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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
نََّما ُتَوفَّْوَن ُأجُ وقفات مع قولو تعالى:   وَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمة ...{}ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َواِ 

 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

اهلل فال مضل من ييده ، أعمالنانحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات  ،إن الحمد هلل
صمى  ،ورسولو وأشيد أن محمدًا عبده ،ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو

   وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد: ،اهلل وسمم وبارك عميو
 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

 ....((م في بيت من بيوت اهلل تعالىما اجتمع قو )): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي  ،أحبتي
يتمون ))من بيوتو،  ، وىذا بيت-تبارك وتعالى-شرى أييا األحبة لمن اجتمعوا في بيت من بيوت اهلل فيذه ب

 ((وغشيتيم الرحمة)) ،وطمأنينتو ،وىي سكون القمب ((إال نزلت عمييم السكينة ،ويتدارسونو بينيم ،كتاب اهلل
 ((وحّفتيم المالئكة))، مة ليمجم  ل ناحية، فتكون الرحمة مُ ومن ك ،من كل وجووالغشيان يدل عمى اشتمال 

ذا حضرت المالئكة بطرد الشياطين، ويكون ذلك سببًا  فإن ذلك مؤذن ت قومًا من المؤمنينوحف ،أحاطت بيم، وا 
  بات.أللطاف الربانية، والرحمات، واليلنزول ا

 من المأل األعمى. (1)((وذكرىم اهلل فيمن عنده))
ولكم، وأن يرحمنا،  م، وأن يكتب خطواتكم، وأن يغفر لناأن يجعمنا جميعًا من أولئك -تبارك وتعالى-فنسأل اهلل 

ياكم وأن يتقبل من ا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجيو الكريم، وأن يشفي مرضانا، ويرحم موتانا، وأن يعيننا وا 
 عمى ذكره، وشكره، وحسن عبادتو.

 ،، السورة الزىراءمن ىذه السورة الكريمة -تبارك وتعالى-من كتاب اهلل  ه الميمة نتدارس آيةفي ىذ ،األحبة أييا
نََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن  :-تبارك وتعالى-وذلك قول اهلل  ،سورة آل عمران }ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َواِ 

 .[٘ٛٔ]آل عمران:  النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمتَاُع اْلُغُروِر{ُزْحِزَح َعِن 
 يمان عمومًا.، وألصحابو، وألىل اإل-صمى اهلل عميو وسمم-ىذه اآلية ىي تسمية وتييئة، ىي تسمية لمنبي 

د من اليزيمة، والجراح، ما جرى ألىل اإليمان في يوم أح يلقبل ذلك في سياق طو  -تبارك وتعالى-ذكر اهلل 
]آل عمران:  }َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَمْيَيا ُقْمُتْم َأنَّى َىَذا ُقْل ُىَو ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسُكْم{: واأللم، والقتل

ٔٙ٘]. 
 .[ٙٙٔ]آل عمران:  َفِبِإْذِن المَِّو َوِلَيْعَمَم اْلُمْؤِمِنيَن{}َوَما َأَصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن 

}َواَل َتِيُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اْْلَْعَمْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن * ِإْن وعّزاىم تعزية رقيقة في غاية المطف، وقال: 
ْم ُو الَِّذيَن ََمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمْنكُ َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُمُو َوِتْمَك اْْلَيَّاُم ُنَداِوُلَيا َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَمَم المَّ 

                                 
 (.٘٘ٗٔ(، رقم: )ٔٚ/ٕأخرجو أبو داود، باب في ثواب قراءة القرآن )( ٔ)
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َص المَُّو الَِّذيَن ََمُنوا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن{   .[ٔٗٔ، ٜٖٔ]آل عمران: ُشَيَداَء َوالمَُّو اَل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن * َوِلُيَمحِّ
ف سبعين منيم في غزاة أحد أنو طريق مسموك، وأنو سبيل فعزاىم، وسالىم، وبين ليم أن الموت الذي تخطّ 

 .[٘ٛٔ]آل عمران:  {}ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوتِ في الخمق أجمعين،  -ز وجلع-العالمين، وسنة اهلل 

، فأصاب -صمى اهلل عميو وسمم-قتل النبي  فًا بأىل اإليمان، ومعمناً جِ ُمر  أحدوقد صاح الشيطان في يوم 
}َفَأثَاَبُكْم َغمِّا القتل، والجراح، واليزيمة سبب باألول المؤمنين ما أصابيم من الحزن الذي أنساىم ذلك الحزن 

األول، وذلك  ، فأنساىم الغم-صمى اهلل عميو وسمم-الثاني ىو ىذا اإلعالن بقتمو  فالغم ،[ٖ٘ٔ]آل عمران:  ِبَغمٍّ{
 ما وقع ليم من االنكسار في المعركة، والجراح، والقتل، واليزيمة.

م، وكان ذلك صاح بيا الشيطان، فكان ذلك تخفيفًا عمى نفوسيثم تكشفت الحقيقة عن كذب تمك الدعوى التي 
}َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَمْت ِمْن َقْبِمِو الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت زن األول، ثم بعد ذلك قال ليم: سببًا لنسيانيم الغم والح

]آل عمران:  َعَمى َعِقَبْيِو َفَمْن َيُضرَّ المََّو َشْيًئا َوَسَيْجِزي المَُّو الشَّاِكِريَن{َأْو ُقِتَل اْنَقَمْبُتْم َعَمى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِمْب 
ٔٗٗ]. 

