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، الموت وأھوال یوم القیامة ١٤-٠١تفسیر اآلیات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الموت وأھوال یوم القیامة ١٤-٠١تفسیر اآلیات - ١الدرس : 

٠٩-١١-١٩٨٤  

  هللا تعالى في السور المكیة

ر لنا أھوال یوم القیامة:     یصِوّ

  سورة االنشقاق، وسمیت سورة االنشقاق ألنھا بدأت بقولھ تعالى:  

  ﴿ إَِذا السََّماُء اْنَشقَّْت ﴾

ر لنا أھوال یوم القیامة، وكیف یحدث في ھذا الیوم    هللا سبحانھ وتعالى كما مرَّ بنا في السور المكیَّة یصِوّ

  من تبدُّالٍت جذریٍة في الكون، إال أن ھذه السورة فیھا ظاھرةً جدیدة، لنستمع معاً قلیالً:

َرْت*َوإَِذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت*َوإَِذا اْلِجبَاُل ُسیَِّرْت*َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعِطّلَْت*َوإَِذا اْلُوُحوُش  ﴿ إَِذا الشَّْمُس ُكِوّ

ِّ َذْنٍب قُتِلَْت*وَ  َجْت*َوإَِذا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت*بِأَي َرْت*َوإَِذا النُّفُوُس ُزِوّ ُحُف ُحِشَرْت*َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسِجّ إَِذا الصُّ

  اْلَجِحیُم ُسِعَّرْت*َوإَِذا اْلَجنَّةُ أُْزِلفَت﴾نُِشَرْت*َوإَِذا السََّماُء ُكِشَطْت*َوإَِذا 

  ]١٣ – ١[سورة التكویر: 

  جواب الشرط:  

  ﴿ َعِلَمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرْت ﴾

  ]١٤[سورة التكویر: 

َرْت*َوإَِذا اْلقُبُوُر بُْعثِ  َرْت*َعِلَمْت نَْفٌس َما ﴿ إَِذا السََّماُء انفََطَرْت*َوإَِذا اْلَكَواِكُب انتَثََرْت*َوإَِذا اْلبَِحاُر فُِجّ

َرْت﴾ َمْت َوأَخَّ   قَدَّ

  ]٥-١[سورة االنفطار:

ر جواب الشرط كما یرید :   هللا سبحانھ في ھذه السورة ترك لقارئ القرآن أن یتصوَّ

  أكثر سور ھذا الجزء یأتي جواب الشرط متأخراً، لكن ھذه السورة التي تبدأ بقولھ تعالى:  

*َوأَِذنَْت ِلَربَِّھا َوُحقَّْت*َوإَِذا اْألَْرُض ُمدَّْت*َوأَْلقَْت َما فِیَھا َوتََخلَّْت * َوأَِذنَْت ِلَربَِّھا ﴿ إَِذا السََّماُء اْنَشقَّتْ 

  َوُحقَّْت ﴾

  فما بعد الشرط یأتي كالٌم جدیٌد مستأنف:  
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ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ

ر    أین جواب الشرط؟ هللا سبحانھ وتعالى في ھذه السورة ترك لقارئ القرآن، لھذا المؤمن، أن یتصوَّ

جواب الشرط كما یرید، أحیاناً في فن القصة تنتھي القصة عند العقدة، وقارئ القصة یتخیَّل نھایتھا كما 

  یشاء، فربنا عزَّ وجل یقول:

  ﴿ إَِذا السََّماُء اْنَشقَّْت ﴾

  ، وھذا من عالمات یوم القیامة.أي تشققت  

  كل ما في الكون یستمع � ویستجیب إال اإلنس والجن ألنھما مخیران :

  ثم قال تعالى:   

  ﴿ َوأَِذنَْت ِلَربَِّھا َوُحقَّْت ﴾

معنى أذنت أي استمعت لربھا، بمعنى أنھا خضعت لھ، استمعت لربھا واستجابت لھ، فماذا یفید ھذا   

  یستمع وال یستجیب، وھناك من یستمع ویستجیب. المعنى؟ ھناك من

في الكون كلھ نوعان من المخلوقات تستمع؛ قد تستجیب وقد ال تستجیب إنھما اإلنس والجن ألنَّھما   

  مخیَّران:

ْقَن ِمْنَھا َوَحَملََھا اِإلْنَساُن ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا األََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَ 

  إِنَّھُ َكاَن َظلُوماً َجُھوال ﴾

  ]٧٢[سورة األحزاب: 

إّن اإلنسان حمل األمانة، ومن مقتضیات األمانة أن یكون مخیراً، ومن مقتضیات األمانة أن یرسل هللا   

ً معجزاً، أن یھبھ عقالً نیراً، كوٌن معجز وحواس یلتقط بھا معطیات ھذا  لھ رسالً، أن یخلق لھ كونا

الكون، فكٌر یحاكم ویدرك، فعلیھ أن یعرف هللا من خالل الكون والحواس والعقل، وإذا غفل عن هللا عزَّ 

وجل أرسل هللا لھ األنبیاء، وأنزل إلیھ الكتاب، وبعث في كِلّ زماٍن من یدعو إلى هللا عزَّ وجل في كِلّ 

  عصٍر واحٌد یسمو بھ.

لكّن السماوات واألرض أذنت واستجابت، واإلنسان قد یأذن، بمعنى قد یستمع، وربما إذاً الحجة قائمة،   

  ال یستجیب، والیھود قالوا:

  ﴿ َسِمْعنَا َوَعَصْینَا ﴾

  ]٩٣[ سورة البقرة: 
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  اإلنسان مخیَّر ومسیَّر :

  اإلنسان قد یستمع إلى الحق، وقد یستجیب، وربما ال یستجیب:  

  إِنَّھُ َطغَى*فَقُوَال لَھُ قَْوالً لَیِّناً لَعَلَّھُ یَتََذكَُّر أَْو یَْخَشى﴾ ﴿ اْذَھبَا إِلَى فِْرَعْونَ 

  ]٤٤ -٤٣[ سورة طھ: 

  ھو مخیَّر، قد یستجیب وربما ال یستجیب، وقد یھتدي وربما ال یھتدي:  

ا َكفُوراً ﴾ ا َشاِكراً َوإِمَّ   ﴿ إِنَّا َھَدْینَاهُ السَّبِیَل إِمَّ

  ]٣[ سورة اإلنسان: 

  ﴿ َوِلُكٍلّ ِوْجَھةٌ ُھَو ُمَوِلّیَھا فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت ﴾

  ]١٤٨[سورة البقرة: 

أنت أیُّھا اإلنسان مخیَّر ومسیَّر، مسیٌَّر لما اخترت، معنًى دقیق جداً، أي أنت حینما تقف على اإلشارات   

الضوئیة أنت مخیَّر، قد تستجیب، وتقف عند اإلشارة الحمراء، وربما ال تستجیب، فإن لم تستجب 

قبول العقوبة أو رفضھا،  وتابعت المسیر، واإلشارة حمراء فقَْدت اختیارك، ولیس لك وقتھا خیاٌر في

كنت قبل أن تخطو مخیَّراً، واإلنسان مسیَّر ومخیَّر، مسیَّر لما اختار، مسیٌّر لدفع ثمن اختیاره، واإلنسان 

مخیر ال سمح هللا وال قدَّر أن یأكل ماالً حراماً أو أن ال یأكل، فإذا أكل ماالً حراماً فلیس مخیّراً في أن 

هللا بھا أو ال یقبل، فَقََد اختیاره اآلن، وبعد أن اختار السوء فقْد فَقََد اختیاره،  یقبل المصیبة التي سیعاقبھ

والطالب مخیَّر أن یكتب الوظیفة أو ال یكتب، فلھ كل االختیار أن یسھر مع أھلھ، وأن یسُمر معھم، وأن 

وظیفة، لكن غداً یبقى في الطریق، وأن یلھو مع أصدقائھ، أو أن یدخل إلى غرفتھ فیعكف على كتابة ال

حینما یصدر قراٌر بفصلھ ستة أیام، ألنھ ترك الوظیفة فلیس مخیراً في قبول ھذا القرار أو رفضھ، لقد 

  صدر القراُر، وھو ملِزٌم.

