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اهلجرة إىل اآلخرة
(رسالة يف الوعظ)

خطب النيب –صلى اهلل عليو وسلم -يوماً يف أصحابو،
ووجهو وجو ادلشفق ،وقلبو قلب الوجل ،فانطلقت منو
كلمات كالسهام ضلو قلوب صحابتو –رضي اهلل عنهم-
 ،قال:
كثَتا وما
"لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم ً
تلذذمت بالنساء على الفرش وخلرجتم إىل الصعدات
جتأرون"...حسنو األلباين.
يعٍت لو كنتم يا أصحايب تعلمون عن ما أعده اهلل من
النكال والعذاب واألىوال واألوجال ما علمو نبيكم –
صلى اهلل عليو وسلم -لتغَتت أحوالكم ومعيشتكم
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وتعاطيكم مع ىذه الدنيا .فكيف كان وقع ىذه اخلطبة
على الصحابة –رضوان اهلل عليهم -؟ " قال :فغطى
أصحاب رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم -وجوىهم
ذلم خنُت" رواه البخاري.
يقول ىذا وىو –صلى اهلل عليو وسلم -يعلم أن اإلديان
فيهم أمثال جبال هتامة رسوخاً وعلواً.
إن تلك ادلوعظة تعٍت:
لو كان أىل ادلدينة يعلمون ما علمو – صلى اهلل عليو
وسلم – من أمر اآلخرة ل َق ّل أن ترى يف طرقاهتا ضاحكاً
– ىذا لو سلمنا بكثرهتم . -
ولرمبا خلت أسواقها ومنتدياهتا وما غشيها أحد منهم ؛
الختالئهم يف زوايا بيوتاهتم يبكون على حاذلم.
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ولرمبا خرجت ادلدينة رجاالً ونساءً صغاراً وشيوخاً إىل
الطرقات ،واجتمعوا فيها سلبتُت ضارعُت متوجهُت
بأكفهم ووجوىهم إىل السماء يبتهلون ويدعون ،كل
ذلك ىلعاً من األىوال والعذاب.
إهنا اآلخرة يا رجال.
إهنا اآلخرة.
لك أن تتساءل – بعد ىذا : -
ما الذي سيقولو -صلى اهلل عليو وسلم -لو خرج علينا
اليوم ؟!
أسأل ىذا السؤال وىذا العامل غارق يف دنياه حد
اآلذان ..وتلك ادلمالك والدول دتوج بشهواهتا على
سكاهنا ..وىاتيك البشرية تركع ألىوائها بكرة وعشية –
إال ما رحم ربك .-
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إهنا اآلخرة ..لو كان لنا قلوب.
اآلخرة ..اليت لو اطّلع عليها أحدنا مث عاد؛ ما ىنأ
بعيش ،وال طابت لو حياة.
اآلخرة ..اليت لو قُ ّدر ورأينا فيها أحبابنا الذين سبقونا
إليها وما آلوا إليو من نعيم أو عذاب؛ دلا رفعنا لقمة إىل
أفواىنا وال استسغنا شربة يف حلوقنا؛ إما فرحاً ذلم أو
حزناً عليهم.
إهنا اآلخرة ..اليت لو نادى ٍ
مناد من ىناك دلا وجد خَتاً
من أن يقول :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ فاطر. ٥ :

إذاً قوض خيام الدعة ،وناد قلبك للرحيل ،واحزم أمتعة
اخليال ،ولنرحتل متون ىذه األسطر  ،لتسَت بنا يف دجى
ىذا السرد الوعظي؛ وظلر فيو ببعض األحداث والوقائع
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اليت ستقطع علينا الطريق يف ىجرتنا إىل ادلستقر األخَت،
فلعلو عند الصباح حيمد القوم السرى.
على أطراف احلياة البشرية ،ويف يوم ما ،يف ظل ىذا
الكوكب الصاخب ،وىذا الوجود الغارق يف الضجيج،
وأولئك البشر السادرين يف دنياىم ،وتلك اخلالئق النائمة
يف أحضان الغفلة ،سيأيت يوم ينتفض فيو كل ذلك
بنفخة واحدة جتتاح الكون يف حلظة ،تأيت على أول ىذا
وصمت
العامل وآخره ،فال ّ
يبقُت حي يف مدر وال وبر إال ّ
آذانو ،وخلعت قلبو ،وأردتو جثة ىامدة.
ىناك :تتوقف احلركة ..وختفت الضوضاء  ..وتنشل
احلياة.
الصمت يغمر الوجود.
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ال أحد ىنا..
زالت ادلمالك ..وفنت الدول ..وخارت القوى ..وتوارت
اخلالئق عن األنظار ..ومل يبق إال العزيز اجلبار:
ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﭼ القصص٨٨ :