نَُّيْم َميُِّتوَن{، [٘ٛٔ]آل عمران:  {}ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوتِ وقال ليم مسميًا ومييئًا لنفوسيم:  ]الزمر:  }ِإنََّك َميٌِّت َواِ 
ٖٓ]. 

 {ْيٌء َما ُقِتْمَنا َىاُىَنا}َلْو َكاَن َلَنا ِمَن اْْلَْمِر شَ وكذلك أيضًا أرجف المنافقون بسبب ما وقع في يوم أحد، وقالوا: 
 .[ٗ٘ٔ]آل عمران: 

اْْلَْمَر ُقْل ِإنَّ }: -تبارك وتعالى-فجاءت الردود من اهلل  ،[ٗ٘ٔ]آل عمران:  }َىْل َلَنا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن َشْيٍء{وقالوا: 
]آل عمران:  }ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َلَبَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَمْيِيُم اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِيْم{ ،[ٗ٘ٔ]آل عمران:  ُكمَُّو ِلمَِّو{

ٔ٘ٗ]. 
وَن ِمْنُو َفِإنَُّو : -تبارك وتعالى-وليذا قال اهلل   .[ٛ]الجمعة:  ُماَلِقيُكْم{}ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّ

في ة فيما درج بينيم من العبارات وقد ال يدركو، وليذا يقول العام ، فالذي يتبع غيره قد يدركوبعكمفإنو يت :ما قال
يدرك،  :، "الحق" يعنيودركال ييتبع غيره ولكنو  أو ردطْ قد يَ  ادالطرّ  "اد الحقرّ الموت طَ "معنى، يقولون: ىذا ال

وَن ِمْنُو َفِإنَُّو ُماَلِقيُكْم{ :القرآنية أبمغ من ىذا كموبارة لكن الع  .[ٛ]الجمعة:  }ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّ
ذلك بمنزلة األمثال تفّر من شيء فيمقاك، وليذا كان من كالم العرب في منظوميا ومشيور شعرىا، حتى صار 

 قول الشاعر:  لكثرة تداولو
 الّرماحِ  بُ الفالِح *** لنالو ُمالعِ ك درِ مُ  اعبدً  لو أنّ 

  .ود بالفالح ىنا البقاءوالمقص
 أحدًا سيدرك البقاء فال يموت ، ويخوض غمار المعركة، لو أنالذي يركب األخطار، ويمقى العدو ىذا :يعني

ُكِتَب َعَمْيِيُم }َلَبَرَز الَِّذيَن  ،بآجال مضروبة -عز وجل-ألن ذلك كان عند اهلل  ؛لنالو ذلك الذي يالعب الرماح
 .[ٗ٘ٔ]آل عمران:  اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِيْم{

 .[ٖٗ]لقمان:  }َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا{: -تبارك وتعالى-ومكان محدود، وليذا قال اهلل  ،لو وقت محدود
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نّ  ،تقولو العرب لميوم الذي يمي ليمتك، وتقولو لممستقبل والغد ،يقع ويجري لو في المستقبل ما الذيال يدري   وا 
 .قريبغدًا لناظره 

ى في ذلك من قضَ والمكاره، وما يُ  يام، وما يقع لو من المحابال يدري اإلنسان ماذا سيكسب في مستقبل األ
 .[ٖٗ]لقمان: }َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت{ اآلجال، 

ر أحد بجواب، ال أحد يستطيع أن يجيب، من األول؟ حِ من األول؟ لم يُ  :سواء بير عمى حدكلو قيل لمصغير وال
 .ذلك عند اهللمن الذي يأتي أجمو أواًل؟ ىل ىو ىذا الطفل الصغير؟ أو ىذا الشيخ الكبير؟ 

بجواب، اإلنسان يدرك ىذا  أحد رُيحِ  مل والصحيح، من الذي يأتي أجمو أواًل؟ -مريضال-قيل ذلك في العميل  لو
 .ابت جازمباعتقاد ث

ذا كان األمر كذلك فإن ىذا يبعث في نفسو الطمأنينة، الحذر ال ينجي من القدر، لكن البد من فعل  ،وا 
ا كان اإلنسان حذرًا فإن ذلك ال يدفع عنو موبذل السبب الصحيح المشروع، ولكن مي ،يالبد من التوق األسباب،
 وتعالى.تبارك -قدر اهلل 

يرى الماء تحت األرض، يعرف مواطن  :يرى الماء وىو في اليواء، يعني -الطائر المعروف- إن اليدىد :قالي
وىو ترجمان القرآن: ىذا اليدىد يرى الماء وىو يطير في اليواء،  -رضي اهلل عنيما-فقيل البن عباس الماء، 

 فكيف يأخذه الصبي بالفخ؟
إن القدر إذا جاء حال دون ": -رضي اهلل عنيما-، فقال ابن عباس ة في فخ ويصيدهيضع لو حب :يعني

 .(1)"البصر
فالمقصود ىو أن العبد يثق بتدبير اهلل، وأن اآلجال بيده، فال تذىب نفسو حسرات قمقًا عمى مستقبمو، يترقب، 

ذا أصابو المرض جزع، وأصابو اليمع، وساءت ظنونو بربو   تبارك وتعالى.-ويخاف من الموت، وا 
ن ىذا إ :ألطباء قاطبةا قاللو ، المرض ال عالقة لو باألجل أبداً  م اليقين أنن من عمم تمك الحقيقة َعِمَم ِعملك

