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                                                                       75/3/7775التاريخ                     
 محافظة المنيا – ـــ   العدوة   عدويالمكان               مسجد الحاج 

 الموضوع           البعث والجزاء واإلنفاق
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِِي  ﴿ َِ اهلل بـَْعــَد َمْوئَِىــا فَ ََمائَــ ُ اهلل ِم َــَأْو َكالَـّ ِِ ــ ََ ٌَاوِيَــةٌ َعىـََـ ُعُروِأــَىا َْــاَل أَنَّـَـ يُْحيِـي  ــَي  َِ ْـَْريَــٍة َو َة َعــاٍم  َُّــمَّ بـََعقَــ ُ َْــاَل َكــْم َمــرَّ َعىـََـ 
ــاْنظُْر  ِ  ــَة َعــاٍم َف ــَ  ِمَ  َْــاَل بَــْة لَبِْق ــْوٍم  ــُ  يـَْوًمــا َأْو بـَْعــَ  يـَ َْــاَل لَبِْق ــَ   َــًة لَبِْق ََ َ ي ــ ـَـ ِحَمــاِرَك َولَِنْجَعَى ــْم يـََتَســنَّْ  َواْنظُــْر  َِل ََ َل ََ َوَأــَراِب ــ ـَـ عََعاِم َل

َِْديٌر  لِىنَّاِس َواْنظُْر  ِلََ اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشُزََا  َُّمَّ نَْكُسوََا َلْحًما فـََىمَّا ئـَبَـيََّن لَُ  َْاَل َأْعَىُم َأنَّ   (573بقرة : ) ال ﴾اهلل َعىََ ُكةِّ َأْيٍء 
ســبحان  ل ل ويــري مــافي مكنــون الســراار وال ــماار الحمــد هلل را العــالمين ل يعىــم قيــ  القىــوا وييىــا عىــي ٌفيــا  النفــوس 

 لمن أبغ   ولو ْرأَ  الف المرا  .من أحب  ويغىق الباا أمام فىم معاني كالم    الكالم  سبحان  ال يىدي لمعاني  
ة مـن عنـد اهلل الىدايـة نـور اهلل الـدال بـاهلل عىـي اهلل ل وأـم  بـن عبـد اهلل والصالة والسـالم عىـي سـيدنا محمـد  لت ـيء المشـْر

 يوم الدين  مين ... أما بعد ...  لي بىدي سبة الىدي والحق لىمؤمنين باهلل ل صىي اهلل وعىي  ل  وصحب  وكة من اَتدي 
ي  مــن كتــاا ربنــا عــز و ــة مــن يــا   ي لــ.. اســتمعنا ســويا أحبــابي بــارك اهلل فــيكم أ معــين  ويــا  ٌــوانيفيــا  ســورة البقــرة والـِـ

القىيىــة كســورة  الســوربعــ    الفــي موضــوع واحــد  ئتحــد   الســورة ال  نل  ْــد يالحــر أمــرا عجيبــا فــي القــر نكتــاا اهلل    لــييســتما 
لَ ينتقــة بنــا اهلل ل وانعىيــ  الســالم سـيدنا يوســف  بين تــي أن موضـوع  ٌــر ح  لــيعــز و ـة فيىــا مــن الموضــوع  السـورة لـِـ بعــ  المكـِـ

ا ا مــر فــي  ائـ  فيــ  عىــم عظــيم يعىمــ  العىــي الحكــيم وبعـ  المنكــرين والجاحــدين أنــوا أن َنــاك ئبــاعؤ فـي  لـَـ ا مــر  ل وان كــان َـِـ
ة ٌاليـكتـاا اهلل ب ف ـدة    لـيوئناسـق السـور ل فىـو اسـتمعنا ل َِا العىـم اسـم  عىـم ئناسـق ا يـا   عامال ب لمن أْبة عىي كتاب  عز و ة 

  لــيعظــة ومـن عبـرة   لـيعظـة ومــن عظـة   لـيوينتقـة اهلل عــز و ـة مـن حكمــة وبـذ ان صـاقية نجــد أن المشـاَد القر نيـة مشــاَد متواليـة 
ـــة  ـــي ال يحـــد  مى َ حكـــم أـــرعي كىىـــا متصـــىة ببع ـــىا وحكمـــة االنتقـــال ل حت ـــين َــِـ ـــراب  ب الَ لشـــدة الت لىقـــارا والســـاما ل وكــِـ

ي ٌاضــ  ببع ــىا ل فالموضــوع ا ول االمواضــيا  يمــو  ويوســد  بعــد مــا اإلنســانَــة اليــوم موضــوع البعــث بعــد المــو   ا يــا فيــ  لـِـ
ا أمـر  ـاء  َـة سـيعا مـن التـراا  را    لـيوئتحول عظامـ  وأع ـاَ  كىىـا في التراا  ـة سـيتم بعقـ  يـوم الوعيـد َِـ ٌىقـ  مـن  ديـد َو

ا صــى   عــوة ا نبيــاء عىــيىم الســالم أ معــين ل فــان مــن ا ىــ  الرســة  ـِـ ــد كــان اهلل عــز و ــة ا اإليمــان بــاليوم َــو  يمــاناإلَو ٌــر ل ْو
الوا كما ْال اهلل  بنيووعيىا فعندما أنكر نفر من عىي ْدر  َّقافتىا يتدرج ما ا مم   ئعالَ فَ أ نىم : سرااية البعث ْو

