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 شهادة الزمان واملكان واجلوارح على اخللق 
َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنُتُهْم َيْوَم }احلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه الكريم:    

وَأشهُد أْن ال إلَه ِإالَّ اهلُل وحَدُه ال َشريَك َلُه، وأََشهُد ، {ُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَنَوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُل

وصحِبِه، وَمْن  أنَّ سيَدنا ُمَحمًَّدا َعبُده ورسوله، اللَُّهمَّ َصلِّ وسلِّْم وباِرْك عَليِه، وعَلى آِلِه

 َتِبَعُهْم بإحساٍن إَلى يوِم الدِّيِن.

 :وبعد

يقيم باحلق، و خلقهاهلل سبحانه فيه بني  يإن يوم القيامة هو يوم احلق، يقضف    

َذِلَك الَيْوُم احَلقُّ َفَمْن َشاَء }ق، حي  يقو  احلق سبحانه: باحليهم الشهود ليشهدوا عل

ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا }، ويقو  سبحانه: {َمَئاًبااتََّخَذ ِإَلى َربِِّه 

َوِجيَء بالنبيني والشهداء َوُقِضَي َبْيَنُهم باحلق َوُهْم }، ويقو  تعاىل: {َوَيْوَم َيُقوُم اْلَأْشَهاُد

  .{اَل ُيْظَلُموَن

أو  ،وإعمار األرض ريوجوه اخلباغتنامه يف يوم القيامة اخللق فالزمان يشهد على    

؛ واملتأمل يف القرآن الكريم جيد أن احلق سبحانه أشار تضييعه يف اإلفساد يف األرض

يف معِرض القَسم:  (سبحانه)احلق يقو  حي   يوم القيامة،على العباد إىل شهادة األيام 

اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم(: )واليوُم املشهوُد يوُم عَرَفَة، ، ويقو  نبينا )َصلَّى {َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد}

والشَّاهُد يوُم اجلمعِة(، ويقو  احلسن البصري )رمحه اهلل(: ما من يوم ينشق فجره إال 

ي ال أعود إىل قيام ويقو : يا ابن آدم، أنا يوم جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمين؛ فإن

  .الساعة

بني يدي  عنها ونمسئول ميوم القيامة، وهاخللق   شاهدة على أعما واألعمار   اميفاأل

، يقو  نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: )ال َتُزوُ  َقَدَما الَعْبِد يوَم القيامِة حتَّى اهلل )عز وجل(
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ُيسأَ  عن أربٍع: عن ُعُمِرِه فيما أفناُه، وعن شبابِه فيما أبالُه، وعن مالِه من أين اكتسَبُه 

 أنفَقُه، وعن علمِه ما عِمَل به(.وفيما 

وقد أخربنا القرآن الكريم أن ، عليهم هد الزمان على اخللق يشهد املكانوكما يش

، حي  يقو  احلق سبحانه: من عَمٍل ستحدِّث يوم القيامة مبا كان فوق ظهرهااألرض 

َأْثَقاَلَها * َوَقاَ  اْلِإْنَساُن َما َلَها * َيْوَمِئٍذ ِإَذا ُزْلِزَلِت اْلَأْرُض ِزْلَزاَلَها * َوَأْخَرَجِت اْلَأْرُض }

، ويقو  نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(: )َفِإنَّ َأْخَباَرَها {ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها* ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَها

كذا وكذا(،  َأْن َتْشَهَد على ُكلِّ َعْبٍد أو أَمٍة مبا َعِمَل على َظهرها، تقو : َعِمَل يوَم كذا،

أماكن إىل ُتكَتب ويقو  )صلى اهلل عليه وسلم(، )ِدَياُرُكْم َتْكُتْب آَثاَرُكْم(، فاآلثار 

 اجملتمع،خري ينفع النفس و األرض تشهد ملن مشى عليها إىل، ووالنفع العام العبادات

ِإنَّا }، ومصداق ذلك قو  احلق سبحانه: سعى إليه وسلك ُسبَلهكما تشهد بالشر ملن 

 .{َصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبنٍيَوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَنْحُن ُنْحِيي امَلْوَتى 

