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، ومن انباهللا من رشوِر َأْنفِس ، ونعوُذ احلمَد هللا، نحَمُدُه ونسَتِعينُُه ونستغفُرهُ إنَّ 
فال هادَي له، وأشهد أن ال لِنَا، من هيدِه اهللاُ فال ُمِضلَّ له، ومن ُيْضلْل امسيَِّئات أع

.هُ ورسولُ هُ ا عبدُ دً مَّ ُحم أنَّ له، وأشهدُ وحَدُه ال رشيَك اهللاُإله إالَّ 
؛ا بعدُ أمَّ 

حافظِ اإلمامِ يِخ الشَّ الَعَلمِ مةِ للعالَّ فيدةٌ مُ وقصيدةٌ نافعةٌ منظومةٌ أيدينافبني
،فاِت لَّ ؤَ املُ ومجالِ ،صانيِف التَّ سنِ بحُ هريِ الشَّ ،:يمِ كَ احلَ ِيلٍّ عَ بنِ أمحدَ بنِ ا

،غزيرٍ علمٍ منهتْ وَ َح املَِ ،يعةِ الرشَّ أبواِب يفعةِ تنوِّ املُ ةِ العلميَّ املنظوماتجودةِ و
منصٍح نُ يِب وطِ ،عبارةٍ ووضوِح ،ترتيٍب ومجالِ استدالل،وحسنِ ،نافعٍ وتقريرٍ 

.:ِامماهلُ اإلمامِ هذا
العلم؛منهمٍّ ومُ رشيٍف باٍب يف، وهي ةاهلائيَّ القصيدةُ هذه:ممَّا نظَمُه و

َربَ كْ أَ تكونوأنعليها،كاُلِب والتَّ هبا،االفتتانِ منحذيرُ والتَّ نياالدُّ يفهدُ الزُّ وهو
ةً رضَّ مَ نياالدُّ هتْ رضَّ أَ كذلككانمنفإنَّ ؛ هودِ قُص مَ وغايةَ ه،علمِ غَ بلَ ومَ ،املرءِ همِّ 

يفوأجادأحسنقد:اظمُ والنَّ ،اخلريمنهوحرمانِ هتِ كَ لَ هَ سَبَب وكانت،عظيمةً 





عظيًام.ونفًعا،كثًريااخريً ْت وَ َح هااختصارِ معافإهنَّ املنظومة؛هذه
فاٍت ؤلَّ ومُ ،نافعةً كتاباٍت الباِب هذايفـ رمحهم اهللا ـ العلامءُ كتب قدو

يِّ بنِ ادِ وهنَّ ووكيعٍ كِ بارَ املُ وابنِ أمحداإلمامك؛مفيدةً  ِ .هموغريِ الرسَّ
أنأجلمنالبابهذايفالعلمأهُل هتبَ كَ ماأن يقرأَ حيتاُج العلمِ ُب وطالِ 

.نياالدُّ بنتَ فتَ يُ وأالَّ ه،حالُ َح صلُ وتَ ه،قلبُ ستقيمَ ويَ هنفُس َب ذَّ تهَ تَ 
تعليٌق له:املدخيلهاديبنِ دمَّ ُحم بنَ ازيدً يَخ لشَّ اأنَّ إىل ريَ ِش أُ أنبُّ حِ وأُ 

يفكفايةٌ وفيه،»ةعليقات الَبِهيَّة عىل القصيدة اهلائيَّ التَّ «بعنوان: املنظومةِ هذهعىل
يوه،مباركةٍ وإفاداٍت ،عظيمةٍ معانٍ منهتْ وَ َح ماوبيانِ ها،ينِ ضامِ مَ توضيح
ال وفيِق التَّ إنَّه ويلُّ ،ي هذاحِ وبَرش فعَ النَّ اهبمَ عظِ أن يُ اهللاَسأُل ، أَ ةٌ اولتدَ مُ ةٌ مطبوع
.لهرشيَك 



عائشة عبد اهللا املحري بمنطقة املسايل من دولة ها يف مسجد لَقْيتُ أدروٌس ِح هذا الرشَّ وأصُل ) ١(
هـ، وكانت االستضافة ٢٨/٢/١٤٣٧ثالثة جمالس بدًءا من يوم اخلميس يفُعِقَدت الكويت،

ؤون اإلسالميَّة،  ؤون الفنِّيَِّة بوزارِة األوقاف والشُّ عليه تعديالٍت أْجَرْيُت بتنسيٍق من مكتب الشُّ
وشكر اهللا إلمام هذا املسجد خالد الكندري ُجْهَده وِحْرَصُه عىل خروج اٍت،تنقيحووإضافاٍت 

روس مطبوعًة، هذه ا .قواهللاُ وحَده اُملَوفِّ لدُّ





Fقال::
نيايلومـــا هلــاَأنــاولســُت َقْصــديُمنَْتهــىَوالَ بُبْغَيتـــيوليســـْت وللـــدُّ

ـــتها، إِىلوالإِليهــــابميَّــــالٍ وَلْســــُت  ـــارئاس ـــانتنً ـــاوقْبًح !!حلاهل

 َّرحالش

نياويلوما(قوله ):بُبْغَيتيولْيَسْت للدُّ
ومله،قلبَ َتْأِرسْ ملنياالدُّ أنَّ انً بيِّ مُ البيتهبذاالقصيدةَ هذه:اظمُ النَّ رصدَّ 

منإالَّ الكلمةَ هذهيقولوالاس،النَّ منكثريٍ حاُل هوكامه؛فِس نَ عىلذْ حوِ ستَ تَ 
.فانٍ ومتاعٍ زائلٍ خرٍف وزُ جارفةٍ تنةٍ فِ منفيهاومانياالدُّ حلالِ نَ طِ فَ 

عمَر أنَّ باسعبَّ ابنِ حديثيفكام جاء حبيِّ عن النَّ ُت بتُ ثَ كلمةٌ يوه
لواهللا!نبيَّ يا«فقال:جنبِه،يفأثَّرقدَحصٍري،عىلوهوحاهللارسولِ دخل عىل 

الَّ إِ ايَ نْ الدُّ ُل ثَ ومَ ِيل ثَ مَ امَ ، ايَ نْ وللدُّ ِيل امَ «فقال:؟»هذامنثرَ وْ أَ افراًش َت ذْ اختَّ 
اَح رَ مَّ ثُ ارٍ َهنَ منةً اعَ َس ةٍ رَ َج َش َت َحتْ لَّ ظَ تَ فاْس ٍف ائِ َص مٍ وْ يَ يفارَ َس ٍب اكِ كرَ 
.»اهَ كَ رَ وتَ 

جلٍ رَ لِ ثَ كمَ هو فا،اِهت بملذَّ هِ عِ ومتتُّ إقامتهحاُل و،نياالدُّ يفالعبدحالوهذه
! ؟املرءِ قلِب عىلويلستَ تَ فلامذاوتركها،وانرصفمىضثمَّ شجرةٍ بظلِّ لَّ ظَ استَ 

وهذاهودِ مقُص وغايةَ هعلمِ غَ بلَ مَ تكونوملاذا!؟اهتاممهعىلتستحوذُ وملاذا
!ها؟َمَثلُ 

حه األلباين يف ٢٧٤٤(»املسند«اإلمام أمحد يف ) أخرجه١( ).٤٣٩(»السلسلة الصحيحة«)، وصحَّ





:)بُِبْغَيتِيولْيَسْت (قوله
لآلخرة؛ةٌ فَ نِرص مُ غبةُ والرَّ ةُ اهلمَّ اموإنَّ تي،وِمهَّ قصوديومَ بيطلِ بمَ ليستأي

.املُنَىغايةُ هيبل ،غبةُ الرَّ والُبغيةُ فهي
):َقْصِديُمنَْتهىوال(هقولُ 
اهللارضوانِ يُل نَ الغايةُ اموإنَّ ،تهِ وغايَ هقصدِ مَ عىللِ وْ ستَ تَ ملاأهنَّ أي

.اآلخرةِ يفَىل العُ رجاِت بالدَّ والفوزُ 
:)إليهاالٍ يَّ بمَ ولْسُت (قوله
هافِ خرُ وزُ هاتِ ينَ زِ ونيا،لدُّ يف اورغبةٌ صدرٍ وانرشاُح ميٌل عنديليس

.رغبةٌ والةٌ مهَّ فيهيلليسذلككلُّ ها،تِ ورئاَس 
املسلمحالعليهيكونأنينبغيماإىل ْني البيتَ نيْ هذَ يف:فأرشدَ 

الفاين،هافِ رُ ْخ وزُ ائل،الزَّ هاتاعِ بمَ يغَرتَّ وأالَّ نيا،الدُّ هذهمعـهلنفِس اصِح النَّ ـ
.وال بدَّ هينتَ سيَ نياالدُّ يفومتاعٍ غنًى وكلَّ ،وعافيةٍ فرحةٍ كلَّ فإنَّ ؛ ةِ يَ ِض نقَ املُ هاتِ جَ وَهب 

ماممَّ ُيفهمُ وال هنَ سكَ ومَ هورزقَ دنياهقيمُ يُ ماحتصيَل َيرتكُ اإلنسانَ أنَّ تقدَّ
َل وحيصِّ َح ويكدَ يعمَل أناملسلمَ يرضُّ ال، بل ينرِ اآلَخ عىلعالةً ويبقىه،لبَس ومَ 

هُ نياالدُّ تكونَ نأهرضُّ يَ ذي الَّ لكنَّ ،كثًرياعندهاملاُل أصبحولو،املاَل  هتَ وُبغيَ مهَّ
.هعلمِ وَمبلغَ هقصدَ ومَ 

انَ َمهِّ َربَ كْ أَ ايَ نْ الدُّ لِ عَ َجتْ َال وَ «: دعائهيفيقولكانهأنَّ حبيِّ النَّ عنجاءولذا
.»انَ مِ لْ عِ غَ لَ بْ مَ وَال 

مذي يف ) أخرجه١( نه األلباين يف ٣٥٠٢(»اجلامع«الرتِّ يِّب«)، وحسَّ ).٢٢٦» (الكلم الطَّ





ُه أيًضا ، وحتصيُل أغنياءَ هأوالدِ إبقاءُ نيابالدُّ هاهتاممِ من أن يكونوال َيُرضُّ
نْ مِ ْريٌ َخ ،اءَ يَ نِ غْ أَ َك تَ ثَ رَ وَ رَ ْذ تَ َأنْ َك نَّ إِ «:احلديثيفجاءكامهم،وأرزاقِ هممصاحلِ 

.»اَس النَّ ونَ فُ فَّ كَ تَ يَ ةً الَ عَ مْ َذَرهُ تَ نْ أَ 
إىلباإلنسانِ صلتقدفاهجهِ وَ عىلمْ فهَ تُ ملإننياالدُّ يفهدِ الزُّ اُب وبفأ

ـ سبحانه وتعاىل ـ.اهللاعِ لَرش فةِ خالَ واملُ االنحراِف مننوعٍ يفخولِ الدُّ 
ورسعةَ ،هاتَ سَّ وِخ نيا،الدُّ حقيقةَ يعرفأنينبغياإلنسانَ أنَّ فاحلاصل

َب قرُّ والتَّ الَح الصَّ والعمَل اهللاوذكرَ اخلريَ إالَّ فيها،ماملعونٌ ملعونةٌ اوأهنَّ ا،زواِهلَ 
الَّ إِ ايهَ فِ امَ ونٌ عُ لْ مَ ةٌ ونَ عُ لْ مَ ايَ نْ الدُّ نَّ إِ «:احلديثيفجاءامك،ـ سبحانه وتعاىل ـاهللاإىل

.»ًام لِّ عَ تَ مُ أوااملًِ وعَ هُ اَال وَ امَ وَ اهللارَ كْ ذِ 
رةٌ نطَ قَ يوه،فيهاالعبدِ فعلإىلمُّ الذَّ هُ يتوجَّ اموإنَّ ،مُّ ذَ تُ الاحلقيقةِ يفنيافالدُّ «

والغفلةُ واحلظوظُ هواُت الشَّ عليهابْت لَ غَ املَّ ولكن،ارالنَّ أوةِ اجلنَّ إىلعَربٌ ومَ 
،فيهاوماهاأهلِ عىلالغالبهوهذافصارـ اآلخرةِ ارِ والدَّ اهللاعنواإلعراُض 

خرةِ اآلىبنَ مَ فهيوإالَّ ،طالِق اإلعندمِّ الذَّ اسمُ هلاصارـ هااسمِ عىلالغالبوهو
هتَ بَّ وَحم اهللاومعرفةَ يامنَ اإلفوُس النُّ تسبَ اكتَ وفيها،ةِ اجلنَّ زادُ ومنها،هاتُ عَ زرَ ومَ 

.فيهاوهرعُ زَ بامكانامنَّ إةِ اجلنَّ يفةِ اجلنَّ أهُل نالهعيشٍ ريُ وَخ ،همرضاتِ ابتغاءَ هوذكرَ 
ورسورِ ،العيونةِ رَّ قُ منفيهااهللاألولياءما وفضًال امدًح هباوكفى

).١٦٢٨» (صحيحه«)، ومسلم يف ١٢٩٥» (صحيحه«البخاري يف أخرجه) ١(
مذي يف ) أخرجه٢( نُه األلباين يف ٤١١٢(»السنن«)، وابن ماجه يف ٢٣٢٢(» اجلامع«الرتَّ )، وحسَّ

).٧١» (صحيح الرتغيب«





هبذكرِ ؛نعيمٌ ههُ شبِ يُ الذيالَّ عيمِ والنَّ ،رواحاألةِ ولذَّ ،فوسِ النُّ وهبجةِ ،القلوِب 
هربِ بقُ رِح والفَ بهنسِ واألُ ليهإنابةِ واإلعليهلِ وكُّ والتَّ هتِ وعبادَ تهِ بَّ وَحم هومعرفتِ 

هُ كالمُ وفيها،سواهنعبهواالشتغالِ ،عليهقبالِ واإلهناجاتِ مُ ةِ ولذَّ لهلِ ذلُّ والتَّ 
.»هعبادِ منشاءمنبهفاجتبىهمرِ أَ منألقاهذيالَّ هوروُح وهداههُ ووحيُ 



