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 ....  فَاْقُصِص الَقَصَص َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف 
 176سورة األعراؼ آية 
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 (1 ) 
.. ىكذا 

ناـ الرجُل الكبري الصاحل  
وأصبح يعاىن سكرات ادلوت ،  

... ذلك الرجل الطيب 
.. الذى لطادلا كاف يفتح بيوتا كثرية 

. وال يدرى بو أحد من الناس غرُي اهلل سبحانو 
فقد كاف رجال ثريا ، 

أنعم اهلل عليو  
ببستاف كبري ، 

حديقة مثمرة ، 
.. وجنة تتدىل من أشجارىا أفضُل أنواِع الثمار 

. من أعناٍب وطليٍل وزروٍع كثرية 
إهنا ليست حديقة فقط  .. ال 

! وال بستانا فحسب 
.... إهنا 
.  جنة 

. بكل ما حتمل ىذه الكلمة من معاٍف وخريات 
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وقابل الرجُل الصاحلُ ىذا اخلري العميم والنعم الكثرية ، 
.. بنفس مؤمنة 

وبفيٍض من الشكِر والثناِء على اهلل  
. فكاف نعَم ادلاؿ الصاحل للرجل الصاحل 

وكاف إذا حاف وقُت حصاد الزروع ، يرسل إىل الفقراء وادلساكني ليشاركوه 
. ىف حصاده 

.. بل إف الفقراء وادلساكني عرفوا طريق ىذا الرجل الصاحل 
. فكانوا يذىبوف إليو ىف أوقات رتع الثمار لِيُػْعِطيَػُهْم من رزِؽ اهلل

فيأخذوف ما يأخذوف ، مث ينصرفوف وألسنُتهم تلهُث بدعواٍت كثريٍة نابعة 
. من داخل قلوهبم ونفوسهم 

ومل يكن الرجل الصاحل يرجُع إىل بيتو بشئ من الثمار حىت يعطى الفقراء 
. وادلساكني حقوقهم 

ورتع اهلل تعاىل ذلذا الرجل جبوار نعمة ادلاؿ نعمة األوالد ،                   
.. فكاف لو رلموعٌة من البنني 

.. وكانوا يروف أباىم يفعل ما يفعل 
وبينما كاف األُب يعاىن سكراِت ادلوت خاؼ على أبنائو أف يغريوا ، 

وؽلنعوا حقوؽ الفقراء  
.. فيبدؿ اهلل حاذلم 
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أف ؽلتنع عن إعطاء - قبل ذلك - خاصة أف بعض أبنائو قد طلبوا منو 
. الفقراء وادلساكني

أف ػلافظوا على طاعة اهلل ، -   وىو ىف سكرات ادلوت –فأوصاىم 
.. وأوصاىم أال ؽلنعوا ادلساكني حقوَقهم ،  بل أوصاىم باحملافظة عليها 

. فأجابو رتيُع األوالد بالسمع والطاعة 
!! فهل َيْصُدُقوَف ىف وعدىم ألبيهم الصاحل 

. ىذا ما ستسفر عنو األياـ والفعاؿ 
(2 )

مات الرجل الصاحل  
وأقبل على رٍب كرمٍي ،  
. بعد ىذه الرحلة الطيبة 

.. تَػزُفُُو دعوات صاحلة من أىل األرض 
ـُ الطيبوف  . وتستقبلو ادلالئكُة الكرا

وبقى األبناُء  
.. ورثوا ثروَة أبيهم 

. وورثوا اجلنَة العظيمة 
ورثوىا مليئًة بالفاكهِة والثمار ،  

فاألعناُب قد تدلت ،  
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. والنخُل يريد أف يبكى من كثرِة ما ػلملو من الثمار
.. ىذه ىى ادلرة األوىل الىت صلٌت فيها ذتار ىذه اجلنة : وقالوا فيما بينهم 

إف أبانا كاف يعطى أموالنا وذترة تعبنا ذلؤالء العالة ، : قاؿ أحدىم 
! إىل الفقراء وادلساكني 