ــا ِ ال الــدَّ  ﴿ ــا يـُْىِىُكَن ــا َوَم ــوُ  َونَْحَي ــا الــدمنـَْيا نَُم ــَي ِ ال َحَيائـَُن َِ ــا  رُ َوَْــالُوا َم ضــرا لىــم اهلل عــز و ــة مــقال (   52) الجا َّيــة :  ﴾ َْ
 كة نف  .  و ن كان اهلل ي را لنا ا مقال في عمىيًا 

َ ا يـام نحصـدَ وكـة يـوم ولن ـ  محصـول ئمـام  نبائـ    لـيوسـعينا  يـداً وروينـاَ ل ا  القمـ  فنحن منِ أىور زرعنا نب   فـي َِـ
ـا زرع وينبـ  ز نجد في ا رض    " يائـِلَ يحـي اهلل المـوئَ ويـريكم كـو  "رع  ديـد ليكـون مـقال وعبـرة لكـة مـؤمنيحصد مـن عىَـ أىَر

لَ فينـــا نحـــن البشـــر   كـــة نفـــ  يتجىــَـ المحـــي عـــز و ـــة ليحـــي أنفســـنا ونوـــرج  لــَـ الحيـــاة ونفـــر  بو و َـــا ونصـــنا أعيـــا اً   فـــيوكــِـ
النىـار وبعـد  ويـ ئيولـو بعـد حـين ينكشـف الىيـة  ليـةلبقـاء وفَـ كـة يـوم يـ ئَ  لَـ عـالم ا انتقىـواع أحيـاء لميال َا وفَ نفـ  الىحظـة نـو  

يالىيـة ل وكىىـا عظـ  وعبـَر ومـقال لعبـا  اهلل المـؤمنين ليعىمـوا عىـم اليقـين أن  ويـ ئيفتـرة يمـر  ا ٌىـق أول مـرة  الِـ ْـا ر عىَـ أن يعيـد َِـ
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يالوىــق بعــد  لـَـ لــي  مــرة بــة أالف المــرا  ل  ىـَـ أن يحــي المــوئَ لكــن كــة كــاان ل ألــي  بقــا ر ع  فــيٌىــق المــو  والحيــاة  فالـِـ
 َؤالء القوم يريدون  لياًل حسيا ما يا يىمسون  ب يديىم ويرون  ب نفسىم.

ـــتىىم  نبيـــااىم و فســـى  اهلل عىــَـ اليىـــو  فــَـ بيـــ  القـــدس مىكـــاً مـــن مىـــوك الفـــرس  وـــالفتىم لكتـــاا ربىـــم مبعـــد عصـــيانىم ْو
 : دس ئمامًا ولم يبقَ فيىا أ َّر  ى حياةبي  المقمدينة  َو التوراة.  اء َِا المىَ ل وأٌىيالمنزل عىيىم و 

ـَـ ُعُروِأــَىا ﴿ َــةٌ َعَى ٌَاوِي ــَي  َِ ْـَْريَــٍة َو ـَـ  ــرَّ َعَى ِِي َم ــالــي( 537) البقــرة :  ﴾ َأْو َكالَّــ ى نجــر ن  َ  فيىــا أــيء أبــداً مقــة الــزرع الـِـ
ا ع وال سـيقان وال فـرو  والأـيء يؤكـة وال  َّمـار وال أوراقيـاَ وال فيـ  أـيء أٌ ـر وئركناَ ياب   اف لـي  فيـ  ح والأـيء أبـداً ئركىـا َِـ

َ الشــاكى  ومـر ر ــة مـن بنـَـ  سـر  َ القريــة ااية كــان راكبـا عىـَـ حمـار وعنــدما المىَـ عىـَـ َِـ يعنـَـ  ل ْـال أنـَـ  }بيـ  المقــدس{رأى َِـ
َِ اهلل بـَْعــَد َمْوئَِىــا  ﴿ كيــف ِِ ــ ََ ال أو مــائوا ولــي  فيىــا أحــد النــاس كىىــم ْتىــوا   نكيــف ئر ــا فيىــا الحيــاة مــرة أٌــرى ﴾َْــاَل أَنَّـَـ يُْحيِــي 

 .لدور وال مساكن وال سكان وال حيوان وال  نسان ا
 وكــان معــ  أكــة ْيــف مــن العنــ  وأــوي  ئــين صــاب   زل يرئــا  أــوية وبجــواَر حمــاَرنــ ل فــ  رى اهلل عــز و ــة عىـَـ يديــ  ا يــة

ل  سـنة ونـزل  ماعـة مـن المالاكـة فـي صـورة بشـر يسـ لون  كـم لبقـ  مااة ل أمائ  اهلل ﴾فَ ََمائَُ  اهلل ِمَ َة َعاٍم  َُّمَّ بـََعقَ ُ  ﴿ا كةوبع  أنواع 
  أأـافَر وال  نـزل أـعَر وال سـال  حدْتـ  وال عـار ال ئغيـر فـي  ىـدَ والل والنـوم َنـا يعنـي المـو  ل مقـة النـوم ئمامـا   ي أن  نم  ْد 