Fقال::
ــا ــمِّ والَعنَ ــمِّ والَغ اُر َداُر اهلَ ــدَّ ــي ال ـــاه ـــٌب َزَواُهل ـــيها، َقري ـــٌع َتَقضِّ ي َرسِ

وُرهــاـَمَياِســُريها ُعْســ ــٌر، وُحــْزٌن ُرسُ ــا ُخس ــاـْوَأْرَباُحه ــٌص َكَامُهلَ ٌر، وَنْق
َع اْنِقَطــاعَ إَِذا َأْضَحَكْت َأْبَكْت، وإِْن َراَم َوْصَلها ، َفَيــا ُرسْ !ِوَصــاِهلَاَغبِــيٌّ

الشرح

 ُ .فيهااسِ النَّ وحاَل نيا،الدُّ حاَل األبياتهذهيف:يبنيِّ
:)ناوالعَ ،والغمِّ ،مِّ اهلَ داُر (قوله 

ئاساِت والرِّ املاَل فيهاوتواأُ وإِْن مفإهنَّ ؛ دَّ والبُ اسللنَّ حاصلةٌ هذه أموُر 
.هامنمواسلَ يَ فلنِب ناِص واملَ 

وما،كثًرياأحزنتقليًال ترسَّ وإن،كثًرياأبكتقليًال ْت كَ حَ ْض أَ إنافإهنَّ 
َتَرًحا.َئ ُملِ إالَّ فَرًحابيٌت َئ ُملِ 

،إليهجوءُ واللُّ ،هُ وعبادتُ ـ سبحانه وتعاىل ـاهللاذكرُ والغمومِ اهلمومِ ودواء

اكرين) «١( ابرين وذخريُة الشَّ ).٣٣١البِن القيِّم (ص» عدة الصَّ





:تعاىلقالكامه،رِ دَ وقَ اهللابقضاءواإليامنُ القرآن،وتالوةُ ه،طاعتِ عىلواإلقباُل 
﴾مكىكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزث﴿

.نياالدُّ احلياةيفأُ نَ وَهيْ ،عدُ ْس يَ :أي
.﴾خفحفجفمغجغمعجع﴿:تعاىلوقال
:نٌ زْ وُح مٌّ هَ هُ ابَ َص أَ اذَ إِ طُّ قَ ٌد بْ عَ اَل قَ امَ «:قالهأنَّ حبيِّ النَّ عنثبتوهلذا

ٌل ْد عَ ،َك مُ كْ ُح ِيفَّ اضٍ مَ ،كَ دِ بيَ يتِ يَ اِص نَ ،َك تِ مَ أَ نُ وابْ ،كَ دِ بْ عَ نُ وابْ ،كَ ُد بْ عَ ينِّ إِ مَّ هُ اللَّ 
أو،َك ابِ تَ كِ يفهُ تَ لْ زَ نْ أَ أو،َك َس فْ نَ بهَت يْ مَّ َس ،َك لَ هومٍ اْس لِّ بكُ َك لُ أَ ْس أَ ك،اؤُ َض قَ يف
آنَ رْ القُ َل عَ َجتْ أن،كَ َد نْ عِ ِب يْ الغَ مِ لْ عِ يفبهَت رْ ثَ أْ تَ اْس أو،َك قِ لْ َخ مناًد َح أَ هُ تَ مْ لَّ عَ 
ُه،َمهَّ اهللاُ َب هَ ذْ أَ الَّ إِ َمهِّي؛اَب هَ وذَ ،ِين زْ ُح ءَ َال وَج ي،رِ ْد َص ورَ ونُ ي،بِ لْ قَ يعَ بِ رَ 

هؤالءمَ لَّ تعَ نَ أنلناينبغي!اهللارسوَل ياقالوا:، »اًح رَ فَ هنِ زْ ُح انَ كَ مَ هُ لَ َد بْ وأَ 
.»نَّ هُ مَ لَّ عَ تَ يَ أننَّ هُ عَ مِ َس ملنيغِ نبَ يَ !َأَجْل «قال:الكلامت؟

،رِ دَ بالقَ واإليامنِ ،قدِ عتَ املُ ةِ صحَّ مناحلديثيفاملذكورةُ األمورُ فهذه
وكذا هبا،ـ سبحانه وتعاىل ـ اهللاإىللِ وسُّ والتَّ ه،وصفاتِ هوأسامئِ باهللاواملعرفةِ 

اةُ داوَ مُ فيهاتيالَّ هيا ورد يف احلديِث ذلك ممَّ وغريِ به،واالستشفاءِ بالقرآنالعنايةِ 
.والُغمومِ اهلمومِ 

يهاَرسيعٌ (هقولُ  :)اهَ َزواُلـَقريٌب َتَقضِّ
يهاَرسيعٌ (واآلالم؛مِّ والغَ اهلمِّ نمِ مةِ تقدِّ املُ األشياءِ هذهأي: مع )َتَقضِّ

.تنقيضماارسيعً ف

حه األلباين يف ٤٣١٨» (نداملس«اإلمام أمحد يف ) أخرجه١( حيحة«)، وصحَّ لسلة الصَّ ).١٩٩» (السِّ





ئاسةِ واملالِ اجلاهِ من نياالدُّ املرُء يف هذهوِيتَ أُ مهاموهلذا ؛ذلكإىلوماوالرِّ
أو،اهُ يَ نْ دُ عنهتذهَب أناإمَّ : ْني فهو بني حالَ ه، افتقارِ أوخُرب موتهِ اَس النَّ أُ جَ َيف

خمحمجمملهلخلحلجلمكلك﴿:، كام قال اهللا عنهايذهَب 
! ﴿:، كام قال اهللا نيا كلِّها قريٌب الدُّ وكذلك انقضاءُ ،﴾حنجنمم

1 0 /  .  - ,  + *  ) (  ' & % العبدِ عىلف﴾" # $ 
.انقضائهاوُرسعةِ نياالدُّ الحلهَ أن يتنبَّ 

:)هاُرسورُ وُحزنٌ ُعْرسٌ هااِرسُ يَ مَ (قوله 
ُعْرسٍ وَنَكدٍ ما فيها منيقابُلُه أيًضا،وعافيةٍ وُيْرسٍ خريٍ مننياالدُّ يفذيفالَّ 

.وآالمٍ 
ها،يلِ ِص َحت وبعدها،حتصيلِ َل َقبْ نياالدُّ َمطالَب ُتالِزمُ واملتاعُب املصاعُب و
َل حتَّ شديدًة ويكوُن يف همٍّ وغمٍّ معاناةً يعاينملرءافها،حتصيلِ ووقَت  ى ُحيصِّ
،أيًضايدهمنيضيعَ أنخشيةَ مٍّ هَ وخوٍف لُّ يف وبعَد حتصيله َيظَ ،نيايف الدُّ َمطلوَبهُ 

يف وينَصُب ُب تعَ يَ فإنَّه ؛ أو َمنْزلٍ ارةٍ سيَّ رشاءِ يفعَ مِ طَ لومثًال اإلنسانَ فتجد
وهو خشيُة آخرَ مٍّ ِهلَ انتقَل يدهيف وصارتَلهاحصَّ فإذا،املالومجعِ فكريِ التَّ 

.األمورهذهمننياالدُّ يفيشءٍ أيُّ مُ لَ ْس يَ فالوفقِدها،هارضرِ 
:)ُخْرسٌ وأْرَباُحَها(قوله 

تكونمااغالبً نياالدُّ يفهالُ وحيصِّ اإلنسانُ هاحُ ربَ يَ تيالَّ األشياءَ ألنَّ وذلك
اهُ وهدَ ـ سبحانه وتعاىل ـ اهللاقهُ وفَّ منالَّ ه، إأجلِ منَق ُخلِ ذيوالَّ دينهِ حساِب عىل

.نيا واآلخرةِ الدُّ ريِ للجمِع بني َخ 





:)َكَامُهلاوَنْقٌص (هقولُ 
منصيبهِ نَ مناشيئً ذُ أُخ تَ األهنَّ ؛هو نقٌص يف احلقيقةِ رءِ للمَ نياالدُّ كاملف

.والُبدَّ ـ سبحانه وتعاىل ـ هللاذكرِ ووالعبادةِ اعةِ الطَّ 
:)َغبيٌّ وْصَلهاَرامَ وإن(ه قولُ 
عَ َفيا(ونيِل نعيِمهانياالدُّ وصليفاملرُء عمِ طَ إذا:أْي  )ِوَصاِهلاانقطاعُرسْ

.وينقطعالوصال هذاينقيضمافرسيًعاأي
كْت أضحَ إن،زائلٍ كظلٍّ أو،نومٍ أحالمُ نياالدُّ رسورُ «: :مالقيِّ ابنُ يقول

،طويًال عْت نَ مَ قليًال عْت متَّ وإنا،دهرً ْت ساءَ ايومً ْت رسَّ وإنا،كثريً ْت أبكَ قليًال 
.ةً َعربَ هتاَأل مَ إالَّ ةً خريداًراْت َأل مَ وما

َئ لِ مُ إالَّ اًح فرَ بيٌت َئ لِ مُ وما،َتْرحةٌ فرحةٍ لِّ لكُ «: تمسعودابنُ قال
.»اَتَرًح 

.»بكاءٌ هعدِ بَ نْ مِ كانإالَّ قطُّ ٌك حِ َض كانما«: :سريينابنُ وقال



Fقال::
ــــَأُل  ــــاَريبِّ أن َحيُــــوَل بَحْولِــــهفأس ــــْنيَ اْغتَِياِهلَ ــــي وَب ــــه َبْينِ تِ وُقوَّ

رحلشَّ ا

أنْ ريبفأسأُل (العظيمةِ عوةِ الدَّ هبذهها دعاأمرَ وبنيَّ نياالدُّ حاَل َذَكرَ املَّ 

).١٧٥ـ ٤/١٧٤» (زاد املعاد يف خري هدي الِعباد) «١(





تِهِ بَِحْولِهِ َحيوَل  قد فكمالدنيا،تغتالنيأنوبنيبينيأي:)اْغتَِياِهلاوبنيَ بينيَوُقوَّ
وا هبا، فاغتالتهم وأهلكتهم.تزينت  للخلق حتى ُفتِنوا هبا، واغرتُّ

ـ سبحانه اهللاإىلجوءِ باللُّ إالَّ رءِ للمَ وَفْتنِهانياالدُّ الِ يَ تِ اغْ منخالَص وال
باٌب «: :»البخارياإلمامصحيح«يفجاء كام ،هاتِ تنَ فِ منبهذِ عوُّ والتَّ وتعاىل ـ 

كان«قال: تاصٍ وقَّ أيببنِ عدِ َس حديَث وأورد، »نياالدُّ فتنةِ منذِ عوُّ التَّ يف
نَ مِ َك بِ وذُ عُ أَ ينِّ إِ مَّ هُ اللَّ «:الكتابةُ مُ ُتعلَّ كامالكلامِت هؤالءِ نامُ علِّ يُ حاهللارسوُل 

ةِ نَ تْ فِ نْ مِ َك بِ وذُ عُ وأَ ،رِ مُ العُ لِ ذَ رْ أَ إىلدَّ رَ أُ نْ أَ َك بِ وذُ عُ وأَ ،نِ بْ اجلُ نَ مِ َك بِ وذُ عُ وأَ ، لِ ْخ البُ 
.»ْربِ القَ اِب َذ وعَ ايَ نْ الدُّ 

كاناملَّ قَ «:قاله أنَّ بعمرابنِ ثبت من حديِث ماافعةِ النَّ عواِت الدَّ ومن
مَّ هُ اللَّ «:هألصحابِ ِت اعوالدَّ هبؤالءيدعوَ ىحتَّ سٍ لِ َجم منيقومُ حاهللارسول

بهانَ غُ لِّ بَ تُ ماَك تِ اعَ طَ نْ ومِ ،يَك اِص عَ مَ ْنيَ وبَ انَ نَ يْ بَ وُل َحيُ ماَك تِ يَ ْش َخ نْ مِ انَ لَ اْقِسمْ 
انَ ارِ َص بْ وأَ ناعِ َام ْس بأَ انَ تِّعْ ومَ ا،يَ نْ الدُّ اِت يبَ ِص مُ انَ يْ لَ عَ بهنُ وِّ ُهتَ مانيِ قِ اليَ ومن،َك تَ نَّ َج 
ناوانْ ا،نَ مَ لَ ظَ نْ مَ عىلانَ رَ أْ ثَ ْل عَ واْج ا،نَّ مِ َث ارِ الوَ هُ لْ عَ واْج ا،نَ تَ يْ يَ ْح أَ ماانَ تِ وَّ وقُ  عىلُرصْ

ا،نَ مِ لْ عِ غَ لَ بْ مَ والانَ َمهِّ َربَ كْ أَ ايَ نْ الدُّ لِ عَ َجتْ والا،نَ ينِ دِ يفانَ تَ يبَ ِص مُ ْل عَ َجتْ والا،انَ ادَ عَ نْ مَ 
.»انَ َمحُ رْ يَ النْ مَ انَ يْ لَ عَ طْ لِّ َس تُ وال

مَّ هُ اللَّ «:حهئعادُ منثبتماالبابهذايفافعةِ النَّ عواِت الدَّ منوأيًضا
،اِيش عَ مَ فيهايتِ الَّ ايَ يَ نْ دُ يلْح لِ ْص وأَ ي،رِ مْ أَ ةُ ِعْصمَ هويذِ الَّ يينِ دِ يلْح لِ ْص أَ 

).٦٣٩٠(» صحيح البخاري) «١(
مذي يف ) أخرجه٢( نه األلباين يف ٣٥٠٢(»اجلامع«الرتِّ يِّب«)، وحسَّ ).٢٢٦» (الكلم الطَّ





لِ عَ واْج ،ْريٍ َخ لِّ كُ يفيلةً ادَ يَ زِ اةَ يَ احلَ لِ عَ واْج ي،ادِ عَ مَ ايهَ فِ يتِ الَّ ِيت رَ آِخ يلْح لِ ْص وأَ 
.»َرشٍّ لِّ كُ نْ مِ يلةً اَح رَ َت وْ املَ 