 أصح الناس فمن يؤخر ذلك أجمو لحظة.
 ،، لم يتقدم أجمو ثانية واحدةبفيو أخطر العمل واألمراض واألوصان ىذا قد اجتمعت إ :ولو قال األطباء قاطبة

 لو اجتمعت أمراض الدنيا لن يتقدم األجل، ىو نفس األجل.
وال حقيقة لو لم يتغير من األجل  ،النتائج رائعة، والمرض قد زال :عاد األطباء الدراسة والفحص، وقالواأ لو
الناس، وأنشط الناس، وأقوى الناس  لو كان أصح ،إلنسان ويسر، لكن الحقيقة أن األجل ىو األجل، يفرح ايءش
 جاء األجل برك في مكانو. إذا

يجعل اإلنسان في راحة من تمك و ، ي يقربنا إلى اهلل والدار اآلخرةفيذا يجعمنا نعمل العمل الطيب المثمر الذ
اهلل مقادير الخمق قبل أن يخمق السموات واألرض  قدر ،ىذا الكون بعممو وحكمتور ألنيا بيد مدب ؛الناحية

                                 
(، ٕٖ٘ٛٔ(، رقم: )ٖٖٙ/ٙ(، وابن أبي شيبة )ٕٖٙ٘(، رقم: )ٓٗٗ/ٕ)أخرجو الحاكم في المستدرك عمى الصحيحين  (ٔ)

 (.ٕٚٗ(، رقم: )ٖٓٗ/ٔوالبييقي في شعب اإليمان )
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 اء.بخمسين ألف سنة، وكان عرشو عمى الم
أربعة بطن أمو إذا استتم  ىو فيو بعث الممك إلى الجنين حينما يُ  -المصدوق حديث الصادق- وفي الحديث

وىو في بطن  ،. أربع كممات(1)((ويؤمر بأربع كممات: بكتب رزقو، وأجمو، وعممو، وشقي أو سعيد)) :أشير
 .أمو

يما يجري ىنا وىناك مما فيو ف ولذلك انظروا، رغ منومقسوم، قد فُ وىو ، أكثر ما يقمق الناس عميو والرزق األجل
 :ئع التي يعرفيا الصغير والكبيرأعطيكم أمثمة مما وقع في ناحيتنا من الوقا، و عبرة
ذا بو صحيح لم يُ  سقط في البئر، فتداعى الناس وصاح الصائح، فاجتمعوا، رجل ىذا مس فأخرجوه من البئر، وا 

انب البئر، فخرج، فأخذوه إلى مجمسيم، وسقوه لبنًا، ثم قالوا: يا بسوء، سقط مباشرة عمى الماء، لم تصبو جو 
  .فالن، ما الذي جرى لك؟

  .كيف وقعت افقال: تعالوا حتى ترو 
، فما وصل فسقط ثانية حقيقة، فأصابتو جوانب البئر ،فرجعوا عند البئر وجعل يحكي ليم ما جرى، فزلت قدمو

 .إلى قعرىا إال وقد مات
  في الرزق شربة لبن، ىذه وقعت في ناحيتنا، ومعروفة.  باألجل شيء بسيط، وباقٍ  باقٍ 

كان في حاٍل من  ، لما كان في مقتبل العمر صغيراً وىذا آخر توفي قبل سنوات قد ُعّمر حتى قارب الثمانين
خرجوا من القرية فأراد أخوه األكبر ومعو رجل آخر أن ينفسو،  تخرجأن عمى اليمكة، ينتظرون  أوشكالمرض قد 
، فقال أبوه وىو شيٌخ كبير: إن أخاك قد أشفى عمى اليمكة كما ترى، وقد تخرج روحو ىذه الميمة، أو لالحتطاب

 من صبيحتيا، وليس بي طاقة أن أحفر لو قبرًا، فاحفر قبره ثم اذىب.
 صابوا ىذا الكبيراع الطرق، فرموا ناحيتيم فأا خرج مع صاحبو تمقاىم بعض قطفحفر لو القبر وخرج، ولم

 الذي خرج ليحتطب. القوي الصحيح
، وعاش ذلك الصغير أكثر من ونفس ، ووضع في القبروجيء بيذا االبن الكبير ،وأخذوا ما معيم من زاٍد وراحمة

 في، وما توفي إال قبل سنوات، قارب الثمانين.سبعين سنة، برئ من المرض، وشُ 
}َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ  ،ونفس المكانفن في وىذا الذي حفر قبره ىو الذي دُ 

 .[ٖٗ]لقمان:  َأْرٍض َتُموُت{
، "تييئة" :وىو طريق مسموك لمجميع، ولذلك قمت، يدري اإلنسان متى يقال لو: ارحل ، الفيذه أمور مفروغ منيا

وىة الشاقة، ن نفوسيم لتحمل األمور المكر بعباده أن يوط -وتعالىتبارك -اهلل تييئة لمنفوس، وذلك من رحمة 
}ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة ، والضعيف والغني، والفقير، والقوي يجري عمى الصغير، والكبير، فيقول ليم: ىذا طريق

                                 
(، رقم: ٖ٘ٔ/ٜ[ )ٔٚٔ]الصافات:  }َوَلَقْد َسَبَقْت َكِمَمُتَنا ِلِعَباِدَنا الُمْرَسِميَن{أخرجو البخاري، كتاب التوحيد، باب قولو تعالى:  (ٔ)
(، ٖٕٙٓ/ٗكتاب القدر، باب كيفية خمق اآلدمي في بطن أمو وكتابة رزقو وأجمو وعممو وشقاوتو وسعادتو )(، ومسمم، ٗ٘ٗٚ)

