
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ُكْم ََتَْتِصُمونَ }يقول تعاىل:   ُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَْد َربِّ ُْم َميُِّتوَن ُثمَّ إِنَّ اهلل عز  ، دعا  [31-30:  الزمر]{إِنََّك َميٌِّت َوإَِّنَّ

َر  }وجل إىل تدبر القرآن، فقال: ُروا َآَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ ، ويف [29]ص:  {ُأوُلو اْْلَْلَباِب كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

فقال:   القرآن،  تدبر  اهلل عىل من أعرض عن  أنكر  الوقت،  َيْأِت  }نفس  ََلْ  َما  َجاَءُهْم  َأْم  اْلَقْوَل  ُروا  بَّ َيدَّ َأَفَلْم 

لِيَ  َميٌِّت  } : قوله تعاىل  اليوم إن شاء اهلل مع لعلنا نقف    ، و [68]املؤمنون:  {َآَباَءُهُم اْْلَوَّ إِنَُّكْم  إِنََّك  ُثمَّ  َميُِّتوَن  ُْم  َوإَِّنَّ

ََتَْتِصُمونَ  َربُِّكْم  ِعنَْد  اْلِقَياَمِة  يا حممد ستموت ،{َيْوَم  إنك  الطربي:  الناس    جاء يف تفسريها لإلمام  أهيا  وإنكم 

وظاملكم   ستموتون  ومبطلكم  وحمقكم  مؤمنكم وكافركم  ربكم  الناس َتتصمون عند  أهيا  مجيعكم  إن  ثم 

 . ى يؤخذ لكّل ذي حق حقه حت ، ومظلومكم

، َيُقوُل: ملََّ اويف تفسري    َبرْيِ ْْحَِن، َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد اهللَِّ ْبَن الزُّ ا  بن كثري: قال ابن أيب حاتم: َعْن ََيَْيى ْبِن َعْبِد الرَّ

ِعنْدَ }َنَزَلْت   اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُكْم  إِنَّ ُثمَّ  َميُِّتوَن  ُْم  َوإَِّنَّ َميٌِّت  ََتَْتِصُمونَ   إِنََّك  ُكْم  َيا َرُسوَل    {َربِّ  : َبرْيُ الزُّ ُر   اهللَِّ َقاَل  ُيَكرَّ

ُنوِب؟ ْنَيا َمَع َخَواصِّ الذُّ هُ   َعَلْينَا َما َكاَن ِمنَّا يِف الدُّ َرنَّ َعَلْيُكْم، َحتَّى ُيَؤدَّى إِىَل ُكلِّ ِذي َحقٍّ َحقَّ  َقاَل: َنَعْم، َلُيَكرَّ

: َواهللَِّ إِنَّ اْلَْمَر َلَشِديدٌ َقاَل  . َبرْيُ  . الزُّ

 َيْوَم  وَعْن َأبِى ُهَرْيَرَة َقال: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم:))
ٍ
ء َأالَ َوالَِّذى َنْفِسى بَِيِدِه َلَيْخَتِصَمنَّ ُكلُّ ََشْ

اَتاِن فِيََم اْنَتَطَحَتا ى َذرٍّ َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َرَأى َشاَتْيِ َتنَْتطَِحاِن  ((، وَعْن َأبِ  اْلِقَياَمِة َحتَّى الشَّ

((، وَعْن َأبِى ُهَرْيَرَة   َفَقاَل: َيا َأَبا َذرٍّ َهْل َتْدِرى فِيَم َتنَْتطَِحاِن؟ َقاَل: الَ. َقاَل: َلكِنَّ اهللََّ َيْدِرى َوَسَيْقِِض َبْينَُهََم 

نَّ َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ص  ِمَن    ىل اهلل عليه وسلم َقال: )) َلُتَؤدُّ
ِ
اِة اْْلَْلَحاء اْْلُُقوَق إِىَل َأْهلَِها َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيَقاَد لِلشَّ

 .))
ِ
اِة اْلَقْرَناء   الشَّ

أهل    فينا ويف  نزلت  اآلية  نرى هذه  برهة من دهرنا ونحن  لقد عشنا  ابن عمر:  قال  القرطبي:  تفسري  ويف 

ي: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم َتتصمون فقلنا: وكيف نختصم ونبينا واحد وديننا واحد، حتى  الكتاب

 رأيت بعضنا يرضب وجوه بعض بالسيف، فعرفت أَّنا فينا نزلت. وقال أبو سعيد اخلدري: كنا نقول: ربنا 

 



 

 

 

عىل بعض بالسيوف    واحد، وديننا واحد، ونبينا واحد، فَم هذه اخلصومة؟ فلَم كان يوم صفي وشد بعضنا 

 قلنا: نعم هو هذا.  