تصور أنك تسَت يف ذلك الوقت وحدك ،والصمت جيثم
على كل ما حولك ،تتلفت فليس إال اخلراب الذي عم
وطم ،تنظر فال ترى إال قرى خاوية بعد أن كانت مفعمة
بدنياىا ،تشاىد فليس إال البيوت اخلالية إال من جثامُت
أىلها ادلتناثرين يف أفنيتها وعلى عتبات أبواهبا!
إهنا صيحة عظيمة مهولة ،نفخة إسرافيل الذي كان قد
التقم الصور من أمد بعيد ،أمره اهلل بالنفخ  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ
الزمر٨٨ :
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صور لنا القرآن مشهداً من مشاىد البشر الذين تقع
عليهم تلك النفخة ،صورىم شغوفُت بدنياىم ،يعيشون
حياهتم كأي يوم منها ،تزدحم الطرقات هبم ،وتروج
األسواق ببضائعهم ،وخيتلفون حول ٍ
سلعة مث خيتصمون،
وترتفع األصوات عليها ،فبينا ىم كذلك ..ويف دلح
البصر ..ودون مقدمات ..إذ بغتتهم نفخة مساوية
خرت – بضخامتها  -عليهم من
صاخبة مدويةّ ..
فوقهم ..فأحالتهم جثثاً ىامدة ..يتساقطون واحداً تلو
اآلخر أو رمبا تساقطوا مجيعاً يف حلظة واحدة ..فكان
الرتطاماهتم دوي يفزع النفوس ،ويشد العيون.
يبُت لنا القرآن يف ىذا ادلشهد أن ىؤالء مل يستطيعوا
إكمال خصوماهتم ،ومل دتهلهم النفخة أن يوصوا بإرثهم
أو يودعوا بعضهم ،أو حىت فقط خيرجوا من أسواقهم
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ويرجعوا إىل

أىلهم :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳﮴﮵﮶﮷﮸ ﮹﮺﮻ ﭼ
يس.٥٥ – ٩٤ :

