
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

َر ُأْوُلو األَْلَباِب }:يقول اهلل تعاىل  ُروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ َيدَّ    ويقول أيضًا: ،[29]ص: {كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لِّ

ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعََل ُقُلوٍب َأْقَفاُُلَا}  [24]حممد:  {َأَفال َيَتَدبَّ

َرُه لِنُدِرَك مراداته، وكلام كانت قراءة القرآن  أمَر    سبحاَنُه وتعاىل َأْن نقرَأ القرآَن الكريَم ونفَهَم معانَِيُه، ونتدبَّ

 . عن تدبر وتعقل كان وقعها يف النفس أكرب، وكان ُلا أثر يف سلوك اإلنسان

عنه:   اهلل  ريض  مسعود  ابن  عْ )قال  الشِّ َكَهذِّ  اْلُقْرآَن،  وا  ََتُذُّ َعَجائِبِِه،  ََل  ِعنَْد  ِقُفوا  َقِل،  الدَّ َنْثَر  َتنُْثُروُه  َوََل  ِر، 

ُكوا بِِه اْلُقُلوَب  وقال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه: )َل خري يف  ،  (السورةِ   م آخرَ كُ مُّ أحدِ هَ   نْ كُ  يَ ََل ، وَ   َوَحرِّ

  قراءة َل تدبر معها(.

نقف يف هذه اخلطبة عند بعض   فلعلنا  القارعة،  تتكرر عَل أسامعنا، سورة  التي  الكريم  القرآن  ومن سور 

 احلكم والفوائد ُلذه السورة املباركة:  

   .القيامة وأحوال الناس فيهأهوال يوم هي سورة مكية تتحدث عن 

الناس من    {اْلَقاِرَعةُ } تقرع قلوب  القيامة، ألهنا  يوم  البالء اسم من أسامء  ينزل هبم من  ما  هوُلا، وعظيم 

   .، افتتاح مرعب فيه ترويع وتشويق إىل معرفة ما سيأيت بعده من خربهاعندها

اْلَقاِرَعةُ } وتعظيم،  فيه    تكرار  {َما  اَلنفالت،  ألنَتويل  اىل  امليل  شديدة  البرشية    تذكريها لوَل    النفس 

 . شيبا، لعلنا نعقل أن نسمعجتعل الولدان   وما فيها من أهوال، اآلخرةب

اْلَقاِرَعةُ } َما  َأْدَراَك  من   ، {َوَما  أعظم  فهي  حاُلا  قدرت  وكيفام  القارعة؟  ما  السامع:  أهيا  أدراك  يشء  أيٌّ 

   ذلك، فال يتسنى اإلعالم عنها! 

املَْْبُثوِث } َكاْلَفَراِش  النَّاُس  َيُكوُن  موضع:   ،{َيْوَم  يف  األَجَداِث }وقال  ِمَن  ُمنَترِشٌ ََيُرُجوَن  َجَراٌد  ُم  َكَأهنَّ  } 

متفرق متطاير   أي يف انتشارهم وتفرقهم، وذهاهبم وجميئهم، ومن حريَتم مما هم فيه كأهنم فراش ،   [7:]القمر

َل    ،كثري  ببعض  بعضه  أين  ي يدخل  البرش    يحرش ف  توجه، ي دري  الذي    والفراش   اجلرادك باليني  الكثيف 

         !يتداخل يف بعضه كأنه غبار كثيف



 

 

                         

َباُل َكاْلِعْهِن املَْنُْفوشِ }   والعهن: هو الصوف. واملنفوش : الـُمبعثر، أي أن هذه اجلبال بعد أن   {َوَتُكوُن اجْلِ

نفشته   سواء  املبعثر  الصوف  مثل  أي  العهن،  مثل  تكون  راسخة  قوية  صلبة  فإنه كانت  املنداف،  أو  بيدك 

َفَكاَنْت َهَباًء ُمنَْبثًّا}:أخرى  ةيكون خفيفا يتطاير مع أدنى ريح. ويف آي ا  َباُل َبسًّ ِت اجْلِ أي   [6،  5الواقعة:  ]{َوُبسَّ

اجلبال يوم القيامة، فكيف حال اإلنسان    فتت تفتيتا دقيقًا حتى صارت كالغبار املتطاير يف اجلو، هذا حال

 !عند سامعها ؟

ثم َيربنا تعاىل عام يؤول إليه عمل العاملني، وما يصريون إليه من الكرامة أو اإلهانة بحسب أعامُلم، قال 

ا َمْن َثُقَلْت َمَواِزينُهُ }:  تعاىل يعني اجلنة،   {َراِضَيةٍ َفُهَو يِف ِعيَشٍة  }أي : من رجحت حسناته عَل سيئاته،  {َفَأمَّ

َمَواِزينُهُ } ْت  َخفَّ َمْن  ا  َهاِوَيةٌ }أي رجحت سيئاته عَل حسناته،    {َوَأمَّ ُه  نار    {َفُأمُّ بأم رأسه يف  أي ساقط هاو 

 . جهنم، وقيل معناه أي أمه التي يرجع إليها، ويصري يف املعاد إليها هاوية وهو أحد أسامء النار 

عاقبُة   كانت  يفب  ةنَترمنسان  اَلوإذا  اَلنسان  ُيَقِّصِّ  أَل  فينبغي  حسناته،  حسنة  حتصيلها  رجحان  فلعل  ؛ 

 واحدة ترجح كفة احلسنات، وجتعلك من أهل اجلنة؛ حيث العيشة التي ترضاها،  

العيشة راضية، فان كل جوانب حياتك جتلب رضاك وتكون يف مستوى طموحك. وقالوا:   وحني تكون 

 .ينة منقادةمعناها عيشة مرضيًة ، وقيل: بل عيشة ل 

َناٌر َحاِمَيةٌ } ِهَيْه  َأْدَراَك َما  نار الدنيا جزء من سبعني  ، و: أي حارة شديدة احلر، قوية اللهيب والسعري {َوَما 

تِي ُيوِقُد اْبُن آَدَم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي ُجْزًءا ِمْن َحرِّ َجَهنَّمَ   : ، قال صَل اهلل عليه وسلمجزًءا منها  .  ))َناُرُكْم َهِذِه الَّ

َلْت َعَلْيَها بِتِْسَعٍة َوِستِّنَي ُج  َا ُفضِّ َها((. َقاُلوا َواهللَِّ إِْن َكاَنْت َلَكافَِيًة َيا َرُسوَل اهللَِّ. َقاَل: َفإِهنَّ  ْزًءا ُكلَُّها ِمْثُل َحرِّ

يتبع األم، والدنيا  فإن الولد    وَل تكن من أبناء الدنيا،  كن من أبناء اآلخرة،  رمحه اهلل:  يقول اإلمام ابن القيم

إليها،  أقدامك  نقل  تعدو خلفها،  َل تساوي  جَماز،   فكيف  الدنيا  يقع عَل اجليف،  الدنيا جيفة، واألسد َل 

ومفتاح اَلستعداد لآلخرة قِّص األمل، ومفتاح كل خري   ، واآلخرة وطن، واألوطار إنام تطلب يف األوطان

 . دنيا وطول األمل الرغبة يف اهلل والدار اآلخرة، ومفتاح كل رش حب ال

                               

 واحلمد هلل رب العاملني 

 