 (.ٖٕٗٙرقم: )
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 أحد. دونفيذا ليس ألحد  ،[٘ٛٔ]آل عمران:  اْلَمْوِت{
 نا فال شماتة في الموت.ومن ى

}ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة يزىد في ىذه الحياة الدنيا أن العبد فينبغي عمى رف ىذا المصير إذا عُ  -األحبةأييا -يذا لو 
و، أحبب ما شئت فإنك مفارقو، واعمل ما شئت فإنك مالقي ،يذه الحياة ليست غايةف ،[٘ٛٔ]آل عمران:  اْلَمْوِت{

 دان.وُكن كما شئت فكما تدين ت
 }َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة ُيْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما: -تبارك وتعالى-لك قال اهلل ذول ،امياأيقصيرة ميما طالت ىذه الحياة 

 .[٘٘]الروم:  {َلِبُثوا َغْيَر َساَعةٍ 
ن طالت-ما مضى من أيامو إلى الحياة طويمة، يحمفون أنيم ما بقوا غير ساعة، ولو نظر اإلنسان   يشعر -وا 

مفارقو،  أيام الصبا، أيام الشباب مضت كأنيا ليمة واحدة، ثم بعد ذلك بدأ الشيب يغزوه ويكسو ،كأنيا كاألحالم
 .(1) مي، فسقطالشباب إال بشيء كان في كُ  يتُ : ما شبّ -رحمو اهلل-قال اإلمام أحمد وقد 

وأوالد، ومراكب، ة، ومال ، تجري جري السحاب، والعاقل ال يغتر ميما أوتي من نشاط، وصحة، وقو األيام ترحل
}َحتَّى ُزْرُتُم خرى، سينتقل إلى البرزخ، والبرزخ عبارة عن زيارة سينتقل إلى دار أ قريب اال يغتر؛ ألنو عم ،وزروع

الذين ماتوا من كوالزائر ما يستقر، قد تكون ىذه الزيارة ألف سنة، قد تكون آالف السنين  ،[ٕ]التكاثر:  اْلَمَقاِبَر{
 .}َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر{إلى اليوم، المدة زيارة  -م عميو السال -زمن نوح 

ذا أردت أن تعرف ىذا في الحياة الدنيا  ضرب اهلل عمى  ،يؤالء أصحاب الكيف بقوا تمك المدة الطويمةفوا 
 .[ٜٔ]الكيف:  }َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم{أسماعيم ثالثمائة وتسع سنوات، فمما قاموا قالوا: 

}َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَمى َقْرَيٍة َوِىَي َخاِوَيٌة َعَمى ُعُروِشَيا َقاَل َأنَّى ُيْحِيي َىِذِه المَُّو َبْعَد قال اهلل عنو:  وذاك الذي
   :[ٜٕ٘]البقرة:  ٍم{َمْوِتَيا َفَأَماَتُو المَُّو ِماَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُو َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيوْ 

أو بعض يوم  ،ىل أكمل يومًا كامالً  أحياه اهلل في آخر النيار، فشكثم  ،إنو وقع لو ذلك في أول النيار :يقال
 .!، مائة سنةَلِبْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم{}

 .[ٜٔ]الكيف:  }َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم{ وأولئك ثالثمائة وتسع سنوات، النتيجة واحدة
ذا كانت قصيرة فيي حريّ  ييفميما طالت  فالدنيا العبد بيا، فيؤدي حق اهلل، ويؤدي حقوق  ة بأال يغترقصيرة، وا 

  العباد، ويعاشر الناس عشرة يرضاىا لنفسو.
ل بو، بكالمو، ومخاطبتو، ومعاممتو، وأداء الحقوق عامَ يؤتى إليو، يعامميم بما يحب أن يُ بما يحب أن  يأتي الناَس 

ىي معبر، ثم بعد ذلك  ،ال واألجراءان، المعارف، العم، األوالد، الجير الوالدينلذوي الحقوق من األىل، القرابات، 
نََّما ُتَوفَّْونَ  ،الجزاء يكون ىناك في دار القرار، في الدار الباقية التي أنعاميا ال تزول وال تحول ُأُجوَرُكْم َيْوَم  }َواِ 

 ،{ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكمْ } ،الجزاء ىناك أقوى صيغة من صيغ الحصر "إنما"ثاني جاء ب ،[٘ٛٔ]آل عمران:  اْلِقَياَمِة{
 .كاممة يوم القيامة ال حذف :يعني

                                 
 .(ٖ٘ٓ/ٔٔسير أعالم النبالء ) (ٔ)
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بعض الناس قد يذىب حقو في الدنيا، ولكن الجزاء ىو في اآلخرة، بعض الناس ال يرى نتائج العمل في الدنيا، 
 -تبارك وتعالى-ألن مكان التوفية في اآلخرة، وىذا يبعث اإلنسان عمى إرادة ما عند اهلل  ؛وذلك ليس بمستغرب

 والدار اآلخرة.
فيقول: ما  ،فاوة اآلخرين، وتقدير اآلخرين، وتقديم اآلخرين، وحينأن ال يطمب في عممو الصالح شكر اآلخر 

 روا ما عممت.وا بذلي، ما عرفوا جيودي، لم يقدعرفوا قدري، ما عرف
: -عز وجل-، الكريم، كما قال اهلل ار، العميم، الحكيم، الغنيالقي ليس ىذا ىو المطموب، أنت تعمل هلل الواحد

