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 أعمال تقي حّر القيامة
 ه41/44/4141

 د. انصر بن دمحم األمحد
 اخلطبة على اليوتيوب:رابط 

https://www.youtube.com/watch?v=iuT_nmhJ
Nl4 

 : اخلطبة األوىل
 .. إن اضتمد هلل

األجواء حارّة ىذه األايم. وحبسب التوقعات كما نقرأ  أما بعد: أيها اظتسلمون:
يوم القيامة؟.  من حرّ  ونسمع يُتوقع مزيد من اضتر ىذا العام. لكن أين ىذا اضترّ 

يوم  الدنيا، مما سيصيبهم من العرق من حرّ  اس من العرق يف حرّ وأين ما ُيصيب الن
 القيامة. نسأل هللا أن يرزتنا برزتتو.

إن يوم القيامة يوم شديد، مليء ابلُكَرب واألىوال، ُكَرٌب ستشيب منها الولدان، 
  ،فمن الُكرب اليت سيواِجُهها الناُس يوم القيامة ويفر اظترء فيها من األىل واطتُّالن.

ح أن الناس حيشرون يوم فقد جاء يف اضتديث الصحي ،ْرب اإلْغراِق ابلعرقكَ 
وقد روى عبد هللا   يوم كان مقداره ستس ن أل  سنة،يف القيامة حفاة عراة غرلً 

يَ ُقوُم ٱلنَّاُس لَِرّب  يَ ْومَ )اآلية:  بن عمرو رضي هللا عنهما قال: تال رسول هللا 
كي  إذا رتعكم هللا كما ُُيَمع : "[، فقال رسول هللا 6]اظتطفف ن: (َلِم نَ ٱْلَعا
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رواه اضتاكم. والذي سيزيد  "ل  سنة مث ل ينظر إليكمالن َّْبُل من الِكنانة ستس ن أ
ستقًتب من الرؤوس  ،ىذا الَكرب شدة: ىو الوقوف والنتظار حتت عتيب مشسٍ 

مبقدار ميل، حىت يغرق الناس بعرقهم والعياذ ابهلل من ذلك اضتال واظتقام. فقد روى 
تدنو الشمس يوم القيامة "يقول:  قال: شتعت رسول هللا  اظتِْقداد بن عمرو 

م يف فيكون الناس على َقْدر أعماعت ،حىت تكون منهم كمقدار ميل ،من اطتلق
الَعرق، فمنهم من يكوُن إىل كعبيو، ومنهم من يكون إىل ركبتيو، ومنهم من يكون 

بيده إىل ِفيو.  ، وأشار رسول هللا "إىل ِحقويو، ومنهم من يُلِجُمو العرق إصتاًما
 مام مسلم.رواه اإل

ويزداد َكْرب الناس وَضْنُكهم ابلَعرق ما ل يطيقون، إذ يغوُص َعرُقهم يف األرض 
 فقد روى أبو ىريرة  ،سبع ن ذراًعا مث يرتفع فَيصُل عند بعضهم حىت رؤوسهم

يعرق الناس يوم القيامة حىت يذىَب عرقهم إىل األرض "قال:  هللا أن رسول 
 .رواه البخاري "سبع ن ذراًعا ويُلِجُمهم حىت يبلغ آذاهنم

يف فصل الصي  ل  فماذا أعددان لذلك الَكرب الشديد من عمل؟! إن الناس
جها وحرارهتا إىل فًتاىم يهربون من وى ،يطيقون حرارة الشمس ويتذمرون منها

ظلة أو شجرة أو سيارة، وقد ، سواء أكانت تلك األماكن: حتت مأماكن الظل
 يبقون يف البيت أو يسيحون يف بالد ابردة.