  القول بأن اإلنسان مسیَّر تسییراً مطلقاً ھذا افتراٌء على هللا عزَّ وجل :

ً فَقََد اختیاره، وقد اإلنسان مخیَّر ومسیَّر، مخیَّر في أن یأكل ما    الً حالالً أو حراماً، إذا أكل ماالً حراما

ً فوق طاقتھ، وھذا ثمن اختیاره السیّئ،  یحترق محلھ التجاري، وقد تصادر أموالھ، وقد یدفع مبلغا

  فاإلنسان مخیَّر.

على رضي هللا عنھ  أما إذا قال اإلنسان: إنھ مسیَّر تسییراً مطلقاً فھذا افتراٌء على هللا عزَّ وجل، فسیدنا  

ً وقدراً  سألھ رجل: أكان مسیُرنا إلى الشام بقضاٍء من هللا وقدر؟ فقال: ویحك، لعلَّك ظننت قضاًء الزما

حاسماً، إنَّ هللا أمر عباده تخییراً ونھاھم تحذیراً، وكلَّف یسیراً ولم یكِلّف عسیراً، ولم یعَص مغلوباً، ولم 

ل القرآن لعباً.یَُطع مكرھاً، ولم یرسل األنبیاء ع   بثاً، ولم ینِزّ
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ً كطریق علیھ في المقدمة الفتة مكتوب علیھا ممنوع المرور، لكن السائق بإمكانھ أن    فاالختیار تماما

ً آخر، وإذا نفى أي: أن ھذا  یسیر، ولكن لسیره ثمن، فإذا نھى هللا عزَّ وجل عن شيء، وإذا نفى شیئا

فوقھ قطع مكعبة من اإلسمنت كبیرة جداً ال یمكن  الشيء ال یمكن أن یحدث كأن الطریق موضوع

لسیارة أن تخترقھا، ھذا ھو النفي، أما النھي أي أنك مخیَّر، إما أن تسیر فتدفع الثمن، أو أن تستجیب 

فتنجو، فالسماء واألرض والكواكب والنجوم والصخور والھواء والمیاه والبحار والجبال والتراب كلُّ 

  مئة في المئة:ھذه المخلوقات مسیّرةً 

  ﴿ اِئْتِیَا َطْوعاً أَْو َكْرھاً قَالَتَا أَتَْینَا َطائِِعیَن ﴾

  ]١١[سورة فصلت: 

  ال خیار لھما، فربنا عزَّ وجل قال:  

  ﴿ إَِذا السََّماُء انَشقَّْت*َوأَِذنَْت ِلَربَِّھا َوُحقَّْت ﴾

ن تفعل ھذا، ألنَّھا لیست مختارة، أما معنى أذنت أي استمعت ألمره، واستجابت لھ، فانشقَّت، وُحقَّ لھا أ  

  اإلنسان فقد یستمع إلى الحق، وال یستجیب لھ، ربما یستجیب، وھذا ھو الصدق، فالنبي الكریم قال:

َحابَِة أَْربَعَةٌ َوَخْیُر السََّرایَا أَْربَعُمئة َوَخْیُر اْلُجیُوِش أَْربَعَةُ آَالٍف َولَْن یُْغلََب اثْنَ  َشَر أَْلفاً ِمْن ا عَ (( َخْیُر الصَّ

  قِلٍَّة ))

  [الترمذي عن ابن عباس ]

لو كانت أمة سیدنا محمد تعدُّ اثني عشر ألفاً، وھم صادقون كصدق أصحاب النبي علیھ الصالة والسالم   

لم یُغلبوا أبداً، فكیف ُغِلبوا وھم ألف ملیون؟ ألنھم لیسوا على الطریق الذي سار علیھا أصحاب رسول 

  هللا.

  ن قد یستمع للحق وربما ال یستجیب لكنَّ الصادق ھو الذي یستجیب :اإلنسا

ً في طلب    اإلنسان قد یستمع للحق وربما ال یستجیب، لكنَّ الصادق ھو الذي یستجیب، من كان صادقا

  الحق.

ً تطرق باب إنسان مرة واحدة فإذا لم یفتح لك تعود أدراجك منصرفاً، وآخر یقرعھ مرتین،    أحیانا

ثالث یقف خلف الباب ربع ساعة، وإنسان رابع یصلي ثم یعود، وإنسان خامس یقرع الباب ثم وإنسان 

یغیب ساعة ویعود، أعرف شخص وقف على باب بیت ست ساعات في أیام الشتاء، لھ مع صاحب 

البیت دین كبیر وسیأتي متأخراً عند العشاء، انظر إلى إصراره في طلب الشخص! لو أننا صدقنا في 

  عزَّ وجل لكنا في حاٍل غیر ھذه الحال. طلب هللا
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ً بأنَّھ كان من الصادقین، مع أنَّ الصدق الذي نعرفھ نحن في    ً عظیما لقد وصف ربنا عزَّ وجل نبیا

معجمنا أالّ یكذب، ھذه صفةٌ یجب أن تتوافر في أقل مؤمن، فأقل مؤمن على وجھ األرض ال یكذب 

اً، وكان من الصادقین، أي كان طلبھ في معرفة هللا نابعاً فكیف یوصف بھا نبٌي عظیم؟ إنا وجدناه صادق

  من تصمیم عاٍل جداً، كما فعل النبي صلّى هللا علیھ وسلّم قال:

((وهللا یا عم لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في یساري على أن أترك ھذا األمر ما تركتھ حتى 

  یظھره هللا أو أھلك دونھ))

  [ السیرة النبویة ]

  مة الناس:لكن عا  

َ َعلَى َحْرٍف فَِإْن أََصابَھُ َخْیٌر اْطَمأَنَّ بِِھ َوإِْن أََصابَتْھُ فِتْنَةٌ اْنقَ  لََب َعلَى َوْجِھِھ ﴿ َوِمَن النَّاِس َمْن یَْعبُُد �َّ

ْنیَا َواْآلَِخَرةَ َذِلَك ُھَو اْلُخْسَراُن اْلُمبِیُن ﴾   َخِسَر الدُّ

  ]١١[ سورة الحج: 

  ال اإلنسان من كونھ مخیَّراً :تنبع قیمة أعم

بعض األشخاص ألدنى ضغط یترك الدرس، ألدنى فكرة لیست ثابتة یقول لك: ال أرید الحضور، إغراء   

بسیط كأن یخطب فتاة فال یأتي الدروس في المسجد بعد ذلك، فقد تلھى فھذا لیس صادقاً، فیمكن أْن 

ول، یحضر الدروس وھو في بحبوحة، وإذا لم تكن ھناك بحبوحة بل كان لدیھ ضغط یقول لك: مشغ

  ولیس عندي فراغ، أرید االلتفات اآلن لمستقبلي.

