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 مث ماذا؟الدنيا .. 
 ه22/01/0341

 د. انصر بن دمحم األمحد
 اخلطبة على اليوتيوب:رابط 

https://www.youtube.com/watch?v=DvkGNr5
TmUE 

 : اخلطبة األوىل
 .. إن احلمد هلل

ن حساب اآلخرة يف ضمَت اإلنسان يغَتِّ نظرتو إىل كل إ أما بعد: أيها ادلسلمون:
فحياتو على األرض إن ىي إال مرحلة قصَتة من رحلتو  ،ما يقع يف ىذه األرض

إنسان يؤمن ابآلخرة وحيسب حساهبا، مع آخر يعيش  الطويلة يف الكون. ال يلتقي
ىذا يرى ظاىرًا من  ،فلكل منهما ميزان ،ذلذه الدنيا وحدىا، وال ينتظر ما وراءىا

احلياة الدنيا، وذاك يدرك ما وراء الظاىر من روابط وسنن ونواميس شاملة للظاىر 
 والباطن، والغيب والشهادة، والدنيا واآلخرة، واحلياة وادلوت.

واإلعراض عن دار اخللود يورث يف ىذه الدنيا ىشاشًة يف ادلواقف والنوازل، وإيثاراً 
فمن كانت  ،للراحة والسالمة، ومالينًة لألعداء، وتنصُّاًل من ادلسؤوليات اجِلَسام

فضاًل عن أن  ،أتراه يبذل وقتو ومالو وقلمو يف سبيل هللا تعاىل ،الدنيا مهّو وشغلو
 .!؟يقدِّم مهجتو
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فلة عن اآلخرة، وضعف اليقُت أبحوال القيامة قد مشل القاصي والداين، والرّب والغ
فمستقل ومستكثر، وفتِّش نفسك  -إال ما شاء هللا  -والفاجر، والذكر واألنثى 

 !.؟ىل أنت سامل
 ،وزواجرىا اآلخرة، وعدم تذكُّر أىواذلالقد حذَّر السلف الصاحل من الغفلة عن 

من كانت اآلخرة مهّو جعل هللا " :قال  أن رسول هللا ملسو هيلع هللفعن أنس بن مالك هنع هللا يضر
غناه يف قلبو، ومجع لو مشلو، وأتتو الدنيا وىي راغمة. ومن كانت الدنيا مهّو جعل 

أخرجو  "هللا فقره بُت عينيو، وفرَّق عليو مشلو، ومل أيتو من الدنيا إال ما ُقدِّر لو
اجلنة أقرب إىل " :قالمسعود هنع هللا يضر أن رسول هللا ملسو هيلع هلل  وعن عبد هللا بن. الًتمذي

. فينبغي للمرء أن ال أخرجو البخاري "أحدكم من شراك نعلو، والنار مثل ذلك
يزىد يف قليل من اخلَت أن أيتيو، وال يف قليل من الشرِّ أن جيتنبو، فإنو ال يعلم 

وكان احلسن البصري يئة اليت يسخط عليو هبا. احلسنة اليت يرمحو هللا هبا، وال الس
 :رلانُت، ولو رأوكم لقالوا :لقد رأيُت رجااًل لو رأيتموىم لقلتم" :يقول رمحو هللا

ىؤالء ال خالق ذلم، ولو رأوا شراركم  :ىؤالء شياطُت، ولو رأوا خياركم لقالوا
 . "ىؤالء ال يؤمنون بيوم احلساب :لقالوا

ر يف عواقب الدنيا أخذ احلذر، ومن أيقن بطول الطريق من تفكَّ أيها ادلسلمون: 
أتىَّب للسفر. ما أعجب أمرك اي من يوقن أبمر مث ينساه، ويتحقق ضرر حال مث 
يغشاه، وختشى الناس وهللا أحق أن ختشاه. تغًتُّ بصحتك وتنسى دنوَّ السقم، 