تعرَض وإنك تسمع الناس، يوصي بعضهم بعًضا، بعدم اظتشي يف الشمس لكيال ي
بل ويُوَصى دولًيا وعلى مستوى العامل عرب  ،الواحد منهم لضربة مشس ختُِلُّ بدماغو
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إذا جتاوزت اضترارة ستس ن  ،مبنع تشغيل العمال ميدانًيا ،منظمات حقوق اإلنسان
حفاظًا على صحة اإلنسان وعقلو من حرارة الشمس الشديدة  ،درجة مئوية

أن ىذه الشمس اليت يهربون منها، أهنم واظتلتهبة صيًفا. ونسي أولئك الناس 
 نا من حرّ يَ قِ مالقوىا يوم القيامة أبشّد وأقرب ما يكون؟! أل ينبغي أن نسأل عما يَ 

ول لسنة أو سنت ن،  ،تلك الشمس اليت سنق  حتت وىجها ليس ليوم أو يوم ن
حىت إنو ُروي أن الناس يف ذلك  ،وإمنا طتمس ن أل  سنة، نعم طتمس ن أل  سنة

ما ُىْم فيو، ولو ُذِىَب هبم إىل  بدئ ابضتساب ليسًتحيوا من َىمِّ  يتمنون لو ،ليوما
 عياًذا ابهلل من ذلك اظتقام. ،النار

إن الناس اليوم حيرصون على  .فماذا أعددان لذلك الكرب الشديد من عمل؟!
ابرد منِعش لِيَ ن ُْعموا جبّو  ،وضع عوازَل حراريٍة يف بيوهتم لَِتِقيهم حرَّ مشِس الظهرية

زل تراه يبحث عن أفضِل وأجوِد  وإن الواحد مّنا إذا قّرر بناء من ،طوال يومهم
العوازِل اضتراريِة اليت توضع يف اصتدران، واليت توضع على األسطح، ولو كّلفو ذلك 

كيِّفات اظتركزية يف كل وفوق ذلك كلو تراه يضع اظت ،عشراِت اآللف من الرايلت
كل ذلك من أجل أن   ،ل يعرف فيو اضترارة ،ابرد وىادئ ليعيش يف جو ،البيت

يتقي َحّر مشٍس تبُعد عنا مسافة تُقدَّر حبوايل ثالثة وتسع ن مليون ميل، ول 
خالل فصل  اِن ساعات يومًيا على سطح األرضتستغرُق ذروُة أشعِتها أكثر من ذت

ل تزيد على  الصي . ولو حسب إرتايل ىذه اظتدة متوسط بعمر اإلنسان جند أهنا
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تصل إىل عشرات  ،ذتاِن سنوات متواصلة. ومع ذلك يدفع اإلنسان مبالَغ طائلة
 ليتقي حر ىذه الشمس. ،اآللف

م القيامة ليوم أننا سنحشر يو  خيربان وىو الصادق اظتصدوق وىا ىو رسولنا 
فماذا أعددان  ،مقداره ستسون أل  سنة حتت أشعة مشٍس حارقٍة ل تْغُرب أبًدا

تقينا مشَس اآلخرة! وما  موانع؟ أل ُيدُر بنا أن نسأل عن موانعلذلك اليوم من 
اليت ستقًتب منا مبقدار  ،اليت ديكنها مقاومة حرارة تلك الشمس اي ترى اظتوانعىي 

عي يُقّدر حبوايل أربعة آلف ذراًعا. وىل ديكن أن ننقل معنا ميل؟! واظتيل الشر 
اليت ت أخي اظتصلي عن األعمال اليت صنعناىا يف دنياان؟! ىل سأل ىذه اظتوانع

تنّجي صاحَبها من حر مشس يوم القيامة، وحتفظو يف ظل هللا يوم ل ظلَّ إل 
 .ظلُّو؟
أعماٌل صاضتة أُِمْران ابلتحّلي هبا لنستظّل ، أخرب هبا رسولنا الكرمي  أعمالإهنا 

ومن استظل حتت ظل  ،بسببها حتت ظل عرش الرزتن يف ذلك اليوم العصيب
أخرج  العرش، سيمر عليو يوم القيامة كَقْدِر النتظار ما ب ن الظهر والعصر. فقد

يوم القيامة على اظتؤمن ن كقْدر ما ب ن "مرفوًعا قال:  اضتاكم عن أيب ىريرة 
 ."الظهر والعصر

 مشس يوم القيامة؟. األعمال اليت تقيكم ىل تريدون معرفة اظتسلمون:أيها 
فعن أيب ىريرة  ،: إنظاُر اظتعِسر حىت يسدد دينو أو ختف  الدين عنواألولل مالع