كان الناس قبيل تلك النفخة الصاعقة يعيشون حياهتم
كادلعتاد ،فمنهم متبايعان أمسكا بثوب ليتساوما يف
قيمتو فإذا بالنفخة تأخذىم قبل أن يتبايعاه بل قبل أن
يطوياه ،ومنهم من حلب ناقتو وتوجو بلبنها ليسقيو أىلو
فتخطفو الصيحة قبل أن يصل إليهم ،بل إن منهم من
يرفع لقمتو فال تصل إىل فيو إال وقد انتثرت جبانبو ألن
الصيحة اليت أردتو ىالكاً كانت أسرع( .كما ورد يف
احلديث الذي رواه البخاري).
ىذه بعض من مشاىد بعض البشر يف ىذا العامل ،فماذا
عن اآلخرين الذين ازدمحت هبم ادلساحات اذلائلة يف ىذا
الكون؟ فماذا عن هبائم ووحوش اكتظت هبا براري
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العامل؟ وعن طيور حائمة يف مساوات الدنيا أو يف
أوكارىا؟ وعن أمساك يف حبار األرض وأعماق احمليطات
ورلاري األهنار؟ وعن حشرات على أوراق أشجار
الغابات وزواحف بُت رمال الصحاري؟ كيف وقْ ُع ىذه
النفخة عليهم؟!
بل كيف وقعها على ادلالئكة العظام الذين أطت السماء
هبم لكثرهتم وعظمة ِخلقتهم؟!
وكيف وقعها على تلك األعداد اذلائلة من اخللق ،ما
علمنا منها وما مل نعلم؟!
يا اهلل!
فالوجود – بعد تلك النفخة ادلرعبة -يف صمت مطبق..
وسكون رىيب..
ال حراك..
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باد األحياء ..وفٍت اخللق..
لكن ادلؤمنُت ،بل من كان يف قلبو مثقال ذرة من إديان يف
مأمن من تلك النفخة ،ألن اهلل يرسل قبل النفخة رحياً
مشالية تقبض أرواحهم ( .من حديث طويل رواه مسلم)
وبعد أن ديكث ادلوتى يف سلادع األرض الضيقة ادلظلمة
أعواماً ورمبا آالفاً مؤلفة من األعوام نعيماً أو جحيماً،
وبعد أن انسلخت جلودىم ،وتساقطت حلومهم ،وتفتت
عظامهم ،وأكلت األرض أجسادىم ،يأذن اهلل –
سبحانو – بنفخة أخرى ختًتق أطباق الثرى لتقرع
أمساعهم.
ىناك ..ويف تلك اللحظة حتت أدًن األرض :كم من
ٍ
رفات يتلملم ..و أعظم تًتاكب ..وحلوم تبٌت ..فتعود
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األرواح إىل أجسادىا ،وقد كانت األجسام ُمزقاً صغَتة
متآكلة ضائعة بُت أكوام الًتاب وىوام األرض.
مرت هبم سنون ومدد شاخت من الطول ولكن اهلل –
عز وجل -صور يف كتابو ذىول اجملرمُت من سرعة جري
تلك األزمان الطويلة اليت قضوىا؛ حىت أقسموا – يقيناً
 أهنم ما لبثوا إال جزءًا قصَتاً من يوم واحد فقط،أقسموا أهنم ما لبثوا إال ساعة!  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ الروم:

 .٥٥كل تلك السنُت فوق األرض وحتتها قالوا عنها:
ساعة!
آخرون صور القرآن مشهدىم يف لقطة سريعة بعد نفخة
البعث فقال :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ
الزمر . ٨٨ :وإذا كان ادلرء يف الدنيا قد يُصدم حبقيقة
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صاعقة ،أو يُواجو مبصيبة قاصمة ،أو يُقابل مبواقف
قاسية ،فينعقد لسانو ،ويهرب كالمو ،ويظل فاغراً فاه من
الذىول ،ال يبق فيو إال عيناه مشدوىتان مصوبتان ضلو
الفزع ،فكيف بيوم تشخص فيو أبصار تنظر :فإذا
مصدر َ
األرض غَت األرض والسماوات ،والبشرية قامت عن
بكرة أبيها من مراقدىا؟!
انظر إىل الطفل حُت يولد ،فلو كان يدرك لعلم أنو وفد
إىل دار غريبة ،هبا خلق كثَت بعدما كان لوحده ،ولو نظر
لنفسو فسَتى ضعف قدرتو ،وقلة حيلتو ،وذلو ادلهُت،
وضعفو البُت ،وأنو ال يعلم ما الذي حيدث اآلن وال ما
الذي سيكون بعد ،ال ديلك من أمره شيئاً ،ال مال وال
جاه ،وال ثوب يكسوه ،بل بلغ بو الضعف أنو ال ديلك
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حىت الكلمة الواحدة ليعرب هبا عما يريد .أال إن حال
العبد يوم البعث أشد!
لقد شهدت الدنيا بعثاً دليتُت ،وإحياءً ذلم بعد مئات
السنُت ،كآية تنطق بقدرة اهلل –جل وعال -وعظمتو
وحكمتو ،فها ىو القرآن يسرد لك أخبارىم ،فإن شئت
فاقرأ عن الذي ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
        
   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ

البقرة .٩٥٤ :أو امض بركاب الفكر ضلو سورة الكهف
وأنخ مطاياىا ىناك ،واتل خرب الذين لبثوا ﭽ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ الكهف ٩٥ :فبقوا أعواماً
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تبدلت فيها أجيال ،وتعاقبت فيها دول ،وتقلبت فيها
أمور ،مث بعثهم ﭽ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ الكهف.٩٤ :