  ﴿ َوأَِذنَْت ِلَربَِّھا َوُحقَّْت ﴾

إّن هللا عزَّ وجل یُسمعنا الحق، فإما أن نستجیب وإما أالّ نستجیب، لكنَّ السماوات واألرض والشمس   

ات الھواء وحبَّات المطر ھذه لیس لھا خیار إطالقاً  والقمر والجبال والنجوم والبحار والصحارى وذرَّ

  تستجیب ألمر هللا:

  ﴿ إَِذا السََّماُء انَشقَّْت *َوأَِذنَْت ِلَربَِّھا َوُحقَّْت ﴾

أذنت لھ أي استمعت لھ ونفَّذت مشیئتھ ولیس لھا إال ذلك، أما اإلنسان الذي یستمع للحق وینِفّذ فلھ أجر   

فلھ أجر كبیر، وبإمكانھ أن یمكث في بیتھ  كبیر، ألن في إمكانھ أالّ ینِفّذ، فلما یحضر أحدكم مجلس علم

وال یأتي، وال یتجشَّم مشقَّة ركوب سیارتین تحت المطر لیحضر الدرس، فبإمكانھ أالّ یأتي، وبإمكانھ أن 

  یأتي، إذاً فھو مخیَّر، إذاً عملھ لھ قیمة، من أین تنبع قیمة األعمال؟ ألن اإلنسان مخیَّر.

ا الطعام في أحد المطاعم مع أصدقائك وممكن أن تدفعھا صدقة، ھذه معك مئة لیرة ممكن أن تتناول بھ  

  ممكنة وھذه ممكنة، أما الجماد فلیس لھ خیار.
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، الموت وأھوال یوم القیامة ١٤-٠١تفسیر اآلیات   

  ال یوجد مجال لالختیار یوم القیامة :

  إذاً:   

  ﴿ َوأَِذنَْت ِلَربَِّھا َوُحقَّْت ﴾

  أي ُحقَّ لھا أن تفعل ھذا ألن ھذه وظیفتھا، لیس لھا خیار:  

  َطْوعاً أَْو َكْرھاً قَالَتَا أَتَْینَا َطائِِعیَن ﴾﴿ اِئْتِیَا 

  ]١١[سورة فصلت: 

  ال یوجد مجال لالختیار یوم القیامة:  

  ﴿ إَِذا السََّماُء انَشقَّْت*َوأَِذنَْت ِلَربَِّھا َوُحقَّْت*َوإَِذا اْألَْرُض ُمدَّْت*َوأَْلقَْت َما فِیَھا َوتََخلَّْت ﴾

  وال جبَل وال وادي: مّدت أي أصبحت منبسطة، ال تلَّ   

  ﴿ َوإَِذا اْلِجبَاُل نُِسفَْت ﴾

  ]١٠[سورة المرسالت: 

  وھناك آیة أخرى:  

  ﴿ َوإَِذا اْلِجبَاُل ُسیَِّرْت ﴾

  ]٣[سورة التكویر: 

  ﴿ َال تََرى فِیَھا ِعَوجاً َوَال أَْمتاً ﴾

  ]١٠٧[سورة طھ: 

  أي منبسطة:  

  ﴿ َوإَِذا اْألَْرُض ُمدَّْت *َوأَْلقَْت َما فِیَھا َوتََخلَّْت ﴾

ألقت كلَّ الناس الذین كانوا في بطنھا، كانوا في بطنھا فألقتھم على ظھرھا، وتخلت أي بالغت في   

  إخراج ما في بطنھا، أجل بالغت فلم تبِق أحداً.

  أھوال یوم القیامة :

  كل شيء معك، فیقلب لھ جیبھ آلخر مدى، ھذه مبالغة: أحیاناً اإلنسان یقول لھ: أعطني   

  ﴿ َوأَْلقَْت َما فِیَھا َوتََخلَّْت ﴾

أي ھؤالء الذین دفنوا في بطنھا سوف تلفظھم إلى ظھرھا، وإذا لفظتھم إلى ظھرھا أصبحوا أمام   

  الحساب:

  ﴿ َوأَِذنَْت ِلَربَِّھا َوُحقَّْت ﴾
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، الموت وأھوال یوم القیامة ١٤-٠١تفسیر اآلیات   

ونفَّذت أمره وُحقَّ لھا ذلك، ھذه وظیفتھا منذ األزل؛ یا أیھا ھكذا جاءھا األمر، استمعت ألمر ربّھا،   

اإلنسان، أما جواب الشرط فھو في أھوال یوم القیامة، ھول الموقف بین یدي هللا عزَّ وجل، ھول 

  الحساب، ھول النار، ھول الصراط المستقیم، ھول:

ُحُف نُِشَرْت ﴾   ﴿ َوإَِذا الصُّ

  ]١٠[سورة التكویر: 

  ھول:  

ابََك َكفَى بِنَْفِسَك إِْنَساٍن أَْلَزْمنَاهُ َطائَِرهُ فِي ُعنُِقِھ َونُْخِرُج لَھُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة ِكتَاباً یَْلقَاهُ َمْنُشوراً*اْقَرأْ ِكتَ  ﴿ َوُكلَّ 

  اْلیَْوَم َعلَْیَك َحِسیباً ﴾

  ]١٤ – ١٣[سورة اإلسراء:

  ھذه أھوال یوم القیامة.  

 ً   والحرام سھالً : الحكمة من جعل الحالل صعبا

  قال تعالى:   

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ

معنى كادح أي من بذل جھداً شاقاً فبدا علیھ، أحیاناً تجد یداً خشنةً، والنبي الكریم صلى هللا علیھ وسلم   

شاق،فأمسك ید ھذا الصحابي وقال: إنَّ ھذه الید یحبھا هللا رأى أحد أصحابھ ذا یٍد خشنة من آثار العمل ال

  عزَّ وجل، فمن لھ مصلحة صعبة یكسب منھا رزقاً حالالً یعین بھا أھلھ فھذه الید یحبُّھا هللا عزَّ وجل.

ً أو فیھ حروق، أو یده خشنة،    ً تجده مخدوشا فمعنى كادح أي عمل عمالً تبدو علیھ آثار التعب، أحیانا

  ابیةٌ لمست ید أبیھا، فرأتھا خشنة:قالت أعر

  مسحاٍة ونقٌل بالزبــیل  ھذه كفُّ أبي خشَّنھا ضرب

* * *  

قال: ویلِك ال تستنكري ھذه الید، یقول األب: إن ھذا العمل خیر لھ من أن یجرَّ ذیلھ إلى وجھ لئیم،   

  وخیٌر لھ ألف مرة من أن یقف على باب اللئیم.