من أنظر معسرًا، أو وضع لو، أظلو هللا يوم القيامة، "قال:  أن رسول هللا  
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والًتمذي. ويف رواية أن  " رواه اإلمام أزتدحتت ظل عرشو، يوُم ل ظلَّ إل ظلُّو
أنظر معسرًا  يف ظل هللا يوم القيامة لَرُجلٌ  أول من يستظلُّ  إن"قال:  رسول هللا 

أن رسول هللا  رواه الطرباين إبسناد حسن. وروى أبو قتادة  "أو تصدق عنو
" رواه كان يف ظل العرش يوم القيامة  ،َمْن نَ فََّس عن غزديو أو ػَتَا عنو"قال:  
 .مسلم
 فقد روى َسهل بن ُحَني  عن أبيو  ،: اصتهاد يف سبيل هللا ابظتالالثاينل العم

من أعان غتاىًدا يف سبيل هللا، أو غارًما يف ُعْسَرتِو، أو "قال:  أن رسول هللا 
 واضتاكم. " رواه أزتدإل ظلومكاتَ ًبا يف َرقَ َبِتو، أظلو هللا يوم ل ظل 

فقد روى  ،يف هللا عز وجل وليس ألجل مصلحة دنيوية : التحابُّ الثالثل العم
يقول هللا تعاىل يوم القيامة: أين ": قال: قال رسول هللا  أبو ىريرة 

. وروى مسلمرواه  "اظتتحابون صتاليل، اليوم أِظلُّهم يف ظلِّي يوم ل ظل إل ظلي
اظتتحابون يف هللا على منابر من نور يف "قال:  أن رسول هللا  معاذ بن جبل 

 والطرباين. " رواه أزتدظل العرش يوَم ل ظلَّ إل ظلو
أن  فقد روى بُ َرْيَدة األْسَلمي  ،ن: حفُظ سوريت البقرة وآل عمراالرابعل العم

ران فإهنما الزَّْىراوان يُظاّلن صاحَبهما يوم تعلموا البقرَة وآَل عم"قال:  رسول هللا 
رواه اإلمام أزتد.  "القيامة كأهنما َغماَمتان أو َغيايَتان أو ِفرقان من طرٍي صوافَّ 

أىلُو الذين كانوا أييت القرآُن و "قال:  أن رسول هللا  وروى النواس بن شتعان 
يعملون بو يف الدنيا تقدُمو سورُة البقرة وآُل عمران أيتيان كأهنما َغيابَتان وبينهما 
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ظُلَّتان من َطرٍي َصَوافَّ ُيادلن عن  َشْرُق أو كأهنما َغماَمتان َسوداوان، أو كأهنما
 .مسلمرواه  "صاحبهما
أن  فقد روى ُعْقَبة بن عامر  ،: الصدقة على الفقراء واحملتاج ناخلامسل العم

وابن  " رواه أزتدالرجل يف ظل صدقتو حىت يُ ْقَضى ب ن الناس"قال:  رسول هللا 
. الناس"يف ظّل صدقِتو حىت يُقضى ب ن كلُّ امرئ ": خزدية. ويف رواية قال 

يغرق  ،بوشديٌد كر  َفَحرِيّّ بكل مسلم أن يكثر من الصدقات ليستظل هبا يف يومٍ 
 فيو الناُس يف َعرقهم.

 
 ابرك هللا ..
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 :اخلطبة الثانية
 اضتمد هلل ..

ل فاتقوا هللا عباد هللا وسارعوا إىل مرضاة هللا وإىل األعماأما بعد: أيها اظتسلمون: 
مل يذكْرىا لنا إل رزتة بنا لعلنا  اليت ستنجيكم من ُكرب يوم القيامة، فإن رسولنا 

نتشبث هبا، فإن كل أمر، وكل عمل، أمران هللا ورسولو بو يف الدنيا، فإنو فضل 
 من كرب يوم القيامة. ومنجاة لنا
 وتقي من حّرىا ال ىناك مزيد من األعمال اليت تنجي من كرب يوم القيامةول يز 