ولسنا يف صدد إثبات البعث ولكن تقريباً لذلك ادلشهد
ىاك ىذه اللقطة اخلاطفة دلشهد البعث والذي يتكرر
لكل أحد منا يف ىذه الدنيا ،بل ويف كل يوم :إنو البعث
حياً بعد النوم ( ادلوتة الصغرى ) ! وىي ذكرى دلن كان
لو قلب.
ذلك اليوم يوم ُجيمع فيو الناس ويشهده أىل العامل
العلوي والسفلي ،فبعد أن انشقت األرض عن األولُت
واآلخرين ،جيمعون كلهم عن آخرىم  :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ الواقعة٩٤ :
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جييئون من كل حدب وصوب ،من أقطار الدنيا ،من كل
و ٍاد سحيق ،من كل فجاج البسيطة ،بعد أن كانوا يف
بطون األرض والسباع ،وحواصل الطَت ،ويف أعماق
احمليطات ،وكهوف اجلبال :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ البقرة . ٩٩٨ :جاؤوا
كلهم :من آدم حىت آخر سللوق ،مل ينقص منهم أحد
أبداً :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ الكهف.٩٤ :
يسَتون كالسيل اذلادر ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ
طه.٩٥٨ :

كل األولُت واآلخرين يساقون سوقاً إىل أرض احملشر..
أمم تلو أمم ..ومبقاييس الدنيا :لو اعتليت لتنظر فلن
ٌ
يأيت البصر على آخرىم ،بل رمبا هترم على تلك احلالة ومل
يأت آخر فوج منهم.
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ىا ىم يسَتون مذعورين ..عصر اخلوف قلوهبم..
وعصفت احلسرة صدورىم ..أجناس سلتلفة ..وألوان
متباينة ..وألسن مغايرة ..وأعمار متفاوتة ..تساوى
الناس :مًتفون وفقراء ،ملوك وعامة ،ظامل ومظلوم،
سجان ومسجون ،قاتل ومقتول ،متغطرس ومتواضع،
ّ
مريض ومعاىف ،أصحاب الشرف وادلدفوعون باألبواب،
ادلتدينون والفساق ،ادلستهزئون بوعده ىذا وادلصدقون:
ﭽﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﭼ مريم. ٤٥ – ٤٩ :

ىل رأيت أسرى احلرب كيف يسَتون مقيدين مطرقُت
من الذل ،كست ادلهانة وجوىهم ،وانطفأت عزهتم،
وانكسرت أنفتهم؟!
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إذا رأيت ذلك وعلمت أن ىذا ذل إنسان من إنسان
يف الدنيا ،فكيف بذل البشرية هلل رب العادلُت يوم
احلشر؟!
مثّل لنفسك وأنت ترى أولئك العباد وىم ديشون
منكسرين ،ال تسمع صوتاً منهم أبداً إال وقع أقدامهم
على األرض :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﭼ طه ، ٩٥٨ :فليت شعري مب يفكرون يف تلك اللحظة
وىم مطرقون؟ أىم يتحسرون على تسويفهم التوبة هلل؟
أم يندمون على غدراهتم؟ أم يتأسفون على فجراهتم؟ أم
يتمنون الرجوع لدنياىم حىت يزدادوا يف طاعتهم؟
وال تظن أن الناس حيشرون بأثواب وسرابيل ،ال واهلل ،بل
حيشرون يوم القيامة حفا ًة عرا ًة غرالً ،فال يأهبون لذلك؛
الستهانتهم بو؛ ولكونو ال شيء أمام تلك الفظائع اليت
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فكل مشغول بنفسو ،إن "األمر
رأوىا واليت تنتظرىمٌ ،
أشد من أن ينظر بعضهم إىل بعض" متفق عليو .
لقد أفزع ىذا احلشر أقواماً حىت تغَتت ألواهنم ،فإذا
رأيتهم عرفتهم الختالف ألواهنم عن ألوان الناس ،ىؤالء
– حُت احلشر – يهمسون بينهم :كم لبثتم؟ كم
أمضيتم؟ ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ طه.٩٥١ – ٩٥٩ :