 مل، لقد أراك مصرُع غَتك مصرَعك.وتفرح بعافيتك غافالً عن قرب األ
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 زلُ ـومل تدِر من أيِّ احملّلُت تن   يف تناُم العُُت وىي قريرٌة كو 
أال ترى أنو  مهة ادلؤمن متعلقة ابآلخرة، فكل ما يف الدنيا حيركو إىل ذكر اآلخرة،

رأيَت البَـزَّاز ينظر إىل الفرش وحيزر  :لو دخل أرابب الصنائع إىل دار معمورة
احليطان، واحلائك إىل النسيج ادلخيط. قيمتو، والنجار إىل السقف، والبنَّاء إىل 

وادلؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القرب، وإن رأى مؤدلًا ذكر العقاب، وإن مسع 
صواًت فظيعًا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس نيامًا ذكر ادلوتى يف القبور، وإن 

 .رأى لذَّة ذكر اجلنة، فهّمتو متعلقة دبا مَثَّ، وذلك يشغلو عن كل ما تَّ 
ال تتمُّ الرغبة يف اآلخرة إال ابلزىد يف الدنيا، وال " :ورحم هللا ابن القيم إذ يقول

ها ها وال بد، ودوامُ ا ورليئُ يستقيم الزىد يف الدنيا إال ابلنظر يف اآلخرة وإقباذلُ 
َواآلِخرَُة ) :َتات وادلسرَّات، كما قال هللا سبحانوها وشرف ما فيها من اخلوبقائُ 

ٌر َوأَبـْقَ  فهي خَتات كاملة دائمة، وىذه خياالت انقصة  (،71:  )األعلى (ىَخيـْ
 انتهى ... "منقطعة مضمحلة

إذ كانوا يف ريعان شباهبم على حظ كبَت من  نا،كم ىو موجع حقاً حال طائفة م
الزىد يف الدنيا واإلقبال على اآلخرة، والبذل واحلرص على أداء القرابت وأنواع 

إذا ىم ينكبُّون  ،، واشتعل الرأس شيباً، ودان الرحيلالتضحيات، مث دلا وىن العظم
على حطام الدنيا الزائل، ويتثاقلون عن تلك القرابت، ويغالبهم العجز 

أتُراك شلن  !لتَ زُ كلما صعد العمر نزلَت، وكلما جدَّ ادلوت ىَ   !واعجباً  !والكسل
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صلح كنت يف زمن الشباب أ  ؟تم بفتنة، وُقضيت عليو عند آخر عمره احملنةخُ 
 .منك يف زمن أايم ادلشيب

 ساعاتو بُت ذّل العجز والكسلِ  ! تقضَّى العمر وانصرمت واحسراته
 ا إىل ادلطلب األعلى على َمَهلِ سارو  م قد أخذوا دْرب النجاة وقد والقو 

شتغال على العزوف عن الدنيا واالإن نبينا دمحماً ملسو هيلع هلل كان يرّبِّ صحابتو الكرام مهنع هللا يضر 
دبنكيّب  أخذ رسول هللا ملسو هيلع هلل :قالفعن ابن عمر رضي هللا عنهما  ،بيوم ادلعاد

قال ابن  أخرجو البخاري.  "ُكْن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" :فقال
وىذا احلديث أصل يف قصر األمل يف الدنيا، وأن ادلؤمن ال " :رمحو هللا رجب

وطنًا ومسكنًا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها ينبغي لو أن يتخذ الدنيا 
كأنو على جناح سفر يُهيِّئ جهازه للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصااي األنبياء 

 ."وأتباعهم
وأشاح، مث  :اتقوا النار، قال" :قال رسول هللا ملسو هيلع هلل :قال وعن عديِّ بن حات هنع هللا يضر

اتقوا  :عرض وأشاح ثالاًث حىت ظننا أنو ينظر إليها، مث قالاتقوا النار، مث أ :قال
 ." أخرجو البخاري ومسلمفمن مل جيد فبكلمة طيبة ،النار ولو بشقِّ دترة
قها العاشقون، وىام هبا احملبون، كم ذلا من عاشق متأوه، عشِ ىذه ىي الدنيا: 

