َعدو ا ظاملاً  عليهم هللاُ  طَ لَّ سَ وقد  ،صحاَب الدِ 
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 بُ والسبَ ؛ فال يقتُـُلُهن   همءَ نسا ييِ حْ ستَ هم ويَ ءَ أبنا يذبحُ وكان  ،فرعونُ  
 زوالُ  يكونُ سَ  سرائيلَ إن بين المًا مِ غُ  نَّ أَ  ى يف املنامِ أَ أو رَ  عَ مسِ  هُ أنَّ 

 ى وسَ مُ  دَ لِ ا وُ فلمَّ  لمانِ الغِ  تلِ قَ بِ  كَ ذلِ لِ  تاطَ فاح ،ديهِ على يَ  هِ ملكِ 
 ا قاَل َتعاىل:ّنَ طمأَ  هللاَ  ، ولكنَّ ونَ حُ الذابَّ  هُ يخذَ  أنْ  عليهِ  هُ ت أمُّ خافَ 

 مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من  ُّ 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي

 .[٧القصص:]          َّزئ

عزَّ  هللاَ  ولكنَّ  ،األعنيِ  عنِ  فيهِ يُ  َشيء  على  افَ إذا خَ  اإلنسانُ و 
 نَّ وأَ  الَيم ِ يف  يهِ لقِ وتُ  ،شبياً خَ  صندوقاً  هُ لَ  عَ صنَ ن تَ ى أَ وسَ مُ  مَّ أُ  مَ وَجلَّ ألَ 

 ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذُّ، كَ لِ يف ذَ  هللاِ  ِبذنِ  هُ ناتَ 

ها، ملِ شَ بِ  هُ لَ شَ  هللاُ  عَ ، ومجََ هِ م ِ إىل أُ  كَ ذلِ  ى بعدَ وسَ مُ  وعادَ  ،َِّّ
 نَّ ى حىت إِ وسَ وعلى مُ  عليهِ  قُ نفِ يُ  فكانَ  رعونَ فِ  رعايةِ ها بِ ندَ  عِ رّبَّ وتَ 

 . فرعونَ  وسى ابنُ ون مُ قولُ وا يَ كانُ   مصرَ  أهلَ 
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 ب ِ الر   رِ ظَ نَ  عزَّ وَجلَّ وتتَ  هللاِ  فظِ ى يف حِ وسَ  مُ رّبَّ وهكذا تَ 
إال وقد  إىل حال   ن حال  مِ  لُ نتقِ وال يَ  ،وتعاىل هُ سبحانَ  الرحيمِ  الرمحنِ 

  .دبيِ الت أحسنَ  فيهِ  له هللاُ  َدبَـّرَ 
 اً مفيدًة منها:عطينا دروساً وعرب تُ  القصةُ  هذهِ  اإلخوُة:أيُّها 
 يعِ يف مجَ  ةِ لبيَّ القَ  باداتِ العِ  مِ عظَ ن أَ مِ  على هللاِ  التوكلَ  أنَّ  أواًل:

 اعتمادِ  دقُ صِ  وَ هُ  لُ وكُّ وسى، فالتَّ مُ  أم ِ  لِ وكُّ يف تَ  كَ ذلِ  حُ لمَ ، نَ مورِ األُ 
 مورِ ن أُ مِ  املضار ِ  فعِ ودَ  املصالِ  لبِ يف جَ وَجلَّ  عزَّ  على هللاِ  لبِ القَ 

 ؛هُ إميانَ  قَ ق ِ يُ  وأنْ  ،ها إىل هللاِ كلَّ   هُ أمورَ  العبدُ  لَ كِ يَ  وأنْ  ،الدنيا واآلخرةِ 
 هُ سبحانَ  هللاُ إال  عُ نفَ وال يَ  رُّ ضُ وال يَ  نعُ ي وال ميَ عطِ يُ يَعتقَد أنَُّه ال  بنْ 

اليت  من أقوى األسبابِ  )التوكلُ  :هللاُ  هُ مِحَ م رَ ابن القي ِ  وتعاىل، قالَ 
، (مدواّنِ هم وعُ لمِ وظُ  ى اخللقِ ذَ ن أَ مِ  طيقُ ما ال يُ  بدُ هبا العَ  عُ دفَ يَ 