أعُت غائرة ..وقلوب راجفة..
فإذا قدمت تلك اجلموع من شىت األجداث وادلراقد يف
بقاع األرض بعد البلى والفناء  ..ووصلت أرض احملشر
أفواجاً أفواجاً ..يزدحم ادلوقف ..ويًتاصون حىت تلتصق
أجسامهم ببعض ..ويتدافعون فيما بينهم ..فال ديلك
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أحدىم إال موطئ قدميو ،فال رلال للبحث عن مكان
أوسع ،أو ىو ٍاء أطلق.
لقد شهدت موقفاً يف احلج ال أنساه ،رأيت فيو صورة
مصغرة لذلك الزحام الشديد يوم القيامة ،ذلك أنو عند
رمي اجلمرات يف اليوم الثاين عشر ،واجلميع يريدون الرمي
للتعجل ،صادف أن اخًتنا مكاناً وزماناً غَت مناسبُت،
وجرنا الزحام حىت صرنا يف جلجو ،تنظر من أمامك فليس
ّ
إال البشر ،ومن خلفك كذلك ،ومن اجلهات الباقية
أعظم من ذلك ،وإذا بك ال دتلك إال موضع قدميك،
وال دتلك أن تتحرك أو تنتقل من مكانك ،فإذا دتايل
الذي ىناك فهذا يعٍت أن موجةً من التمايل ستأتيك،
فإنو السقوط ال زلالة إال أن حتذر ،وذلك يعٍت الوفاة أو
قريباً منها.
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كان الناس يف فزع وشدة ،صراخ وتكبَتات ،حر شديد،
وعرق يسيل ،ال قوي ىناك ،تساوى الضعفاء مع
األقوياء ،ىكذا كنا دلدة تزيد عن الساعة فقط وبلغ بنا
اخلوف مبلغو ،فكيف بيوم كان مقداره آالف السنُت
واألعوام!
ىذا وإن األمر يوم القيامة ال يتوقف على حشر البشر!
فبينا الناس يف معمعة الزحام الشديد مل يرعهم إال تلك
الوحوش والطيور والبهائم والدواب تندفع إليهم ،وىي
كذلك مثلهم أمم تلو أمم ،ولرمبا مأل الفوج منها األفق
الرحيب ،فيكتظ ادلوقف ،ويزداد الزحام ،وتغص أرض
احملشر من جديد :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ
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فالعدالة ىناك ستضرب بأطناهبا على كل من تنفس فوق
األرض؛ ليظهر اهلل عدلو أمام العامل.
واآلن :
ك ُّل ِ
خلق اهلل ِجيء هبم..
مل ينقص منهم أح ٌد أبداً.
وبعد احلشر تبدأ األىوال تعصف وتدمدم ،ف ـ ـ

ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ الحج٩

تعال وشاىد شيئاً يسَتاً من زلزلة ذلك اليوم:
إنو حُت يكتمل اجلمع ،وينتهي مشهد احلشر ،تبدأ
األىوال تنخرط عليهم بغتة ،فأوذلا دنو الشمس من
رؤوسهم ..واقًتاهبا قدر ميل ..فلوال أن اهلل قدر أال
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حيًتقوا الحًتقوا ..وال تزال تقًتب وتقًتب حىت تنصهر
أجسامهم ..فتبدأ حلوقهم تقذف األنفاس احلارة..
وتكاد حتًتق األعناق من العطش ..ويسيل العرق محماً
يكاد يسلخ اجللود ..وتشتد حاذلم ..ويعظم كرهبم..
يقول صلى اهلل عليو وسلم " :يعرق الناس يوم القيامة
حىت يذىب عرقهم يف األرض سبعُت ذراعاً ،ويلجمهم
حىت يبلغ آذاهنم" رواه البخاري.
يوم يرى فيو الناس نساءً ىاذلن تسارع األحداث
إنو ٌ
ُت عن
وتراكمها ..وما دتالكن الضعيفات أنفسهن ،فولّْ َ

يوم يرى الناس
أطفاذلن غَت آسفات وال مودعات ،وىو ٌ
ّ
نساءً أخريات دكدك الرعب أحشاءىن حىت أسقطن
أمحاذلن :

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
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ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ الحج .. ٩ :وىو يوم يُرى
بشر أمواجاً متالطمة ال يلوون على شيء..
فيو ال ُ

كادلطرودين ..كأن العقول زاغت ..وادلدارك ضاعت..