 .[ٕٕٚ]البقرة:  ْنُفِسُكْم{}َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِلَ 
ن عممت فمنفسك، دعوت إلى اهلل فيو لنفسك  ،نفسك، ليس ليملتقدم  }َوَما تُْنِفُقوَن ِإالَّ إن تصدقت فمنفسك، وا 

ما شأنكم باآلخرين؟ تقول: ما قدروني، ما عرفوا جيودي، ما عرفوا بذلي،  ،[ٕٕٚ]البقرة:  اْبِتَغاَء َوْجِو المَِّو{
 .يجحدوني، تنكروا ل

 {}َوَما ُتْنِفُقوَن ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو المَِّو َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم اَل ُتْظَمُمونَ  ؟أنت تعمل ليم أو تعمل هلل
 .[ٕٕٚ]البقرة: 

ن التي تفيد بمِ بقت "خير" نكرة في سياق النفي، وس {}َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيرٍ بأقوى صيغة من صيغ الحصر 
 .التنصيص في العموم

 َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرِّا َيَرُه{ *}َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُه  ،ال يضيع عنده شيء، يجازي بمثاقيل الذر
 .[ٛ، ٚ]الزلزلة: 

األجور الكاممة تحصل في اآلخرة، نعم في الدنيا قد يحصل لإلنسان بسبب إحسانو من انشراح الصدر، وكذلك 
معّجل في نسأ لإلنسان في أجمو، ىذا جزاء يُ فالمال، صمة الرحم تكون سببًا لنماء  االزكاة والصدقة تكون سببً 
 الدنيا، ولكنو غير كامل.

ويرتاح اإلنسان، ما يقول: أنا أحسنت إلى ىؤالء، أحسنت إلى  ،دعمى التجر الجزاء الكامل ىناك، فيذا يبعثنا 
 .ر لي وأساءلك جحد اإلحسان، وتنكثم بعد ذ ،فالن، أحسنت إلى فالنة
ي ي شيء، وال ل: ما منّ -ما فر الناسعدبالتتار واجو الذي عمى كثرة ما بذل وىو -كان شيخ اإلسالم يقول 

 .(1)ىكد  ى وابن المُ كد  شيء، أنا المُ 
ىذه لو قاليا كل واحد كان أراح واستراح، "ما مّني شيء، وال لي شيء" ما يقول: ىذه جيودي، ىذه مكتسباتي، 

، -عز وجل-ىذه بينك وبين اهلل ، نا الذي فعمت، وأنا الذي فعمتىذه إمكاناتي، ىذا عممي، أنا الذي فعمت، وأ
 جاللو. جل-وأنت عبد، كمنا عبيد هلل 

 ر لو الناس، يستمر في اإلحسان ولو جحده أقرب الناس إليو، ما تنقطع. العمل ولو تنك فيستمر اإلنسان في
 أبو بكر أحب الناس ،-رضي اهلل عنيا-رة، زوجتو عائشة تيمة قذ -صمى اهلل عميو وسمم-النبي يم عرض ات  

                                 
 (.ٖٗٔ/ٔالمستدرك عمى مجموع الفتاوى ) (ٔ)
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أبو  -صمى اهلل عميو وسمم-وزنيا، خير الناس بعد رسول اهلل وُوزن باألمة ف -صمى اهلل عميو وسمم-إلى النبي 
إليو يتيم عرضيا، ويبقى  -صمى اهلل عميو وسمم-عائشة، عائشة أحب زوجات النبي  ابنتويم عرضو، ت  ابكر 
 .ةفي شد ،كثر من شير ال ينزل عميو الوحيمدة أ

قريب وفقير، وكان  -رضي اهلل عنو-الة أبي بكر الصديق سطح، أمو بنت خمِ  تيم بيذه التيمةيَ  أحد ىؤالء الذي
أن ال ينفق عميو بعدما  -رضي اهلل عنو-مو، فحمف أبو بكر بأبو بكر ىو الذي ينفق عميو، ثم تأتي التيمة من قِ 

 ؟-عز وجل-كانت تبكي الميل والنيار، فماذا قال اهلل  ،-رضي اهلل عنيا-نزل الوحي في براءة عائشة 
ِبيِل }َواَل َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَياِجِريَن ِفي سَ ىذه التربية القرآنية: 

  .(1) [ٕٕ]النور:  {ُكْم َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيمٌ َأْن َيْغِفَر المَُّو لَ  المَِّو َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّونَ 
 أبو بكر حمف، قال: واهلل ال أنفق عمى مسطح. ،ال يحمف :"األلّية" ىي الحمف، يعني {}َواَل َيْأَتلِ 

َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى }الغنى،  {َوالسََّعةِ }أصحاب المراتب العالية،  :يعني {}َواَل َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكمْ قال: 
العفو ىو  {َوْلَيْعُفوا} -اهلل عنو رضي-مسطح كان من المياجرين  {المَّوِ  َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَياِجِريَن ِفي َسِبيلِ 

ال تقف عند اإلساءة وتقول: أنا ما  :من صفحة العنق، يعني {َوْلَيْصَفُحوا}ما يبقى أثر في النفس،  :المحو، يعني
 راك أخطأت في حقي.لكن تُ  ،في نفسي شيء عميك

