
  �سم هللا الرمحن الرحمي

  والصالة والسالم �ىل س�يد املرسلني و&امت النب!ني س�يد� محمد �ليه ٔ�فضل الصالة وال�سلمي

  ق-ل ٔ�ن حتاس�بوا

، هذا Kقرتان شلك Cٕالميان Cليوم اHٓخر  إالميان BC اقرتن يف كثري من �ٓي القر�ٓن الكرمي  و6�ٔاديث الرسول املصطفى
فال _اكد يذ[ر إالميان BC ٕاال وي�-ادر ٕاىل اZهن م-ارشة إالميان Cليوم اHٓخر مما جيعل الفرد يعتقد بSٔن مهنام و6دة مPسكة، 

مفا هو مقhىض . إالميان ب6ٔSدهام ال يمت ٕاال Cٕالميان Cلثاين، فال cس�تقمي إالميان BC ٕاال Cٕالميان Cليوم HCٓخر والعكس حصيح

  mn اس�تحق بSٔن _كون رديفا لٕالميان BC؟إالميان Cليوم اHٓخر اZي من �ٔ 

 o6داث اليت تقع يف تHٔن، بل ما تفرد به هو تصور اtدHٔيق اC اة ٔ�خرى بعد املامت ل!س مما تفرد به إالسالم عنyوجود ح
�ت احملرفة اليت تعتقد بوجود حyاة بعد املوت _رى t|ا|ار ٕامنا يه �مك� لهذ ٔ�تباعهاا|ار، ف-عض ا oه احلياة، مفثال ٔ�ن ت

�ت اHٔخرى تؤمن t|كذ� غنيا وذا سلطة بعد املامت، وبعض ا Pيكون ح�من اكن يف هذه ا|نيا غنيا وذا سلطة فس
. �شرتط |خول اجلنة Kقhناع بفكرة ا�لص ٔ�و KنPء جل�س وعرق &اص من دونه من ال�رشبوجود اجلنة والنار �ري ٔ�هنا 

ل!س جمرد �Kرتاف بوجود حyاة بعد املوت، وال حىت Kعتقاد بوجود اجلنة والنار ومتين دخول  ٕاذن إالميان Cليوم اHٓخر

ر اجلنة والسالمة من النار §رد KنPء |_ن معني ٔ�و طائفة معينة، إالميان Cليوم اHٓخر املالزم لٕالميان BC £ دال¢ ٔ�معق ؤ� 
، فyا �رى ما يه هاته ا|ال¢ وما هو اHٔ ر اZي ي�-غي ٔ�ن يرتكه إالميان Cليوم م-ارش �ىل حyاة الفرد يف ا|نيا ق-ل اHٓخرة

 اHٓخر يف نفس املؤمن؟

ن̄كَ : "يقول هللا س�بªانه وتعاىل
°
َىل  لََتْدُعوُمهْ  َوا

°
اٍط  ا تَِقميٍ  ِرصَ ْ�س ن̄ () م·

°
_نَ  َوا ِZُ̄ونَ  َال  اºِٓخَرةِ  يُْؤِمHْCِ  ِاِط  َعن َ هذه ، "لَنَاِكُبونَ  الّرصِ

اHٓية مفhاحyة لفهم العالقة املوجودة بني إالميان BC وإالميان Cليوم اHٓخر، ٕاذ ربط هللا س�بªانه وتعاىل يف هاته اHٓية الكرمية 
، ف-حسب تعبري اHٓية اZ_ن ال يؤمºون HCٓخرة ٕاهنم وحP س�يحيدون عن بني إالميان HCٓخرة والزتام الرصاط املس�تقمي

علت إالميان HCٓخرة س�-ا لعدم احلياد عن الطريق املس�تقمي، وهكذا ٔ�صبح املغزى اHٔسايس لٕالميان الرصاط املس�تقمي، جف
ولكن [يف ميكن لٕالميان بSٔمر غييب س�يقع . Cليوم اHٓخر هو ضامن وحفظ صاح-ه عن ٔ�ن �زل قدمه عن الرصاط املس�تقمي

ٔ�خرى ما هو التصور اZهين وKعتقاد القليب عن يوم بعد موت إالÉسان ٔ�ن يؤ ر �ىل معm وسلوكه يف ا|نيا، ٔ�و بصيغة 
القyامة اÏÐان حيمالن صاحهبام �ىل الزتام الرصاط املس�تقمي وبغياهبام فٕان املرء حP معرض Hٔن �زل خطاه وحتيد عن الطريق 

  املس�تقمي اZي ارتضاه هللا لعباده؟

بعبارة نقلها لنا الرواة عن اخلليفة الثاين معر  الفرد، س�س�تÉٔSس  بغرض حماو¢ فهم العالقة القامئة بني إالميان HCٓخرة وسلوك

6اس�بوا ٔ�نفسمك : "خر فقال لناحىت Éس�تعد ٔ�حسن اس�تعداد Ðليوم اØ ٓHن اخلطاب ريض هللا عنه قدÕا يف شلك نصيªة لنا 
 بعمق فهمه لرسا¢ الوÜ، قد متزي ،وكام اش�هتر عنه ،، فعمر Øن اخلطاب"ق-ل ٔ�ن حتاس�بوا وزنوا ٔ�عاملمك ق-ل ٔ�ن توزن �ليمك

