
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

لقد كان رسولنا الكريم صىل اهلل عليه وسلم أعلَم الناس بحقيقة الدنيا وزواهلا، فزهد فيها، وتقلل منها،   

َكَراكٍِب َساَر ِف ومل يغرت هبا، وقال صىل اهلل   إَِّلا  ْنَيا  الدُّ َوَمَثُل  َمَثِِل  َما  ْنَيا  َولِلدُّ َيْوٍم عليه وسلم فيها: ))مايل   

َت َشَجَرٍة َساَعًة ِمْن ََنَاٍر، ُثما َراَح َوَتَرَكَها((   َصائٍِف، َفاْسَتَظلا ََتْ

وما شقيت البرشية إَّل ملا    والقرآن العظيم فيه عالج أمراض األفراد واألمم، وصالح قلوهبم ونفوسهم،

به غريه   استبدلوا  ملا  إَّل  املسلمون وَّل هانوا  بغريه، وما ضعف  َوكَِتاٌب  قَ }ُحكمت  ُنوٌر  اهللاِ  ِمَن  َجاَءُكْم  ْد 

ِرُجُهْم ِمَن الظُُّلََمِت إََِل النُّورِ  ُمبِيٌ  اَلِم َوُُيْ َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السا اٍط   ََيِْدي بِِه اهللاُ َمِن اتا بِإِْذنِِه َوََيِْدَيِْم إََِل ِِصَ

 [.  15،16]املائدة:  {ُمْسَتِقيمٍ 

ُكْم  }اة الدنيا وبي لنا حقيقتها بقوله:  إَل عدم اَّلغرتار باحليوقد نبهنا ربنا سبحانه   َربا ُقوا  اتا النااُس  َا  َأَيُّ َيا 

َمْولُ  َوََّل  َوَلِدِه  َعْن  َوالٌِد  ََيِْزي  ََّل  َيْوًما  ناُكُم  َواْخَشْوا  َتُغرا َفاَل  َحقٌّ  اهلل  َوْعَد  إِنا  َشْيًئا  َوالِِدِه  َعْن  َجاٍز  ُهَو  وٌد 

الَغُرورُ احلََياُة   بِاهلل  ناُكْم  َيُغرا َوََّل  ْنَيا  َوِزينَةٌ }  :[، وقوله 33]لقَمن:    {الدُّ َوهَلٌْو  َلِعٌب  ْنَيا  الدُّ احْلََياُة  ََم  َأنا   {اْعَلُموا 

                                                                                                                         [.      20سورة احلديد: ] 

قال    والتكثر من كل يشء  التملك  البرشية من حبِّ  النفس  ما ف  تعالج  التي  السور  التكاثر من  وسورة 

َتْعَلُمونَ  ُتُم املََْقابِرَ َحتاى ُزرْ  َأهْلَاُكُم التاَكاُثرُ }تعاَل :   َتْعَلُمونَ  َكالا َسْوَف  َتْعلَ  ُثما َكالا َسْوَف  َلْو  ِعْلَم  َكالا  ُموَن 

ُونا اْْلَِحيمَ  ِقيِ اْليَ  َا َعْيَ اْلَيِقيِ  َلرَتَ ُوَنا    .{ُثما َلُتْسَأُلنا َيْوَمئٍِذ َعِن الناِعيمِ  ُثما َلرَتَ

ان  بسبب  عباَدُه  يوبخ  ،  فاهلل 
ٍ
يشء ُكلِّ  عىل  حمّبتِِه  وتقديِم  ومعرفتِِه،  وحده  عبادته  ِمن  لُه  ُخلُِقوا  عَما  شغاهلم 

أَ  املو يقول:  ذلك حّتى جاَءكم  بكم  واْبتَِغائِها، ومتادى  ونعيمها عن طلِب اآلخرة  الّدنيا  ُحبُّ  ُت  ْشَغَلُكْم 

ُتْم ِمْن أهلَِها.   وُزْرُتُم املقابَر وِِصْ

ابن عباس ريض ))يقول اهلل تعاَلوقد جاء عن  قال:  اهلل عليه وسلم  النبي صىل  أنا  َأهْلَاُكُم  } : اهلل عنهَم؛ 

َلبِْسَت    {َحتاى ُزْرُتُم املََْقابِرَ  التاَكاُثرُ  َأْو  َفَأْفنَْيَت،  َأَكْلَت  َما  َوَهْل َلَك ِمْن َمالَِك إَِّلا  َمايِل،  َمايِل  اْبُن آَدَم:  َيُقوُل 

ْقَت َفَأْمَضْيَت؟((، قال ابن عباس: كنا نرى هذا الكالم أو نظنُّه من القرآن، حتى نزل  َفَأْبَلْيَت، َأْو َتَص   دا



 

 

 

التكاثر}تعاَل    اهللقول   عليه    {أهلاكم  اهلل  صىل  قوله  ف  كَم  الناس،  من  كثري  حال  ح  توضِّ السورة  وهذه 