 فإن األمر ِجدّّ وليس ابعتزل. ،يعمل هباتنتظر من 
 : حكم الرعية ابلعدل.السادسل العم
 : تنشئة الشاب على طاعة هللا.السابعل العم
 : تعلق القلب ببيوت هللا.الثامنل العم
 : جتنب دواعي الزان اليت تبثها بعض وسائل اإلعالم ليَل هنار.التاسعل مالع
 : البكاء عند ذكر هللا عز وجل.العاشرل العم
 شيتو.: إخالص العمل هلل وخاحلادي عشرل العم

أن رسول هللا  وُيمع ىذه األعمال اصتليلة حديث واحد رواه أبو ىريرة 
سبعٌة يظلهم هللا يف ظلو يوم ل ظل إل ظلو: إماٌم عادل، وشاب نشأ يف " قال:

 إذا خرج منو حىت يعوَد إليو، ورجالن حتاابَّ عبادة هللا، ورجٌل قلبُو معلٌَّق ابظتسجد 
اْفًتقا عليو، ورجٌل ذكر هللا خالًيا ففاضت عيناه، يف هللا فاْجَتَمعا على ذلك و 
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ورجل دعتو امرأٌة ذاُت منصب ورتال فقال: إين أخاف هللا رب العاظت ن، ورجل 
. ري ومسلم" رواه البخاتصدق بصدقة فأخفاىا حىت ل تعلم مِشالُو ما تنفق دييُنو

 إهنا ألعمال جليلة يستحق كل عمل منها وقفة بل خطبة كاملة.
اي من حترص على عدم التعرض للهيب الشمس احملرقة يف  فحري بك أخي اظتسلم

أن حترص كل اضترص على أن تقي نفسك وأىلك  ،الدنيا، وتوصي أبناءك بذلك
الشمس فوق : "قال أبو موسى األشعري  ،ىذه الشمس يوم القيامة حرّ 

 .وتصحبهم"رؤوس الناس يوم القيامة، وأعماعتم تظللهم 
مشس يوم القيامة، فاألمر  ىذه بعض األعمال اليت تظلل صاحبها، وتعزلو من حرّ 

نُِفَخ ِِف ٱلصُّوِر َفالَ فَِإَذا ) ينفع:وقت للمسلم ليضيعو فيما ل  جد خطري ول
نَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َوَل يَ َتَساءُلونَ أَنَسا  ،ِئَك ُىُم ٱْلُمْفِلُحونَ َفَمن ثَ ُقَلْت َموازِيُنُو فَأُْوَل  ،َب بَ ي ْ

َفُح تَ لْ  ،ِلُدونَ أَنُفَسُهْم ِِف َجَهنََّم َخا زِيُنُو فُأْولَ ِئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرواْ َوَمْن َخفَّْت َموا
ُتْم هِبَا ُتَكّذبُونَ أملَْ َتُكْن ءاايَ  ،ضِتُونَ َها َكاُوُجوَىُهُم ٱلنَّاُر َوُىْم ِفي َلٰى َعَلْيُكْم َفُكن ْ  ،ِتى تُ ت ْ

َنا ِشْقَوتُ َنا وَُكنَّا قَ ْوًما َضاّل نَ  َها فَِإْن ُعْداَن فَِإانَّ َرب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمن ْ  ،قَاُلوْا َرب ََّنا َغَلَبْت َعَلي ْ
يَ ُقوُلوَن رَب َّنَا  ُو َكاَن َفرِيٌق ّمْن ِعَباِديِإنَّ  ،قَاَل ٱْخَسُئوْا ِفيَها َوَل ُتَكّلُمونِ  ،ِلُمونَ اظَ 

ُر ٱلر   ايِّ َحىتَّٰ أَنَسوُْكْم ِذْكرِيَفٱختََّْذدُتُوُىْم ِسْخرِ  ،زِتِ نَ اءاَمنَّا َفٱْغِفْر لََنا َوٱْرزَتَْنا َوأَنَت َخي ْ
ُهْم تَ  ُتْم ّمن ْ  .(َجَزيْ تُ ُهُم ٱْليَ ْوَم مبَا َصبَ ُرواْ أَن َُّهْم ُىُم ٱْلَفائُِزونَ  ِإين  ،ْضَحُكونَ وَُكن ْ

 [.ٔٔٔ-ٔٓٔ]اظتؤمنون: 
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 اللهم ..