! َلَكْم كلمُت أىب ىف ذلك ، وال فائدة : قاؿ الثاىن 
. وأنا أيضا كلمُتو ، ومل يستجب ىل : قاؿ الثالث 
فقد صارت الثمار ذتارنا ، ولسوؼ صلٌت ىذه الثمار . ال بأس : قاؿ الرابع 

. بدوف أف يشعر بنا أحد 
. ضحك اجلميع بضحكاٍت ساخرة 
أتقصدوف أننا لن نعطى حق الفقراء : قاؿ أصغرىم وكاف أعدذلم وأفضلو 

وادلساكني ،  
!! كما كاف يفعل أبونا رزتو اهلل 

. سوؼ ظلنعهم دتاما من اجملئ إىل حديقتنا : قالوا 
. لقد أوصانا أبونا أف نعطيهم : قاؿ ذلم 

. إف ىؤالء ادلساكني يأخذوف أموالنا بدوف وجو حق : قالوا 
إف ادلاؿ نعمة من اهلل ، وىذه الثمار أخرجها اهلل لنا ،فينبغى أف : قاؿ 

نقابل ىذه النعمة بالشكر والثناء على اهلل ،  
. بإعطاء الفقراء نصيبهم 
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.. لن طلرج ذلم أى شئ : قالوا 
وإذا كنت تريد أف جتربنا على ذلك ،  

. فأنت أصغرُنا ونستطيُع أف ضلرَمك منها مثلهم 
وجتاىلوا صوتو دتاما ،  

. كأنو غري موجود 
.. وأخذوا ؼلططوف 

(3 )
ذىب أصحاب اجلنة إىل جنتهم بعد العصر ،  

. فوجدوا الثمار على أحسن حاؿ وأطيب ذتر 
. ومل يعد ىناؾ إال رتع الثمار وقطعها 

وأخذوا يدبروف كيف غلمعوف ىذه الثمار دوف أف يشعر هبم ادلساكني 
. والعالة 

. وأقسموا أف غلنوا ذتار اجلنة بدوف أف يشعر هبم أحد 
ومل يضعوا ىف أذىاهنم أى بدائل وال أى احتماالت أخرى ألف ػلدث أدىن 

.  خطإ 
. حىت إهنم مل يقولوا إف شاء اهلل 

  بعد طلوع الشمسوإذا كاف من عادة الفالحني أف غلمعوا الثمار
لكن أصحاب اجلنة ، 
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، خالفا لعادة الفالحني و
وضعوا خطتهم بإحكاـ ،  

حيث اتفقوا على جٌت الثمار قبيل الصباح  
فإذا ما استيقظ الناس ىف الصباح ، 

.. وطلعت الشمس وانتشر الناس 
وجدوا اجلنة قد مت رتعها ، 

  فيحضروف طلبا للمعونة ، باألمرو ذلك لكي ال يعلم ادلساكني 
وأخذوا يُػْقِسُموَف رتيعا على ذلك ،  

كاف سلالفا دلثل بل أخذوا األؽلاف وادلواثيق بصفة خاصة على أخيهم الذى 
 . ىذه العملية

. وتعاىدوا على ذلك حىت ال يفشى أحٌد منهم سرىم 
.. وأرادوا أمرا 

.. وأراد ربك أمرًا آخر 
! حيث حدث ما مل يكن ىف احلسباف 
(4 )

كاف اجلزاء من جنس العمل ، 
فكما مكروا وخططوا ىف منع ادلساكني من الثمار  ، 

وبينما كانوا نائمني ال يشعروف بشئ  ، 
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 . مبكرينالقياـ  الليل طمعا يف أوؿناموا حيث 
وخالفا لظنهم  

،  اهلل الذي ال تأخذه سنة وال نـو فإف
 ما كاف ليغفل عن تدبري خلقو و إجراء سننو يف احلياة ، 

فقد أرسل اهلل على جنتهم طائًفا من عنده جعلها ، 
تبدو وكأهنا قد مت َجٌْتُ ذتارِىا قبل ذلك ،  

! وليعيدوىا اىل حاذلا لو كانوا يستطيعوف 
!! وىل يقف مكر اإلنساف الضعيف أماـ تدبري اهلل وقدرتو ؟