َ المالبـ  سـتتحمة أن ..؟ الواحد عندما ينام مااة سـنة مقـة مـا ينـام ليىـة َة ٌالص ل لكن حد  ل  أي أيء  ئعـي  مااـة سـنة َـة َِـ
ا ينــزل عىيــ  ل لكــن أنــ  نــاام فــي اليــة  ىــي حالتىــا ال ئغيــر  وال ئبــدل  مــاومالبســ  كانــ  ع ..؟ ل الشــم  والــري  والميــر ل كــة َـِـ

 .ن في عصَر وأوان  وزمان  ْدرة اهلل وعجي  صنا اهلل عز و ة من كاالقا ر عز و ة يري 
أو يـوم عىـي م يعنـي ضـحوية أو عشـوية و  ـزء مـن اليـ ل  مـا يـوم كامـة أو؟ ْال لبق  يوما أو بع  يـوم   ي فس لَو أن  نم  ْد 

 سـنة نـ  لبقـ  مااـة عـام ل أنـ  عشـ  بالتمـام مااـة أ﴾َْـاَل بَـْة لَبِقْـَ  ِم َـَة َعـاٍم  ﴿ ..ساعة ْـالوا لـ  ال  75أدة التع  أو  بع   ل من
ََ َوَأَرابِ ﴿  َّال ـة ولـم يتغيـر لونـ  ولـم يعيـن وال يـتعفن وال  اليعـام والشـراا كمـا َـو كمقـة الموضـوع فـي﴾ََ لَـْم يـََتَسـنَّ ْ فَاْنظُْر  ِلََ عََعاِم

ــر فيــ  أــيء  ــ    نـَـل ك ئغي ا الْو ــة ئو ــدل فــي  َّال ــة وضــعت  ا ن وفــي َـِـ ا ئحفــر  َو تنــا َـِـ  ا أــياء بــدون َيكــة و  َّال ــة فــي ْو
ل فنــري ئركنــا بــاا القال ــة مفتــو  ل كــة أــيء ســينتىي ل ولــو التيــار الكىربــااي انقيــا ..فىــو ؟  يــدا  االبــاا مغىقــيكــون ال ئوضــا بىــا و 

َ المـ كأـم  و ا كة الِي بالقال ة انتىي ل لكن َِا ا كة مو و  في الىـواء اليىـق ل َـواء وريـ  وميـر  وال  لـم ومـا  لَـ كـة َِـ
َأنـ   يصـدق ئتغير والر ـة عبعـا لـم  ل والحمـار ..مـا َـي ؟..كـان مـا ا كـة حمـار َ  يـة أٌـري الشـاكىة فقـ  ل لكـن اهلل أعيـا عىـي َِـ

ْريــ  كــان يكــون  ســم  كمــا َــو ل رااحتــ  فااحــة لكــن لــي   لــي ئــراا لكــي يصــدق ل حتــي لــو الحمــار مــا  وعظامــ  ئحولــ   مــا  
ــاك  أن يكســو  اإللىــيفــ راَ اهلل عــز و ــة كيــف يحــي عظــام الحمــار بعــد أن ئحولــ   لــي ئــراا وكيــف يعمــة المصــنا ل التــراا   الَن
نفـخ فيـ  اهلل عـز و ـة الحيـاة وصـار حمـارا حيـا يتحـرك كمـا  مـا بع ـىا وا ع ـاء  لـي أ زااىـا  َّـم  المفاصـة امـجام لحما وكيـف ئتالعظ

 ف يقن َِا الر ة .. ﴾َواْنظُْر  ِلََ اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشُزََا  َُّمَّ نَْكُسوََا َلْحًما﴿كان با م  ف راَ َِا المشىد 
ا  ـ جماعـة  المنكـرين فـي زمانـ أمـا  ور ال  ِـ وبعـد َـالك بيـ  المقـدس لـم يعرفـوا أيـن   سـراايةكـان نبيـا مـن أنبيـاء بنـي الر ـة  َو
ــوا مــاوبعــد  لـَـ كانــ  التــوراة كانــ  ـ   َــ  ي  بقــي منىــا وأمــائوا مــن يحفظىــا فــي صــدَر ْــد انتىــ  مــن ا رض ل أحْر ل فالمىـَـ الـِـ

َ البىـدة  ْـد ئجـد   والمبـاني ْـد المدينـة فو ـد بيـ  المقـدس  نـزل هلل عـز و ـة لعصـيان أَىىـا سىي  اهلل عز و ة عىـيىم ليوـرج َِـ
م ئغيــر  ل  َ الفتــرة   أــيد  وا ســواق ْــد عمــر  ل والنــاس مــن التجــار وقيــَر ل  ن  لـَـ ْــد ئــم كىىــا ئؤكــد أن اهلل عــز و ــة أمائــ  َـِـ