 الدينَ  ، فإنَّ الثاين اإلانبةُ  صفُ والن ِ  ،ينِ الد ِ  صفُ نِ  وكلُ التَّ ) :وقالَ 
 (.بادةُ هي العِ  :واإلانبةُ  ،استعانة   وكلُ فالت   ،ة  بادَ وعِ  ة  استعانَ 
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،  شاءُ ما يَ  لُ فعَ يَ  هللاَ  نَّ وأَ  َشيء ،ها بُ غلِ ال يَ  انفذة   هللاِ  إرادةَ  نياً: أنَّ اث 
وا مسَُ وا أو رَ طُ طَّ مهما خَ  البشرَ  نَّ وأَ  ،هِ كمِ حلُ  بَ ق ِ عَ وال مُ  هِ لقضائِ  ادَّ ال رَ 
 حُ لمَ ، نَ هِ بالفِ  ضى هللاُ ى إذا قَ تالشَ ويَ  ضيعُ يَ  كَ ذلِ  كلَّ   وا فإنَّ مُ ظَّ أو نَ 

، روفِ الظ   كِ لَ حْ يف أَ  ورعاهُ  رضيعاً، هللاُ  هُ والَّ تَ  موسى حيثُ  يف كَ ذلِ 
 ىوسَ ن مُ قاَل هللُا عَ  سوالً رَ  هُ عثَ وبَ  اً هللا نبيَّ  هُ ، حىت اختارَ األوقاتِ  جِ حرَ وأَ 
:  ُّ [٣9طه:] ٌَّّ ٰى ٰر. 

، وتـََوفَـَّنا كِ درِ لنا يف قَ  كَ بارِ وتُ  ،كَ ضائِ نا بقَ يَ رضن تَ أَ  مَّ اللهُ  كَ سألُ فنَ 
على  كَ وصلَّى هللُا وسلََّم وابرَ ، اي ذا اجلالِل واإلكرامِ راض  عنا  وأنتَ 

 .مَ وعلى آلِِه وَصحِبِه وسلَّ  نا ُممد  نبي ِ 
 

 

* * * 
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  ِعيَسى ِقصةُ 

وعلى آلِِه وَصحِبِه  د  نا ُمم  والصالُة والسالُم على رسولِ  هللِ  احلمدُ 
  :عدُ .. وبَ نيِ أمجعَ 

 هللاِ  لواتُ صَ  الَبتوِل، ريَ مَ  ى بنِ يسَ عِ  املسيحِ  نِ َحديثُنا اليوَم عَ 
 يثُ حَ  أنبياِئهم، اتُ وخَ  يلَ سرائِ بين إِ  لِ سُ رُ  رُ آخِ  عليِه، وهو وسالُمهُ 

 ِعيَسى اإلنيلَ على  هللاُ  نزلَ وأَ  قَبَلُه،  وسىمُ  ريعةِ شَ دًا لِ دِ مُ  جاءَ 
،دًى هُ  يهَ فِ   يل ىل مل خل  ُّ  قاَل تَعاىل: ، د  رًا بحم  بش ِ وم   ونُور 
 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ميىي خي حي جي يه ىه مه
نا ى و نبي ِ يسَ عِ  بنيَ  رتةُ ت الفَ وكانَ  [،6الصف: ] َّ ُّ َّ ٍّ

 . ِستُّمائِة َسنةً  -والسالمُ  عليهما الصالةُ - د  م  ُمُ 

 جاءَ  الر سِل، نَ مِ  زمِ العَ  وّلن أُ مِ  واحد    ىيسَ : عِ أيُّها اإلخوةُ 
 مت زت رت يب ىب نب مب ُّ   َتعاىل: التَّوحيِد قالَ  قيدةِ عَ بِ 
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 ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث  يت ىت نت
 ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق
 َّ جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري  ٰى ين

 [.116املائدة:]

 سالةَ رِ  لُ مِ يَ  جاءَ  والرُّسِل، األنبياءِ  خالقِ بَ  ُمتَِّصفاً   كانَ 
 بنيَ  طُ ربِ م ويَ هرُ ذك ِ هم ويُ ويعظُ  دعو الناسَ يَ  الضياِء، لَ شعَ ومِ  ،ماءِ الس  