فاخللق –ىناك -زرافات ووحدانا :

ﭽﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ الحج.٩ :

ختيل لو قمت من نومك على صراخ أىل بيتك..
فانطلقت ضلوىم ..أنفاسك تتالطم ..وجوفك يضطرم..
وفؤادك يرجف ..تذىب مسرعاً إليهم  ..تسبق خطواتك
الريح ..ال تدري ما الذي أفزعهم حىت صاحوا بأعلى
أصواهتم ..فما إن تفتح الباب عليهم ..إال وتتسمر
مكانك ُملجماً يكاد عقلك أن يطيش دلا رأيت! حيث

تفاجأت برؤيتهم على حال تفزع وترعب ..تفاجأت
َ
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برؤيتهم – صغاراً وكباراً – تغَتت شعورىم فصارت
بيضاء ألم ٍر أخافهم وأفزعهم! – لو حصل ذلك ادلوقف
لك ماذا ستصنع؟! إن يوم القيامة أشد وأفظع! إنو يوم
ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ المزمل.٩٤ :

إنو يوم تتصدع فيو األفئدة ،وتتفتت فيو األكباد ،كيف
سَتى عياناً :
ال وىذا ادلشهد ُ

حُت تلتقي األم بابنتها ..واألب بولده ..واألخ بأخيو..
وذاك بعد فراق دام – رمبا  -آالف األعوام ..يلتقون إال
أهنم ال يتساءلون ..وال يقفون لبعضهم عندما
يتواجهون..
أخ ينظر لك نظرة خاطفة مث يغدو ..ولرمبا
فرب ٍ
َّ
ارتطمت األكتاف باألكتاف ومل حتدثو نفسو أن يسأل
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عن أحوالك ..كأنو ال يعرفك أومل يلقك يف حياتو أبداً..
وأنتم الذين مضت بكم سنوات الدنيا يف ظل بيت
واحد ..جتتمعون على طعام واحد ..وتضاحكتم يف
رللس واحد ..لكن اآلن ..الكل مشغول

بنفسو :ﭽ ﯺ ﯻ

ﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ عبس.١٤ – ١٩ :

مسى اهلل ذلك اليوم بيوم التناد لكثرة النداءات اليت فيو،
ومنها مناداة اخللق بعضهم بعضاً :القريب يتذكر قريبو
فَتفع صوتو من بُت أصوات احلشر كلو منادياً قريبو
ولكن أىن لو من رليب! ورب ملك ينادي حاشيتو
ليمنعوه أو يدفعوا عنو ولكن ليس يف تلك الساعة خدم
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وال حشم! ورب ابن يسمع أمو تناديو بامسو بُت الناس
لكنو يفر عنها؛ ألن ما لديو من احلسنات ال يكفي أن
يعطيها واحدة:

ﭽﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﭼ المؤمنون.٩٥٩ :

إن األم -يف الدنيا -لو استطاعت أن تنزع سنيناً من
عمرىا لولدىا لنزعت ..ولو استطاعت أن تلملم عافيتها
فتجفف هبا عرقو الذي يتصبب من ادلرض لفعلت..
لكن األحوال تتبدل ،واألوضاع تتغَت يف يوم كان مقداره
مخسُت ألف سنة.
وانظر – أيضاً  -إىل منظر من مناظر انقالب ادلسلَّمات
اليت كانت يف الدنيا:
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إن اجملرم –ىناك -إذا ُحكم عليو بدخول النار يتمٌت لو
استطاع أن جيبذ أوالده واحداً واحداً غَت ٍ
مبال بصراخهم

وبكائهم ،أو ديسكهم بتالبيبهم -أصغرىم قبل أكربىم-
بال أدىن رمحة فيسحبهم حىت يقذفهم يف النار ..أو يود
لو قذف أخاه الذي طادلا آنسو لتحطم النار عظامو..
أو يود لو يقدم زوجتو فيُنكل هبا وىي تستغيث أمامو..