فلهذا،جاةِ النَّ ومفتاُح ،رِج الفَ ومفتاُح اخلري،مفتاُح عاءَ الدُّ أنَّ فاحلاصل
.عاءِ بالدُّ ـ سبحانه وتعاىل ـ اهللاعىلَل ُيقبِ أنالعبدعىلينبغي



Fقال::
ــًدا ــِة َجاِه نِيَئ نَيا الدَّ ــدُّ ــَب ال ــا َطالِ ــاَفَي َ ــا َهل ــا ال َوَف َ ــَواها؛ إهنَّ ــْب ِس َأَال اْطُل
ـــْر هبـــا َأْن َينَاَهلـــافَكْم َقْد َرَأْينَـا ِمـْن َحـِريٍص وُمْشـِفٍق  ـــْم َيْظَف عَلْيهـــا فَل

 َّرحالش

:)جاهًدانيئةِ الدَّ نياالدُّ طالَب فيا(هقولُ 
وأكبَّ ،نياالدُّ يفهُ وذكاءَ تهُ ومهَّ هُ ووقتَ هُ هدَ ُج استغرقمن :اظمُ خياطُب النَّ 

أهلمننْ كُ تَ الفاآلخرة،أي: بسواهاهومرادُ )ِسَواهااْطُلْب َأال(ه:يَّتِ بُكلِّ عليها
.اآلخرةأهلِ مننْ وكُ نياالدُّ 

واإلقبالِ ين،الدِّ يفهِ قُّ فُ والتَّ العلم،بطلِب اآلخرة؛أهلمناملرءُ يكونإنَّام و
الانومَ هُ نْ مَ «: قالهأنَّ تمسعودابنِ عنجاءوهلذاالعاملني،ربِّ طاعةِ عىل

فيزداد،لمِ العِ ُب احِ َص اأمَّ ؛انيَ وِ تَ ْس يَ والنيا،الدُّ ُب وصاحِ ،مِ العلُب صاحِ : انعَ بَ ْش يَ 
مبخب﴿اهللا:عبدُ قرأثمَّ ،»غيانالطُّ يففيتامدىنيا،الدُّ صاحُب اوأمَّ محن،للرَّ ارًض 

حصمسخسحسجس﴿:آلخرلوقال﴾هتمتختحتجتهب
).٢٧٢٠(»صحيحه«مسلم يف ) أخرجه١(





.﴾خص
ا(هقولُ  :)َهلاَوفاالَ إهنَّ
ر بأهلِ ا تُ أهنَّ أي ها وأصحاهبا بمتاعها، ثم تزول عنهم وال تبقى هلم كام َغرِّ

.﴾حجمث﴿قال تعاىل:
:)عليهاوُمشفٍق َحريصٍ ِمنْ نارَأيقد َفكمْ (قوله 

والفرائض العباداتعنها فِ خرُ وزُ نيابالدُّ والُ غَ انَش ذين الَّ مُ أي كثٌري هُ 
.مْ هُ َمهَّ ْت حَ صبَ أَ فاهللاإىلِب قرُّ والتَّ والِربِّ ريِ اخلَ وأعاملِ 

:)يناَهلاأنهباَيْظَفرْ فلمْ (قوله 
ال َحمالةَ ه باملوِت عنذهبيأوعنه،ءُ اليشَّ هذاذهُب فسيشيًئامنهانالإنو
م .كام تقدَّ



Fقال::
ْرِب ِمَثاِهلَـاـإِيَضاٌح بَض »الَكهِف «ويف »يـوُنَس «و»احلديـدِ «َلَقْد َجـاَء يف آِي 

ــَرانَ «ويف  ــافِرٍ «ويف »فــاطِرِ «وســوَرِة »آِل ِعْم ــا»َغ ــاُن َحاِهلَ ــاَء تِْبَي ــد َج ق
وكم مـن َحـِديٍث ُموِجـٍب الْعتَِزاِهلَـاَأْعَظـُم َواِعـظٍ »األحقاِف «ويف ُسوَرِة 

 َّرحالش

بيانَ ألنَّ ؛املنظومةُ هذهعليهاحتوتماأعظممنهيالثةُ الثَّ األبياُت هذه

اِرمي يف ) أخرجه١( ).٣٤٤» (سننه«الدَّ





أشار مُ اظِ فالنَّ ،ْني نصوِص الوحيَ يففيها جاءَ زهيدِ والتَّ ائلِ ومتاِعها الزَّ نياالدُّ حالِ 
.حهرسولِ وكالمِ ،ألاهللاكالمِ إىلفيها 

: احلديد)لقد جاء يف آي (قوله
ٌّٰىٰرٰذييىيمي﴿:ألاهللاقولِ ل:يشريُ 
مبزبربيئىئنئمئرئزئٍَُِّّّّّٰ
ىفىثيثنثمثزثرثيتىتنتزتمترتيبىبنب
.﴾لكاكيقىقيف

هباىؤتَ يُ تنبيهٍ كلمةُ وهي﴾مي﴿بقولهاهللاُهرَ صدَّ ،عظيمٌ ٌل ثَ مَ وهو
.هافهمَ نَ ِس ُحي واملرءُ هلاهَ يتنبَّ لةِ همَّ املُ العظيمةِ األمورِ ِي دَ يَ بني

نيا أهنَّ ﴾ٰر﴿ يع أوقاُهتُم ِض فتَ م،وأوقاِهت اسِ النَّ ألبدانا ُمشِغلةٌ : فشأُن الدُّ
	.عِب باللَّ مأبداُهن َك لِ وَهت  	

ا ُمْلِهَيةٌ :﴾ٰى﴿ .هألجلِ ُخلَِقْت عامَّ هلاوصارفةٌ للقلوب،أي أهنَّ
امبَّ ورُ اإلنسانَ تأِرسُ وفيها أشياءُ ،نِ سكَ واملَ ِب ركَ واملَ سِ لبَ املَ يف:﴾ٌّ﴿

ُتهُ فتصبُح ه؛ لبِ عىل قَ ْت استولَ  	.يف حتصيلِهاومقِصُدهُ مهَّ 	
ُر بهأَخَذ يفخَ نياالدُّ بيشٍء من متاعِ ظَفَر اإلنسانُ فُكلَّام:﴾ٍَّّ﴿

ذلك.ونحومنهمُل وأفَض رُ وأكثَ أوَسعُ هوأنَّ ين،رِ اآلَخ عىلويتعاىل
ُته أن يكون أكثَر ماًال وولًدافت: ﴾رئزئُِّّّٰ﴿ من كون ِمهَّ

	.﴾حئجئييىينيمي﴿:تعاىلاهللاُقالكامغريِه، 	





كمثل:يعني﴾ىبنبمبزبربيئىئنئمئ﴿
َب جِ عْ أُ و،يٍج َهبِ زوٍج كلِّ منْت فأنبتَ ،حطُ القَ اأصاَهب َجْدبٍة أرضٍ عىلنزَل رٍ طَ مَ 

اعوُهمـ ارُ الكفَّ  رَّ ها، ثمَّ تِ األَرِض وزينَ مجاُل ملوِهب قُ عىلواستوىل،هِ نباتِ بـ الزُّ
.هُ بات، وتذهُب زينَتوَهيْلِك النَّ ، ينقيض هذا اجلامُل 

، وكيف إذا نزل املطرُ بيعِ الرَّ يفهاتِ ينَ وزِ األرضِ مجالِ إىلـرمحك اهللاـ فانظر
ر النَّ العُني هبجًة ورسوًراُئ َتلإليها، ومتظرُ يطيُب النَّ  .إليهاظرُ كلَّام تكرَّ
ظرَ النَّ تطيقبيع، قد الالرَّ بعد انقضاءِ أخرىةً مرَّ ا إىل األرِض ذاِهت رْ انظُ ثمَّ 

.أصاهباذيالَّ دِب اجلَ منإليها
ها فِ خرُ وزُ نيالدُّ ال احلـ سبحانه وتعاىل ـ العاملنيربُّ رضبهعظيٌم ٌل ثَ مَ هذاف

.ميف حياِهت وآخرحنيٍ بنياُس النَّ هُ يشاهدُ رٍ مْ أَ يفهاومتاعِ 
:)وُيوُنس(قوله

ه نيا، وهو قولُ الدُّ آخر يف بيان حالِ ًال ثَ مَ ألاهللا قد َرضَب يونسسورةفيف
:﴿جسجخمخمحجحمجحجمثهتمتختحت
نباًتاتْت نبَ أَ األرُض بهْت وَ تَ وارْ رُ طَ هذا املَ نزلفلامَّ ﴾حصمسخسحس

ةٌ أهنَّ فيظنُّ اإلنسانُ ،األنعامُ وإلنسانُ أُكُله وينتفع به ايصاحلًا له،ا باقيٌة ومستمرَّ
مصخص﴿يقول تعاىل:؟بعد ذلكماذا لكن ، للمرءِ هالِ مُّ وَجت نياالدُّ تزيُّنِ حالهذاف

مفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجض
اكأهنَّ : أي﴾هلملخلحلجللكمكخكحكجكمقحق

العظيمةِ وإنَّام ينتفع بمثل هذه األمثالِ ، بسواءٍ سواءٌ نيا،الدُّ حالةُ فهذه،كانتما





لِ والتَّ رِ فكُّ تَّ الأهُل  ها فِ خرُ بزُ ون من االغرتارِ مُ سلَ ويَ ، يهايِ وُحت مقلوَهب ظوقتُ فأمُّ
.هاتِ ينَ بزِ واالفتتانِ 

:)الَكْهِف ويف(قوله
هنمنخنحنجنممخمحمجم﴿ه تعاىل:قولُ أي
، ﴾مثهتمتهبمبهئهيمئميخيحيجيٰهمهجه

،وأترابهِ هِ أقرانِ عىلفيهاوفاق،هِ بشبابِ َب جِ عْ أُ قدهاصاحبُ بينامنيا،الدُّ هذهكذلك«
يفهواِت الشَّ يفوخاضها،أزهارَ تِهلذَّ منطَف واقتَ ها،ودينارَ هارَمهَ دِ لوحصَّ 

،هِ ملالِ لُف التَّ أواملوُت أصابهإذ؛ امهِ أيَّ سائرَ فيهايزالالهأنَّ وظنَّ ،هِ أوقاتِ مجيعِ 
وفارق،اآلالممنهقلبُ واستوحشه،وحبورُ هتُ لذَّ وزالته،رسورُ عنهفذهب

ه،ديْ يَ عىلاملُ الظَّ عضُّ يَ هنالك،هأعاملِ ئِ سيِّ أوبصالِح وانفرده،ومالَ تهوقوَّ هشبابَ 
بل،هواِت الشَّ ليستكملالنيا،الدُّ إىلودَ العَ ىويتمنَّ عليه،هوماحقيقةَ يعلمحني

ازمُ احلفالعاقل،احلاِت الصَّ واألعاملِ وبةِ بالتَّ ت؛َال فَ الغَ منمنهطَ رَ فَ ماكَ درِ ستَ ليَ 
أنبدَّ وال،تِّ مِ قدِك أنَّ ريقدِّ : هلنفِس ويقول،احلالةَ هذههفِس نَ عىليعرُض ُق وفَّ املُ 

عِ متُّ كتَ هباعَ متُّ والتَّ ار،الدَّ هذهِف خرُ بزُ االغرتارَ ختتارين؟ْني احلالتَ فأيَّ متويت،
ذُّ لَ وتَ األنفُس ما تشتهيهوفيهاها،وظلُّ مٌ دائِ هالُ كُ أُ لدارٍ العمَل أم،ارحةِ السَّ األنعام
.»هِ خرسانِ منهُ وربحُ ،خذالنهِ منالعبدتوفيُق ُف عرَ يُ فبهذا؟األعُنيُ 

:)مثاهلابرضِب إيضاٌح (قوله
مةِ املُ الِث الثَّ اآلياِت يف أي جاء  يكشفالٍ ثَ مِ برضبنياالدُّ حالِ توضيُح تقدِّ

محن) «١( ).٥٥٠(صالبِن سعدي» تيسري الكريم الرَّ





ةِ يَّ عنوِ املَ األمورِ وجعُل ،املعاينتقريُب املرضوبةِ ثالِ ماألَ فائدةُ ، وهاحقيقتِ عن
يفهامنـ سبحانه وتعاىل ـ اهللاُرَ كثَ قد أَ وهلذا،املحسوسةِ دةِ شاهَ املُ األموربمثابةِ 

حئييجئىينيمي﴿:يقولألواهللاُ،هافعِ لعظيم نَ القرآن؛
.﴾هئمئخئ

: )حاهلاتبيانُ جاءَ قدغافرٍ ويففاطرٍ وسورةعمرانَ آلِ ويفقوله (
ا مَ الدُّ حالِ بيانُ الِث الثَّ رِ وَ فجاَء يف هذه السُّ  االغرورِ تاعُ نيا، وأهنَّ آلآيةُ ، فأمَّ

.﴾حجمثهتمتختحت﴿:اهللاقوُل هيفعمران
ا و حيجيىهيهمهجهينىنمن﴿:اهللاقوُل هيففاطرآيةُ أمَّ
.﴾ٰرٰذييىيميخي

ا و محجح﴿فرعونآلمؤمنُ هامَ قدَّ تيالَّ صيحةِ النَّ فهي يفرٍ غافِ آيةُ أمَّ
.﴾مصخصحصمسخسحسجسمخجخ

مةِ املُ اآلياِت يف بنيَّ اهللاُف ا متاعُ ،فانٍ زائٌل متاعٌ نياالدُّ أنَّ تقدِّ ،الغروروأهنَّ
؟!هبااإلنسانُ غَرتُّ يَ ، فلامذاوفانٍ هيف هنايتِ زائٌل فهووَعُظمَ واتََّسعَ واملتاُع مهام َكُرب 