تبّدت يف و ، وعرضت يف فتنتها، ظهرت يف زينتها  ؟ومتّيم متحسر، وزلب متأمل
دع هبا أانس، وافتنت هبا فئام، ظنوا أهنا صادقة يف احلب، سللصة يف زلاسنها، فخُ 

تواقة للغرام، وفّيٌة لألحباب، انصحة لألصحاب، فتنافسوا يف كسب ، الشوق
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ودىا، واقتتلوا للظفر بقرهبا، فأردهتم صرعى، وتركتهم ىلكى، وذلك جزاء 
ب رلدىا مل يعتربوا إبخواهنم من العشاق ىا وطالوالعجب أن ُخطّاب ودّ ، احلمقى

فاردتوا يف أحضاهنا، وتسابقوا يف مل يتعظوا دبن خدعتهم من الندامى، القدامى، و 
 ،ميداهنا، وىي ال زالت تتفنن ذلم يف إبداء زينتها، وتتحبب ذلم ببعض مباىجها

حىت إذا أحكمت الزمام، غدرت وفجرت وفتكت وقتلت، كم ذلا من زلروم يتأمل، 
كم ذحبت من فارس على سلدة الًتس، وعروس على منصة   ؟مهضوم يتظلمو 

 .العرس؟
إذا وصلت فتبعات موبقة، وإذا فارقت ففجعات زلرقة، ليس لوصلها إهنا الدنيا: 

وزينة، فقال وذلو لعب . وصفها خالقها وموجدىا أبهنا دوام، وما من فراقها بد
َا احْلََياُة الدُّ )جل وعال:  َنُكْم َوَتَكاثـٌُر يف اْعَلُموا أَّنَّ نـَْيا َلِعٌب َوذَلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ

اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُو مُثَّ َيِهيُج فـَتَـرَاُه ُمْصَفرِّا مُثَّ َيُكوُن 
نـَْيا ِإالَّ  ُحطَاًما َويف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمنْ  اَّللَِّ َوِرْضَواٌن َوَما احْلََياُة الدُّ

وظل  وأمل كاذب غرور خادعإهنا لعب وضياع، ذلو وتفاخر،  .( َمَتاُع اْلُغُرورِ 
نـَْيا َكَماٍء أَنزَْلَناُه ِمْن السََّماِء )تعاىل: هللا قال  زائل. َواْضِرْب ذَلُْم َمَثَل احْلََياِة الدُّ

َباُت اأْلَْرِض َفَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الّراَِيُح وََكاَن اَّللَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء فَاْختَـَلَط ِبِو نَـ 
ٌر ِعْنَد َربَِّك ثـََوااًب ، ُمْقَتِدرًا نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخيـْ اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

ٌر أََماًل  فمر جبدي أَسّك ميت  ابلسوق والناس على جانبيو  النيب مر(. َوَخيـْ
فقالوا: ما ضلب أنو  "أيكم حيب أن ىذا لو بدرىم: "فتناولو، فأخذ أبذنو مث قال
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كان حيًا كان    لووهللا قالوا : "أحتبون أنو لكم"لنا بشيء، وما نصنع بو؟ مث قال
نيا أىون على هللا فوهللا للد: "، فكيف وىو ميت؟ فقال عيبًا فيو ألنو أسكّ 

لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح : "ويقول  .من ىذا عليكم" رواه مسلم
 .كافراً منها شربة ماء" رواه الًتمذي بعوضة ما سقى  

ال تصـــفو لشـــارب، وال تبقـــى لصـــاحب، وال ختلـــو مـــن فتنـــة، وال الـــدنيا: ىـــي ىـــذه 
هللا قـال  ٌت، وتبعاهتا تبقى.خُتْلي من زلنة، نعيمها يتنقل، وأحواذلا تتبدل، ولذاهتا تف