وىذا   {َوْلَيْصَفُحوا}ىا عمى لسانك، وال تعاتب، وال تقف، أعرض عن اإلساءة تمامًا، ال تجر  ،ًئال لو شيال، ال تق
 .{ُكمْ َيْغِفَر المَُّو لَ َأاَل ُتِحبُّوَن َأْن }ثم قال:  {َوْلَيْصَفُحوا} أمر، الالم لألمر
 بمغفرة اهلل لو. صفح اهلل، والذي يغفر لمناس حريب العمل، فالذي يصفح عن الناس حريالجزاء من جنس 

نََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم  ،-جّل جاللو وتقّدست أسماؤه-ب الجزاء من اهلل مى ترقع: ىذا يبعث العبد فأقول }َواِ 
عممك ما  الجزاء ىناك، وأخفِ  ،في الدنيا ًئاوفعمت وما رأيت شي ل: أنا أحسنتتقال  .[٘ٛٔعمران: ]آل اْلِقَياَمِة{ 
  استطعت.

 .(2)((تى ال تعمم شمالو ما تنفق يمينوتصّدق بصدقة فأخفاىا ح ورجل)) :سبعة الذين يظميم اهلل في ظمومن الو 
نك أنفقت وأحسنت إلى فالن، أو أو تعريضًا أ ،نفسو، فال داعي لمحديث صراحة نعمن شدة اإلخفاء يخفييا 

 أو غير ذلك. ،عمرت مسجدًا، أو أطعمت مسكيناً 
نََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز{ نسأل اهلل أن  [٘ٛٔ]آل عمران:  }َواِ 

ياكم ووالدي خواننا المسممين منيم.يجعمنا وا   نا وا 
حزح، ز الشيء الثقيل، الشيء الخفيف ما يُ كممة "ُزحزح" تدل عمى نقل ثقيل، زحزحة  {رِ َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّا} قولو:

                                 
(، ومسمم، كتاب التوبة، باب ٕٔٙٙ) (، رقم:ٖٚٔ/ٖا، )أخرجو البخاري، كتاب الشيادات، باب تعديل النساء بعضين بعضً  (ٔ)

 (.ٕٓٚٚ(، رقم: )ٜٕٕٔ/ٗفي حديث اإلفك وقبول توبة القاذف )
(، ومسمم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء ٖٕٗٔ) رقم: (،ٔٔٔ/ٕأخرجو البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين ) (ٕ)

 (.ٖٔٓٔ(، رقم: )٘ٔٚ/ٕالصدقة )
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 لكن الثقيل ىو الذي يزحزح، كأن النار فييا جاذبية شديدة، وىي تقول: ىل من مزيد؟ ىل من مزيد؟ 
أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: )): -صمى اهلل عميو وسمم-وىؤالء الخمق يتيافتون فييا، ويقال آلدم 

 .(1)((من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حمميا...
، لكن ءشيالدنيا ميما أصابو فيو ال ، اإلنسان في الرعب، والخوف، ىذا الخوف األكبريمع، و لمن شدة الفزع، وا

}َفَيْوَمِئٍذ اَل ُيَعذُِّب بال انتياء،  ،ميار سنة، وال بمميارات السنينال يقاس بم ،أبدي سرمدي عذاب النار لمكفار عذاب
 .[ٕٙ، ٕ٘]الفجر:  َعَذاَبُو َأَحٌد * َواَل ُيوِثُق َوثَاَقُو َأَحٌد{

}ُمَقرَِّنيَن رباط، سالسل، قيود، وحديد، في الرقاب، في األيدي، في األرجل، وليس وحده، يربط مع آخرين  وفي
 .[ٓ٘، ٜٗ]إبراىيم:  ِفي اْْلَْصَفاِد * َسرَاِبيُمُيْم ِمْن َقِطرَاٍن َوَتْغَشى ُوُجوَىُيُم النَّاُر{

دخل أُ  ،[٘ٛٔ]آل عمران:  َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز{}َفَمْن ُزْحِزَح  ،فيذا ىو العذاب الحقيقي، الخسارة الكبرى
دخل الجنة قد نجا من النار، ولكن ىنا لبيان الجنة، كان يمكن أن يقال: "فمن أدخل الجنة فقد فاز" ألن الذي أُ 

والمكاسب، وكذلك دخول أن الفوز األكبر يحصل بيذه الزحزحة عن النار، فذلك ال شك أنو من أعظم الحظوظ 
 الجنة.

ياكم، وأن ينجينا من النار -عز وجل-يمفت األنظار إلى أىمية الزحزحة عن النار، فنسأل اهلل   ،أن يزحزحنا وا 
خواننا المسممين. ،وأن يدخمنا الجنة  ووالدينا وا 

ودخول الفوز الحقيقي، الفوز األكبر بالزحزحة عن النار  [٘ٛٔ]آل عمران:  }َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمتَاُع اْلُغُروِر{
ل ن الجامعة، أو يحصّ أو م ،ن اإلنسان ينجح، ويتخرج من المدرسةأليس الفوز الحقيقي ، ىذا الفوز ،الجنة

 .ويكسب في التجارات ،ل األموالالشيادات العميا، أو يحص
ىذا يكون  ،[ٜٔ]الحاقة:  ا َمْن ُأوِتَي ِكتَاَبُو ِبَيِميِنِو{}َفَأمَّ الفوز الكبير ىو في الزحزحة عن النار ودخول الجنة 