:)واعظٍ أعظمُ األحقاِف سورةِ ويف(قوله
:ه قولُ وهي األحقافسورةأواخرِ يفجاءماإىلشريُ يُ :اظمَ النَّ لعلَّ 

منخنحنممجنحمخمجمهلملخلحلجلمكلكخكحك﴿
رَ الُعمُ أنَّ اإلنسانُ َف عرِ يَ أنواعظ؛املوأكربِ أعظمِ من هذا، ف﴾جههن

بنيالقيامةيومَ وقفإذاتي قضاها ستكوننني الَّ نيا، والسِّ الدُّ هذهذي عاَشه يف الَّ 
ا ساعةٌ اهللاِي دَ يَ  .من هنارٍ كأهنَّ





مارسعانذيالَّ القليُل الوقُت عىل قلبِه هذاوِيل ستَ ويَ فكيَف يغرتُّ اإلنسانُ 
ويذهب؟!ينقيض

َرهاها اهللاُ قَ لَ َخ نياالدُّ هذهوِمن الَعجيِب أنَّ  لهرخَّ َس ف؛اإلنسانألجلوسخَّ
ليستعَني هبا عىل طاعةِ نياالدُّ هذهَخرياِت لهأَ وهيَّ ،األرضِ يفوماامواِت السَّ يفما

هو من َق لِ ُخ عامَّ ِه ألجلتقَ لِ ُخ تيالَّ األشياءِ باإلنسانُ ينشغل، فَكيَف اهللا 
َق لَ َخ فاهللاُ﴾ىئنئمئزئرئّٰ﴿تعاىلاهللاُقالأجلِِه! كام

نِ سكَ املَ وحتصيلِ ،زِق الرِّ ِب ْس كَ َيمنَْعُه من ملو،اعةِ للطَّ هدَ وَج وأَ ،للعبادةِ اإلنسانَ 
َح صبِ وتُ ،قلَبهُ أِرسَ تَ ىنيا حتَّ بالدُّ اإلنسانافتتان منحذيرُ التَّ جاء ولكن،ِب ركَ واملَ 

.ِمْن أجلِهِ ُه عامَّ ُخلَِق ، فتشَغلَ هِ مهِّ غايةَ 
:قوله (وكم ِمن حديٍث موِجٌب العتِزاهلا)

ايَ نْ الدُّ نَّ إِ «: حاهللا قال رسوُل «قال: ترداء من ذلك ما رواه أبو الدَّ 
نَّ إِ «:ح، وقال »ًام لِّ عَ ُمتَ أوا،املًِ وعَ ،هُ اَال وَ اومَ اهللا،رَ كْ ذِ الَّ إِ ا؛يهَ فِ امَ ونٌ عُ لْ مَ ،ةٌ ونَ عُ لْ مَ 

واقُ واتَّ ايَ نْ الدُّ واقُ فاتَّ ،ونَ لُ مَ عْ تَ َف يْ كَ رَ ظُ نْ يَ فَ ايهَ فِ مْ كُ فُ لِ ْخ تَ ْس مُ اهللاَ نَّ وإِ ،ةٌ ِرضَ َخ ةٌ وَ لْ ُح ايَ نْ الدُّ 
.»اءِ َس النِّ يفْت انَ كَ يَل ائِ ْرسَ إِ ينِ بَ ةِ نَ تْ فِ َل وَّ أَ نَّ إِ فَ ؛اءَ َس النِّ 

نيا ة حتذيًرا من االفتتان بالدُّ نَّ يف الكتاب والسُّ صوص يف هذا املعنى كثريةٌ والنُّ 
.هبا عن اآلخرةواالنشغالِ 

مذي يف ) أخرجه١( نن«)، وابُن ماجه يف ٢٣٢٢(» اجلامع«الرتِّ نه األلباين يف ٤١١٢» (السُّ )، وحسَّ
هيب« غيب والرتَّ ).٧١» (صحيح الرتَّ

).٢٧٤٢» (صحيحه«) أخرجه مسلم يف ٢(





والنيا،الدُّ يفهدِ بالزُّ إالَّ باآلخرةِ غبةُ الرَّ تتمُّ ال«: :القيِّمابنُ قال اإلمامُ 
:ْني صحيحَ نيْ رَ ظَ نَ بعدإالَّ نياالدُّ يفهدُ الزُّ يستقيمُ 
ملِ وأَ ها،تِ سَّ وِخ هاقِص ونَ اواضمحالهلِ هاوفنائِ ازواِهلَ ورسعةِ ،نياالدُّ يفنظر

وآخر،واألنكادِ غصِ والنَّ الغصصِ منذلكيفوماعليها،واحلرصِ ،عليهااملزامحةِ 
منكُّ ينفَ الهابُ فطالِ ؛سِف واألَ ةِ َرس احلَ منُب يعقُ مامع،واالنقطاعُ واُل الزَّ ذلك

.نيْ ظرَ النَّ حدُ أَ فهذا،اواِهت فَ بعدوحزنٍ مٍّ وغَ هبا،فرِ الظَّ حاَل مٍّ وهَ ا،وهلِ ُص ُح بَل قَ مٍّ هَ 
 َّها،وبقائِ هاودوامِ ،بدَّ والهاوجميئِ اقباهلِ وإ،اآلخرةِ يفظرُ النَّ اينالثَّ ظرالن

كامفهيهنا؛ماوبنيبينهذيالَّ فاوِت والتَّ ات،رسَّ واملَ اخلرياِت منفيهاماورشِف 
خياالٌت وهذه،دائمةٌ كاملةٌ خرياٌت فهي﴾ٍَُّّّ﴿:سبحانهاهللاُ قال 

.ةٌ لَّ حِ ضمَ مُ ةٌ عَ طِ نقَ مُ ناقصةٌ 
هدُ الزُّ يقتيضفيامدَ هِ وزَ ه،إيثارَ العقُل يقتيضمارَ آثَ ظرانالنَّ هذانلهتمَّ فإذا

.»...فيه
، فقال:مًرا ثالًثانحَو هذا املعنى يف موضٍع آخر، وزاَد عليه أ:وَذكرَ 

:أشياءثالثةُ هدَ الزُّ هذاحصحِّ يُ ذيوالَّ «
ـ تعاىلـ اهللاقالكاماوأهنَّ ،زائرٌ وخياٌل ،زائٌل ظلٌّ اأهنَّ العبدمُ لْ عِ :أحدها

رئزئ	ٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذ	ييىيمي﴿: فيها
.﴾زت	رت	يب	ىب	نبمبزبربيئىئنئمئ

	جخمحجحمجحجمثهتمتختحت﴿:تعاىلوقال اهللاُ
).١٣٦(ص» الفوائد«كتاب )١(





حطمضخض	حضجضمصخصحصمسخسحسجسمخ
جللكمكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغ	جغمعجعمظ
.﴾هلملخلحل

مهجههنمنخنحنجن	ممخمحمجم﴿: وقال تعاىل
.﴾مثهتمتهبمبهئهيمئ	مي	خي	حي	جيٰه

ةِ بَ اقِ عَ سوءِ عنناوأخربَ هبا،االغرتارِ عنوهنى،رورِ الغُ متاعَ ألهاوسامَّ 
.إليهاواطمأنَّ هبا،ِيضَ رَ منوذمَّ هم،عِ صارِ مَ ثلِ مِ من رناوحذَّ هبا،ينغَرتِّ املُ 

اَح رَ مَّ ثُ ،ةٍ رَ َج َش لِّ ظِ يفاَل قَ ٍب اكِ رَ كَ انَ أَ َام نَّ إِ ا؟يَ نْ وللدُّ يلامَ «:حبيُّ النَّ وقال
.»اهَ كَ رَ وتَ 

وماآدم،ابنِ طعامَ جعلاهللاَنَّ إ: معناهحديٌث حعنه»دسنَ املُ «ويف
.يصريماذاإىلرْ فلينظُ حهُ لَّ ومَ هُ َح زَّ قَ وإنهفإنَّ نيا؛للدُّ مثًال منهُج رُ َخي 

م خترُجيه عند البيت رقم: (١( ).١) تقدَّ
اهللا رسوُل قالقال:كعٍب بنِ أيبِّ عن«)، ولفظه: ٢١٢٧٧» (مسنده«اإلمام أمحد يف ) أخرجه٢(

ْنَيا،َمَثًال ُجِعَل آَدمَ ابنِ َمْطَعمَ إِنَّ «:ح َحهُ وإِنْ للدُّ َحُه، فاْنُظُرواَقزَّ ، وأخرج »َيِصريُ َماإىلوَملَّ
اِك بِن سفيان الكِاليب «)، ولفُظه: ١٥٧٤٧أيًضا حديًثا نحوه ( حَّ أنَّ رسوَل اهللا تعن الضَّ

اكيا«قال له:ح بُن، قالاللَّحمُ اهللا،رسوَل يا: قال» ؟َطَعاُمَك ماَضحَّ إىلَيِصريُ ثمَّ : «واللَّ
َب وَتَعاَىل َتَباَركَ اهللاَ َفإِنَّ : «قالَعلِمَت،قدماإىل: قال»ماذا؟ ُرُج َماَرضَ َمَثًال آَدمَ اْبنِ ِمنِ َخيْ
ْنَيا َحُه األلباين لغريه، »للدُّ حيحة«يف وصحَّ لسلة الصَّ ).٣٨٢» (السِّ

حه وَملََّحه«وقوُله:  ُيطَرحالَّذيالتَّابلوهوالقزحمنَتْوَبَلُه،أي: أي«قال ابُن األثري: »وإن قزَّ
ونالِقْدر،يف قاإلنسانُ تكلََّف وإناَملْطَعمَ أنَّ ذلك، واملعنى:ونحووالكزبرةكالَكمُّ يفالتَّنوُّ

نيافكذلكوُيسَتقَذُر،ُيكَرهحالٍ إىلعائدٌ فإنَّهوَتطيِيبِهَصنَعتِه ونظمعامرِهتا،املحروص عىلالدُّ
)].٤/٥٨» (النِّهاية يف غريب احلديث[«»وإدبارٍ خراٍب إىلراجعةٌ أسباهبا





.يسٍ ِس َخ رٍ دْ وقَ ،ريٍ قِ َح وعقلٍ ،ةٍ يَّ نِ دَ ةٍ مهَّ ذوإالَّ إليهانَ كَ َس والهبااغرتَّ فام
 َّداروهي،خَطًراوأجلُّ ،قدًرامنهامُ أعظَ داًراهاوراءَ أنَّ هُ علمُ :اينالث

امَ ُل ثْ مِ الَّ إِ ةِ رَ اآلِخ يفايَ نْ الدُّ امَ واهللا«: حبيُّ النَّ قالكامإليهاهاتَ سبَ نِ وأنَّ البقاء،
،يفهِ ذِ هَ هُ عَ بَ ْص إِ مْ كُ ُد َح أَ ُل عَ َجيْ  ةِ لَ نزِ بمَ فيهااهدُ فالزَّ ، »؟عُ جِ رْ تَ بِمَ رْ ظُ نْ يَ لْ فَ الَيمِّ
،مثًال دينارٍ ألِف مائةُ هُ وُض عِ ولك،هُ ْح اطرَ : لهقيلَزَغٍل،ِدْرهمُ يدهيفلٍ ُج رَ 

منهاأعظمُ هوفيامهِ تِ رغبَ لكاملِ فيهااهدفالزَّ ض،وَ العِ ذلكرجاءَ هيدِ مناهفألقَ 
.فيهادَ هِ زَ 

 َّهُ رَص حِ وأنَّ منها،لهَب تِ كُ اشيئً هُ يمنعُ الفيهاهُ هدَ زُ أنَّ هُ معرفتُ :الُث الث
هانَيقٍني؛علمُ بهلهوصارذلك،نَ قَّ تيَ فمتىمنها،لهَض قْ يُ ملمالهُب لِ َجي العليها
منهاهُ ضمونَ مَ أنَّ وعلمه،صدرُ لهَج لِ وثَ ذلك،نقَّ تيَ متىهفإنَّ فيها؛هدالزُّ عليه

.بذلكهلنفِس يرىضالوالعاقُل ،ضائًعاهُ وكدُّ هُ عبُ وتَ هرُص حِ بقيسيأتيه؛
ه،مقامِ يفهدمَ قَ ُت بِّ ثَ وتُ فيها،هدَ الزُّ العبدِ عىلُل سهِّ تُ الثةُ الثَّ األمورُ فهذه

.»يشاءملنُق وفِّ املُ واهللاُ


Fقال::
ـــْنيٍ بِصـــَريةٍ  ـــْوٌم بَع ـــْد َنَظـــُروا َق فَلـــْم َتْغـــُرْرُهْم باْحتَِياِهلَـــاإَِلْيَهـــا َلَق
ـــه ـــا وِحْزُب ـــُل اهللا حق ـــَك أه ــاُأوَلِئ ــا َهلَ ــا، وَي ــْرَدْوِس إِْرًث ــُة الِف هلــم َجنَّ

).٢٨٥٨» (صحيحه«مسلم يف ) أخرجه١(
).٥٥٤ـ ٢/٥٥٠» (طريق اهلجرتني) «٢(





 َّرحالش

َقهمنْ ومَ واهلدى،احلقِّ أهلِ حاُل هذه ،همصدورَ َح وَرشَ ،ألاهللاُوفَّ
إن كان ظرُ النَّ ف:)بصريةٍ بعنيٍ (نياالدُّ إىلنظروامهنَّ فإ؛ املستقيمِ هرصاطِ إىلوهداهم

ٍل يف ا، اِهلَ وَ ها وزَ انقضائِ ، ورسعةِ ا عىل اهللاِهن وَ نيا وهَ الدُّ حقيقةِ عن بصريٍة وتأمُّ
.قِّ واحلاهلدايةِ أهلِ ، وهو نظرُ للعبدِ افعُ النَّ ظرُ ؛ هو النَّ رورِ الغُ ا متاعَ وِهن وكَ 

:)همتغُررْ فلم(ه قولُ 
ماملُ افعِ النَّ ظرِ النَّ نتيجةُ هذا هافِ خرُ وزُ هاتِ ينَ بزِ :أي) باْختَِياهلا(م هرْ غرُ تَ ملا هنَّ أ؛تقدِّ