ــٌر َوأَبـَْقــى )تعـاىل:  نـَْيا َوزِينَـتـَُهــا َوَمــا ِعْنــَد اَّللَِّ َخيـْ َوَمــا أُوتِيــُتْم ِمــْن َشــْيٍء َفَمتَــاُع احْلَيَـاِة الــدُّ
نـَْيا مُثَّ َمَتاَع احْلَيَ  أََفَمْن َوَعْداَنُه َوْعًدا َحَسًنا فـَُهَو اَلِقيِو َكَمْن َمتـَّْعَناهُ ، أََفاَل تـَْعِقُلونَ  اِة الدُّ

 (.ُىَو يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن اْلُمْحَضرِينَ 
مـن نظــر إليهــا بعــُت البصـَتة أيقــن أن نعيمهــا ابــتالء، وحياهتـا عنــاء، وعيشــها نكــد، 

، أو منيـــة بليـــة انزلـــة: إمـــا بنعمـــة زائلـــة، أو وصـــفوىا كـــدر، وأىلهـــا منهـــا علـــى وجـــل
 قاضية.

ها عقـاب، ادلكـدود فيهـا شـقيّّ إن ظفـر، وزلـروم حالذُلا حساب، وحرامإهنا الدنيا: 
إن خــاب. إن أخــذ ماذلــا مــن حلــو حوســب عليــو، وإن أخــذه مــن حــرام عــذب بــو، 

 من استغٌت فيها فنت، ومن افتقر فيها حزن، ومن أحبها أذلّتو، ومن تبعها أعمتو.
 ودار الفناء ودار الِغََت    ىي الدار دار األذى والقذى

ّت ومل تقض منها الوطر    ا فلو نلتها حبذافَتى
ُ
 دل
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فإن خَت اذلدي  ،وصحبو رضوان هللا عليهم أال فليسعنا ما وسع رسول هللا ملسو هيلع هلل
 ىدي نبينا دمحم ملسو هيلع هلل.

 
 .. ابرك هللا
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 :اخلطبة الثانية
 ..احلمد هلل

 .مث ماذا؟ ؟مث ماذاأما بعد: أيها ادلسلمون: 
بُت فينة  ،منا على نفسو إذا أمسى أو إذا أصبحسؤال جيب أن يطرحو كل 

مث اسأل نفسك ىذا السؤال:  ،أو مصيبة تقع ،بعد كل نعمة تتجدد ،وأخرى
 .مث ماذا؟ ماذا؟

 !ولكننا عنو غافلون ،إىل جواب ىذا السؤال حثيثاً  إننا يف ىذه الدنيا نسَت سَتاً 
وشيدان وعمران األرض  بنينا ،واليوم ،مذكورا مل نكن شيئاً  ،فقد مرت قرون وقرون

 ،وغزو ادلريخ ،وصلوا القمر ،ورفعنا البناايت أعلى شلا رفعوىا ،أقوى شلا عمروىا
 .مث ماذا؟ مث ماذا؟ :ويبقى السؤال ،وتفننوا بصناعات مل تعرف يف التأريخ

ىل  ؟ومل تك فيها ،كيف كانت الدنيا  ؟أين أنت قبل أربعُت؟ ىل بلغت األربعُت
 ،فرحوا حبياتك ؟ولن يفقد بفقدك الناس شيئا ،ه احلياة شيئاشعرت أبنك مل تزد ىذ
لتواصل احلياة مسَتهتا مات  بيد أهنم سينسونك حتماً  ،وسيحزنون بعد شلاتك

أو  ،أو مؤلفاتو ،ابخًتاعاتو ،ذلك الذي غَت رلرى احلياة ،ذلك العظيم ،فالن
 .ا؟مث ماذ مث ماذا؟ :وال زلنا مع السؤال ،أو فنو ،أو علمو ،سلطانو