ـال لىـم أنـا نبـي اهلل   لـيىمفي عرفة عين ل فَِ   ـو العِـ ـْو نة ل فسـ لوا مـن أو مـن مااـة سـسـنة مـن مااـة وعشـرين   ِير مـاوالعـ ـ  يرَو
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ـا ر الِي كان عاي  في َِا الْو  ل فو ـدوا امـ ير ل فقالـ  لىـم  مااـةأة واحـدة عمَر ل نعـم رأيتـ  وعشـرون سـنة ل فقـالوا لىـا أرأيـ  العِـ
الـ  لـ  ت  ف  ونظـر   لـي َي تـ  والـي سـمتـعـن أىـر ْىـ  ل ف ئوا مارة التـي كانـ  معـ  كـان يحفـر التـوراة  ألقـي عرفـ  أـكى  وسـمت  ْو

ا منـ  كمـا نزلـ  عىـي م عىينا وا أن اهلل عـز و ـة عىـي كـة أـيء ْـدير .. ورسـولنا صـىي وسـي عىيـ  السـالم فعرفـَو وئ كـدالتوراة فسمعَو
ا ا مـر ووضــ  لنـا    ن فقـال صــىي  يـا  القــر  وضــحتىاكمـا   اإلنسـان لــي الوىـق  و عــا ةالبعـث   عــا ةكيفيـة اهلل عىيـ  وسـىم ْــرا لنـا َـِـ

ي رواَ  ــ  وســىم فــي الحــديث الـِـ ن    الكــة ابــن   م يفنــي  (مســىم رضــي اهلل عنىمــا  واإلمــامالبوــاري  اإلمــاماهلل عىي ل  )عجــ  الـِـ
ي َـو فـي مـٌؤ  الويىحق  الفنـاء يفني  اإلنسانفكة أيء في  مىمـا وضـا فـي يبىـي وال يتغيـر وال يتبـدل  ة العمـو  الفقـاري الر الجـزء الِـ

ا ض ل حأي أر  ا الجــزء مــن لبحــر فــان الســمَ فــي ا اإلنســانتــي لــو ألقــي َـِـ اهلل عــز   ن اإلنســانوالحيتــان ال ئســتييا أن ئيحــن َـِـ
فـي البحـر وابتىعـ  الحـو  ل  والحـو  فـي وضرا اهلل لنـا ا مقـال عنـدما ألقـي يـون  عىيـ  السـالم  الفناءعدم و ة ْدر ل  عدم البالء و 

ولـي  العظـم والىحـم فقـ  بـة الحديـد ل ولكـن اهلل عـز و ـة ْـال لىحـو  ب  المعا ن كالحديد يى م  معدئ  من العصارا  الىاضمة ما
حـو  وبـين عحـال ال ن سـيدنا يـون  بـين كبـدل وكـالحظـة  سيدنا يون  ْـد انتىـي فـيأن ئكقر ل  عظما أو ئى م ل  لحما واال كان   ياك

 ل مسجد متحرك في ْاع البحريمو   لِي التعبد في  لىحي ايسجدا يسجد في  و الحو  ل و عة اهلل عز و ة ل  م

ََ  ِنِّي ُكْنُ  ِمَن الظَّاِلِمينَ  ﴿  (65) ا نبياء :  ﴾ فـََناَ ى ِفي الظمُىَماِ  َأْن ال  ِلََ  ِ ال أَْنَ  ُسْبَحاَن
ِكر    : ولِلَ ربنا ْالاهلل  و ى  ي
َعقُوَن لَىَِبَث ِفي بَ ل فـََىْوال أَنَُّ  َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحيَن  ﴿     (          722ل 721الصافا  :  ) ﴾يِْنِ   ِلََ يـَْوِم يـُبـْ

ي يحفــر اإلنســان  ــان  فالـِـ ــان المن ــو  كــر اهلل  كــر الحن ــا ة اهلل َــي التــيل َو َ  اإلنســانئحفــر  ل وعاعــة اهلل ل وعب مــن متغيــرا  َـِـ
َ ا أــياء ل  اإلنســانز و ــة يحفــر الحفــير عــ .. أــياء التــي يســمونىا عوامــة التعريــة ومــا أــاب   لـَـالحيــاة ومــن ا  اكر مــن كــة َـِـ الـِـ
ي فـي  يحفظ  عز و ة لَ الجـزء الِـ ي اإلنسـانوكِـ ن  ل الجماعـة النبـي العـدنان صـىي اهلل  وصـف  والِـ عىيـ  وسـىم وسـماَ عجـ  الِـ

يـا   اإلنسـانأن  يقولـون الجىال ا المكـان ْو ي كل ونسـوا أن كـان لـ   يـة فـي َِـ ل فىـم يتيـور  رمـ  اهلل عـز و ـةاإلنسـان َـو الوىـق الِـ
لـ   يـة  َّـم ْيـا ل ولـد   نسـان لَـ ل فمـا سـمعنا فـي يـوم مـن ا يـام أنَناك أعوار في حياة البشرية بعـد  في بين ا م ل ولكن لي    ال

ا ا مــر ا ا مــر فيــ  أــيء مــن الحقيقــة ولــو مــرة واحــدة فــي كــة زمــن ل ولكــن لــم يحــد  َـِـ افىــو كــان َـِـ ا الجــزء ال  العجــ  ل َـِـ ـِـ َو
 عــز أرا  اهلل فــا اك وال ئ كىــ  الحيوانــا  المتوحشــة ل وال يفنــي وال يبىــي لعجيــ  ْــدرة اهلل وعظــيم صــنا اهلل عــز و ــة ل ئ كىــ  ا ســما