.اهَ ومتاعِ 
:)أولئك(هقولُ 

واغَرتُّ يَ ومل،همرْ غرُ تَ ملونيا،الدُّ حقيقةِ عرفةِ ملاهللاُ قهموفَّ ذينالَّ أي 
.هابُزْخُرفِ 

:)وحزبهُ حقااهللا أهُل (
وبنيَّ ،هِ فضلِ وعظيمِ هِ برمحتِ هماختصَّ ذين الَّ ه؛وأولياؤُ ُتُه،خاصَّ هبم املرادُ و

نا لنا عناحلديِث يفوثبَت ، ﴾% & ' ) ( *﴿:ولياَءهأَ أنَّ ألربُّ
اهللاُل هْ أَ مْ هُ آنِ رْ القُ ُل هْ أَ ؛اسِ النَّ نَ مِ نيَ لِ هْ أَ عاَىل تَ هللانَّ إِ «: قالهأنَّ حالكريمِ انَ نبيِّ 

.»هُ تُ اصَّ وَخ 
:)الفردوسةُ جنَّ هلمْ (هقولُ 

.وكرامةً ،ومثوبةً ،هلمُنُزًال ألها اهللاُعدَّ أَ 

نن«ابُن ماجه يف ) أخرجه١( ع«، انظر )، وصححه األلباين٢١٥» (السُّ لسلة الضَّ ).١٥٨٢» (فةيالسِّ





:)هلاوياإرًثا(هقولُ 
¾ ﴿ـ سبحانه وتعاىل ـ: اهللاقالكام؛ةٍ طيَّ وعَ نعمةٍ وإرٍث منهلاويا:أي

Ä Ã Â Á À ¿﴾ ،اجلليلةِ عمةِ النِّ هلذهثونارِ الوَ همفهؤالء
.الفردوسةِ جنَّ ؛العظيمةِ ةِ مَ رُ كْ املَ و

»احلنيالصَّ رياض«النافعهكتابِ ةِ مَ قدِّ مُ يف:وويالنَّ احلافظُ ذكروقد
:اظمُ النَّ إليهأشارذيالَّ املعنىيوِ ، َحت :افعيالشَّ لإلمامِ ُب نَس تُ وهيا،أبياتً 

ـــــــاًداهللاإنَّ  ـــــــاِعب نياطلَُّقواُفَطن الِفَتنـاوَخـاُفواالدُّ
ــروا ــاَنَظ ــامَّ فيه ــوافل ــاَعلُِم َوَطنــاِحلَــيٍّ لْيَســْت أهنَّ

ـــا ـــةً َجَعلوه ـــذواُجلَّ ُسـُفنَافيهـااألَعـاملِ َصـالَح واختَّ



Fقال::
ـــُروَن ِجلَْهلِِهـــمْ  ـــاَل إَِلْيَهـــا آَخ ـــاوَم ـــَقْتُهْم نَِباُهلَ ـــأنُّوا َأْرَش ـــامَّ اْطَم َفل
األُْخَرى، وذاُقـوا َوَباَهلَـاهبا اِخلْزَي يف ُأوَلِئـــَك َقـــْوٌم آَثُروَهـــا فـــُأْعِقُبوا

لشرحا

،هافِ خرُ بزُ نواتِ وفُ ،نياالدُّ هتمرَّ غَ ذينوهم الَّ :اسِ من النَّ رُ آَخ قسٌم هذا
هم،تَ غيَ بُ هيْت وأصبحَ إليها،املوافزينُتها،أعينَهمْت لبَ وَس ،بمتاِعهامهُ تْهلَ وأَ 
.همقصدِ هىنتَ ومُ هم،مهِّ أكَربَ و





: ِجلهلهم)قوله (ومال إليها آخرون
ِه الواجِب عليهم،و، ألاهللابهو اجلهُل واالغرتارِ فَسبُب هذا االفتتانِ  بَحقِّ

.ومآِهلانياالدُّ بحقيقةِ همجلهلِ كذلك و
:)وااْطَمأنُّ فلامَّ (قوله 

هذا املتاعِ م باقون يف أهنَّ واوظنُّ الفاين،واملتاعِ ائلِ الزَّ ِف خرُ الزُّ ذاهل
فمنهمبنباهلا،مهُ تْ مَ رَ اأهنَّ واملقصودُ ،ميالرَّ هو:شُق الرَّ :)نَِباُهلاأْرَشقتُهم(؛ِف خرُ والزُّ 
وكفًراطغياًناازدادَ ومنهم من،ألاهللا عنعراضهِ وإِ وغرورهِ صيانهِ عِ عىلكلَ هَ من 

ةِ لذَّ منحمرومٌ فيهاحياًة هوعاشومنهم َمنْ ها،فِ خرُ وزُ نياالدُّ تاعِ مَ منوِيت أُ بام
.كةِ لَ اهلَ أشدَّ همتْ كَ هلَ فأَ ،ألاهللاإىلِب قرُّ التَّ ةِ وهناءَ ،اعةِ الطَّ 

:)آثُروهاقوٌم ُأولئك(قوله 
كام،هباإالَّ ةٌ غبَ وال رَ مرادٌ هلمومل يكن،اآلخرةِ عىلنياالدُّ احلياةَ آثرواأي

فامذا﴾جنيمىمممخمحمجميلىلملخل﴿:ألاهللاقال
يفهي اخلزَي بةُ العاقكانتأي)األُْخرىِيف هبا اخلزيَ ْعِقُبوافأُ (؟تيجةُ النَّ كانت

.﴾مهجهينىنمنخنحن﴿تعاىل:قالكاماآلخرةِ ارِ الدَّ 
:)َوَباَهلاَوَذاُقوا(قوله 

م ذاقوا، واملقصودُ الوخيمواملآُل العاقبة،سوءُ هوالبَ الوَ  اخلزي وسوءَ أهنَّ
.اهللايديبنيهموقوفيومالعاقبة

واالستعدادُ اهللاحبُّ عنهَل رحَّ تَ قدالقلَب رأيَت ومتى«: :مالقيِّ ابنُ قال
قدهأنَّ مْ فاعلَ ، هبامأنينةُ والطُّ نياالدُّ باحلياةِ ضاوالرِّ املخلوِق حبُّ فيهوحلَّ هللقائِ 





.»بهَف ِس ُخ 


Fقال::
ــَدُكمْ  ــِذيَن اْســَتْعَذُبوها: ُرَوْي ـــا!فُقــْل للَّ ـــَع ُزَالُهلَ ـــمَّ النَّقي ـــَينَْقلُِب السُّ َس

ــ ــمْ لَِيْلُه ــَدا َهلُ ــا َب ــا م وا هب ــَرتُّ ــاْوا وَيْغ ــْم ِحَباُهلَ ــوَم ُتْرصَ ــِغ احلُْلُق ــى َتبُل َمَت

رحلشَّ ا

ذين للَّ (نياالدُّ بحالواملعرفةِ البصريةِ سنِ حلُ اهللايا من َوفَّقك)(َفُقل
هذا عواقِب يفوانظروالوا،متهَّ أي:)ُرويَدُكمْ (هافِ خرُ وافتتنوا بزُ استعذبوها):

، وانظروا إىل ماذا دمُ النَّ فيهكمعُ نفَ يَ الوطنٍ مَ يفوامُ ندَ تَ أنقبَل واالفتتانِ الغرورِ 
مٌّ وُس ،قيعُ النَّ مُّ السُّ :)ُزَالُهلاِقيعَ النَّ الُسمَّ ُب َسينَْقلِ (، وهُ مُ تُ بْ ذَ عْ تَ ذي اْس ل هذا الَّ وسيؤُ 
منُزالًال َعْذًباَنهُ وْ ترَ ذي ، فهذا الَّ اإلرضارِ وشديدُ بالغٌ أيمنقوع؛وسمُّ ،ناقعٌ 

.هذه احلالإىلسينَقلُِب نياالدُّ عِ تَ مُ 
واوالَِيْلهُ (ه قولُ  :)َهلمَبداماِهباوَيْغَرتُّ

ومتاِعها نياالدُّ هبذهَت يْ َهلَ لو: نيابالدُّ ونِ فتُ للمَ قاليُ فإنَّه ؛ عظيمٌ كالمٌ وهذا
وأنت املوُت َك دَمهَ ويَ كَ أَ جَ فْ يَ أنأتنتظُِر ؟هو!سيستمرُّ هذا اللَّ متىإىلفها؛فِ وزخرُ 

حمجمملهلخلحلجلمكلك﴿:كام قال تعاىل؟عىل هذه الغفلة
.﴾حنجنممخم

هون الغافلووهؤالء َ املوَت عاينوامتىنالالَّ َل أنوانَّ َمت صاحلًاليعملوا؛ُيَؤجَّ

).٣/١٢٠٠» (بدائع الفوائد) «١(





أن َيِعظَ أرادهأنَّ :البرصياحلسنعنرُ ذكَ يُ وهلذاذي كانوا يعملون، الَّ غريَ 
مكانَ كنَت لو!فالنيا«: لهفقالالقبور،إىلهُ فأخذَ نيِض عرِ املُ طنيرِّ فَ املُ أحدَ 

ذيالَّ غريَ صاحلًاألعملنياللدُّ اهللاُينعيدَ يُ أنىأمتنَّ واهللا: قالى؟تتمنَّ ماذاهؤالء
.»، فاعملاهمنَّ تتَ فيامأنَت هذايا: فقال،أعمُل كنُت 

مْ اُحلْلُقومَ ُلغِ َتبىَمت(قوله  :)ِحَباُهلاُتْرصَ
الُت والصِّ الئقالعَ ، وهينياالدُّ حباُل عستنقطاحللقومَ وُح الرُّ غِ بلُ متى تَ أي

وأ، ، أو القصورِ األموالِ و، جاراِت من التَّ نيا،الدُّ يفاإلنسانُ هبا طُ بِ يرتَ تيالَّ 
نَّ إِ «:يقولحبيَّ النَّ ألنَّ ؛ احللقومَ وُح الرُّ ِت غَ لَ إذا بَ وتنَقطِع،يهِ نتَ تَ سهاكلُّ ها،غريِ 
ْ امَ دِ بْ العَ ةَ بَ وْ تَ ُل بَ قْ يَ اهللاَ :، كام قال اهللا احللقومَ وُح الرُّ غِ بلُ تَ ملماأي، »رْ غِ رْ غَ يُ َمل
وصار املوُت حرضذافإ﴾ننمنزنرنمماميلىلمل﴿

.هاصاحبَ حينئذٍ وبةُ التَّ تنفعفال،وح احللقومَ وبلغت الرُّ ،َعياًنا
،واإلنابةِ وبةِ بالتَّ املبادرةِ عىلاحلثُّ الكالمِ هبذا:اظم النَّ دومقصو

.سبحانه وتعاىل ــاهللاإىلوالرجوع


Fقال::
َبنِيَهــــا وَماَهلـَـــاَتــــَودُّ فـِـــَداًء لــــو وَيـــْوَم ُتـــَوىفَّ ُكـــلُّ َنْفـــٍس بَكْســـبَِها
ــــا ــــالَيِمِني كَِتاَهبَ ــــا ب ــــُذ إِمَّ ـــَامِهلَاوَتْأُخ ـــدَّ َذا بِش ـــنَْت، َأْو ِض إَِذا َأْحَس
ــْت  ْت وَأْعَلنَ ــا َأَرسَّ ــَدْهيَا م ــُدو َل َمْت ِمـــْن َقْوِهلـَــا وفَِعاِهلـَــاوَيْب وَمـــا َقـــدَّ

مذي يف ) أخرجه١( نن«)، وابُن ماجه يف ٣٥٣٧(» معاجلا«الرتِّ نه األلباين يف ٤٢٥٣» (السُّ ) وحسَّ
هيب« غيب والرتَّ ).٣١٤٣» (صحيح الرتَّ





رحلشَّ ا

:)بَكْسبِهانفسٍ كلُّ توىفَّ ويوم(ه قولُ 
ـ سبحانه وتعاىل ـ: اهللاقالنيا،الدُّ احلياةهذهيفتلَ صَّ وَح بتكَس بامأي

ىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئ﴿
.﴾جئييىينيميزيريٰىين﴿:وقال، ﴾يت
ا سوففإهنَّ ؛أعاملٍ مناحلياةهذهيفهُ تْ مَ قدَّ ماأي﴾نيمي﴿:ه فقولُ 

.اهللايديبنيعند الوقوِف القيامةِ يومَ وافًياجزاءً ىُجتازَ أي﴾ٰى﴿
فيهاعُ قَ يَ ماكلَّ وه؛مَ وأعواهوشهورَ هامَ أيَّ وأنَّ ،ذلككرِ دْ يُ أنلعبدلوينبغي

.القيامةيومَ كلَّه ذلكوىفَّ يُ سوعليه،اةٌ َص ُحم وأعاملٍ من أقوالٍ 
:)وماهلاَبنيهالوفداءً َتَودُّ (ه قولُ 

طواملُ فاملُْعِرُض  هعيضيِ وتَ هيطِ فرِ تَ عىلشديًداندًمامندَ يَ اليومِ ذلكيففرِّ
يهنِ بَ ولو باجلبَّار طِ َوسخَ ذاِب العَ منهفَس نَ َي يفدِ أندُّ ويوَ ،العذاَب حينام يرى

ىمممخمحمجميلىل﴿:ـ سبحانه وتعاىل ـاهللاقالكامه؛ ومالِ 
﴾ىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيم

ميخيحيجيٰهمهجههنمنحنخنجنممخم﴿:تعاىلويقوُل 
.هوعقوبتِ اهللاعذاِب منأي﴾متهبمبهئمئهي

اُخُذ َوَتأ(ه قولُ  :)َأْحَسنَتإذا،كَِتاَهبابِالَيمنيِ إِمَّ
ل املُ الِقسمِ أهُل وهم مِ األَوَّ لمِ للعـ سبحانه وتعاىل ـاهللاُقهمفَّ وَ ذين؛ الَّ تقدِّ