 ،يف املعاصي الوقوعِ  نَ هم مِ رُ ذ ِ ويُ  والتقوى، اإلميانِ  جِ شائِ وَ م بِ لوهبِ قُ 
ليِه الصالُة والسالُم  عنه عَ  تْ قلَ نُ قد و  والرَّجاِء، وبةِ التَّ  بوابَ لم أَ  حُ فتَ ويَ 

 حيحِ ويف صَ  ،(ة  طيئَ خَ  ل ِ كُ   أسُ الدنيا رَ  )ُحبُّ : هِ قولِ ك  يبة  طَ  كلمات  
رََأى ):  هللاِ  َرُسولِ  قولَ  يهِ فِ  رَ كَ وذَ  ،ىيسَ عِ  لِ ضائِ فَ  اببُ  ،مسلم  

 ، ِعيَسى اْبُن َمْرَيَ َرُجاًل َيْسرُِق، فـََقاَل َلُه ِعيَسى: َسَرْقَت؟ َقاَل: َكالَّ
ْبُت نـَْفِسي :َوالَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فـََقاَل ِعيَسى  .(آَمْنُت اِبهلِل وََكذَّ

 ب  هَ ن ذَ مِ  نز  وا على كَ رُ ثَـ وا، فعَ جُ رَ خَ  ثالثةً  رَ كَ ذَ  هُ أنَّ  نهُ عَ  لَ قِ ونُ 
هم يَ تِ ويَ  بَ ذهَ يَ  نهم أنْ مِ  ب من واحد  لِ طُ  هم، ُثَّ نَ بيَـ  وهُ مُ فاقتسَ 
منهما يف  ل  كُ   عَ مِ ، فطَ يهِ صاحبَ  الشيطانُ  جاءَ  جَ رَ ا خَ فلمَّ  ،امِ ابلطعَ 

لى ع مُ قسَ  يُ ملاذا ال على ثالثة   املالُ  مَ قسَ يُ  أنْ  ، وقاال: بدلَ هبِ الذَّ 



 فوائد وعرب من قصص األنبياء 33 

 هما وجاءَ صاحبُ  عَ جَ ا رَ هما، فلمَّ بِ صاحِ  ما على قتلِ زَ عا وعَ نَ ، فاقتَـ نيِ اثنَ 
 ، ولكنْ هُ كلَّ   بَ هَ ذا الذَّ خُ حىت يَ  تالهُ فقَ  غافل   وَ وهُ  ا إليهِ قامَ  ابلطعامِ 

هما لُ قتُـ تَ  هُ لَ  هما، فقالَ لصاحبِ  مها جاءَ الذي جاءَ  الشيطانَ  ما أنَّ فاتَ 
يف  اً لما مُسَّ  ضعُ ؟ قال تَ  كَ لِ ّل ذَ  يفَ : وكَ لهُ  ، قالَ هُ كلَّ   الَ امل خذُ أتَ  ُثَّ 

 اجلميعُ  فماتَ  ال الطعامَ كَ أَ  ا قتالهُ ، فلمَّ يف الطعامِ  اً مُسَّ  ضعَ ، فوَ الطعامِ 
  .عِ الطمَ  تيجةُ نُ  هِ ذِ ، وهَ هبُ الذَّ  يَ قِ وبَ 

ُُ  فالطمعُ    النيب ؛ لذا استعاذَذِميَمة   خصلة   على املالِ  واحلر
 .شبعُ ال تَ  نفس   من

إين  )اللهمَّ  قال: والسالمُ  الصالةُ  عليهِ  ففي صحيح مسلم أنهُ 
ال  ومن نفس   ،ال يشع ومن قلب   ،ال ينفعُ  من علم   بكَ  أعوذُ 

 (.عُ ال ُيسمَ  كر  ، ومن ذِ شبعُ تَ 
رسول  يف صحيح مسلم عن عمرو بن العاُ رضي هللا عنه أنَّ  وجاءَ 
 .(با أاتهُ  هللاُ  عهُ ا، وقنَّ فافً ك  زقَ ، ورُ مَ لِ من سَ  حَ قال: )قد أفلَ  هللا 