ا عىــي رضـي اهلل عنــ  وكــرم اهلل و  اإلمــامل كيـف يجمعىــم ؟ .. يسـ لون وم ال ريــ  فيــ  ل يـالجمــاو ـة أن يجمــا البشـر ليــوم  ىـ  عــن َـِـ
ــد كـان رضــي اهلل عنــ  مدينـة العىــم أو بــاا المدينـة كمــا ْــال ا مـ ْـدر اهلل عــز و ــة    ااهلل عىيــ  وســىم ل فقـال رضــي اهلل عنــ  صـىي ر ْو

   } مفقو   زء                                    من نيفة الر ة ٌىقا أنزل مىكا   .........................................
عزراايـة فيمـ  فــي وبقـي اسـرافية فيقـول اهلل عـز و ـة ليمـ  ميكاايــة وليمـ  اسـرافية فيمـو  فـي الحـال وليمـ  ميكاايـة   البقـي  مـا

ــا ي اهلل عــز و ــة  ــْومَ  ﴿الحــال ....فين َُ اْليَـ ــ ــِن اْلُمْى ــ  أحــد .. ؟..  ِلَم ـَـ اليــوم ؟ فــال يجيب ــ  أحــد ..لمــن المى فيجيــ  نفســ  فــال يجيب
ــارِ بنفســ   ــِد اْلَقىَّ ــة وعتيــدة ل ( 74افر : ) قــ ﴾هلل اْلَواِح وي ــا  أــديدة ْو ــا ري ــا  أن ئىــ  عىــي ا رض مــن  ىائىــا ا رب ــم يــ مر اهلل الري َّ 

َ الريـا  مــن أـدة صـدمائىا ئحــول الجبـال  لـي أ ِـ نـا ْـال فيىــا " كقيبـا مىـيال " كــة كـوم َــ  بيسـمونىا كقبـان رمىيــة و وام مـن الرمــال كــَو
َ  َبـاءل فتصـير كىىـا  لي   امدا ل  َّم ئ ٌِ ََِ ا كوام وئسـوي بىـا ا رض منبقـا ل يعنـي لـي  َنـاك  بـة عىـي أىـر ا رض ل فـي َِـ

رسـول   ليىـاالتـي  كرناَـا ونـَو   نسـانا فكانـ  َبـاءا منبقـا " يتجمـا حـول كـة عظمـة ر ـ  ا رض ر ـا وبسـ  الجبـال بسـ   االر ة " 
ا  ن  ئــراا َـِـ ــي عجــ  الـِـ ا  اإلنســاناهلل صــىي اهلل عىيــ  وســىم َو ي صــنا منــ  َـِـ ل فتصــير ك نىــا مغنــاعي  لــ  ٌاصــية  إلنســاناالـِـ
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ا  ا  ـِـ راا اٌــتى  ببع ــ  لكــن لكــة ئــراا لــ   ا بيتــ  ل ولكــة ئــراا لــ  ل والتــألــف  35فيىــا ل يعنــي لــو التربــة  اإلنســانلتــراا َـِـ
ن  كمـا ْـال صـىي اهلل  عىيـ  وسـىم عناصَر المنيىقة بىا ل ولكة ئراا أفافيت  ل ولكة ئـراا نورانيتـ  ل والكـة يتجمـا حـول عجـ  الِـ

ي  فـن  بعد ما فيـ  ل ْـال صـىي اهلل عىيـ  وسـىم : يـ مر اهلل السـماء أن ئميـر ل فتميـر   قمانـ يتجمـا البشـر وكـة واحـد فـي المكـان الِـ
ا حــديث صــحي  فــي البوــاري ومســىم ل ئميــر  ـِـ ــا كمنــي الر ــال ل َو ــا كمنــي الر ــال  أربعــينأربعــين عامــا مني ل "كمــا بــدأكم عامــا مني

ا اإلنسـاننفـ  الح ئعـو ون " ل وال يوــتى   كايـة مـن  ديـد فينـزل عىــي ئـراا كـة  نسـان ْيـرا  المنـي التـي ئكــون منىـا فـي البدايـة َِـ
ل ويصــنا  اإلنســانبقــدر معىــوم " فيتكــون   الننزلــ   ْــال فــي كــة أــيء ينــزل مــن الســماء لل" ومــا ن اهلل  بــذٌريواحــد بــذٌر وال ْيــرة 

 لنفوة أٌري في الصور ب ن ينفخ  فيحي اهلل بعد  لَ اسرافية ل وي مَر  َيكى
َُْم َِْياٌم يـَْنظُُروَن ) ﴿ َرى فَِاَ ا  ٌْ  ) الزمر ( ( ﴾46 َُّمَّ نُِفَخ ِفيِ  ُأ

ي كانــ  ئســكن فيــ  ل فتوــرج ا روا  كمــا وصــفىا الكــريم الفتــا  ل كــ نىم  ــرا  منتشــر ل مقــة الجــرا   فكــة رو  ئر ــا لجســمىا الـِـ
ا الشـكة ؟ ..ال.. ولكـن  اهلل  م  فتدٌة فيـ  بـ مراحبىا وعارف   سوئيىا كة رو  عارف  ص كمـا ْـال عـز و ـة ل لكـن كمـا نحـن فـي َِـ