: {ْيِهُم السََّماُء َواْلَأْرُضَفَما َبَكْت َعَل}ويقو  ابن كثري )رمحه اهلل( يف تفسري قوله تعاىل: 

َتْصَعُد يف َأْبَواِب السََّماِء، َفَتْبِكي على َفْقِدِهْم، وال َلُهْم يف  َلْم َتُكْن َلُهْم َأْعَماٌ  صاِلَحٌة

من تبكيه اأَلْرِض ِبَقاٌع َعَبُدوا اهلَل ِفيَها َفَقَدْتُهْم؛ وهذا يد  على أن املسلم إذا مات 

ويشملهم  أهل األرض ممن كان حيسن إليهمويبكيه ، وطاعاته تهااألرض حمل عباد

ه الصاحل، يقو  نبينا )صلى وتبكيه السماء اليت كان يصعد إليها عمُل بأخالقه وإحسانه،

اهلل عليه وسلم( يف شأن األذان: )فإنَُّه ال يسَمُع مدى صوِت املؤذِِّن جنٌّ وال إنٌس، وال 

أن احلجر األسود: ششيٌء، إلَّا َشهَد َله يوَم القياَمِة(، ويقو  )صلى اهلل عليه وسلم( يف 

هلُل احَلَجَر َيْوَم القيامِة َوَلهُُ َعْيَناِن ُيبصُر بهما، ولساٌن َيْنطُق بِه، يشهُد بِه على من )َلَيْبَعَثنَّ ا

  .استلَمُه حبقٍّ(
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**** 

 سيدنا واملرسلني، األنبياء خامت على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد   

 .أمجعني وصحبه آله وعلى ،(َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى) حممد

ن اجلوارح تشهد على اخللق يوم القيامة مبا استعملوها يف وجوه ال شك أ   

َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم }، حي  يقو  احلق سبحانه: املنكراتُسبل اخلريات أو 

َواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديِهْم اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَلى َأْف}ويقو  سبحانه:  {َوُجُلوُدُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

)رضي اهلل عنه( أن نبينا )صلى اهلل عليه  ، وَعْن َأَنٍس{اُنوا َيْكِسُبوَنَوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َك

وسلم( ضحك يوًما َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه، ُثمَّ َقاَ : َتْدُروَن مما َأْضَحُك؟ قالوا: اللَُّه َوَرُسوُلُه 

ِمَن الظُّْلِم؟  َأْعَلُم، َقاَ : )ِمْن ُمَجاَدَلِة اْلَعْبِد َربَُّه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيُقوُ  َيا َربِّ: َأَلْم ُتِجْرِني

َفَيُقوُ : َبَلى، َفَيُقوُ : َلا ُأِجيُز َعَليَّ َشاِهًدا ِإال ِمْن َنْفِسي، َفُيَقاُ : َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم، 

َخلَّى َوِباْلِكَراِم َعَلْيَك َشِهيًدا، َفُيْخَتُم َعَلى ِفيِه، َوُيَقاُ  أَلْرَكاِنِه: اْنِطِقي، َفَتْنِطُق ِبَعَمِلِه، ُثمَّ ُي

وال شك أن من فضل  ، ، َفَعْنُكنَّ ُكْنُت ُأَناِضُل(َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَكالِم، َفَيُقوُ : ُبْعًدا َلُكنَّ َوُسْحًقا

األعما  فعلت من ُيشهد هلم جوارحهم مبا اهلل )عز وجل( على عباده الصاحلني أن 

  النافعة للبالد والعباد. الصاحلة

يوم القيامة فما أمجل أن تكون شهادة الزمان واملكان واجلوارح على اإلنسان 

يكون من أهل السعادة فشهادات تقدير ألعماله الصاحلة النافعة له ولوطنه وجملتمعه، 

 .{ْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُروَناْدُخُلوا اْلَجنََّة َأْنُت}الذين يقا  هلم: 

 اجعلنا من أهل اجلنةاللهم 

 ظ بالدنا مصر وسائر بالد العاملنياحفو