همتبَ كُ ونذُ يأُخ فهؤالء ها،فِ خرُ وزُ نيابالدُّ واغَرتُّ يَ ومل،الِح الصَّ ملِ والعافعِ النَّ 
.نياالدُّ احلياةِ هذهيفمنهمكانذيالَّ اإلحسانِ وذلك جزاءَ ؛مبأيامِهن 

:)بِِشَامِهلاَذاِضدِّ َأو(قوله 
م احلياةَ ْهت وغرَّ ذين مل ُحيِسنوا بل أساؤوا اين، وهم الَّ الثَّ سمُ وهؤالء هم القِ 

.مم بشامهلِ ون كتاَهب ذُ م يأُخ فإهنَّ ،نياالدُّ 
مي	زيريٰىينىنننمنزنرنممام﴿:تعاىلاهللاُ قال

متختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىيني
جضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهت
مكلكخكجكحكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحض

جههنمنخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجل
.﴾مه

ْت ماَلَدْهياويبدوه (قولُ  َمْت وما،وَأْعَلنَْت ْأَرسَّ : )وفعاِهلاقوِهلامنقدَّ
جه﴿مها، كام قال تعاىل:دَّ قَ تيالَّ األعامُل لإلنسانِ تبدواليومِ ذلكيف
يف اورً طُ ْس مَ يراهُ وها عىل عملِه ُكلِّهحينَ ُف اإلنسانُ وسيق﴾جييهىهمه

، وجيُدُه ﴾اكيقىقيفىفيثىث﴿كام قال تعاىل:،هكتاِب أعاملِ 
ا يلىلمليكىك﴿عنده، ثمَّ ُجيازى عليه؛ كام قال تعاىل:حاِرضً
فَمن ،﴾ٰرٰذييىيمي﴿:، وقال أيًضا﴾زنرنممام

.هنفَس َد غَري ذلك فال َيلوَمنَّ إالَّ ، ومن وَج فليحمِد اهللاَ وجَد خًريا
وأنْ ،والعزمِ احلزمِ بواألخذِ ،نِ فطُّ والتَّ ظِ يقُّ التَّ إىلالعبدَ يدعواممَّ هكلُّ فهذا





هاونَ والتَّ فريطِ التَّ منرِ احلذَ أشدَّ رَ ذَ َحي وأن،ىدَ واهلُ احلقِّ امِ مَ بزِ هنفَس مَّ زِ يُ 
.أجيَل والتَّ سويَف والتَّ 



Fقال::
ـــَراِم الَكـــاتِبِني ُمَســـطَّرٌ  ـــِدي الكِ ــَداُهلَابَأْي ــْذُرَها وِج ــا ُع ــِن عنه ــْم ُيْغ فَل
ــاَرَها ــا وَخَس ــْدِري ِرْبَحَه ــَك َت اك َتْلَقــــى مــــا إَِلْيــــِه َمآُهلَــــاُهنَالِ وإِذ ذَّ
ـَعاَدِة والتَُّقـى فــإنَّ هلــا احلُْســنَى بُحْســِن فَِعاِهلَــاَفإِْن َتـُك مـن َأْهـِل السَّ
ـــا ـــيِم وُحوِرَه ـــاِت النَِّع ـــوُز بَجنَّ ــــَربُ يف َرْوَضــــاِهتَا وظَِالِهلَــــاَتُف وُحتْ
ـا َتْشــَتِهي ِمــْن َنِعيِمهــا َرُب مـــن َتْســـنِيِمها وُزَالِهلـَــاـوَتْشـــوُتــْرَزُق ِممـَّ

رحلشَّ ا

َر العبدُ مهُ قدَّ مافكلُّ  يف نيبِ الكاتِ املالئكةِ بأيديمن قوٍل أو فِعٍل قد ُسطِّ
، ﴾ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذيي﴿:ـ سبحانه وتعاىل ـقالكامه؛كتاِب أعاملِ 

ها،سخِ ونَ هاريِ سطوتاألعاملِ كتابةَ مالئكةٍ إىلَل قد َوكَ ـ سبحانه وتعاىل ـ اهللاَفإنَّ 
جسمخجخمحجحمج﴿قال تعاىل: امك،هويفعلُ العبدُ هيقولُ ماكلَّ فيكتبون
مغجغمعجعمظمضحطخضحضجضمصخصحصمسخسحس
كم،أعاملَ َب كتُ تَ أننا للمالئكةِ مرِ أي: بأَ ﴾مع﴿هبقولِ املرادُ ف﴾جف

.أماَمكمحاًرضاالقيامةيومَ ، جتدونهُ كتاٍب يفرةً سطَّ مُ عليكمَىص حْ فتُ 
:)وِجَداُهلاُعْذُرهاعنهانِ ُيغَفلمْ (قوله 





طة لفُس هذه النَّ قامتإذاأي  عن حاِهلا ومآهلا يف ذلك جتادَل وأرَ ذِ عتَ تَ املُفرِّ
.احلساِب واجلزاءِ يومُ هألنَّ ؛ اجلداُل هاعَ نفَ ولن يَ ،املعذرةُ هاعَ نفَ تَ فلن: يومال

: )وَخَساَرهاِرْبَحهاَتْدريُهنَالِك(قوله 
وُل لُ ُح إالَّ يبَق ، وملعليهُحمصاةً أعامَلهُ وجدثمَّ ُه،كتابَ اإلنساُن خذَ أَ إذاف
اخلاِرسُ قيُّ الشَّ وأا،مرسورً ههلِ أَ إىلُب نقلِ يَ ذيالَّ ؛ُح ابِ الرَّ يظهرهنالكاجلزاء؛
.باهللاوالعياذُ 

:)َمآُهلاإليهَماَتْلَقىَذاكَ وإذْ (ه قولُ 
إىلهُ أمرُ وُل ؤُ يَ نُ فاملحِس ،اجلزاءِ يومُ هواليومَ ذاكألنَّ إليه؛وُل ؤُ تَ ماأي

مجحج﴿وقال:﴾زنرنممام﴿، كام قال تعاىل:باإلحسانالفوزِ 
واخلُرسان كام قال تعاىل:العقوبةِ إىلهُ أمرُ وُل ؤُ يَ وامليسءُ ،﴾جخمحجح

.﴾مئخئحئجئييىي﴿
ني، فقال يف مآلِ يئِ ِس املُ نني، ومآلِ املُحِس يف مآلِ :اظمُ النَّ لفصَّ بعد ذلكو

ابحني: ني الرَّ نِ حِس ملُ ا
َعادةِ َأْهلِ ِمنْ َتُك (َفإنْ  : والتَُّقى)السَّ

َك لَ َس ف،عادةالسَّ هلمـ سبحانه وتعاىل ـ اهللاُكتبذينالَّ منالعبدكانإذاأي
.اهللالتقوىمنيالزِ املُ وكانوا من،عادةِ السَّ طريَق مهب

:)فَِعاِهلابُِحْسنِ اُحلْسنَىَهلاَفإِنْ (
تيالَّ ماهلِ عَ فِ نِ ْس حلُ ؛ وذلكاحلسنىاهللاعندَ هلمقىوالتُّ عادةِ السَّ فأهُل 

:قالفعيمِ والنَّ واِب الثَّ يف:لفصَّ ثمَّ نيا،الدُّ احلياةِ يفموهادَّ قَ 





:)عيمِ النَّ بَِجنَّاِت َتُفوزُ (
وزُ وذلك هو الفَ ، نيبِ قرَّ املُ هئولياوأَ ني،قِ تَّ املُ هِ لعبادِ ًال نزُ اهللاُهاأعدَّ تيالَّ 
.العظيمُ 

: )وُحوِرها(ه قولُ 
.نيِ العِ ورِ احلُ منهلمفيهاـ سبحانه وتعاىل ـ اهللاهُ أعدَّ امبوتفوزُ يأ

َربُ (هقولُ  كام قالةِ اجلنَّ وضاِت رَ يف أي،)وظِالِهلاَروَضاِهتايف(معَّ نَ تُ أي:)وُحتْ
ذونلذَّ ويتَ ونؤُ نَ وَهيْ ونمُ عَّ تنَ يَ أي: ﴾حلجلمكلك﴿:ـ سبحانه وتعاىل ـ

.ةِ نَّ اجلَ بنعيمِ 
؛ةِ اجلنَّ بنعيمِ ونؤُ هنَ فيَ : )نعيِمهامنَتْشَتهيممَّا(ةِ اجلنَّ يفأي)وُتْرَزُق (ه قولُ 

زي﴿تعاىل:، قالبَرشٍ قلِب عىلرَ خطَ وال،ْت عَ مِ َس نٌ ذُ أُ وال،ْت أَ رَ ْنيٌ عَ الماففيها
.﴾خبحبجبهئمئخئحئجئييىينيمي

: )اَوُزالَهلِ هايمِ َتْسنِ منوترشُب (قوله 
الذو،ةِ اجلنَّ ةِ بَ ِرش أَ أعىلوهي، ﴾مفخفحف﴿:اهللا لقولِ شريُ يُ 

.﴾¾ ¿ :﴿Àني كام قال بِ قرَّ للمُ خالصةً كانت


Fقال::
ــــَدا ــــِد ملَْوِع ــــْوَم املَِزي ـــاَدةَ وإنَّ هلــــم َي ـــاِزَي ُهْم ال َينَاُهلَ ـــْريُ ـــى، َغ ُزْلَف
ْمِع كــان اْبَتَالُهلَــاُوُجـــوٌه إىل َوْجـــِه اِإلَلـــِه َنـــَواظِرُ  ــدَّ ــاَل مــا بال ــْد َط َلَق
ًام  ِحيُم ُمَســـلِّ بُّ الـــرَّ ـــىلَّ َهلـَــا الـــرَّ ـــاَجتَ ـــتََّجيلِّ َمجَاُهلَ ـــن َذاَك ال ـــْزَداُد م َفَي





رحلشَّ ا

ـ سبحانه الكريماهللاوجهِ إىلظرُ النَّ ؛هُ وأكملُ ةِ اجلنَّ ألهلِ نعيمٍ أعظمُ هذا
.﴾جميلىلمل﴿:ه تي جاءت يف قولِ الَّ يادةُ الزِّ وهي،وتعاىل ـ

:)ملوعًدااملزيدِ َهلْم َيومَ َوإِنَّ (ه قولُ 
ةِ أهَل اجلنَّ فيه ـ سبحانه وتعاىل ـاهللامرِ كْ يُ عة،مُ اجلُ يومُ املزيد:ومِ بيَ املرادُ 

: يقوُل ؛جربيلأنَّ يف احلديِث حنانبيِّ عنكام صحَّ إليه،ظربالنَّ همفُ وُيَرشِّ 
.»يدِ زِ املَ مَ وْ يَ ةِ رَ اآلِخ يفوهُ عُ ْد نَ نُ ْح ونَ «

ءٍ َيشْ إىلَق وَ ْش بأَ ةِ نَّ اجلَ يفمْ هُ واُس يْ لَ فَ «:قاله أنَّ أيًضاحبيِّ النَّ ثبت عن و
.«هِ هِ ْج وَ إىلارً ظَ نَ واادُ دَ زْ يَ ولِ ،ةً امَ رَ كَ هُ نْ مِ واادُ دَ زْ ليَ ،ةِ عَ مُ اجلُ مِ وْ يَ إىلمْ هُ نْ مِ 

:)ُزْلفىزيادةَ (هقولُ 
ـ سبحانه اهللانُّ مُ يَ ذيالَّ واإلكرامِ عيمِ النَّ فوقهلم زيادُة كرامٍة وَمنِزلةٍ أي
قلِب عىلخطروال،ْت سمعَ نٌ ذُ أُ وال،ْت رأَ نيٌ عَ الا؛ ممَّ ةِ اجلنَّ يفبه عليهموتعاىل ـ 

ىلمل﴿:اهللايقولهذاويف،تِه ؤيَ برُ ذلكعىلزيادةً ُمهم فُيكرِ برش؛
.ه إىل وجهِ ظرِ ها بالنَّ تفسريُ ةِ نَّ وثبت يف السُّ ، ﴾جميل

صحيح [«»حسٌن صحيٌح «)، وقال األلباين: ٢٠٨٤» (املعجم األوسط«الطَّرباين يف ) أخرجه١(
هيب غيب والرتَّ )].٦٩٤» (الرتَّ

ار يف ) أخرجه٢( ار«البزَّ خَّ د إسناده احلافظ املنذري، ٧٥٢٧) رقم: (١٤/٦٨» (البحر الزَّ )، وجوَّ
نه األلباين ـ رمحهام اهللا ـ،  هيب[«وحسَّ غيب والرتَّ )].٣٧٦١» (صحيح الرتَّ

).١٨٢ـ ١٨١» (صحيحه«مسلم يف ) أخرجه٣(





ُهمْ (ه قولُ  :)َينَاُهلاالَغْريُ
اإليامن ُهم ، فأهُل ﴾Y X W V U T﴿يقول:ألنَّ اهللاَ

.همإالَّ َف هذا الرشَّ ينالاملوعودون برؤيتِه، وال
اَذ هَ نَ وْ رَ تَ َام كَ مْ كُ بَّ رَ نَ وْ َرتَ َس مْ كُ نَّ إِ «فقال هلم: اإليامنهَل أحبيُّ كام برشَّ النَّ 

وعِ لُ طُ َل بْ قَ ةٍ َال َص عىلوابُ لَ غْ تُ الأنمْ تُ عْ طَ تَ اْس نِ إِ فَ ،هِ تِ يَ ؤْ رُ يفونَ امُّ َض تُ ال،رَ مَ القَ 
.»والُ عَ افْ فَ ،مسِ الشَّ وِب رُ غُ َل بْ قَ الةٍ وَص ،مسِ الشَّ 

هابأبصارِ أي)َنواظراِإللهِ وْجهِ إىل(اإليامن،أهلِ وجوهأي:)وجوهٌ (هقولُ 
﴾ىنمنخنحنجنيمىم﴿:ـ سبحانه وتعاىل ـاهللاقالكام،حقيقةً 
أي ﴾ىنمنخن﴿وقوله:،اءُ والبهنُ ْس ، وهي احلُ ةنُّْرضَ ن ال: مِ ﴾جن﴿فقوله 