أو يود لو يدفع قبيلتو للنار دفعة واحدة غَت مراع نسباً
وقرباً ..دلاذا وألي شيء كل ىذا؟ ليفتدي هبم عن
عذاب اهلل الذي أُعد لو ،وينجو ىو منو :

ﭽ ﭑﭒ ﭓ

ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ المعارج:
.٩٩ – ٩٩
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مشهد آخر للظادلُت حيدثنا القرآن عنو " ...مشهدىم
مسرعُت ال يلوون على شيء ،وال يلتفتون إىل شيء،
رافعُت رؤوسهم ،ال عن إرادة ،ولكنها مشدودة ،ال
ديلكون ذلا حراكاً .ديتد بصرىم إىل ما يشاىدون من
الرعب ،فال يطرف وال يرتد إليهم ،وقلوهبم من الفزع
خاوية خالية ،ال تضم شيئاً يعونو أو حيفظونو ،أو
يتذكرونو ،فهي ىواء خاوية .ىذا ىو اليوم الذي يؤخرىم
اهلل إليو ،حيث يقفون ىذا ادلوقف ،ويعانون ىذا الرعب،
الذي يرتسم من خالل ىذه ادلقاطع األربعة ،مذىالً
آخذاً هبم كالطائر الصغَت يف سلالب الباشق الرعيب:
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ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ إبراهيم– ٩٩ :
.٩١

فالسرعة ادلهرولة ادلدفوعة ،يف اذليئة الشاخصة ادلكروىة
ادلشدودة ،مع القلب ادلفزع الطائر اخلاوي من كل وعي
من اإلدراك ..كلها تشي باذلول الذي تشخص فيو
األبصار" (يف ظالل القرآن (.))1222/4
ما من أحد يوم القيامة إال وديسك اخلوف بتالبيب قلبو،
ما عدا بعض العباد ،ىؤالء كانوا يف الدنيا خيشون رهبم
فيصلون يف السحر ،ويصومون اذلواجر ،ويتصدقون مبا
تيسر ،ويصلون الرحم ،ويربون آباءىم ،وخيافون ىذا
اليوم :فطادلا دمعت عيوهنم وىم يف خلواهتم مع رهبم،
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وطادلا حزنوا لقلة أعماذلم ،ويبست عظامهم لتذكرىم
قدوم ىذا اليوم العظيم (يوم القيامة) ،ذلذا فإن اهلل – عز
وجل – ال جيمع عليهم خوفاً ثانياً ،قال  -صلى اهلل
عليو وسلم  " :-قال اهلل  -عز وجل : -وعزيت ال أمجع
لعبدي أمنُت وال خوفُت ،إن ىو أمنٍت يف الدنيا أخفتو
يوم أمجع عبادي ،وإن ىو خافٍت يف الدنيا َّأمنتو يوم أمجع
فيو عبادي" .صحيح اجلامع .
وال تسل عن العباد يوم محلت األرض واجلبال
ﭺﭻ

ﭽﭸ ﭹ

ﭼ الحاقة ،٩٩ :يوم يرون السماء دتور وتشقق

بصوت رعيب

ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ الحاقة ،٩٤ – ٩٨ :يوم تتناثر
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وخيسف القمر ،وتشتعل البحار
النجوم وتكور الشمس ُ
نَتاناً تضطرم.

ماذا لو وقفت متهماً أمام كامَتات اإلعالم يوماً ،وأُعلن
فيو عن تفاصيل سلا ٍز قمت هبا ظناً أال أحد يعلم عنها،

وإذا هبا اليوم تتلى أمام ادلأل ،أتبقى لك قوة حتمل
قدميك حىت ينتهي نشر ىذا اخلزي أمامهم أم ال
يسعفك الوقت؟!
مث ختيل العكس:
ماذا لو أعلن يف أخبار اإلعالم عن تكرديك ،وانتشر يف
اجملتمع صيتك ،وانصب الثناء عليك ،وغبنك سواد
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الناس دلا حظيت بو ،تُرى أكنت تندم على مضي
أوقاتك يف أمر أوصلك إىل ما أنت فيو ،يف وقت كان
اآلخرون يسخرون منك؟!
وهلل ادلثل األعلى..
حُت يأيت نشر سجالت العبيد يوم القيامة أمام ادلأل،
وفيو ما دق وجل من األعمال؛ يسري يف النفوس ما
ليس باخلوف بل فوق اخلوف! فالكل يف ترقب :أيعطى
الكتاب بيمينو فيُهٌت أم بشمالو فال يعزى ؟!