م هللا وجھھ: وهللا وهللا،    قیل: ما الذل؟ قال: أن یقف الكریم بباب اللئیم ثم یرده، ألم یقل اإلمام علٌي كرَّ

مّرتین، لحفر بئرین بإبرتین، وكنس أرض الحجاز في یوٍم عاصٍف بریشتین، ونقل بحرین زاخرین 

  من لئیٍم لوفاء دین. بمنخلین، وغسل عبدین أسودین حتى یصیرا أبیضین، أھون عليَّ من طلب حاجةٍ 

فاإلنسان یكدح في الدنیا، واألعمال أكثرھا شاقّة، سبحان هللا! األعمال الحالل شاقّة، وھذه حكمةٌ بالغة،   

ل الناس إلى الحالل ال حباً في هللا عزَّ وجل، ولكن  لو أن الكسب الحالل أیسر من الكسب الحرام لتحوَّ
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، الموت وأھوال یوم القیامة ١٤-٠١تفسیر اآلیات   

أن یكون الكسب الحالل متعباً، والكسب الحرام سھالً، یمكن أْن  ابتغاء السھولة، لكنَّ حكمة هللا اقتضت

تعمل سنة بكاملھا، ولك خمسة شركاء وتربحون مئة ألف، وبعد أن توزع األرباح یكون نصیبك في 

  الشھر الواحد ثمانمئة لیرة فقط.. ھذا كسب حالل.

  الكسب الحالل متعب ولكن لھ ثمراتھ :

أنت طبیٌب شرعيٌّ فتقول: إن ھذه الوفاة طبیعیة، وتكون الوفاة غیر طبیعیة، یمكن أن توقِّع توقیعاً، و   

وتأخذ على ھذا التوقیع خمسمئة ألف، لم یكتب إال (الوفاة طبیعیة) ووقّع، ویكون المیت ترك تركة تبلغ 

خمسة مالیین، وأعطوه نصف الملیون ورجوه طي ھذا الموضوع، فھذا الكسب سھل جداً، أن یكتب 

تبیَّن بعد فحص الجثة أن الوفاة طبیعیة"، التوقیع: فالن. واسمحوا لنا بنصف الملیون، الكسب كلمة: "

  الحرام سھل جداً ولكن معھ انھیار داخلي، أما الكسب الحالل فمتعب، ولكن لھ ثمراتھ.

ة تعرض أحیاناً تعمل المرأة في البیوت من أجل أن تطعم أوالدھا فو هللا عملھا ھذا مقدَّس، وھناك امرأ  

ً أكثر من ھذه بمئات المّرات، فھناك عمل من الخارج قذر متعب،  مفاتنھا على الناس، وتكسب رزقا

كأعمال فیھا دخان وغبار ونحوھما، ولكن دخلھا حالل، وھناك أعمال من الخارج أنیقة جداً، ولكنھا 

أّي عمل، لو بأیام الشتاء  قذرة من الداخل، والعبرة أن تكون نفسك من الداخل نظیفة، ولیُكن عملك بعدئذٍ 

القارسة لك عمل متعب؛ شحم وزیوت وبذلة عمل ملطخة، وهللاِ ھذا مقدَّس عند هللا عزَّ وجل ألنك من 

الداخل نظیف، وھذا كسب حالل، ألنك تقِدّم خدمات مقابل أجر معتدل ونصیحة للمسلمین، فھذا عمل 

 ً أو غیر مریح، فھناك أشخاص لھم أناقة ظاھرة  شریف، ولو كان المظھر الخارجي في أثناء العمل متعبا

في عملھم، ولكن عملھم مبني على الغش وعلى االحتیال وعلى المخاتلة، مبني على كسب المال حرام، 

مبني على إیقاع األذى بالناس، مبني على سلب الناس أموالھم، ولو كانت الغرفة التي فیھا مكتب العمل 

قذر، ومن الخارج أنیق، وھناك أعمال من الداخل نظیفة جداً، ومن فخمة، لكن ھذا العمل من الداخل 

  الخارج لیست على ما یرام، فھناك كدح، والحیاة فیھا كدح:

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ

ا ثروات طائلة ألم یبذلوا جھداً طائالً في أما كلمة (إنسان) فال تعني أنَّھ مؤمن، أّي إنسان، فالذین تركو  

الحیاة؟ ھذا ترك كذا ألفاً، وترك بنایتین، بدأ من الصفر كعامل حتى حصَّل ھذه الثروة، ألم یبذل جھداً 

  كبیراً جداً؟ إذاً ھو كادح، لكنّھ كدح لھ ثمار إیجابیة، وھناك كدح لھ ثمار سلبیة، وعلى كل حال:

ْنَسانُ    إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ ﴾ ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ
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، الموت وأھوال یوم القیامة ١٤-٠١تفسیر اآلیات   

  كلمة (مالقیھ) لھا معنیان :

اإلنسان الذي صار صاحب ثروة طائلة یمكن أنّھ لم ینم اللیل، أو ینام في المحل، أو ینام على دیوان   

ع ھذه الثروة، فإذا لم یعرف هللا عزَّ وجل فكل ھذا الكدح ال قیمة لھ:   خشبي، حتى جمَّ

نثُوراً ﴾   ﴿ َوقَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َھبَاء مَّ

  ] ٢٣[ سورة الفرقان: 

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ

راً فخیر، وإن شراً كلمة (مالقیھ) لھا معنیان: المعنى األول أن ھذا العمل سوف تلقى جزاءه، إن خی  

  فشر، كما قال علیھ الصالة والسالم:

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  [ أخرجھ الشیرازي عن سھل بن سعد و البیھقي عن جابر ]

  مجزٌي بھ: افعل ما یحلو لك فكل شيء بسعره، كل عمل سوف تلقى جزاءه، وأعمل ما شئت فإنَّك  

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ

  إنَّك سوف تلقى جزاء ھذا العمل. المعنى الثاني: ھذه الھاء تعود على هللا عزَّ وجل:  

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ

لیجزیك على عملك، إن خیراً فخیر، وإن شراً فشر، وعلى كٍل فالمعنیان یلتقیان في مفھوٍم واحد، قال   

  تعالى:

ِ َما َال یَْرُجوَن ﴿ َوَال تَِھنُوا فِي اْبتِغَاِء اْلقَْوِم إِْن تَُكونُوا تَأْلَُموَن فَِإنَُّھْم یَأْلَُموَن َكَما تَأْلَُموَن َوتَْرُجوَن مِ  ْن �َّ

ُ َعِلیماً َحِكیماً ﴾وَ    َكاَن �َّ

  ] ١٠٤[ سورة النساء: 

  شتَّان بین ھِمّ المؤمن وھِمّ غیر المؤمن :

كل الناس یتعبون ویعرقون وینصبون ویصابون بالّھم والحزن، لكن شتَّان بین ھِمّ المؤمن وھِمّ غیر   

  المؤمن، انظر صباحاً إلى النّاس وقد انطلقوا من بیوتھم:

  ﴿ َواللَّْیِل إَِذا یَْغَشى* َوالنََّھاِر إَِذا تََجلَّى* َوَما َخلََق الذََّكَر َواْألُْنثَى* إِنَّ َسْعیَُكْم لََشتَّى ﴾

  ] ٤-١[ سورة اللیل: 
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، الموت وأھوال یوم القیامة ١٤-٠١تفسیر اآلیات   

ھذا ذاھب في سفر یعقد صفقة، وھذا ذاھب إلى وظیفتھ، وھذا یرید أن یشتري بیتاً، وھذا سمع أن ھناك   

ثمن، فھو ذاھب لیراه، كلُّ واحد یمشي في خط. وھنیئاً لمن انطلق من بیتھ یبحث محالً للبیع رخیَص ال

:   عن عمٍل صالح، أو یبحث عن رضاء هللا عزَّ وجلَّ

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ

تأكل صحناً من السلطة تشتغل فیھ ربع ساعة، تقریر حقیقة، أْي أن الحیاة متعبة، حیاة فیھا جھد، لكي   

اغسل البندورة وقسمھا، ونِقّ البقدونس وافرمھ، وضع اللیمون، وأخرج البذور من اللیمون، وضع 

  الملح، تحتاج إلى ربع ساعة من العمل، فالحیاة متعبة.