، ٜٔ]الحاقة: }َىاُؤُم اْقَرُءوا ِكتَاِبَيْو * ِإنِّي َظَنْنُت َأنِّي ُماَلٍق ِحَساِبَيْو{ فيذا ىو الذي يطير من الفرح، فيقول:  ،فائزاً 
 الدنيا ليذا.ألقى الجزاء، وكنت أعمل من زمان في سني أيقول: أنا عارف  ،[ٕٓ

 *ُقُطوُفَيا َداِنَيٌة  *ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة  *}َفُيَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة ي مالٍق حسابيو، الظن ىنا بمعنى العمم، عممت أن
بدون تنغيص، اإلنسان إذا أكل وجبة أحيانًا  [ٕٗ - ٕٔ]الحاقة:  ُكُموا َواْشَرُبوا َىِنيًئا ِبَما َأْسَمْفُتْم ِفي اْْلَيَّاِم اْلَخاِلَيِة{

 [ٕٗ]الحاقة: }ِبَما َأْسَمْفُتْم ِفي اْْلَيَّاِم اْلَخاِلَيِة{ ، بماذا؟ "ىنيئاً "يحصل لو من اآلثار والتنغيص ما ال يخفى، ىناك 
 .ذكر، عبادة، صيام، صالة، بر، صمة، إحسان بجميع صوره وأشكالو

َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكتَاِبَيْو *  }َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكتَاَبُو ِبِشَماِلِو َفَيُقوُل َياشمالو، فيقول: لكن ذاك اآلخر الذي أوتي كتابو ب
 - ٕ٘]الحاقة:  َلْيَتَيا َكاَنِت اْلَقاِضَيَة * َما َأْغَنى َعنِّي َماِلَيْو * َىَمَك َعنِّي ُسْمَطاِنَيْو{ َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبَيْو * َيا

                                 
(، رقم: ٓٔٔ/ٛ[ )ٔ]الحج: }ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم{ : -عز وجل-باب قولو اق، أخرجو البخاري، كتاب الرق (ٔ)
(، ٕٔٓ/ٔأخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ) :يقول اهلل آلدم :(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب قولوٖٓ٘ٙ)

 (.ٕٕٕرقم: )
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}ُثمَّ اْلَجِحيَم َصمُّوُه يوضع في العنق رباط والُغّل  ،[ٖٓ]الحاقة:  }ُخُذوُه َفُغمُّوُه{ :ثم يقال ،ال المال وال السمطان ،[ٜٕ
 . [ٕٖ، ٖٔ]الحاقة:  * ُثمَّ ِفي ِسْمِسَمٍة َذْرُعَيا َسْبُعوَن ِذرَاًعا َفاْسُمُكوُه{

 .(1)وتخرج من الناحية األخرى ،ن فيوقال ابن عباس: تدخل مِ  ك "فاسمكوه"ذراع الممَ ب :يقولبعضيم 
 - ٖٖ]الحاقة:  ا َحِميٌم{}ِإنَُّو َكاَن اَل ُيْؤِمُن ِبالمَِّو اْلَعِظيِم * َواَل َيُحضُّ َعَمى َطَعاِم اْلِمْسِكيِن * َفَمْيَس َلُو اْلَيْوَم َىاُىنَ 

ٖ٘].  
ُروَنُيْم{عن األقارب:  -عز وجل-كل ىؤالء بعيد، كما قال اهلل  ،ما فييا أحباء يرى قرابتو،  ،[ٔٔ]المعارج:  }ُيَبصَّ

يجمع ليم، ويكدح من أجميم،  الذين األوالد ،[ٔٔ]المعارج:  }َيَودُّ اْلُمْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِو{يعرفيم 
كل  ،[ٔٔ]المعارج:  ْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِو{}َيَودُّ اْلمُ : ويمممم ليم، ويفدييم بنفسو في الدنيا، ىنا

 ى لو أنيم كانوا فداءىؤالء يتمنكل  ،األخواتو ، واإلخوة، وجةنو ينجو، بل الز أمقون في النار في سبيل األوالد يُ 
 لو.

 ،[٘ٛٔ]آل عمران:  الدُّْنَيا ِإالَّ َمتَاُع اْلُغُروِر{}َوَما اْلَحَياُة الجنة بوالفوز  ،فالفوز الحقيقي ىو في النجاة من النار
 جاء بأقوى صيغة من صيغ الحصر في بيان حقيقة الدنيا.

منيا شربة  لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافراً ))إلى آخرىا ىذه الحياة الدنيا من أوليا 
 .صمى اهلل عميو وسمم-. ىذا كالم المعصوم (2)((ماء

األرض  منذ خمقيا اهلل إلى أن يرث اهلل من أوليا تلو كان افس عمييا الناس ويتيافتون عمييايتن التيىذه الدنيا 
ما سقى منيا كافرًا شربة  ،، جناح بعوضةاواحدً  ابعوضة، جناحً  وليس بعوضة جناحتساوي عند اهلل  ومن عمييا

 ماء.
 يا وقضيضيا.ولده: جاءتك الدنيا بقضّ ب لما خطب الخميفة ابنة سعيد لقيل لسعيد بن المسي
أن الدنيا لو كانت تساوي عند اهلل جناح بعوضة ما سقى منيا كافرًا  -صمى اهلل عميو وسمم-فقال: أخبر النبي 

 .قص لي من الجناح ىذا؟شربة ماء، فماذا عسى أن يُ 
في مقابل تزويج ىذا الرجل بصرف النظر عن حالو، وصالحو،  ى من جناح البعوضةعطَ ماذا عسى أن أُ 