عليه   اهلل  صىل  اهلل  رسول  أصحاب  جعل  اآلية  هذه  نزلت  ملا  النخعي:  إبراهيم  يقولون وقال  ما  وسلم   :

   .خصومتنا بيننا ؟ فلَم قتل عثَمن ريض اهلل عنه قالوا: هذه خصومتنا بيننا

ال حسنات  من  فيستويف   ، تعاىل  اهلل  إىل  التحاكم  هو   : حسنات  والتخاصم  يف  ويردها  مظلمته،  بقدر  ظاَل 

كَماملظلوم املظاَل،  مجيع  يف  عام  وهذا  َقاَل جاء    ،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  ُهَرْيَرَة  َأبِى  :  َعْن 

املُْْفلُِس )) َما  َفَقاَل   :َقاُلوا؟  َأَتْدُروَن  َمَتاَع.  َوالَ  َلُه  ِدْرَهَم  الَ  َمْن  فِينَا  َيْوَم :  املُْْفلُِس  َيْأِِت  تِى  ُأمَّ ِمْن  املُْْفلَِس  إِنَّ 

َهذَ  َدَم  َوَسَفَك  َهَذا  َماَل  َوَأَكَل  َهَذا  َوَقَذَف  َهَذا  َشَتَم  َقْد  َوَيْأِِت  َوَزَكاٍة  َوِصَياٍم  بَِصاَلٍة  َهَذا  اْلِقَياَمِة  َب  َوََضَ ا 

ُأِخذَ  َعَلْيِه  َما  ُيْقَِض  َأْن  َقْبَل  َحَسنَاُتُه  َفنَِيْت  َفإِْن  َحَسنَاتِِه  ِمْن  َوَهَذا  َحَسنَاتِِه  ِمْن  َهَذا  َخَطاَياُهْم    َفُيْعَطى  ِمْن 

 . َفُطِرَحْت َعَلْيِه ُثمَّ ُطِرَح يِف النَّارِ 

َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ْلََحٍد ِمْن  ))  :صىل اهلل عليه وسلم  َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة رىض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّو 

ْلُه ِمنُْه اْلَيْوَم، َقْبَل َأْن الَ َيُكوَن ِدينَاٌر َوالَ ِدْرَهٌم، إِْن َكاَن َلُه َعمَ   َفْلَيَتَحلَّ
ٍ
ٌل َصالٌِح ُأِخَذ ِمنُْه بَِقْدِر ِعْرِضِه َأْو َشْىء

 ((.  َلُه َحَسنَاٌت ُأِخَذ ِمْن َسيَِّئاِت َصاِحبِِه َفُحِمَل َعَلْيهِ َمْظَلَمتِِه، َوإِْن ََلْ َتُكنْ 

وخياصمونك   ومن اْلمور املفزعة أنك وأنت حتاسب يوم القيامة، يظهر لك خصوم ال تعرفهم، أو َل ترهم  

من  وأنت يف أشد اْلاجة ْلسنٍة ترجح موازينك ليغفر اهلل لك هبا: فكم    أمام اهلل، ويأخذون من حسناتك،

مرة قذفت وسببت كل امللتزين بالدين، واملحافظي عىل السنة، ْلن رجال يلبس ثوب االسالم، قد أخطأ  

وكم من مرة سببت كل أصحاب املهنة، أو اْلرفة،   يف حقك، فيخاصمك كل هؤالء يوم القيامة أمام اهلل،

فيخاصمك هؤالء مجيعا فيها،  فرد  أجل مظلمة لك عند  املؤسسة والرشكة، من  القيامة،  أو  وكم من   يوم 

أم َل يسمعك، فقد سمعك  شخص وأنت تقود سيارتك يعرتضك بدون قصد، فتشتمه ومتيض، سمعك 

وكم من مرة، رأيت شخصا ال تعرفه يف الشارع،   ،اهلل تعاىل، وأصبح خصَم لك يوم القيامة، وأنت ال تعرفه

لبسه،  يسري معك عىل  من هو  أمام  م   أو شكله،  فتكلمت  أو  هيئته،  به، وسجلت أو  قام  أو ترصف  شيته، 

 . عليك غيبة لشخص سيكون خصيَم لك يوم القيامة وأنت ال تعرفه

 