قول الناس عنك: لكي تسكن في بیت مریح تشتغل أربعین عاماً في عمل ُمْضٍن، ولكي تأخذ الشھادة، وی  

ً لن یكفیك خمسة أیام، تشتغل لیالً ونھاراً، وتظل عدة سنوات وأنت تْدرس في  مثقف، وتأخذ لك راتبا

ً لم تنم اللیل، وأحیاناً  الجامعة، وامتحانات، وإرھاق أعصاب، وتوتر، وسؤال یأتي لم تتوقعھ، وأحیانا

  یصیبك ألم ال یحتمل لكي تأخذ الشھادة المتواضعة جداً:

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ ﴾﴿    یَا أَیَُّھا اْإلِ

  معنى كلمة (فمالقیھ) :

  لكن..  

  ﴿ فَُمَالقِیِھ ﴾

إذا استیقظ شخص قبل الفجر، وصلّى قیام اللیل، ثم صلّى الصبح في جماعة، واستمع إلى مجلس العلم،   

وأبیِھ، فإذا كان یسكن في حّي بعید، وأمھ وأبوه یسكنان في  وقرأ القرآن، وغضَّ بصره، وأحسن إلى أمھِ 

المھاجرین، وھو ساكن في المخیم، ركب الحافلة األولى، ثم الثانیة لیصل إلیھما، وزارھما وقالت لھ: 

اعمل كذا، احضر لي الحاجة الفالنیة، ھذا جھد شاق ولیس سھالً، لكن مالقیھ، اعتنیت بأوالدك، فأنت 

ع زوجتك ساعات تنصحھا وتفھمھا حتى صلَّت أو حتى اقتنعت بالصالة، أو حتى مالقیھ، جلست م

بت، فمالقیھ، لك صدیق أكرمتھ وعاونتھ حتى أتیت بھ إلى المسجد وسمع الدروس واستجاب، وكان  تحجَّ

كل حین یسألك سؤاالً وأجبتھ عن أسئلتھ حتى استقام تماماً فھو في صحیفتك، فمالقیھ، فلو ساھمت في 

مسجد حتى توسَّع فاستراح المصلّون فیھ فھذا الجھد، فمالقیھ، وربما لو كان األمر لك شخصیاً لما  إنشاء

بذلَت مثل ھذا الجھد، فأحیاناً تكون ھناك عقبات كبیرة جداً، ھي فوق طاقة اإلنسان، فتنصرف عنھ، أما 

  إذا كانت � فإنك تندفع لتحقیقھا، وھذا الجھد لك، فأنت مالقیھ.

ً في السن، وال جلست س   ً أو متقدما ً جسمھ متعبا اعة وربع الساعة في مجلس علم، وقد ترى شخصا

یستطیع أن یقعد، ولیس لھ محل یستند علیھ، لكنھ قعد دون أن یستند، فمالقیھ، ھذا التعب مالقیھ، كان 
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ویسارك،  بإمكانك أن تظل في بیتك قاعداً على أریكة مریحة جداً، ودیوان عریض، والوسائد على یمینك

  ماّداً رجلیك في راحة:

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ

فالدروس كلھا في معرفة هللا، وفي فھم كتاب هللا، وفي االستقامة، وفي الكسب الحالل، وفي العمل   

  الصالح، كلُّ ھذه الجھود سوف تالقیھا.

  لھ محسوٌب عند هللا عزَّ وجل للمؤمنین فقط :الجھد الكبیر ك

  قال تعالى:   

  ﴿َوَال تُْظلَُموَن فَتِیالً ﴾

  ]٧٧[سورة النساء:

ً بین الِفلقتین، ھذا الخیط الصغیر اسمھ الفتیل، وضع النواة    ُكْل تمرةً، ودقق في النواة تجد ھناك خیطا

  رأس الدبوس، ھذا ھو النقیر: على رأس لسانك، وقم بتحریكھا تجد لھا نتوءاً صغیراً مثل

  ﴿َوَال تُْظلَُموَن فَتِیالً ﴾

  ]٧٧[سورة النساء:

فكل شيء محسوب، لكن عندما تجد إنساناً یمشي في طریق اإلیمان وھو متعب، یرید أن یرضي أمھ   

ن لزوجتھ حاجاتھا، وأن یعتني بأوالده ویربیھم، ویرغب في أن یكون أوالده مؤمنین،  وأباه، وأن یؤِمّ

إذا كان مراجعاً ویرید إتقان عملھ حتى ال یشینھ أمر وھو مسلم، وأن یحضر في موعد الوظیفة تماماً، و

ً لفة على رأسھ فتأخر لخدمتھ ساعة بعد الدوام، یعاني مشقة في  ً دینیاً، واضعا من المراجعین یلبس زیا

دوامھ، وفي وظیفتھ، وفي عملھ، وفي تجارتھ، وفي بیتھ، ومع أھلھ وأمھ، ولھ أخوة یسكنون في أماكن 

لكن الشقاء ال لھؤالء، ولكن لمن كان یسعى  بعیدة، فھذا الجھد الكبیر كلھ محسوٌب عند هللا عزَّ وجل.

بجھٍد كبیر، ویعرق، وینصب، ویكدح، والنھایة إلى جھنَّم، ھذه ھي المشكلة، فالمؤمن رابح مھما بذل من 

جھد، ومھما انضبط، ومھما شعر أن في الحیاة جھاداً، لكن المربح معھ، فالحیاة مؤقَّتة، والسعادة أبدیة، 

اناً آخر یھلك طوال حیاتھ، كشخص ذھب إلى دولة أجنبیة، وعمل في المطاعم والجنة سرمدیة، لكن إنس

ع ثرةً، وأرسل أول مبلغ، وطلب من أھلھ  لیالً ونھاراً، وترك عیالھ وأوالده إلى أن أسس مشروعاً، وجمَّ

ً آخر لتعمیر األرض، ثم بعد ذلك أمّدھم بمال لفرش البیت  شراء أرض، وفي السنة الثانیة بعث مبلغا

تأثیثھ باألثاث الفخم، وطلب إنشاء حدیقة، وما زال في أوامره: اعملوا واتركوا، وھو راجع بعد و

ً فخماً وفرشھ، وفي أثناء تناولھ الطعام في المطار، وبعد أْن  عشرین سنة من التعب، وبعد أن أمَّن بیتا

  عب ُمضٍن، والثمرة صفر.أكل لقمتین من الطعام، وفجأة سقط مفارقاً للحیاة، مسكین على ھذه الحیاة، ت
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  المؤمنون كدحھم مأجور وسیرون نتائج كدحھم لكن غیر المؤمنین كدحھم إلى دمار :