لÝٔ ر اZي ي�-غي وقد صدقه القر�ٓن يف �دة مواقف، وما النصيªة اليت قدÕا ٕالخوته املؤمºني ٕاال �بعة من هذا الفهم العميق 
ٔ�ن يظهر فyنا مبوجب اعتقاد� بوجود اليوم اHٓخر، مفا هو حفوى الرسا¢ اليت ٔ�راد س�يد� معر ٔ�ن يبلغها لنا من &الل 

  ه؟نصيحت



يوم احلساب هو البعد اZي فهمه معر Øن اخلطاب عن اHٓخرة، مفوقف احلساب ٔ�مام هنا مربط الفرس، " ق-ل ٔ�ن حتاس�بوا" 
 يقفه لك فرد مºا cشلك اÐلب واملغزى من إالميان Cليوم اHٓخر، وهو اجلوهر اZي بهوف رب العزة nل يف �اله اZي س

�تt|دة املسمل عن �ريها من اyكون من . متتاز عقyف mيوم احلساب حمطة فاص� يف مصري لك فرد، فٕاما ٔ�ن يق-ل مع
من ٔ�حصاب اجلنة اليت فهيا من النعم ما ال �ني رٔ�ت وال ٔ�ذن مسعت وال خطر �ىل قلب �رش، نعå رسمدt دون  ،السعداء

BC من ٔ�هل الشقاء التعساء اخلا|_ن يف �ذاب êمن املهني املقمي، وبèس رفض معm فyكون والعياذ انقطاع، وٕاما ٔ�ن _ُ 
نقف مع ٔ�نفس�نا وقفات بني احلني وهاهو ذا س�يد� معر يدعو� وينصحنا بSٔن Éس�شعر عظم املوقف وخطورته بSٔن . املصري

وم احلساب، فºدرك مواطن إالحسان واHٓخر فºقوم Cس�تعراض ٔ�عاملنا الصاحل مهنا و�ري الصاحل، وحناسب ٔ�نفس�نا وëٔننا يف ي
ف�رشك هللا �ىل توفyقه وÉسSٔ£ احلفظ فå بقي، وندرك ٔ�يضا مواطن اخللل والتقصري ف�سعى ٕاىل ٕاصالîا والتوبة مهنا ما دام 

  .يف العمر فسªة

يف مدى ٔ� رها يف ما ٔ�روعها من مقو¢ وما ٔ�معقه من مفهوم، روعهتا يف �ساطهتا واخhصارها، ٔ�ما معقها " ق-ل ٔ�ن حتاس�بوا"
حyاة من يعتنق مغزاها، ٔ�ن حتاسب نفسك ؤ�نت هنا يف ا|نيا حر طليق، Cٕماكنك ٔ�ن تطيع وCٕماكنك ٔ�ن تعيص، ومع ذ� 

، ولن تقف وتوقف ٔ�عام� ٔ�مامك فhعرضها Ðلوزن واحلساب، لن تقدر �ىل فعل هذا ٕاال ٕان كنت ذا بصرية �فذة وٕارادة حرة
ى احلياة فهام معيقا، وحىت تصل لفهم احلياة البد ؤ�ن �كون �القhك BC رب العاملني وثيقة تصري كذ� ٕاال ٕاذا فهمت مغز 

مhينة م-نية �ىل ٕاميان به راخس، وهكذا جند ٔ�ن إالميان BC ٔ�ساس Kس�تعداد Ðلقاء به، وحىت Éس�تعد Ðلقاء به �لينا ٔ�ن ننظر 

 �نا ق-ل ٔ�ن ُحناَسب، مفن اكن يؤمن BC س�يؤمن حC Pليوم اHٓخر، ٕاىل ٔ�عاملنا اليت نقدÕا بني يديه وذ� بSٔن حناسب ٔ�نفس

  .ومن �ٓمن Cليوم اHٓخر س�يعد £ العدة

ل!س بعمل هني �س�يط، ول!س جمرد حرص ٔ�و جرد لÝٔعامل �شلك �رامكي ووضع الن�óyة يف اHٔ&ري، ٔ�ن حتاسب نفسك، 
ت معيار التقyمي، فعرفت ما ي�-غي فعm مما ال ي�-غي، بل هو ٔ�مسى من ذ� ؤ�معق، ٔ�ن حتاسب نفسك معناه ٔ�نك قد اس�توعب

و�لمت ما _ريض هللا مما cسخطه، فصار Cس�تطاعتك Kقرتاب قدر إالماكن من احلساب احلقyقي اZي س�متر به �دا يوم 
وسعنا يف القyامة، ول!س خيفى �ىل ذي لب ٔ�ن هذا اHٔمر ل!س Cلسهل ال!سري املنال، فهذا اHٔمر حيتاج مºا ٔ�ن نبذل لك 