جاء قد ، و عَ ا مجُِ مل دُ فسِ الطمع مُ  كما أنَّ   فىنَ ال يَ  كنز    فالقناعةُ 
ِحبان:  ، فيما روى ابنُ والسالمُ  الصالةُ  فقال عليهِ  ؛عن الطمعِ  النهيُ 

 حىت نفسًا لن متوتَ  ، فإنَّ وا يف الطلبِ لُ : اتقوا هللا وأمجِ ها الناسُ اي أيُّ )
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وا ما ذُ ، خَ وا يف الطلبِ لُ أبطأ عنها فاتقوا هللا وأمجِ  ها، وإنْ زقَ  رِ يفستو تَ  
 .(وا ما َحُرمعُ َحلَّ ودَ 

نسأُل هللَا أن يعيذان من الطمِع إنه كري  جواد  وآخر دعواان أن 
 احلمُد هلل رِب العاملني.

 

* * * 
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 حممد   ِقصةُ 

على  النِ كمَ األَ  انِ الُم األمتَّ والصالُة والس العاملني، رب ِ  هللاِ  احلمدُ 
 أمجِعنَي، قِ على اخلالئِ  ةً جَّ وحُ  للمتقني، ماماً للعاملني وإِ  رمحةً  املبعوثِ 

  وبعُد:وعلى آلِِه وَصحِبِه  نا ُممد  نبي ِ 
 واملرسِلنَي، األنبياءِ  َحديثُنا اليوَم عن خاتِ  األكارُم: أيُّها اإلخوةُ 

 هُ أرسلَ  ،هللا عبدِ  بنِ  دِ ُمم ِ  رِ شَ البَ  دِ سي ِ  وأَفضِلهم،هم يدِ م وسَ وتِ فْ وصَ 
 هُ وتوقيَ  هُ طاعتَ  على العبادِ  ضَ وافرتَ  ،سلِ الرُّ  نَ مِ  ة  رتَْ فَ  نيِ على حِ  هللاُ 

 ٍّ ٌّ  ُّ  :قاَل َتعاىل ،هُ باعَ ت ِ اه ُمبتِ دليل َ  لَ ، وجعَ هِ ِبقوقِ  والقيامَ  هُ تَ وُمبـَّ 
 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
 .[٣1آل عمران: ] َّمب زب رب

 قالَ  ،هبا هللاُ  هُ عثَ اليت ابتَ  الزكي ُة، هُ أخالقُ  بِِه، قتداءِ ان ابالرْ مِ أُ ا ومم  
َا بُِعْثُت أِلمَُتِ َم َمَكارَِم اأْلَْخاَلقِ ): عليِه الصالُة والسالمُ   .(ِإمنَّ
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 لماً عْ مَ  تكونُ  كادُ تَ  اليت، هِ يف حياتِ  ةِ زَ البارِ  فاتِ والص ِ  األخالقِ  نَ ومِ  
 :هُ سبحانَ  قالَ  اسِ ابلن   هُ رمحتُ : ُة والسالمُ عليِه الصال هِ تِ خصيَّ شَ  عاملِِ ن مَ مِ 

 .[10٧األنبياء:] َّيك ىك مك لك اك ُّ 

ها، ويف كل ِ   هِ واقفِ يف مَ  زةً ابرِ  محةَ الرَّ  دُ نَِ  هِ حياتِ  يةَ سِ  لُ مَّ أَ تَ نَـ  وحنيَ 
ويوَم َأْن اشَتدَّْت ِبِه م، هِ رِ م وكافِ هِ مِ لِ سْ مُ  يعاً مجَ  الناسِ  عَ مَ  هِ لِ تعامُ 

ُْم اَل  فقاَل: )اللُهمَّ  لمقوُمُه، دعا  ُب، وَأْدماهُ اخلُطو  اْهِد قـَْوِمي َفِإّنَّ
هللَا  قاَل: )ِإنَّ  نيَ على املشركِ  ادعُ  هللاِ  اي رسولَ  :هُ لَ  يلَ قِ  ويومَ (، يـَْعَلُمونَ 

َعْثيِن َطعَّااًن َواَل َلعَّااًن، َوَلِكْن بـََعَثيِن َداِعَيَة َوَرمْحَة    .(تـََعاىَل ملَْ يـَبـْ
لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ : ) قالَ  حيثُ  ن ِ الس ِ  بارِ كِ بِ  هُ محتُ ر من ذلَك و 