الكدح موجود عند المؤمنین وعند غیر المؤمنین، لكن شتَّان بین المؤمنین وبین غیر المؤمنین،    

م إلى دمار، وإلى ال فالمؤمنون كدحھم مأجور، وسوف یرون نتائج كدحھم، لكن غیر المؤمنین كدحھ

  شيء، قال هللا تعالى:

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَھُ بِیَِمینِِھ*فَ  ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالقِیِھ* فَأَمَّ َسْوَف یَُحاَسُب ِحَساباً ﴿ یَا أَیَُّھا اْإلِ

  یَِسیراً ﴾

  كتابھ بیمینھ، معنى ذلك أن أعمالھ صالحة وطیبة: أي أن ربنا عزَّ وجلَّ ھكذا ترتیبھ، فإذا أخذ اإلنسانُ   

  ﴿ فََسْوَف یَُحاَسُب ِحَساباً یَِسیراً ﴾

قال بعض المفسرین: إن ما في كتابھ من أعماٍل سیئة قبل اإلسالم یعفو هللا عنھا، وھذا معنى قولھ   

  تعالى:

  ﴿ ِحَساباً یَِسیراً ﴾

، واستجاب لھ، أي اإلسالم یَُجبُّ ما قبلھ، الكتاب فیِھ كِلّ    شيء، لكن بعد أن أسلم، وعرف هللا عزَّ وجلَّ

  وتاب إلیھ توبةً نصوحاً، فالذي وقع قبل ھذا التاریخ یعفى عنھ، ولھذا:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َمْن نُوقَِش اْلِحَساَب ُعِذَّب قَالَْت قُْلُت أَلَیْ  ِّ َصلَّى �َّ ُ َس یَقُ ((َعْن َعائَِشةَ َعْن النَّبِي وُل �َّ

  تَعَالَى فََسْوَف یَُحاَسُب ِحَساباً یَِسیراً قَاَل َذِلِك اْلعَْرُض ))

  [متفق علیھ َعْن َعائَِشةَ]

  :   ولذلك قال هللا عزَّ وجلَّ

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَھُ بِیَِمینِِھ* فََسْوَف یَُحاَسُب ِحَساباً یَِسیراً ﴾   ﴿ فَأَمَّ

سالم، ھذا معفو عنھ، بعد التوبة واإلسالم أعمالھ كلَّھا جیدة واستقامة أي فیما سبق التوبة، ما سبق اإل  

  وعمل صالح وتوبة.

  الغنى والفقر بعد العرض على هللا :

  قال تعالى:   

  ﴿ َویَْنقَِلُب إِلَى أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾

فیریھم شھادتھ، ال اآلن إذا قرع االبن الباب، وھو ناجح فقد یثیر في البیت كثیراً من ھجمتھ وفرحتھ،   

  یترك إنساناً إال ویریھا لھ..

  ﴿ َویَْنقَِلُب إِلَى أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾
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وإذا نقل الزوج إلى وظیفة أعلى فیدخل البیت بطریقة تأخذ العقل، ببشاشة ومرح، وأین األكل، ویمزح   

  مع زوجتھ ومع أوالده، ألنھ فِرح:

  ﴿ َویَْنقَِلُب إِلَى أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾

ً خارج البیت، فدخولھ البیَت فیھ    إذا اشترى صفقة رابحة، أو باع بیعةً فیھا ربح كبیر، أو حقق نجاحا

سرور، ویمكن ألھل البیت أْن یروا أثر الفرحة علیھ، ویقولون: حتماً ھناك شيء، لیس ھذا من عادتھ، 

  طلیق، عیناه زئبقیتان، تلمعان، ابتسامتھ عریضة، مرح:

  ى أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾﴿ َویَْنقَِلُب إِلَ 

نسأل هللا أْن یجعلنا من ھؤالء، وكما قال سیدنا علّي: الغنى والفقّر بعد العرض على هللا. فإذا تمَّ العرض   

  على هللا، وأُوتي اإلنسان كتابھ بیمینھ، وحوسب حساباً یسیراً، عندئٍذ:

  ﴿ َویَْنقَِلُب إِلَى أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾

  ة :الحیاة الدنیا مدرس

اآلن تعب، وبعده سرور، وِطّن نفسك أن الحیاة الدنیا مدرسة، فیھا جّد ودوام، وانتباه ووظائف،   

وامتحانات ومذاكرات، ومذاكرات فُجائیة، وفیھا مذاكرات شفھیة، ووظائف كتابیة، وعقوبات، وإخراج، 

تخطط مئة وتعھدات، لكن بعد الشھادة یضع یده على المریض ثم یقول: علیك خمسون لیرة، و

وخمسون، مئتان، عنده خمسون زبوناً، معنى ذلك في الیوم یحصل على ألفي لیرة، تساوي راتب 

الموظف في الشھر كلّھ، ویحصلھا الطبیب في یوم واحد، لكنھ عانى الكثیر حتى أخذ الشھادة، أخذ 

  ن فغداً:بكالوریوس، وأخذ دكتوراه، وأخذ بورد، وتعب، ورجع إلى بلده، فاإلنسان إذا تعب اآل

  ﴿ فََسْوَف یَُحاَسُب ِحَساباً یَِسیراً *َویَْنقَِلُب إِلَى أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾

أْي ِمن السعادة أن یطرق اإلنسان باب أھلھ ویحمل لھم خبراً ساّراً جّداً، فإذا اشترى لزوجتھ قطعة من   

  الحلّي تكرمةً لھا فدخولھ البیَت ال یكون دخوالً عادیاً.

  ُب إِلَى أَْھِلِھ َمْسُروراً﴾﴿ َویَْنقَلِ 

  الذي یؤتَى كتابھ وراء ظھره یدعو على نفسھ أن یھلك :

  قال تعالى:  

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَھُ َوَراَء َظْھِرِه ﴾   ﴿ َوأَمَّ
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قال المفسرون: من شدة الخجل ال یستطیع أن ینظر للذي یعطیھ الكتاب، وقال بعضھم اآلخر: من شدة   

ذا الذي یعطیھ الكتاب ال یحب أن ینظر إلى وجھھ، ھذا أو ذاك، فإما خجالً وإما ازدرائھ واحتقاره، فھ

  ازدراًء:

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَھُ َوَراَء َظْھِرِه* فََسْوَف یَْدُعو ثُبُوراً ﴾   ﴿ َوأَمَّ

أي یقول: وا ثبوراهُ، أي لقد ھلكت، األعمق من ذلك أن ھذا الذي یؤتَى كتابھ وراء ظھره یدعو على   

  فسھ أن یھلك:ن

  ﴿ َونَاَدْوا یَا َماِلُك ِلیَْقِض َعلَْینَا َربَُّك قَاَل إِنَُّكْم َماِكثُوَن ﴾

  ]٧٧[ سورة الزخرف: 

  قال الشاعر المتنبي:  

  وحسُب المنایا أْن یُكنَّ أمانــیَا  كفى بك داًء أْن ترى الموت شافیَا 

* * *  

  لحالة؟ إنھا أشدُّ من الموت.أي أنت في حالٍة تتمنى معھا الموت، فما ھي ھذه ا  

  وحسُب المنایا أْن یُكنَّ أمانــیَا  كفى بك داًء أْن ترى الموت شافیَا 

* * *  

فھي حالةٌ ال تحتمل، شيٌء ال یطاق أن تكون في حالٍة تتمنى معھا الموت، وأن یكون الموت أحبَّ إلیك   

من الحیاة، كذلك ھذا الذي یؤتَى كتابھ بشمالھ یوم القیامة یدعو ثبوراً، یدعو ربّھ أن یھلكھ، أي أن یفنیھ، 

  أن یدمره.