كال  .. كال 
. فقد ُحسمت القضية وانتهى األمر 

وقد أرادوا خداع ادلساكني وتضليلهم ،  
فما خدعوا إال أنفسهم  

. وىم ىف غفلتهم نائموف ال يدروف ما حدث 
،  ؼلفوا مكرىم عن ادلساكني أف استطاعوا إذاو 

  ؼلفوه عن عامل الغيب و الشهادة ؟ أففهل استطاعوا 
كال  .. كال 

. لقد أرادوا أف ؽَلْنَػُعوا فُمنُعوا ،  وأرادوا أف ؼَلَْدُعوا فُخِدُعوا 
. فهذه من تلك 
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(5 )
سريع االنتباه من الرقاد عند انتظار أمر يكوف  انو اإلنسافف من طبيعة ألو 

 . قبيل الصبح أيقاظا كانوا فإهنمىاـ ، 
 [فتنادوا مصبحني  ]

 إىلرتعوا بالفعل على ضرورة التبكري يف الذىاب أنادى بعضهم بعضا ، و 
  ، رتعهااجلنة و 

جلٌت الثمار ،  و استحث بعضهم بعضا 
وكانوا ينادوف على بعضهم البعض بأصوات متخافتة ، حىت ال يسمع هبم 

. أحد 
حىت ىف طريقهم إىل اجلنة كانوا يتكلموف بصوت خفيض خافت ، 

. حىت ال يشعر هبم أحد من الناس فيفتضحوا 
وانطلقوا وىم ىف حذر بالغ ، 

 .  احلديث و التآمر يسروف انطالقهم أثناءكانوا يف و 
ذلك  و عملوا ادلستحيل من أجل 

  جنتهم ، إىلعُلهم الشاغل الذي ختافتوا بو طيلة الطريق بل كاف 
 . غلمعوف حىت ال يسألوىم شيئا شلا احملتاجنيو ىو إخفاء األمر على 

وحىت ال يدخل عليهم مسكني ىف ىذا اليـو ، 
. وىف ىذا اليـو بالذات 
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(6 )
.. وصل أصحاب اجلنة إىل جنتهم 

فما عرفوىا ، 
..  و أنكروىا 

وفركوا أعينهم جيًدا ليتأكدوا  
.. فوجدوا اجلنة غري اجلنة الىت رأوىا قبل ذلك 

،  قد استحالت على تلك النضارة والزىرة وكثرة الثمار بل وجدوىا 
،  إىل أف صارت سوداء مدذلمة

،  ال يُنتفع بشيء منها 
 .. فاعتقدوا أهنم قد أخطأوا الطريق

، قالوا إنا لضالوف 
وأخذوا يبحثوف عن جنتهم مرة أخرى ، 

 !  ؟عن أرضو ؿ اإلنسافو لكن كيف يض
 إهنا أرضهم بعينها ، .. كال 

. فتأكدوا أهنا ىى جنتهم 
وأخذوا يتعجبوف ما الذى حدث ؟ 

! وما الذى فعل ذلك جبنتهم ؟
 إهنم ضالوف عن احلقيقة و ليسوا ضالني عن جنتهم ،
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 . حرمهم اهلل مبشيئتو و حكمتو ظلاوإ
. ، بسبب ذنوبنا  بل ضلن زلروموف : فقالوا 

، و حرمانو  اإلنساف  عالقة بني ضالؿىناؾو 
                متصل بادلنهج الذي يتبعو ، تطلعاتو و أىدافو إىل  اإلنساف بلوغ و

 يف احلياة ، 
، فحينما ؼلطىء اختيار ادلنهج أو يضل عن ادلنهج الصحيح 

، فإنو بصورة طبيعية مباشرة 
،    فقطادلعنويةأىدافو سُيحـر ليس من 

 منها ،  بل حىت ادلادية
فإف العبد ػُلـر الرزؽ بالذنب يصيبو  

.. ودار بينهم حوار طويل 
: قاؿ أخوىم الذى نصحهم قبل ذلك 

أمل أقل لكم لوال تسبحوف اهلل ، 
! بشكر نعمتو وبتأدية الزكاة للفقراء ؟

فطأطأوا رءوسهم ، مث نظروا إىل أخيهم الذى كاف متحمًسا لعدـ أداء حق 
الفقراء ،  
أنت الذى شجعتنا على ذلك ، : وقالوا لو 