ىــنم والعيــا  بــاهلل لىــم كة ل وأصــحاا  ســابقون المقربــون لىــم أــ َّــة " أصــحاا الميمنــة لىــم أــكة والاهلل عــز و ــة " وكنــتم أزوا ــا  َّال
عــالم الغيــوا ل بــة   الالقىوا ل والقىــوا ال ييىــا عىيىــا بــ  الالكــة مقــة بعــ  كمــا نحــن ا ن ل وال أحــد يعــرف أحــد  أــكة ل ولــي 

 ل والِي يَِ   لي الجنـة َـو مـن أَـة اليمـين ل يـدٌة الجنـة التـي لـي  فيىـا مـرض وال فيىـا اإلنسانَناك كة أيء أاَر عىي  سم 
فــي  لـَـ صــىي اهلل عىيــ   ل ْــالوال فيىــا نوامــة  بصــاقئعــ  ل يعنــي يشــتغة مىمــا يشــتغة ال يحــ  بتعــ  ل ولــي  فيىــا لحيــة وال فيىــا 

  : وسىم
م  يتغوعــونأَــة الجنــة مــر  يعنــي لــي  لىــم لحيــة ل ال يتبولــون وال   ن ) َ الحيــاة حيــاة  نــة التــي صــوَر وال يتنومــون ل لمــا ا ؟   ن َـِـ

 : ورة أىرية وال حي  وال نفاس  ا ٌرة ل والنساء أي ا لي  عىيىم لىا وعىيىا في الحياةاهلل عز و ة 
 : ) الواْعة ( ﴾( 16( الْصَحاِا اْلَيِميِن )15ئْـَرابًا )ُعُربًا أَ  ﴿

ىقـة  َّانيـة ئىيـق بجنـة اهلل عىي عول ل وكىما نام معىا زو ىا عـا   بكـرا كمـا كانـ   ار ابكأعربا يعني  ميال  و  ل سـتكون َي ـة  َّانيـة ل ٌو
ــو ال ــر َو ــف العظــيم ال نحــ  بحــرارة أــم  وال الزمىري َ   لــي المْو ــُتْم أَْزَواً ــا  َّال ََّــًة ) ﴿بــر  الشــديدعــز و ــة ل وعنــدما نـِـ ( 5وَُكْن

ــــِة ) ــــِة َمــــا َأْصــــَحاُا اْلَمْيَمَن ــــابُِقوَن )7( َوَأْصــــَحاُا اْلَمْشــــ ََمِة َمــــا َأْصــــَحاُا اْلَمْشــــ ََمِة )6فََ ْصــــَحاُا اْلَمْيَمَن ــــابُِقوَن السَّ ََ 75( َوالسَّ ــــ ( أُولَِ 
   )الواْعة ( ﴾ (77اْلُمَقرَّبُوَن )

 لــي ٌىقىــم ال يتبولــون وال يتغوعــون وال يتنومــون وال   أــارةٌواننــا أنــواع الوىــق يــوم القيامــة  َّال َّــة أصــحاا اليمــين و كرنــا أ مــا ْىنــا يــاك
ي ال يمــو  ل أمــا أصــحاا الشــمال ومــا  يىرمــون وال يحســون بتعــ  وال مىــة ل وأ ســامىم ئىيــق بــالوىو  فــي الجنــة بجــوار الحــي الـِـ

اا أصـــحاا الشـــمال ل  ي أ ســـام ي أ راك مـــا ـــا را العبـــا  لىعــِـ ي  اإلحســـاسل ومركـــز جىَز اا َـــو الجىـــد ل والجىـــد َـــو الــِـ بالعــِـ
ة  ِـ لَ ربنــا ْـال :  اإلبـرةيحـ  بـالحرارة والبـرو ة وٌو ـا " لمـا اوألـم ال ـرا ل ولِـ ارا يــ "كىمـا ن ـج   ىـو َم بـدلناَم  ىـو ا قيَر
اا ل  ن الجىــ وا العـِـ ْو ا؟ .. ليـِـ اق العـِـ ــ  مـِـ ــوم: لــو ْيــرة مــن عىيــ  وســىم  ا فوصــف النبــي صــىي اهللد في  ا رض نزلــ  عىــي الْز

ــومْيــرة واحــدة مــن  ا رض معايشــىم .. أَــةلكــدر  عىــي  اا فقــال  الْز ا العـِـ ــ  وســىم مقعــدة ل فكيــف يتحمىــون َـِـ صــىي اهلل عىي
ـال ضـرس الكـافر  ل الكافر في  ىنم كما بين صنعاء وبال  الشـام  ـال   كجبـةْو رة  َّال َّـة أيـام ل كمسـي  وعظامـ  د الكـافر ىـمـابين أحـد ْو