مت أعلى ىل تسنّ  ؟ىل رزقت ادلال والبنون ؟كىل حتققت يف ىذه الدنيا أحالمُ 
 ىل تنقلت يف بقاع األرض شرقاً  ؟ىل بلغت من اجلاه والشهرة مبلغا ؟ادلراكز
أو أغٌت  ؟أو أىم إنسان ؟ىل غدوت أشهر إنسان ؟ىل أشَت إليك ابلبنان ؟وغراب
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ىب أن كل  ؟لغيد احلسان وابحلورىل دتتعت اب ؟ىل دتلك الدور والقصور ؟إنسان
 .مث ماذا؟ مث ماذا؟ :فسنبقى مع السؤال ،ذلك قد كان

 ودان لك العباد فكان ماذا؟  وىب أن قد ملكت األرض طرا 
 ؟وحيثو عليك الًتب ىذا مث ىذا    أليس مصَتك جوف قربٍ 

ولكن غفل عنو  ،إن جواب السؤال ماثل أمامنا بكل صدق وحيدة أيها ادلسلمون:
، الذين ىم يف غمرة ساىون ،الالىون وأعرض عنو ،وتناساه ادلسرفون ،غافلونال

يقلب هللا الليل والنهار إن يف ذلك لعربة ألويل ): جل وعال وإال فقد قال ادلوىل
وسعى  ،وعرف مصَته ،فال يعترب هبذا التقلب إال من نور هللا بصَتتو (،األبصار

 ،ساءتو أزمان ،من سره زمن ،هنا دولوأدرك كنو األايم وأ ،يصلح آخرتو حثيثاً 
وال ىدف أمسى من  ،سَت عليوي ورسم لنفسو طريقاً  ،يسعى إليو فجعل لو ىدفاً 
وال طريق يوصل إىل ذلك اذلدف إال طريق  ،ورؤية وجو الرمحن ،اجلنة والرضوان

 .ملسو هيلع هلل ،ادلبعوث رمحة للعادلُت
لقد ) ؟فال تصفو أبدا ،ادلنغصاتوجبلت على  ،خلقت الدنيا :أيها ادلسلمون

ص عليو يف نغَّ فقد يُ  ،يومو ىذا فمهما كان ادلرء سعيداً  .(خلقنا اإلنسان يف كبد
وىو عما قريب  ،أو أصحابو ،من أحبابو فال ريب أنو دفن أحداً  ،بعض أايمو

 هبم. سيلحق
 .مث ماذا؟ مث ماذا؟وجواب سؤالنا 
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 (نفس ما كسبت وىم ال يظلمون مث توىف كل) :جاءت بو نصوص الكتاب الكرمي
الصالة أال وإن من صاحل األعمال  ،فتزودوا أحبيت ابلتقوى وبصاحل األعمال

 أعمال ال عّد ذلا وال حصر.والصيام والزكاة واحلج والعمرة والصدقة وبر الوالدين و 
 .ومجعنا ووالدينا وادلسلمُت يف الدرجات العلى من جناتو ،وفقٍت هللا وإايكم دلرضاتو

 علمت أن السالمة فيها ترك ما فيها  ا وقدلنفس تبكي على الدنيا
 ان قبل ادلوت يبنيهاإال اليت ك ال دار للمرء بعد ادلوت يسكنها 

 اب ابنيهاوإن بناىا بشر خ  فإن بناىا خبَت طاب مسكنو
 وت ساقيهاحىت سقاىا بكأس ادل  ين ادللوك اليت كانت مسلطنةأ

 ر نبنيهاودوران خلراب الدى  أموالنا لذوي ادلَتاث صلمعها
 ت خراابً وأفٌت ادلوت أىليهاأمس من مدائن يف اآلفاق قد بُنيتكم 

 افادلوت ال شك يُفنينا ويفنيه  ال تركنّن إىل الدنيا وما فيها
 ااجلار أمحد والرمحن ابنيه غداً رضواُن خازهنا واعمل لدارٍ 

 ت فيهاوالزعفران حشيش انب  قصورىا ذىب وادلسك طينتها
 

 .. اللهم