. وأنتم أطعتموىن : فأشاح ذلم بيده 
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. ليس ادلهم اآلف من بدأ ومن أطاع : قاؿ األخ الناصح ذلم 
ما ادلهم إذف ؟ : قالوا 

. ادلهم أف نتوب إىل اهلل ونستغفره عن ذنبنا الكبري : قاؿ ذلم 
.. مث أتبع حديثو 

لقد كاف أبونا رجال صاحلا ، ولذا فقد بارؾ اهلل لو ىف اجلنة ،  
... أما ضلن 

. فقد جحدنا نعم اهلل فأزاذلا عنا 
فاحلمد هلل أف اهلل مل يأخذنا بذنوبنا ، وكاف قادرًا على أف يصيبنا بادلوت 

. واذلالؾ مع ىذه األرض 
. ولكن رمبا أراد اهلل لنا توبة من عنده ، بسبب أف أبانا كاف رجال صاحلًا

.. أو أف اهلل يريد أف نتوب إليو 
. وإنا تائبوف إىل اهلل . صدقت : قالوا 

. واحلمد هلل أننا تبنا إليو قبل ادلمات 
وتفجرت صورة أبيهم الصاحل ىف أذىاهنم وأخذوا يًتزتوف عليو ، بعدما 

. كانوا ػلاولوف نسيانو 
.. وتذكروا جرؽلتهم 

ما أقبحها وأخسها  .. فوجدوىا جرؽلة بشعة 
يا ولينا إنا كنا طاغني : قالوا 
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، و ىكذا أصبح احلادث ادلريع 
 ة الضالؿ و احلرماف ، ب من نوأيقظتهممبثابة صدمة قوية 

 آفاؽ التوبة و اإلنابة ، ىف و بداية لرحلة 
 .  خلطئو يف احلياة اإلنسافواليت أوذلا اكتشاؼ 

مث طمعوا ىف رزتة اهلل سبحانو ىف الدنيا واآلخرة  
  (عسى ربنا أف يبدلنا خريا منها  ): وقالوا 

.. واتفقوا فيما بينهم 
.. على ما يلى تعاقدوا وأقسموا و

،  إْف أبدلنا اهلل خريًا منها : قالوا 
ونا  بألََنْصنَػَعنَّ كما صنع 

.  اهلل فدعوأخذوا يؼ
..  فتضرعويو

. من جنتهم فأبدذلم اهلل ما ىو خري 
. ونية صاحلة .. وعزما أكيًدا .. أبدذلم توبة صادقة 

بل من العلماء من يذكر أف اهلل أبدذلم جبنة أخرى ، دلا رأى ُحسَن 
.. توبتهم وعزمهم الطيب 
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.. وقد سجل اهلل تعاىل ىذه القصة الىت وقعت وعاشها أصحاهبا 
: فقاؿ اهلل تعاىل ىف سورة القلم

 إنا بلوناىم كما بلونا أصحاب اجلنة إذ أقسموا 
 فطاؼ عليها  وال يستثنوف ليصرُِّمنها مصبحني 

  فأصبحت كالصرمي طائف من ربك وىم نائموف 
 أف اغدوا على حرثكم إف كنتم فتنادوا مصبحني 

 أف ال يدخلنها  فانطلقوا وىم يتخافتوف صارمني 
 فلما  وغدوا على حرد قادرين اليـو عليكم مسكني 
 قاؿ  بل ضلن زلروموف رأوىا قالوا إنا لضالوف 

 قالوا سبحاف ربنا أوسطهم أمل أقل لكم لوال تسبحوف 
  فأقبل بعضهم على بعض يتالوموف إنا كنا ظادلني 

 عسى ربنا أف يبدلنا خرياً قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغني 
 كذلك العذاب ولعذاب منها إنا إىل ربنا راغبوف 

 اآلخرة أكرب لو كانوا يعلموف 
[. 33-17:القلم ]
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 قال رسول اهلل 
 .  الرُب ُحسُن اخلُلقِ 

 ، واإلمثُ ما حاَؾ ىف نفِسك
 .  وكرىَت أف يطلَِّع عليو الناسُ 

 