.هابأبصارِ 
.»إىل اخلالقرُ نظُ وهي تَ نُرضَ هلا أن تَ قَّ وُح «::البرصيقال احلسنُ 

مماَطاَل ْد َلق(ه قولُ  :)اَالهلُ ابتكانَ عِ بالدَّ
بام سَبق؛ٌق تعلِّ مُ هنامعَ الدَّ ولعلَّ مع،بالدَّ نياالدُّ يفمهُ أعينُ ْت ابتلَّ كمأي

أنَّ :مالقيِّ ابنُ اإلمامُ ذكرقدفـ سبحانه وتعاىل ـ، اهللاإىلظرِ النَّ شوُق وهو
.وِق والشَّ ةِ املحبَّ بكاءُ هاتِ لَ ُمج منو؛أنواعٌ البكاءَ 

).٦٣٣» (صحيحه«يف )، وأخرجه مسلم٧٤٣٤(»صحيحه«البخاري يف ) أخرجه١(
).٢٣/٥٠٧» (جامع البيان«الطَّربي يف ) أخرجه٢(
تي ذكَرها )١/١٧٧» (زاد املعاد يف هدي خري العباد) «٣( محةِ بكاءُ «ستٌَّة: :، ومجلُة األنواِع الَّ الرَّ

ِة،  قَّ وق، املحبَّةبكاء: والثَّالثواخلشية،اخلوفبكاءُ : والثَّاينوالرِّ ابعوالشَّ الفرحبكاء: والرَّ
ور،  ادساحتامله، وعدماُملؤملِ ورودمناجلزعبكاء: واخلامسوالرسُّ .»احلزنبكاء: والسَّ





جاءِ والرَّ معِ الطَّ غايةَ عوامِ وطَ هم،فوُس نُ ْت وتاقَ م،قلوُهب اشتاقتفكم
مهممَ كرِ يُ أننيا هم يف الدُّ وأكثروا من دعائِ  يفحهمبنبيِّ نيِس تَ ؤْ مُ ،ظرِ النَّ هبذارهبُّ

ةٍ اءَ َرضَّ ْريِ غَ يف؛َك ائِ قَ لِ إىلَق وْ والشَّ ،َك هِ ْج وَ إىلرِ ظَ النَّ ةَ ذَّ لَ َك لُ أَ ْس أَ وَ «: هئدعا ،ٌمِرضَّ
ةٍ ةٍ نَ تْ فِ وال .»ُمِضلَّ

ًام حيمُ الرَّ بُّ الرَّ هلاجتىلَّ (ه قولُ  :)مسلِّ
عةً فكرامًة ورِ فتزدادُ الوجوهيتجىلَّ لتلكفاهللا هور،الظُّ كاملهوجيلِّ التَّ 

ِحيم(اسمَ اظمالنَّ رَ كَ وذالكريم، ارهبِّ إىلظرِ بالنَّ  الكرامةَ هذهأنَّ إىلتنبيًها) الرَّ
مبهئ﴿كام قال تعاىل: ـ سبحانه وتعاىل ـ اهللابرمحةِ نالوهاامإنَّ العظمى
.﴾هب

،»ُك َح ْض يَ نينِ ؤمِ للمُ اهللاُ ىلَّ َج تَ يَ ف«: ه قالأنَّ حاهللارسولِ عنثبت وقد
.القيامةِ يومَ أي

ًام (ه قولُ  ﴾ٰرٰذييىيمي﴿: الكريمالقرآنِ يفجاءكام:)ُمَسلِّ
ن :اظمفالنَّ  بُّ (ه:قولَ ضمَّ حيمُ الرَّ ًام الرَّ .اآليةهذهمعنى )ُمسلِّ

:)َمجاُهلاالتََّجيلِّ َذاكَ ِمنْ ْزَدادُ َفي(ه قولُ 
ظرُ النَّ هذارتكرَّ امكلَّ و،هورِ جيلِّ والظُّ بعد هذا التَّ ومجاًال حسنًايزدادونأي

اهللا قال رسوُل «قال: تكام جاء عن أنس ،واجلامُل احلسنُ ادَ دزاظيمِ بِّ العلرَّ ل
مْ هِ هِ وُج وُ يفوثُ ْح تَ فَ لِ َام الشَّ يُح رِ بُّ هُ تَ فَ ،ةٍ عَ ُمجُ لَّ كُ اوَهنَ تُ أْ يَ ا،وقً ُس لَ ةِ نَّ اجلَ يفنَّ إِ «: ح

حه األلباين يف ١٣٠٥» (املجتبى«النَّسائي يف ) أخرجه١( يِّب«)، وصحَّ ).١٠٦» (الكلم الطَّ
).١٩١» (صحيحه«مسلٌم يف ) أخرجه٢(





،اًال وَمجَ انً ْس ُح واادُ دَ ازْ دِ وقَ مْ يهِ لِ هْ أَ إىلونعُ جِ فَريْ ،اًال وَمجَ انً ْس ُح ونَ ادُ دَ زْ فيَ ،مْ اِهبِ يَ وثِ 
دِ قَ لَ واهللامْ تُ نْ وأَ : ونَ ولُ قُ فيَ ،اًال وَمجَ انً ْس ُح انَ عَد بَ مْ دتُّ دَ ازْ دِ قَ لَ واهللا: مْ وهُ لُ هْ أَ هلموُل قُ فيَ 
.»اًال وَمجَ انَ ْس ُح انَ َد عْ بَ مْ دتُّ دَ ازْ 

ااحلديثهذايكونأنجيوز«: :تيميةاإلسالم ابنُ قال شيُخ  منُخمتَرصً
.»هباناقَرتَ مامع،تعاىلاهللارؤيةُ االزدياد:سبَب بأنَّ األحاديِث ةِ بقيَّ 

حنجنيمىم﴿:مةتقدِّ املُ الكريمةُ اآليةُ عليهتدلُّ أيًضااملعنىوهذا
.﴾ىنمنخن

اذَ إِ «: قالحبيِّ النَّ عنتصهيٍب من حديث »مسلمصحيح«يفجاءو
؟مْ كُ يُد زِ أَ ائً يْ َش تريدون: وتعاىلتباركاهللاُيقول: قال،ةَ نَّ اجلَ ةِ نَّ اجلَ ُل هْ أَ َل َخ دَ 

ْ أَ : فيقولون ْ أَ ا؟نَ وهَ ُج وُ ْض يِّ بَ تُ َمل ُف ِش كْ يَ فَ : قال؟ارِ النَّ نَ مِ انَ جِّ نَ وتُ ،ةَ نَّ اجلَ انَ لْ ِخ ْد تُ َمل
ِ رَ إىلرِ ظَ النَّ منإليهمبَّ َح أَ ائً يْ َش واطُ عْ أُ فام،اَب َج احلِ  اآلَيةَ َهِذهِ َتَال ُثمَّ ، »ألمْ هبِّ
.﴾جميلىلمل﴿



Fقال::
ــمْ  ُ ــاُر َرهبُّ ــَذا اجلَ ــْدٍق َحبَّ ــِد ِص ـــــاُفوا َزَواَهلـَــــابَِمْقَع وَداِر ُخُلــــوٍد مل َخيَ
ــــوُهنُمْ  ــــذُّ ُعُي ــــا َتَل ــــا ِممَّ ــــافَواكُِهَه ــــْنيَ ِخَالِهلَ ــــاُر َب ــــِرُد األَْهنَ وَتطَّ

).٢٨٣٣» (صحيحه«مسلٌم يف ) أخرجه١(
).٦/٤٠٨» (اوىجمموع الفت) «٢(
).١٨٢ـ ١٨١» (صحيح مسلم) «٣(





ٍر َمْوُضــوَنٍة، ُثــمَّ ُفْرُشــُهمْ عــىل نَــا َواِصــًفا َهلَــاُرسُ كــَام َقــاَل فِيَهــا َربُّ
ـــنُُّكمْ  ـــَف َظ ٌق، َكْي ـــَتْربَ ـــا إِْس ــــا؟َبَطاِئنَُه ــــا!َظَواِهُرَه ــــى ِجلََامِهلَ َال ُمنَْتَه

رحلشَّ ا

بهوجاءتصوُص النُّ عليهْت دلَّ ماضوءِ يفةِ اجلنَّ أوصاِف منمجلةٌ هذه
:ةاألدلَّ 

ه (بَِمقعِد ِصْدٍق):قولُ 
ٌٍّّٰىٰرٰذيي﴿، كام قال تعاىل:ةُ اجلنَّ ِق دْ الصِّ دِ قعَ باملَ املراد

اصدٍق دَ قعَ مَ ةُ اجلنَّ يتمِّ ُس ، و﴾زئرئَُِّّّّٰ ُد عقْ املَ ألهنَّ
ةِ ذي الَّ  ربِّ ، وِمن مجلتِه جماورةُ عنيُيناُل فيه ُكلُّ يشٍء َحَسن، وُكلُّ نعيٍم وهناء وُقرَّ

ةُ حبَّ املمثل أن ُيقال:؛الوصِف هبذاُف يوَص امُّ فاألمُر التَّ ،ـكام سيأيتـ العاملني 
.، وهكذاادقةُ صَّ الةُ ودَّ وامل،ادقةُ صَّ ال

:)مْ َرهبُّ اَجلارُ َحبََّذا(قوله 
جحمجحجمثهتمتخت﴿فرعونامرأةِ دعاءِ وِمن ذلك ما ورد يف

.اريف ُدعائها اجلاَر قبَل الدَّ ْت ا اختارَ : إهنَّ قال العلامءُ ﴾جخمح
:)ُخلودٍ وَدارِ (قوله 

أبدَ فيها يندِ هم خالِ علَ أن َج ألهل اجلنَّةِ ـ سبحانه وتعاىل ـ فِمن إكرام اهللا
.يفنىوالينقطعوال،يزوُل والوُل َحيُ الةِ اجلنَّ نعيمُ و،اآلبادِ 

).١٤/٦٦البِن كثري (» تفسري القرآن العظيم«) انظر: ١(





ْ (ه قولُ  :)َزَواَهلاَخيَاُفواَمل
عطِ نقَ سيَ قريٍب عنهفإنَّ نياالدُّ يفاإلنسانُ بهرُ ظفَ يَ ذيالَّ عيمِ النَّ بخالِف 

م.ويزوُل  كام تقدَّ
َّ َفواكُِهَها(قوله  :)ُعُيوُهنمَتلذُّ اِمم

هاسنِ ُح وةِ وِمن مجال فواكِه اجلنَّ ؛وطابلذَّ ماعامِ والطَّ الفواكهِ منةِ اجلنَّ فيف
حصمس﴿:ـ سبحانه وتعاىل ـاهللاقالكام،طونِ تلذُّ فيها قبَل البُ أنَّ األعُنيَ 
.﴾مظحطمضحضخضجضمصخص

:)ِخَالِهلاَبْنيَ األَهنَارُ َوَتطَِّردُ (ه قولُ 
مظحطمض﴿قال تعاىل:؛ كامةاجلنَّ هذهخاللمناألهنارُ جتريأي
.ما آيةٍ غري يف ، ﴾جع

رٍ قوله (عىل :)َمْوُضوَنةٍ ُرسُ
َمنْسوجةٍ أي:)َمْوُضوَنةٍ (َموضونٍة؛ ومعنىون عىل ُرسٍر ُس لِ ئون وَجي كِ أي يتَّ 

جس﴿:قال تعاىلامم؛ كاموالتَّ واجلاملِ يف احلسنغايةٌ هذاوواجلوهر،هِب بالذَّ 
.﴾مصخصحصمسخسحس

ٌق َبَطائنَُها(عليها: جيلسونتيالَّ وكذلك الفرش:)ُفْرُشُهمْ ُثمَّ (ه قولُ  )إْسَتْربَ
اكيق﴿:ـ سبحانه وتعاىل ـقولهيفكاميباج؛ الدِّ منظَ لُ غَ ماهو: واإلستربُق 

.﴾مماميلىليكملىكمكلك
: !)َظواِهُرها؟َظنُُّكمْ َكيَف (ه قولُ 
فكيف،واجلاملِ احلسنِ غايةِ تي هي يفالَّ إستربٍق منالبطائنُ كانتإذا





بظواهرها؟ظنُّكم
، يحابةِ ورَد عن مجاعٍة من الصَّ البيُت هذاهمَ ظَ انتَ ذي وهذا املعنى الَّ 

،بالبطائنِ ُأْخِربُتمقد«عند هذه اآلية:حيث قاال، هريرةوأبومسعودٍ منهم ابنُ 
.»واهر؟بالظَّ مْ تُ خِرب أُ لوفكيف

َامِهلاُمنَْتَهىال(ه قولُ  :)ِجلَ
منالبطائنُ : هذهْري ُجبَ هى لُه، وقد قيل لسعيد بنِ نتَ ال مُ واهرالظَّ مجال:أي
 :﴿ v u t s r q pاهللاُقالاممَّ هذا«: فقالواهر؟الظَّ فامإستربق،

x w﴾«.
يَ ادِ بَ عِ لِ دتُّ َد عْ أَ :اهللاُاَل قَ «قال:حبيِّ النَّ عناحلديثيفوَثَبت

.»َبَرشٍ لِب قَ عىلَخَطرَ وال،ْت َسِمعَ ُأُذنٌ والْت،أَ رَ َعنيٌ الما:نيَ احلِِ الصَّ 


Fقال::
ــةٌ  ــٌل وَحْرسَ ــَرى َفَوْي ــِن األُْخ ـــاوإِْن َتُك ـــدَّ َنَكاَهلَ ـــا َأَش ـــيٍم َم ـــاُر َجِح !وَن
ــْوَقُهمْ  ــاٌد، وَف ــا ِمَه ــَتُهْم ِمنَْه ــْم َحتْ ُ ــاَهل َ ــاَء ظَِالُهل ــوٍم َس ــْن َحيُْم ــَواٍش، وِم َغ
ِحَالُهلَــاَمحِــيًام بــه األَْمَعــاُء َكــاَن انْ َطَعــاُمُهُم الِغْســلُِني فِيَهــا، وإْن ُســُقوا
ــاَأَمـــانِيُُّهْم فِيَهـــا اهلـَــَالُك، وَمـــا َهلـُــمْ  َ ــا َهل ــَام ال َفنَ ــْوٌت، َك ــُروٌج وال َم ُخ