ىم كــالقمر فــي ليىــة التمــام  أمــا الصــنف ا ٌــر ــم المقربــون و ــَو   ن) : صــىي اهلل عىيــ  وســىم < ْــال  72القمــر ليىــة  زىامىــة ع > َو
ــف كمــا ئ أن نــور الواحــد مــنىم كنــور الشــم  لكــة أَــة الشــم   َــة الــدنيا ..أي  ــيء مــن أمتــي ر ــال ي ــيء حســنىم  َــة المْو
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ـف  ا النــور ويقولــون ب نــوَر ويمشــون مـا بع ــىملـي يتيىعــون  ( المْو ْــدير يــا  أـيءوائمــم لنـا نورنــا انَـ عىـَـ كــة  نوبنــا  ااقفــر لنـربنـا ىِـ
ا النــور كيــف يحــد  را ائمــم عىينــا  ا  العىيــة ربانيــ  ئســعد بر يــة  لـَـ يجعــة فــيىم عينــا َـِـ ويكونــون مــن الح ــرة القدســية وبر يــة الـِـ

ٍِ نَاِضَرٌة )ُوُ وٌَ يـَوْ  ﴿: الِين يقول فيىم اهلل   ) القيامة ( ﴾( 51(  ِلََ رَبِـَّىا نَاِأَرٌة )55َمِ 
ا كمــال النعــيم وئمــام اى يتمتعــون بو ــ  اهلل عــز و ــة  ـِـ ا َــو ميىــبىم و ــ  اهلل  الغفــور عــز و ــة ييىبونــ  مــن ح ــرة  ىالنــور الـِـَو ـِـ َو

نــاك َي تــ  لكــن عىـَـ  ا ولىــق بــدء بىــا فـَـ الو التــيوبالكيفيــة فيكــون الوىــق َــو الوىــق     "  ٌــر أــيءَنــاك عىـَـ حســ  عمىــ  َنــا َو
 (754)  ل عمران :  ﴾يـَْوَم ئـَبـَْي م ُوُ وٌَ َوَئْسَو م ُوُ وٌَ  ﴿

ى َنــا  َ قيــر الوضــا الـِـ ــاليوم  بــاهلل واليــؤمن  مــؤمن لكــن ال..حيــاة المــؤمن  أســاس َــي العقيــدةٌــالص فىـِـ بــاهلل  ؤمنبــفىــي   ا ٌــرب
 أنبيـوم البعـث والجـزاء فعىيـ   أيقـن ام المـؤمن ابيـوم البعـث والجـزاء ل مـ اإليمـانصـى   ن  نؤمفىـي  بمـل  ا ٌـرورسول  وينكـر اليـوم 

د لىجنةعجب   :يقوليستعد لىِا اليوم ولِلَ سيدنا عىَ  ـد اعمـ ن َاربىـا  نـةنـام عالبىـا ل كيـف ينـام عالـ  الج ْو ل وعجبـ  لىنـار ْو
 ؟  ا يفعة من َنا .. مايفَ و َّاْ   أن   ة أويةيجاَد  أنل البد 

ــٍة ) ﴿   َم َرْـََب ــ ــْوٍم ِ ي َمْســغََبٍة )71َف ــي يـَ ــاٌم ِف ــا  مــا بع ــىا  ) البىــد ( ﴾( 72( َأْو ِ ْعَع ــا  عــة ئناســق ا ي ــال وربن ــدا مقــة ْو مفــي  أب
ل فــي فعــة الويــرا  ومقــة التنــاف  فــي  بــا  فــي  ميــا أنــواع النوافــة والقر  اإلنفــاقا نفــاق فــي ســبية اهلل ل يعنــي لــي  أف ــة مــن البـِـ

ي يصـىي لـ  اهلل عـز و ـة  عـة ا  ـر العظـيم لمـن ينفـق أكقـر فروضـة التـي فرضـىا عىينـا ولِلَ حتي في الفـراا  الم ل أ ـرل يعنـي الِـ
ا ؟ .. ال لكن الِي يعمة مسجد لىناس لكي يصىون في   ا مقـة َِـ ي يركـا فيـ  ركعـة ئ..ل َـة يسـتوي َِـ كتـ  حسـنائ  لـ   ن كـة الِـ

 ..ا ول  وقير َِا ـ أ َر
ي يصـىي ركعـة ..  (مقة ع  عير صغير ـ بنـي اهلل ْصـرا فـي الجنـةـ  ْياَمن بني هلل مسجدا ولو كمفحص ) ئكتـ  لـ  بعـد  لَـ كـة الِـ

ا  ل يىقـي  رس لمقىىا ل ْرأ  يتين في مصحف يكت  ل  مقىىا  ي عمـة َِـ ـو الِـ ا الويـر َو ي ٌِـ  َّـواا مـقىىم ل  نـ  َـو سـب  فـي َِـ
   البي 

ي يصـوم ويفيـر الصـاامين َـة يو ـد مقىـ  أحـد .. ال.. ل  أ ر أعظم  فاإلنفاق يفيـر  ل كـة مـال الِي يصوم لـ  أ ـر ل لكـن الِـ
ا . لمـا ا ؟ صاام يكت  ل  مقة أ َر ل فير عشرة ل  أ ر عشرة  كِـ قير أ َر َـو ل فيـر عشـرين فىـ  أ ـر عشـرين قيـر أ ـَر َـو .. َو