يف �tٓت القر�ٓن الكرمي والس�نة النبوية املطهرة،  Øهثااس�yعاب اHٔوامر والنوايه اليت ٔ�رسلها لنا رب العزة عن طريق الرسول و 
، والشك ٔ�نه �ىل من ٔ�راد بلوغ اس�yعاC يتóاوز 6د الفهم السطحي Ðلمعاين ٕاىل الغوص يف املغزى واحلمكة من وراء ال�رشيع

، يدٔ�ب �ىل النظر وٕا�ادة النظر والتفكر العميق املس�متر يف املعيار اZي �ىل ٔ�ساسه _كون العمل صاحلا ٔ�م الهاته املرتبة ٔ�ن 

  .ٕاذن فهûي معلية تفا�لية مس�مترة ومس�تدامة

ٔ�ن حتاسب نفسك، من معانيه ٔ�يضا ٔ�ن حترص êدك و�ركزيك �ىل ذاتك، فهتمت مبا يعنيك وترتك ما ال يعنيك، فhكون بذ� 
فhحجب عنك اخللل احلقyقي الاكمن فyك  ،رت �البا &لف اHٓخر_نتمالحظة نفسك ومعرفة خ-اtها اليت �س� ٔ�قدر �ىل 

وتلهيك Cخhالالت اHٓخر_ن، فSٔن تعرف النقص الاكمن فyك يه ٔ�وىل مرا6ل ر�6 تقومي اZات، تo الر�6 اليت تزنع 
ثقل �ىل النفس ومحلها �ىل الشدائد والصعاب ويه اليت  النفس ال�رشية ٕاىل تفادهيا واس�-عادها قدر إالماكن ملا لها من

ٔ�لفت الر[ون ٕاىل ا|�ة والكسل، فSٔن تعرضها Ðلفحص وا�متحيص هذا ٔ�مر معناه ٔ�ن تعرض شهوات النفس ورغباهتا ٕاىل 
به، بل جتعلها  تغرتاملراق-ة، فال تدعها متيض الهثة وراء Øريق ز&ارف ا|نيا ونعميها الزائف، وال ٔ�ن ترت�ها �زهو بباطلها و 



مطوا�ة بني يدي &القها وCرهئا فال �ش�هتûي ٕاال ما 6�ٔل لها وال �رغب ٕاال فå _ريض رهبا وال تطمح ٕاال لنيل مرضاته، فhصفو 

  .من شوا�هبا وحتلق يف العلياء

مي ٔ�فضل ما ٔ�ن حتاسب نفسك، معناه ٔ�يضا ٔ�ن ال �كhفي Cحلد اHٔدىن ؤ�ن ال �رىض Cلنص!ب القليل، بل جتهتد و�كد لتقد
لك ما ح-اك هللا به من &ريات وØراكتك لتوظفها و�س�تغلها ٔ�حسن اس�تغالل، فSٔنت تدرك و متo، تدٔ�ب �ىل صقل مواهبك 

حقyقة ما ٔ�نت مقدم �ليه من عظم موقف احلساب، وكذا عظمي الثواب اZي �رجوه بعد احلساب، خفوفك من العتب 

نيل املزيد من عطائه اجلزيل، فSٔنت �سعى �دل املo حيفزك Ðلرغبة يف  يدفعك ٔ�ن جتهتد يف جتميل ما ُطِلب، ويقyنك يف

ظهر خلالقك يوم اÐلقاء به ٔ�نك مل �كhف Cٕتيان احلد اHٔدىن املق-ول من الصاحلات بل ٔ�ردت ٔ�ن �متزي عن سا�ر الطائعني لتُ 
هِ  ِلقَاء _َْرُجو َاكنَ  فََمن: "كرميةبعمل ختتص به لتث�ت صدق تعلقك به وصدق عزمك يف ابتغاء مرضاته، فكام تقول اHٓية ال ِّ  َرب

ِّهِ  ِبِعَباَدةِ  cُْرشِكْ  َوَال  َصاِلªاً  َمعَالً  فَلَْيْعَملْ  6َداً  َرب ��."  

ٔ�ن تؤمن Cليوم اHٓخر حقyقة إالميان دليm ٔ�ن حترص ٔ�شد احلرص �ىل ٔ�ن �كون nاهزا Ðلقاء مع رب العزة nل يف �اله يف 
يف حماس�بة نفسك وعرض ما تقوم به من ٔ�عامل �ىل املزيان، فhضع يوم احلساب، وحىت يتSٔىت � ذ� �ليك ٔ�ن جتهتد 

وحتجم  ،به تنوي القyامªانه وتعاىل، فhقدم ٕان �لمت ٔ�نه راض عام نصب عينك ق-ل ٔ�ن تقدم �ىل ٔ�ي يشء مرضاة هللا س�ب
ٕان اكن �ري ذ�، وال �كhفي بذ� بل �سعى لتقدمي ٔ�فضل ما تقدر �ليه من املربات والصاحلات، حىت تنال ٕان شاء هللا 

  .تقني�كون ٔ�هال لرمحته اليت قد خصها لعباده امل رضوانه و 

  ياماÐلهم ٔ�عنا �ىل صيام رمضان ٔ�حسن الص 

    

 