 َكِبياََن(.يـَْرَحْم َصِغياََن َويـَُوقِ ْر  
ي عليِه الصالُة والسالُم وصِ يُ  كانَ   الصالِة، أنِ  يف شَ حىت  

 وكانَ  ي احلاَجِة،وذ عيفِ والضَّ  ابلكبيِ  أفةً رَ  ؛اإلطالِة مِ دَ وعَ  يفِ خفِ ابلتَّ 
  .هِ على أم ِ  ةً قَ فَ شَ  ؛يب ِ الصَّ  كاءَ بُ  عَ إذا مسَِ  هِ التِ يف صَ  زُ وَّ جَ تَ يَـ 

: فقال  خياً  نَّ ى هبِ وصَ أَ  يثُ حَ  ساءِ ابلن ِ  هُ رمحتُ هكذا و 
اللَُّهمَّ ِإين ِ ُأَحر ُِج َحقَّ : )(، وقال اْستَـْوُصوا اِبلنِ َساِء َخْيًا)
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: اْلَيِتيِم، َواْلَمْرأَةِ   هنَّ قوقِ حُ  عِ يضيتَ  عاقبةِ من  رَ وحذَّ  (،الضَِّعيَفنْيِ
 َضعِفهنَّ. واستغاللِ  نَّ عليهِ  واالعتداءِ 
قال  ،عليِه الصالُة والسالمُ  هِ يف قلبِ  ة  خاص   مكانة   غارِ للص ِ  وكانَ 

َنا النَّيبُّ  َخرَجَ ): اَدةَ قتَ  ُِ َعَلى َعاتِِقِه، َعَليـْ ، َوأَُماَمُة بِْنُت َأِب الَعا
  .َرفـََعَها(، َوِإَذا َرَفَع َهاعَ رََكَع َوضَ  َفَصلَّى، َفِإَذا

أو  عنيف  تَ  ونَ عليِه الصالُة والسالُم دُ  هُ مُ عل ِ فيُ  وَرمحُتُه ابجلاِهِل،
  .م  عل ِ مُ  خيَ  بل كانَ ، اء  ازدرَ 

َلْواَل َأْن َأُشقَّ :) حىت ال يشق عليهم فيقول ؛ورمحته يف التشريع
 . (ُكلِ  َصاَلة  َواِك َمَع  َعَلى أُمَّيِت أَلََمْرُتُْم اِبلس ِ 

ت لَ دخَ  امرأةً  أنَّ : هِ ألصحابِ   ذكر ابحليواانِت، كذلك  هُ محتُ ورَ 
 .هامْ طعِ ها ومل تُ تْ طَ بَ رَ  يف هرة   النارَّ 

 اللهوِ  جلِ ن أَ مِ  احليوانِ  ى عليِه الصالُة والسالُم عن قتلِ وّنََ 
ِر فيها، ُه عن األجْ أصحابَ  عليِه الصالُة والسالمُ  وَسَألَ ، واللعبِ 

، َوِإنَّ لََنا يف البَـَهائِِم َأْجًرا؟ قَ ف ُكلِ  َكِبد    يف )َقاَل: اُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 .(َرْطَبة  َأْجر  
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، ينَ اآلخرِ  رحمُ ن ال يَ مَ  رُ زجُ ا، ويُ عام   راً مْ أَ  محةِ ابلر   رُ يمُ  وكان   
ِض يـَْرمَحُْكْم َمْن يف ْهَل اأْلَرْ الرَّامِحُوَن يـَْرمَحُُهُم الرَّمْحَُن اْرمَحُوا أَ : ) قال

 (.السََّماءِ 
 حسنِ نا ألَ هديَ يَ أن و ،  هِ ي بِ أسِ التَّ  سنَ نا حُ رزقَ يَ  فنسأُل هللَا أنْ 

، وصلَّى هللُا وسلََّم هُ سبحانَ  وَ ها إال هُ نِ حسَ هدي ألَ ، ال يَ خالقِ األَ 
  .مَ وعلى آلِِه وَصحِبِه وسلَّ  د  م  نا ُمُ على نبي ِ 

 

* * * 
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