ــو يقــول :  عــز و ــة وــالق العظــيم ىكــريم الالعبــد لىســيد ل َــو أعظــم بــاا يتقــرا بــ  اإلنفــاق ن  ســوي لجاَــة  }اســما  لــي النبــي َو
ل مــن ائصــف بــالجو  والكــرم والســواء   الل ال يــدٌىىا نــا  يــن الســواء والجنــة  ار ا ســوياء  ين ن  {مــن عابــد بويــة  أحـ   لــي اهلل 

ف  ٌىتـ  الجنـة ل والكـريم ْريــ   أليىـا تـ الكـرم أـجرة فـي الجنـة وأقصـانىا فــي ا رض مـن ئعىـق بىـا  ِب ْـال صـىي اهلل عىيـ  وسـىم : )
ْريـ  مـن الجنـة بعيـد مـن النـار ل والبوـة أـجرة فـي  ىـنم وأقصـانىا فـي ا رض مـن ئعىـق بىـا  ِبتـ  وأ ٌىتـ  من اهلل ْري  من الناس 

نعــم الكــريم ..  ة ؟ ..الكــريم أم البويــومــن أســماء اهلل  النــار (جنــة ْريــ  مــن المــن   ىــنم والبويــة بعيــد مــن اهلل بعيــد مــن النــاس بعيــد
 عىوا كبيرا ....وئعالي ل حاأا هلل ئعالي  أبدااسم  البوية ولي  َناك اسم من أسماء اهلل 

ي يريـد الفــرار مــن النــار ؟ صـفة المــؤمن الكــرم النبــي صــىي اهلل عىيــ  وســىم ْــال :   {ائقــوا النــار ولــو بشــق ئمــرة }ْــال  ..مــن الـِـ
ي ينجــي مــن النــار التصــدق  ل الســيدة عااشــة رضــي اهلل عنىــا ل  اإلٌــال و بنصــف ئمــرة ل لــي  مىمــا الكقــرة ل المىــم ولــ واإلنفــاقفالـِـ

فيىــا   نف عيتــ  حبــة ل فالجالســين ْــالوا لىــا : حبــة واحــدة يــا أم المــؤمنين ؟ ْالــ  لىــم ومعىــا عنــ  ر بىــا فقيــر ومــ الســة فــي المنــزل 
ي يجعـة المىــم النيـة   نمـاة ل لمقاْيـة كقيـرة مــن الحسـنا  لــو ئعىمـون ل لـي  المىــم القىـة أو الكقــر  يؤمنـ  اهلل يــوم  اإلنســانل فالعمـة الـِـ

وينفــق عىــي حســ  الــدر ا  التــي فــي ســبية اهلل  اإلنفــاقويدٌىــ  بــ  الجنــة .. مــا ا ؟..َــو القيامــة مــن الفــزع ا كبــر وينجيــ  مــن النــار 
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كالشــجرة المقمــرة  اويجعىىــا وينميىــا لــ  فــي الجنــة ل ربنــا ي ٌـِـ الصــدْة التــي ييىعىــل َنــاك مــن ينفــق ويريــد ا  ــر والقــواا وصــفىا اهلل 
الحقــول التــي ينمــي فيىــا اهلل زرع  رأي عنــدما والنبــي صــىي اهلل عىيــ  وســىم ســنبىة مااــة حبــة كــة التــي ئيىــا مــن الجنــة ســبا ســنابة فــي  

حصـدوا عـا  كمـا كـان فـي  ل كىمـاعـا  كمـا كـان  واوالعمة الصال  لىمتقين ل و د المالاكة يحصدون عىي عول ل كىما حصـدالمؤمنين 
ا لـم يفعـة أـي ا ل ولـو ْـال لىسـااة كىمـة عيبـة الحال ل والِي ينفق   ة السـمعة و  ـة الشـىرة  ربنـا يحـنن عىيَـ ل أحسـن ل ْـال َِـ

نـاك أـيء  ٌـر ل" واهلل قنـي حىـيم " يعنـي ربنـا ال يريـد  (ْول معروف ٌير مـن صـدْة يتبعىـا أ ي  ايَر ب  )ما يعيي  أي ا  َّم يع َ ل َو َِـ
ٌِـ ئعـالي يـا فـالن  لـ  يقـوليف ـ  الر ـة أمـام النـاس أن  ٌـالص ل   ـةربنـا ال يريـدَا  لأ ي ئي مـن وراءَـا ل فالصدْة التـي يـالصدْة 

َ الصــدْة َ الصــدْة ل  لَـِـ  أمــاملكــن َــة يف ــحنا  واحــدَ مــن نعمــ  نعــد نعمــة أن  اوربنــا عمــال يعيينــا مــاال نســتييوربنــا قنــي عــن َـِـ
نعصـاَ بنعمـ  وعيايـاَ وال يقيـا عنـا العيـاء  وأحيانـانغفـة عنـ  وننسـاَ وال ينسـانا مـن عيايـاَ حتَ يية كِا وكِا أبدا ب ع أناالوىق ويقول 

 بوىق اهلل الكريم عز و ة وعىَ ٌىق اهلل فىيتوىق المؤمنون  ن  كريم عز و ة 
                               

                  أ معينوصحب  ل   محمد وعىَ وصىَ اهلل عىَ سيدنا                             
 
 
 
 