  الفرق بین أھل الدنیا وأھل الجنة :

  قال:   

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَھُ َوَراَء َظْھِرِه *فََسْوَف یَْدُعو ثُبُوراً* َویَْصلَى َسِعیراً ﴾﴿ َوأَ    مَّ

  لذلك:  

(( إن العار لیلزم المرء یوم القیامة حتى یقول یا رب إلرسالك بي إلى النار أیسر على مما ألقى وإنھ 

  لیعلم ما فیھا من شدة العذاب))

  [الحاكم وتعقب عن جابر]

  َف یَْدُعو ثُبُوراً* َویَْصلَى َسِعیراً* إِنَّھُ َكاَن فِي أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾﴿ فََسوْ 

  فالفرق فرق بسیط..  
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  ﴿ َویَْنقَِلُب إِلَى أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾

  أما ھذا الثاني:  

  ﴿ إِنَّھُ َكاَن فِي أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾

واحد منھم یتمطَّى ویتمدد، ومزحھ ثقیٌل معظم الناس یقبعون في بیوتھم في انبساط وسرور، وتجد ال  

أحیاناً، وال شيء عنده حراٌم، وإذا جاءت امرأة أخیھ جلس معھا، وإذا جاءت رفیقة زوجتھ یدعوھا 

  للجلوس معھ، مدَّعیاً: عندي المكان أدفأ لكم:

  ﴿ إِنَّھُ َكاَن فِي أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾

ٌغ من المال حالل أو حرام یأكلھ، یجوز أو ال یجوز مسرور مبسوط، لیس لدیھ شيء حرام، الح لھ مبل  

  یأكلھ، ُدِعي إلى حفلة ال یجوز الذھاب إلیھا فیقول: ال أتركھا تذھب من یدي:

  ﴿ إِنَّھُ َكاَن فِي أَْھِلِھ َمْسُروراً ﴾

م، وال یخشى حساباً وال عذاباً وال شّدةً یوم قی   امة، أي لیس عنده قیود وال حدود، ولیس عنده شيء محرَّ

وال یخشى أن یغضب هللا عزَّ وجل، یقول لك: یفرجھا هللا، ھل سنعیش عمرین؟ العمر الذي سنعیشھ 

  واحد.

  من كان عبداً لفرجھ ولبطنھ ولدیناره موضوع الموت ال یخطر ببالھ على اإلطالق :

  إن كنت كما قال أحد الشعراء الجاھلیین:   

  فدعني أُباِدْرھا بما ملكت یدي فإن كنت ال تستطیع دفع منیّتي 

* * *  

إّن معظم الناس یقوم بإعداد الترتیبات للذھاب إلى النزھة في أثناء یوم الجمعة، فصالة الجمعة ال ترد   

م، شھوتھ ھي إلھھ، شھواتھ  على بالھ من األساس، فالنزھة ھي كل ما في بالھ، فال شيء عنده محرَّ

  وسروره وبسطھ:

ْرَھِم َواْلقَِطیفَِة َواْلَخِمیَصِة إِْن أُْعِطَي َرِضَي َوإِْن لَْم یُْعَط لَْم یَْرَض ))(( تَِعَس َعْبُد الدِّ    ینَاِر َوالِدّ

ُ َعْنھُ]   [البخاري َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ

  عبٌد لفرجھ ولبطنھ وللباسھ ولدرھمھ ودیناره:  

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَھُ َوَراَء َظْھِرِه*فََسْوَف یَْدُعو ثُبُوراً*َویَْصلَى َسِعیراً *إِنَّھُ َكاَن فِي أَْھِلِھ مَ    ْسُروراً ﴾﴿ َوأَمَّ

كان مكیّفاً، لھ مقعده الخاص، ولھ قعدتھ الخاصة، ولھ أكلتھ الخاصة، والكل في خدمتھ، وھّمھ األوحد   

ا تشتھي، فإذا تكلَّم صھره بكلمة یقیم قیامتھ، ویثور علیھ، ھكذا تتكلم معي؟! وال أْن یَُسرَّ ویعطي نفسھ م
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یقول ھذا صھري، حامي عرضي، یجب أن أداریھ، فال یھمھ، وإذا اشتكت ابنتھ المتزوجة یقول لھا: 

  تعالَْي إلینا، واقعدي عندنا، واتركیھ وحیداً، یقوم بتحریضھا:

  ْسُروراً*إِنَّھُ َظنَّ أَْن لَْن یَُحوَر ﴾﴿ إِنَّھُ َكاَن فِي أَْھِلِھ مَ 

  موضوع الموت ال یخطر ببالھ على اإلطالق، ومعنى "لن یحوَر" أي لن یعود إلینا.  

  المؤمن البطل ھو الذي یفكر في اآلخرة و بوقوفھ بین یدي هللا عزَّ وجل :

  قال تعالى:  

  ﴿ إِنَّھُ َظنَّ أَْن لَْن یَُحوَر ﴾

یا فیھا كل شيء، یقول: الجنة ھنا والنار ھنا، فما معنى الدنیا ھنا؟ أي أّن َمن معھ مال ظنَّ أن ھذه الدن  

  فھو في الجنة والفقیر في جھنم، ھذه فلسفتھ، أما اآلخرة فھي خارج حسابھ.

اآلن یجب أن نكون واقعیین، فمن یُدخِل اآلخرة في حسابھ الیومي فیمكن أن یأتیھ خاطر في الشھر   

بوع مرة، أما الذي تكلَّم بكلمة، أو باع بیعة، أو كلما حلف یمیناً فاآلخرة في بالھ باستمرار؟ مرة، أو باألس

ك حركة، أو تنفس نفساً، أو كلما نظر نظرة، فھذه النظرة ال ترضي هللا،  ھذا ھو المؤمن؛ كلما تحرَّ

مكاني أن أنظر فیغض عنھا بصره، ولكن الذي ظن أن لن یحور یقول: ال أستطیع أن أصلي الظھر، وبإ

  أّي نظرة، ولیس بإمكاني أن أقرأ القرآن في الصباح الباكر، فھذا ھو الخسران المبین.

  وخالصة القول: ال تعِصِھ في النھار.. یوقْظك في اللیل، أْي یكون لك معیناً دھرك كلھ.  

  فأرشدني إلى ترك المعاصي  شكوت إلى وكیعٍ سوء حفظي

  ور هللا ال یھدى لعاصـيٍ ون وأخبرني بأّن العلم نـــوٌر 

* * *  

فالمؤمن البطل ھو الذي في كل حركة وكل سكنة وكل نظرة یفكر في اآلخرة، یفكر في وقوفھ بین یدي   

  هللا عزَّ وجل، فالموت ال یرحم أحداً.