).٤/٢٩٣للبغوي (» معامل التَّنزيل«)، وانظر: ٢٢/٢٤٣» (جامع البيان«) أخرجه الطَّربي يف ١(
ابقان.٢( ) املصدران السَّ
).٢٨٢٤» (صحيحه«مسلم يف ) أخرجه٣(





رحلشَّ ا

ل يفسبق،ماعىلمعطوٌف هذا ِمنْ َتُك فإنْ (قوله فبعَد أن ذكَر الِقسَم األوَّ
عيِم هلم من النَّ ـ سبحانه وتعاىل ـ ذكَر حاَهلم وما أعدَّ اهللاُثمَّ )عادةِ السَّ َأهلِ 

أهلوهم)األُْخرىَتُكنِ وإنْ (أردَف ذلك بِذكِر القسِم اآلخر فقال:؛عادةِ والسَّ 
ةٌ َفَوْيٌل (واخلسارة،قاوةِ الشَّ  اهلالك، وقيل: اخلزي، وقيل:هو: والويل)َوَحْرسَ

.مجهنَّ يفوادٍ : وقيلالعذاُب،
نَ واطِ ني يف مَ ِض عرِ بني واملُ كذِّ لمُ ليف الوعيدِ ) َوْيل(فظةُ اللَّ هذهجاءتوقد

،﴾مثهت﴿:ه وقولِ ،﴾حضجضمص﴿يف القرآن؛ منها: عديدةٍ 
.﴾جييهىهمه﴿:ه وقولِ 

ةٌ (ه قولُ  :)وَحْرسَ
.دامةُ فيه النَّ تنفعاليف وقٍت وَأَسف؛ندامةٌ أي

﴾ىلملخل﴿:ه يف قولِ ةِ َرس احلَ ومِ بيَ القيامةيومِ وجاءت تسميةُ 
موا يف الدُّ وندامًة عىل ما اأسفً مُهت أفئدَ عُ طَّ تقَ وتَ ونرسَّ تحَ يَ موذلَك ألَهنَّ  ،نياقدَّ

.همعُ نفَ يَ والذلكيفيدهماللكنو
العقوبةَ أشدَّ ما:أي،العقوبةُ هو الكَ النَّ :)َنَكاَهلاَأشدَّ َماَجِحيمٍ َوَنارُ (هقولُ 

:قالفَكالذا النَّ هلمثلةاألبعَض :وأورد ،ارِ النَّ يفقاوةِ الشَّ ألهلِ ْت دَّ عِ أُ تيالَّ 
مْ ( : )َغَواشٍ َوَفْوَقُهمْ ِمَهادٌ ِمنَْهاَتُهمْ َحتْ َهلُ

مئخئحئجئييىي﴿يف سورة األعراف:اهللا إىل قولِ يشريُ 
،اٌش رَ فِ :أي﴾حئجئييىي﴿:اهللا ، فقوُل ﴾مبخبحبهئجب





،اٌف ِحلَ :أي﴾هئمئخئ﴿: ه وقولُ م،هنَّ َج منهونَ ُش فَرتِ يَ ذيالَّ فالفراش
.هم ِمن جهنَّماؤُ طَ هم وغِ حافُ فلِ 

:)ظَِالُهلاَساءَ َحيُْمومَوِمنْ (قوله
مجحجمث﴿الواقعة:يف سورةاهللا يشري إىل ما دلَّ عليه قوُل 

خضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجح
شديدُ خانٌ دُ هو: واليحمومُ ،مومٍ َحيْ نْ مِ بهونلُّ ظِ ستَ يَ ذيالَّ لُّ فالظِّ ، ﴾مض

:أي﴾مضخض﴿،املنزل:أي﴾حضجض﴿أنه:وِمن وصِفِه أيًضا،وادِ السَّ 
.رنظَ املَ 

:)الِغْسلِنيَطَعاُمُهمُ (قوله 
يلىلملخلمكلكهشمشهسمس﴿:ـ سبحانه ووتعاىل ـاهللاُ قالكام
هم.ِهم وُقروحِ روحِ ار اخلارُج من ُج أهِل النَّ َصديدُ هو :الغسلنيو﴾جم

)اْنِحَالُهلاَكانَ األْمَعاءُ بِهِ َمحيًِام ُسُقواوإنْ (قوله 
هب﴿، كام قال تعاىل:احلرارةِ م هلذا املاء شديدِ ِهب هم بُرش أمعاؤُ عُ تتقطَّ أي

.﴾متختحتجت
: أربعةً ذكر أموًراحيث،فيهاارالنَّ أهلِ ارِ الكفَّ بذكر حالِ :ختمثمَّ 

)اَهلَالكُ فِيَهاَأَمانِيُُّهمْ (:لاألوَّ 
؛ هم اهللاُ كَ لِ ُهي أنالعذاِب فيها أشدَّ وهم ُيقاسونارألهِل النَّ منيةٍ أُ أكربُ ف
:وقوله، ﴾6 7 8 9 : ; > = <﴿: ـ سبحانه وتعاىل ـكام قال

﴿p o n m l﴾.





)ُخُروٌج ُهلمْ وَما(:اينالثَّ 
خصحصمس﴿:ـ سبحانه وتعاىل ـاهللاقالكام،هامنخروٌج هلم ليس أي

.﴾جضمص
)َمْوٌت َوَال (:الثالثَّ 

خبحبجبهئمئخئحئجئيي﴿كام قال تعاىل:
مخجخمحجحمجحجمثهتختمتحتجتهبمب
جعمظحطمضخضجضحضمصخصحصمسخسحسجس
.﴾جكمقحقمفخفجفحفمغجغمع

)َهلاَفنَاال(:ابعالرَّ 
كامذاِب العَ يفوندُ لَّ ُخم موهُ ،اآلبادِ أبدَ باقيةٌ هيبلتفنى،الارِ الكفَّ نارُ ف

.﴾جبهئمئ﴿:القرآنمنآيةٍ غريِ يفجاء



Fقال::
ا ـ ــاَحمَلَّـْنيِ ـ ُقـْل للـنَّْفِس َلـْيَس ِسـَواُمهَ ــَدا َهلَ ــا َب ــْب َم ــَب َأْو َفْلَتْكَتِس لَِتْكِس
ــْت  َف َزْت وَختَفَّ ــوَّ ــنَْفٍس َج ــوَبى لِ ـــاَفُط ـــا وال َهلَ ـــا ال َعَلْيه ـــو كفاًف َفَتنُْج

 َّرحالش

هُ أعدَّ وما،ةِ اجلنَّ عيمِ نَ منعادةِ السَّ ألهلِ اهللاُ هُ أعدَّ ما:اظم النَّ ذكراملَّ 
فقال:العظيمةِ هبذه املوعظةِ َخَتم ار،النَّ من عذاِب قاوةِ الشَّ ألهلِ 





اَلْيَس لِلنَّْفسِ ُقْل َحمَلَّْنيِ ( :)ِسَواُمهَ
،واالرحتالِ االنتقالِ منالبدَّ اآلخرةِ ارَ الدَّ إنَّ ، هلنفِس اصُح ا النَّ أي فقل أهيُّ 

نإالَّ فيهاوليس نيميزيريٰى﴿:؛ كام قال تعاىلارالنَّ وأة اجلنَّ ا إمَّ : حمالَّ
.ثالٌث حملٌّ هناكليس، و﴾ىي

:)َهلاَبَداماَفْلَتْكَتِسْب أولَِتْكِسَب (قوله
فام ﴾خصحصمسخسحسجس﴿يقولـ سبحانه وتعاىل ـاهللافإنَّ 

، هوزرُ وهعقابُ سيكون عليهامن رشٍّ وما َعِملْتُه ،هُ أجرَ وه ثوابَ ستناُل من خريٍ َعِمَلْتُه 
اميلىلمليكىك﴿كام قال تعاىل:،األعاملعىل جازاةامليومهفإنَّ 
.﴾زنرنمم

ورجاءٍ ،وترهيٍب ترغيٍب منسبقومااحلقائَق هذهالعبدُ َف رَ عَ إذاو
،القيامةيومَ همآلَ وهمصريَ رَ َيتذكَّ وأن هَ بَّ نتيَ أن عليه؛ وجَب ورهبةٍ ورغبةٍ ،وخوٍف 

َت فام فمن َعِمَل بأعامل ،أعامٌل هلاارَ والنَّ ،أعامٌل هلاةَ اجلنَّ إنَّ و،نارٌ أوةٌ جنَّ إالَّ ثمَّ
ناَل واملعايصئاِت يِّ السَّ اكتسَب وإن،هاوأجرِ بثواهبافازاحلةِ الصَّ ةِ اجلنَّ أهلِ 

ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىي﴿هازرَ ووِ تهاعقوبَ 
.﴾رئّٰ

فقال:القصيدةَ هذهبهرَ ذي صدَّ الَّ عنى املبتأكيدِ اِظُم خَتَم النَّ ثمَّ 
:)لِنَْفسٍ َفُطوَبى(

ملخل﴿كام قال اهللا:ضوانالرِّ اتجنَّ يفكريمٌ ٌب طيِّ ومآٌل حاٌل أي
.﴾ممخمحمجميلىل





َزْت (قوله  َفْت َجوَّ فَّ : )َوَختَ
هوزوُّ جَ التَّ و: )زتوَّ َج (الفاين فتـائلِ فها الزَّ نيا وُزخرِ حلال الدُّ أي َتنبَّهْت 

ها ،هافِ خرُ زُ وُمَتِعهايفْك مِ نهَ تَ وملنياالدُّ منفتفتخفَّ ،خفيُف التَّ  بل كان أكُرب َمهِّ
.ما عند اهللا ، وطلَب اآلخرةَ ارَ الدَّ 

: )هلاوالعليهاالَكَفاًفاَفَتنُْجو(قوله 
يوجدُ وال،للعقابٌب وجِ مُ يوجدُ الفبسواء،سواء: أيا،فافً كَ قاليُ 

.نياالدُّ بأمورِ ُق لَّ تعَ فيام يَ واِب للثَّ ٌب وجِ مُ 
يفمذيالرتِّ ما أخرَجهُ :اظمذكَرُه النَّ ذيالَّ املعنىهذافهمِ عىلعنيُ يُ اممَّ و

حبيِّ النَّ ِي دَ يَ بنيقعدَ رجًال أنَّ :لعائشةاملؤمننيأمِّ حديثمن»جامعه«
هممُ شتُ وأَ نيويعصونَ َخيُوُنوَنني ونيونَ بُ ذِّ كَ يُ نيوكِ لُ َمم يلإنَّ اهللارسوَل يا: فقال

كَ وْ َص وعَ وكَ انُ َخ ماُب َس ُحيْ «: حبيُّ النَّ قالفمنهم؟أنافكيف، مُهب ِرض وأَ 
َك لَ الَكَفاًفاانَ كَ موِهب نُ ذُ رِ ْد بقَ ماهُ يَّ إِ َك ابُ قَ عِ انَ كَ نْ إِ فَ ،مْ اهُ يَّ إِ َك ابُ قَ وعِ ،وكَ بُ ذَّ وكَ 
اُبَك قَ عِ انَ كَ نْ وإِ ،َك لَ ًال ْض فَ انَ كَ مْ وِهبِ نُ ذُ ونَ دُ مْ اهُ يَّ إِ َك ابُ قَ عِ انَ كَ نْ وإِ ،َك يْ لَ عَ وال

يبكيفجعَل جُل الرَّ ىفتنحَّ : قال،»ُل ْض الفَ َك نْ مِ هلمصَّ تُ اقْ مْ وِهبِ نُ ذُ َق وْ فَ مْ هُ ايَّ إِ 
: ; > = < ﴿اهللااَب تَ كِ أُ رَ قْ تَ امَ أَ «: حاهللارسوُل فقالوهيتف،

 N M L K J I H G F E D C B A @ ?
O﴾«مناخريً اشيئً وهلميلَأِجدُ مااهللارسوَل ياواهللا: جُل الرَّ ، فقال

.ُهمكلَّ أحرارٌ مأهنَّ ُأْشِهدكَ هم،قتِ فارَ مُ 

مذي) «١( حه األلباين يف ٣١٦٥» (جامع الرتِّ هيب«)، وصحَّ غيب والرتَّ ).٢٢٩٠(»صحيح الرتَّ





زجوُّ التَّ يميض فيه بكانإنْ ف؛ اسالنَّ معبهتعامليماكلِّ يفهنفَس املرءُ عِ اجِ ُري فلْ 
ل نفَس ُحي الَّ ئَ لِ اليقظةِ غايةِ يفنْ كُ يَ فلْ وإالَّ ،ال له وال عليهفاٌف فاألمر كَ فخفُّ والتَّ  ه مِّ

يديبنيبالوقوِف دائًام هُ نفَس رذكِّ يُ وأنالقيامة،يومَ ما يكون ندامةً العبادِ ظاِملِ من مَ 
،األصحاِهب احلقوُق ىؤدَّ وتُ القيامة،يومَ ُب نَص تُ املوازينوأنَّ ،وباحلساِب اهللا
دائًام ـ سبحانه وتعاىل ـ هربَّ يسألومع ذلك ،احلذرِ وةِ احليطَ عىل أخذثُه ذلكبعَ فيَ 
.لهرشيَك الهوحدَ هبيدِ األمرَ فإنَّ ؛ دادوالسَّ وفيَق والتَّ واملعونةَ جاةَ النَّ 

وصالِح القولِ سديدِ منويرضاههبُّ ُحي ملاأمجعنيناقَ يوفِّ أناهللاَوأسأل
.هوصحبِ وآلهدٍ مَّ ُحم نانبيِّ عىلموسلَّ اهللاُ وصىلَّ ،قريٌب إنَّه سميعٌ ؛ العملِ 