إَِلْيِهََم  َّلْبَتَغى  َذَهٍب  ِمْن  َواِدَياِن  آَدَم  َّلْبن  َكاَن  ))َلْو  اُب،  وسلم:  الرتُّ إَّلا  آَدَم  اْبِن  َجْوَف  َيْمأُل  َوَّلَ  ثالًِثا،   

  .َب(( َوَيُتوُب اهللُ َعىل َمْن َتا 

بُّوَن املَْاَل ُحبًّا ََجًّا } :فهذا حال معظم الناس كَم اهلل تعاَل 
[، جاء عن عمر بن عبد العزيز  20]الفجر:    {َوَُتِ

فقال: إن الزائر غري مقيم فهو يوشك أن يرَتل، فهي واهلل    { املََْقابِرَ َحتاى ُزْرُتمُ }رمحه اهلل؛ أناه قرأ هذه اآلية  

جن  إَل  إما  الكريمة  ُنْقَلُتهم  اآلية  هذه  سمع  ملا  األعراب  أحد  فهم  هذا  وبمثل  نار،  إَل  أو  ُزْرُتُم  }ة  َحتاى 

 قال: ُبعثوا وربِّ الكعبة إَل منقلبهم الدائم.  {بِرَ املََْقا

وعيد  ؛ قال اإلمام البرصي رمحه اهلل: )هذا َوِعيٌد بعد وعيد(؛  {ُثما َكالا َسْوَف َتْعَلُمونَ  ونَ َكالا َسْوَف َتْعَلمُ }

الناس سوف يعلمون حقيقة األمر، وُيرشفون عليه حتى يكون علًَم يق ينيًّا لدَيم، ِمن اهلل جل وعال؛ أن 

ِمَن اهللاِ قِ }وهو سبحانه وتعاَل أصدق القائلي؛   ِمَن اهللاِ } [ 122]النساء:    { ياًل َوَمْن َأْصَدُق  َوَمْن َأْصَدُق 

ه 87]النساء:    {َحِديًثا تفسري  جاء  ثم   ، وعال[  جل  قوله  وهو  الوعيد،  ِعْلَم   } :ذا  َتْعَلُموَن  َلْو  َكالا 

ُونا اْْلَِحيمَ  اْلَيِقيِ  ا عياًنا؛  ؛ أي أن ِعلم اليقي الذي سيصري إليه الناس؛ أَنم سريون اْلحيم، سريوَن{ َلرَتَ

نه ف ذلك وذلك عند بعثهم من قبورهم، ووقوفهم ف أرض املحرش للفصل واْلزاء ، وحْسبنا أن نعلم أ

ب ونبيٌّ مرسل، خرا   األنبياء عىل ُركبهم من  اليوم العظيم إذا َزَفَرت النار زفرة واحدة خرا هلا كل مَلك مقرا

ناُس الذين تنعموا ف هذه احلياة الدنيا كلا نعيم مرا هبم،  املهابة والعظمة ومعاينة األهوال، وحينها ينَسى ال 

وبخاصة إذا عاينوا العقوبة التي آلوا إليها إن كانوا ممن يستحق العقوبة، فقد جاء ف احلديث الصحيح عن  

وآله   عليه  اهلل  صىل  غمسةالنبي  النار  ف  الدنيا  أهل  من  املنعامي  ِمن  الكافُر  ))ُيْغمس  قال:  أنه  ،  وسلم؛ 

                                     فيقال له: يا ابن آدم هل مرا بك نعيٌم قط، فيقول: َّل واهلل ما مرا يب نعيٌم قط((.                                              

الناِعيمِ } َعِن  َيْوَمئٍِذ  َلُتْسَأُلنا  عل  {ُثما  به  اهلل  أنعم  ما  شكر  عن  يومئذ  لتسألنا  واألمن  أي:  الصحة  من  يكم 

والرزق وغري ذلك من أنواع النِّعم، هل قابلتم ذلك بشكر اهلل جل وعال، وترصيِف هذه النعم فيَم حيبه 

 اهلل ويرضاه، أم أن األمر عىل غري ذلك؟ 

ا هو بَِأيِب روى أبو ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه قال: ))َخَرَج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َذاَت َيْوٍم أو َلْيَلٍة فإذ

اَعَة؟ قاَّل: اْْلُوُع يا َرُسوَل اهلل، قال: وأنا َوالاِذي نَ  ْفِِس َبْكٍر َوُعَمَر فقال: ما َأْخَرَجُكََم من ُبُيوتُِكََم هذه السا



 

 

َبيْ  اأْلَْنَصاِر فإذا هو ليس ف  َفَأَتى َرُجاًل من  َفَقاُموا معه  َرَأْتُه  بيده أَلَْخَرَجنِي الذي َأْخَرَجُكََم، ُقوُموا  تِِه فلَم 