 

 

 

وأباه وأهله، فأصبح هؤالء كلهم خصَمء لك يوم القيامة،    وكم مرة تشاجرت مع شخص ما، فشتمت أمه

لت عنهم،  وكم من مرة وأنت يف حوار مع شخص ما ، وحتدثتم يف أمور أحد البلدان، فق .وأنت ال تعرفهم

الشعب   أو  كذا،  املرصي  الشعب   : الشعب    اخلليجي مثال  أو  الفالنية كذا  السوري كذا،  املدين  أهل  أو   ،

شملتهم بغيبتك أو بقذفك   كأمام اهلل يوم القيامة، ْلن  در أنك ستقف خصمهم فردا فردات وَل    كلهم كذا، 

  أو بشتمك، وأنت ال تعرفهم. 

َبَلَغنِي َحِديٌث َعْن َرُجٍل َسِمَعُه ِمْن َرُسوِل اهللَِّ صىل    :َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللَِّ َيُقوُل أن  روى اإلمام أْحد يف مسنده :  

ْيُت َبِعريًا ُثمَّ َشَدْدُت َعَلْيِه َرْحِِل َفِسْ  اَم َفإَِذا َعْبُد اهللَِّ  اهلل عليه وسلم َفاْشرَتَ ُت إَِلْيِه َشْهرًا َحتَّى َقِدْمُت َعَلْيِه الشَّ

ُأَنْيسٍ  اِب   .ْبُن  َفَقاَل بُن َعْبِد اهللَِّ   :َفُقْلُت لِْلَبوَّ اْلَباِب.  َلُه َجابٌِر َعىَل  َفاْعَتنََقنِي    ؟ ُقْل  َثْوَبُه  َيَطُأ  َنَعْم. َفَخَرَج  ُقْلُت 

َحِديثًا َبَلَغنِي َعنَْك َأنََّك َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم يِف اْلِقَصاِص َفَخِشيُت   : ُت َواْعَتنَْقُتُه َفُقلْ 

 . َأْن مَتُوَت َأْو َأُموَت َقْبَل َأْن َأْسَمَعهُ 

اْلقِ   َيْوَم  النَّاُس  َُيْرَشُ   : َيُقوُل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  َرُسوَل  َسِمْعُت  ُغْرالً  َقاَل  ُعَراًة  اْلِعَباُد  َقاَل  َأْو  َياَمِة 

َقاَل  .هُبَْمً  هُبًَْم  ُقْلنَا ََما  َوالَ   : َقاَل:  اُن  يَّ الدَّ َأَنا  املَْلُِك  َأَنا  ُقْرٍب  ِمْن  َيْسَمُعُه  بَِصْوٍت  ُينَاِدهيِْم  ُثمَّ  ٌء،  ََشْ َمَعُهْم  َلْيَس 

ُه ِمنُْه، َوالَ َينَْبِغي ْلََحٍد  َينَْبِغي ْلََحٍد ِمْن َأْهِل النَّاِر َأْن َيْدُخَل   النَّاَر َوَلُه ِعنَْد َأَحٍد ِمْن َأْهِل اْْلَنَِّة َحقٌّ َحتَّى َأُقصَّ

ُه ِمنُْه َحتَّى   ْلنَا َكْيَف  قُ   :اللَّْطَمُة. َقاَل ِمْن َأْهِل اْْلَنَِّة َأْن َيْدُخَل اْْلَنََّة َوْلََحٍد ِمْن َأْهِل النَّاِر ِعنَْدُه َحقٌّ َحتَّى َأُقصَّ

ََم َنْأِِت اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُعَراًة ُغْرالً هُبَْمً  يَِّئاِت  :َقاَل  ؟ َوإِنَّا إِنَّ  .بِاْْلََسنَاِت َوالسَّ

اهلل أمواهلم    فاتقوا  بأخذ  العباد  مظاَل  فإن  وأواحذروا  ْلعراضهم،  واهللالتعرض  اهلل    ه  وبي  العبد  بي  ما 

عليه استحالل أرباب املظاَل،   وعس  وقد تاب عنها،  ومن اجتمعت عليه مظاَل، فاملغفرة إليه أرسع، خاصة، 

املؤمني ، يف   فليكثر من اْلسنات، فعساه أن يقربه ذلك إىل اهلل تعاىل ،فينال به لطفه الذي ادخره ْلحبابه 

   . دفع مظاَل العباد عنهم

 واْلمد هلل رب العاملي 

     