 وتقواه؟ 
ُه اْسَتْغَنى{  بسببيا ىذه الدنيا التي يبطر اإلنسان ْنَساَن َلَيْطَغى * َأْن رََ يأخذ أحيانًا من  ،[ٚ، ٙ]العمق: }َكالَّ ِإنَّ اْلِْ

فييم حقيم، ويتنافس الناس في بناء الحالل والحرام، ويأخذ حقوق الناس، ويستعمل أجراء وال يعطييم وال يو 
 .واب، والبيائمألمالك، والمراكب، والزروع، والدور، والقصور، واالد  

، وييدأ، ويسكن من إذًا المؤمن يطمئن ،((يا تساوي عند اهلل جناح بعوضة...لو كانت الدن)) :الحقيقة الناصعة
عطوا، وآل فالن عطي، وآل فالن أُ تذىب نفسو حسرات، ويقول: فالن أُ  من الدنيا كثيرًا ال إن لم يعطَ أنو جية 

                                 
 (.ٜٛ٘/ٖٕتفسير الطبري ) (ٔ)
 .(ٕٖٕٓ(، رقم: )ٓٙ٘/ٗ، )-عز وجل-أخرجو الترمذي، باب ما جاء في ىوان الدنيا عمى اهلل  (ٕ)
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 ، ما تساوي عند اهلل جناح بعوضة.ًئاالدنيا ما تساوي عند اهلل شيف، ًئاعطيت شيعطوا، وأنا ما أُ أُ 
تذىب نفسو حسرات بسبب ىذه الخسارة، تراىا ما تساوي عند  ربماوكذلك ما فاتو منيا، يخسر اإلنسان أحيانًا، ف

 .اهلل جناح بعوضة
نما الغاية ىي اآلخرة، ىي العمل  وكذلك ال تكون الدنيا ىي أكبر ىمنا، وال مبمغ عممنا، فال تكون ىي الغاية، وا 

 عز وجل.-بطاعة اهلل 
، كميم ذىبوا، أين دورىم؟ وأين أمالكيم؟ عطَ ومن لم يُ  ،عطي كثيرًا من الدنيامن قبمنا، من أُ انظروا إلى القرون 

 وأين زروعيم؟ وأين قصورىم؟ كل ىذا قد ذىب، ما الذي بقي؟ 
ال يبقى إال ما  ،تعبر عمى الغني والفقير، والصغير والكبير، والصحيح والعميل الدنياالذي بقي ىو األعمال، ف

 قدمو اإلنسان لحياتو الحقيقية.
نجعل ذلك ىو الغاية، ونتنافس فييا، فيكون ذلك سببًا ف ،نيا كثيرًا، وال نتيافت عميياق بيذه الدال نثفيذا يجعمنا 

 لنسيان الدار اآلخرة.
يغّر ببيرجو من ال بصر لو وال  [٘ٛٔ]آل عمران:  }َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمتَاُع اْلُغُروِر{ ،ىذه بعض المعاني

معرفة بحقائق األمور، ثم بعد ذلك ينكشف األمر عن سراب خادع كان يطارده ويالحقو، وحطام زائل كان 
 }َواْضِرْب َلُيْم َمَثَل اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَماٍء َأْنَزْلَناُه ِمَن السََّماِء َفاْخَتَمَط ِبوِ  :ويتعب في جمعو، ثم بعد ذلك ،عوجمي

َياُح َوَكاَن المَُّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا{  .[٘ٗ]الكيف:  َنَباُت اْْلَْرِض َفَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرِّ
اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخْيٌر أَ  سبحان  ،[ٙٗ]الكيف:  َماًل{}اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ

 ىي الباقيات الصالحات. اهلل، والحمد هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكبر، واألعمال الصالحة عموماً 
وأنتم أعرف، ترون الربيع  ،عائدتو وأجره عند اهلل، أما ىذه الحياة فكما ترون لم  ؤ ل عميو ويعو  فيذا ىو الذي يُ 

و ذلك، يفرح بيا الناس مدة شير أو تزيد أو تنقص، ويطربون ليذا، يخرج، ترون ىذه الروضات، والفياض، ونح
ر لونو، ييبس، ثم يكون ىشيمًا ثم بعد ذلك يبدأ يتحّول يتغي ،وتأخذ األرض زينتيا، ويخرجون إلى ذلك يتنزىون

  تذروه الرياح كأنو لم يكن.
 .ىذه ىي الحقيقة، مثل ىذا تماماً  ن حطام الدنيا ىوىذا مشيد يتكرر نراه دائمًا، فيذا الذي نتسابق عميو م

ياكم عمى ذكره، وشكره، وحسن عبادتو. -عز وجل-فأسأل اهلل   أن يعيننا وا 
منا ا، وجالء ىمومنا، الميم ذكرنا منو ما نسينا، وعمالميم اجعل القرآن ربيع قموبنا، ونور صدورنا، وذىاب أحزانن

 ا.يار عمى الوجو الذي يرضيك عنالن منو ما جيمنا، وارزقنا تالوتو آناء الميل وأطراف
يإلخواننا المسممين، وأن يتقبل منا، و أن يغفر لي ولكم، ولوالدين -عز وجل-أسأل اهلل  اكم ي ومنكم، وأن يعيننا وا 

 عمى ذكره وشكره.
ياكم بركتو، وعائدتو، وثوابو -عز وجل-نسأل اهلل  وصمى اهلل عمى  ،واهلل أعمم ،إنو سميع مجيب ،أن ال يحرمنا وا 

 آلو وصحبو.و  ،نا محمدنبي