  كل إنسان یفكر في الموت یومیاً یكون ذكیاً وعاقالً :

أحد أعالم األمة الكبار رأى ملك الموت، فقال لھ: یا ملك الموت كم بقي من حیاتي؟ فأشار لھ بیده    

خمس، فلما استیقظ امتأل قلقاً، ھل یا ترى خمس أشھر أم خمس سنوات، خمسة أسابیع، خمسة أیام، 

ھ: قال لك ملك خمس ساعات، فالتقى بإمام المفسرین ابن سیرین فقال لھ: ما تفسیر ھذه الرؤیا؟ قال ل

الموت: إن سؤالك أحُد خمسة أشیاء ال یعلمھا إال هللا. فأشخاص توفوا، فیا ترى عندما توفى أحدھم ألم 

یكن خاطراً ببالھ أن غداً سیحضر إلى البیت حلوى قطائف عصافیري؟ ھذا ممكن، أََو ما خطر ببالھ أنھ 
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  قیة، كل ذلك قد یكون لكنھ مات..في العطلة الصیفیة سیذھب ھو وأوالده إلى المصیف في الالذ

ً لثانویة، وقال لي بفمھ: وهللا مللت، أرید أن آخذ    فقد ذكرت لكم أني قد التقیت بشخص یعمل مدیرا

استیداعاً لخمس سنوات، أو إعارة إلى الجزائر، وكنُت أستمع لھ، وكان یوم الخمیس، والساعة الحادیة 

وال آتي إلى الشام في الصیف، وأقضي الصیف في  عشرة، فقال: وسأبقى في الجزائر خمس سنوات،

فرنسا، وأتملى منھا، وفي العطلة الصیفیة الثانیة أذھب إلى إنجلترا، والثالثة إلى إیطالیا، ثم أرجع إلى 

  الشام، فأفتح محالً وأتقاعد، وأضع أوالدي في المحل إلدارتھ، وأعیش باقي حیاتي في رفاھیة.

یقول، وأن هللا كریم، وذھبت إلى البیت لتناول طعام الغداء، ونزلت بعد  واستمعت إلیھ، وجاملتھ فیما  

ذلك إلى شغل لي في أسواق دمشق، وبینما كنُت راجعاً وجدت نعوتھ على الجدران، وهللا الذي ال إلھ إال 

ھو في الیوم نفسھ، وتكلم معي في أشیاء تحتاج إلى عشر سنوات لتحقیقھا، وفي الیوم نفسھ كان غادر 

  حیاة، فلذلك ربنا عزَّ وجل قال:ال

  ﴿ إِنَّھُ َظنَّ أَْن لَْن یَُحوَر ﴾

فالموت ال یدخل في حسابھ على اإلطالق، ال الموت وال اآلخرة، فالواحد لھ بیت یسكنھ، فھل سأل نفسھ   

ل في یوماً في أي غرفة سیغِسّلونھ؟ فإذا فّكر في ذلك فلن ینزعج منھا، ألنّھا واقعة ال بد منھا، فھل یغسَّ 

المطبخ؟ فالمطبخ صغیر، والحمام صغیر، ففي أي غرفة، فھو سیغسَّل في ھذا البیت، كیف ستطبع ورقة 

النعي؟ وھل سیكتب فیھا والد الفقید؟ فھو ال یعرف من سیموت قبل اآلخر، ھیّْئ لك مشروع نعي ولو 

وضع نقطتین وخطین  ضقت منھا، وباِدْر لعمل مشروع شاھدة: ھذا قبر المرحوم فالن الذي توفي في:

وألف وتسعمئة، فال نعرف متى؟ مشروع شاھدة، مشروع نعي، ھذه أشیاء ذات فائدة عظیمة، اذھب 

لزیارة مقبرة، اتبع جنازة، انظر عندما یضعونھ في القبر، لق وضعوا علیھ التراب بالمغرفة، أما أنت 

على حلَّتك تثور ثورة كبرى، أما  فقلیل من الغبار تثور من أجلھ على أھل البیت، أو قلیل من الغبار

  المیت فیضعون التراب بالمغرفة فوقھ، وبعد أن یمھدوا التراب أخذوا باألجر عظَّم هللا أجركم:

  ﴿ إِنَّھُ َظنَّ أَْن لَْن یَُحوَر ﴾

  كل إنسان یفكر في الموت یومیاً یكون ذكیاً وعاقالً، عن علي قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:  

ي الناس أكیس؟ قال: قلت: هللا ورسولھ أعلم. قال: إن أكیس الناس أكثرھم للموت ذكًرا، وأحسنھم ((أ

  للموت استعداًدا))

  [الحارث عن علي]
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  َمْن َعدَّ َغداً ِمْن أََجِلِھ فَقَْد أََساَء ُصْحبَةَ اْلَمْوِت :

عم التجافي عن دار الغرور إن النور إذا دخل الصدر انفسح، قیل: ھل لذلك من علم یعرف بھ؟ قال: ن  

واإلنابة إلى دار الخلود واالستعداد للموت قبل نزولھ، ھذا ھو العقل، یقول: أنا ما زلت صغیراً، فالموت 

ال یعرف صغیراً وال كبیراً، تجد نعیاً ُكتَِب علیھ: الشاب، فإذا نظرت تجد لیس لھ زوجة فھو لم یتزوج 

ھذه صفحات النعي، الشابة، فتاة مخطوبة، وعرسھا بعد أسبوعین،  بعد، والد الفقید، وأخو الفقید، تتبَّع

ً أخرج رأسھ من النافذة، وكان أحد العمال یلقي بقالب من  وزوجھا مھندس كبیر، كان یراقب مشروعا

البلوك فوقعت فوق رأسھ فمات، وكانوا قد أعدوا للعرس من الحلویات أكثر من خمسمئة كیلو غراماً، 

ین، وتعزیة النساء، أجلسوا العروس بلباسھا الكامل، فالعرس لم یتم:وقد وضعت كلھا للمع   ِزّ

  ﴿ إِنَّھُ َظنَّ أَْن لَْن یَُحوَر ﴾

  فیجب أن تؤمن أن الموت قریب قَریب، وأذكركم:  

  (( َمْن َعدَّ َغداً ِمْن أََجِلِھ فَقَْد أََساَء ُصْحبَةَ اْلَمْوِت))

  [تخریج السیوطي عن أنس رضي هللا عنھ]

اً فقط، إذا قلت: غداً إن شاء هللا سوف أشتري شمسیة، فاألمطار ستكون غزیرة ھذه السنة، فإذا لم غد  

تقل: إن شاء هللا، وقلت: غداً سآخذ شمسیة من عند بائع أعرفھ، فأریدھا أن تكون أجنبیة وممتازة، وبھذا 

  عرف ما ھو الموت إذاً؟!تكِلّم نفسك، فعندما تعّد غداً من أجلك فقد أسأت صحبة الموت، فأنت ال ت

لي صدیق نام في الساعة الحادیة عشرة، ویظھر أن زوجتھ مسَّت یده في الساعة الواحدة فوجدتھا   

ً في الساعة الحادیة عشرة، فأصبح  ً طبیعیا شدیدة البرودة، فوجدتھ قد مات دون إذن أو إنذار، نام نوما

  جثة ھامدة، فاعتبروا رعاكم هللا.

  م إن شاء هللا نتابع ما بقي من السورة.وفي األسبوع القاد  

    

 