املَْْرَأُة قالت َمْرَحًبا َوَأْهاًل فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َأْيَن ُفاَلٌن؟ قالت: َذَهَب َيْسَتْعِذُب لنا من 

 إِْذ جاء اأْلَْنَصاِريُّ َفنََظَر إَل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َوَصاِحَبْيِه ُثما قال: احْلَْمُد هلل
ِ
، ما َأَحٌد اْلَيْوَم املَْاء

َوَأَخَذ   هذه،  من  ُكُلوا  فقال:  َوُرَطٌب  َومَتٌْر  ُبْْسٌ  فيه  بِِعْذٍق  َفَجاَءُهْم  َفاْنَطَلَق  قال:  ِمنِّي،  َأْضَياًفا  املُْْدَيَة  َأْكَرَم 

اةِ  الشا من  َفَأَكُلوا  هلم  َفَذَبَح  َواحْلَُلوَب،  اَك  إِيا وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  له  اْلِعْذِق   فقال  ذلك  َوِمْن 

بيده   َنْفِِس  ِذي  َوالا َوُعَمَر:  َبْكٍر  أِليَِب  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  َوَرُووا  َشبُِعوا  َأْن  فلَم  ُبوا،  َوََشِ

  اَبُكْم هذا الناِعيُم((. َلُتْسَأُلنا عن هذا الناِعيِم يوم اْلِقَياَمِة َأْخَرَجُكْم من ُبُيوتُِكْم اْْلُوُع ُثما مل َتْرِجُعوا حتى َأَص 

َفَأْطَعْمُتُهْم   َبْكٍر َوُعَمُر  وف حادثة أخرى قال َجابٌِر ريض اهلل عنه: ))أتاين النبي صىل اهلل عليه وسلم وأبو 

 .ُرَطبًا َوَأْسَقْيُتُهْم َماًء فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: هذا ِمَن الناِعيِم الذي ُتْسَأُلوَن عنه((

: يا َرُسوَل ريض اهلل عنه قال: ))ملَاا َنَزَلْت: ُثما   الزبري بن العوام  وعن َبرْيُ َلُتْسَأُلنا َيْوَمئٍِذ عن الناِعيِم، قال الزُّ

ا ا ََم ُُهَ  أْلَْسَوَداِن التاْمُر َواملَْاُء؟ قال: َأَما إنه َسَيُكوُن((   اهلل، َفَأيُّ الناِعيِم ُنْسَأُل عنه َوإِنا

ا ف سبيل اهلل تعاَل، وأخرجوا  فإذا كان أفاضل هذه األمة الذين أقاموا اإلسالم، ونرصوا الدين، وهاجرو

وا به جوعهم، فعن ماذا َسنُسأل وقد    من ديارهم، ُيرب النبي صىل اهلل عليه وسلم أَنم ُيسألون عن متر سدُّ

فكيف   فيه  يْسفوا  مل  ولو  نعيمهم  عن  يسألون  الناس  كان  وإذا  أقدامنا؟!  إَل  رؤوسنا  من  النعم  أغرقتنا 

 !واملشارب وغريها؟بنعيم من أرسفوا وتوسعوا ف املآكل 

النعم   حتى  بل  املحسوسة،  املادية  النعم  ف  حمصورة  القيامة  يوم  العباد  عنها  يسأل  التي  النعم  وليست 

راحة البال، وانرشاح الصدر، وعافية اْلسد، واألنس باألهل والولد والصحب كلها وغريها  املعنوية من  

ي النعيم  من  عنه  يسألون  ما  ضمن  العباد  عنها  يسأل  بِن  نِعم  اهلل  عبد  بن  ُمَعاِذ  حديث  ف  كَم  القيامة؛  وم 

ِه قال: ))كنا ف ََمْلٍِس َفَجاَء النبي صىل اهلل عل  فقال له  ُخَبْيٍب عن أبيه عن َعمِّ
ٍ
يه وسلم َوَعىَل َرْأِسِه َأَثُر َماء

أَ  ُثما  َواحْلَْمُد هلل،  َأَجْل  فقال:  الناْفِس،  َطيَِّب  اْلَيْوَم  َنَراَك  َبْأَس َبْعُضنَا:  ََّل  فقال:  اْلِغنَى،  ِذْكِر  اْلَقْوُم ف  َفاَض 

ُة ملَِْن اتاَقى َخرْيٌ من اْلِغنَ  حا ى، َوطِيُب الناْفِس من الناِعيِم((، وجاء عن َأيَب ُهَرْيَرَة قال:  بِاْلِغنَى ملَِْن اتاَقى، َوالصِّ

َل ما ُيْسَأُل ع من الناِعيِم َأْن ُيَقاَل    -َيْعنِي اْلَعْبدَ -نه يوم اْلِقَياَمِة  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))إِنا َأوا

 ا 
ِ
 ْلَباِرِد؟((  له: َأمَلْ ُنِصحا لك ِجْسَمَك َوُنْرِوَيَك من املَْاء

     ي واحلمد هلل رب العامل 
   