تُنشر الصحف ..وتظهر احلقائق ،ويرتفع عباد طادلا
ازدرهتم النفوس وجتاوزهتم العيون ،وينخفض آخرون طادلا
تشبعت اآلذان بسماع أمسائهم اليت مألت الدنيا
وشغلت الناس ،نعم ..أليست القيامة خافضة رافعة؟!
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أما من استلم كتابو بيمينو فينطلق مسروراً بُت صفوف
ادلوقف ،ال تكاد تسعو األرض من الفرح ،يتعرقل لسانو
من الدىشة ..يكاد أن ينشق صدره من السعادة ..ال
يدري بأي تعبَت يُعلن هبجتو؟ فهو يعلم أهنا السعادة
األبدية السرمدية اليت طادلا أوقف دنياه ذلا .وىا ىو يريد
أن يطلع اخلليقة على ما يف كتابو من أعمال صاحلة طادلا
أخفاىا عنهم ،اآلن أوان إظهارىا ،فينطلق وىو يشَت إىل
كتابو الذي بيّض وجهو صارخاً فيهم وىم ينظرون إليو
يف غبطة :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ
الحاقة.٩٥ – ٩٤ :

وأما الفريق اآلخر ..فما منهم من أحد يستلم كتابو
بشمالو إال ويلوم نفسو لوماً الذعاً ..واحلسرة تقضم
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قلبو ..فيُقرع ذاتو ..ويسوطها بالتأنيب ..يكاد الندم
يكبتو فيقضي عليو حُت يرى كتابو مل يغادر صغَتة وال
كبَتة إال أحصاىا ..ويف حلظة االستالم ادلخزية تلك
يسود وجهو ويقول:

ﭽﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﭼ الحاقة .٩٤ – ٩٥ :واخللق ينظرون إليو ،ويستمعون
نداءاتو تلك ،ويرون اخلسران قد عثى يف وجهو ،إذ
الكتاب مؤذن باذلالك والعذاب الذي أولو غل اليدين إىل
العنق مث صلي اجلحيم مث إسالكو يف سلسلة ذرعها
سبعون ذراعاً تدخل من أسفلو وخترج من أعاله.
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مث يبدأ العرض على اهلل .ولو مل يكن يف يوم القيامة إال
ىذا العرض لكفى!
فمنهم من يدنيو اهلل فيسًته ويقول لو" :أتعرف ذنب كذا
؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول :نعم ،أي رب ،حىت إذا قرره
بذنوبو ورأى يف نفسو أنو ىلك .قال اهلل :سًتهتا عليك
يف الدنيا وأنا أغفرىا لك اليوم ،فيعطى كتاب حسناتو"
متفق عليو.
ومنهم من يشدد اهلل عليو احلساب ،فيدقق عليو،
ويناقشو يف كل ما قام بو حىت النظرة اخلاطفة والكلمة
العابرة ،وىؤالء يقع عليهم من اخلزي وادلهانة والذل ما لو
وزع على أىل ادلوقف لكفاىم.
ّ


ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ومنهم من يطول حساهبم ويعسر ،وىؤالء كان الناس يف
الدنيا يظنون هبم خَتاً ،ويغدقون عليهم الثناء العتقادىم
قرهبم من اهلل ،وكان الناس حيبوهنم ويثقون هبم ويقدموهنم
خلَتيتهم اليت مل يكونوا يعلموا أهنا خَتية باىتة ،فإذا جاء
احلساب يُنظر يف نياهتم فإذا ىم مراؤون ،حسبوا أن
السرائر لن تبلى ،وظنوا أن نياهتم رلهولة يف السماء كما
ىي يف األرض ،وغرىم باهلل الغرور حىت ُكشفوا أمام
الناس ،وىؤالء يسحبون على وجوىهم حىت يلقوا يف
حال خزي
حال عا ٍر بلغ الغاية ،و ُ
النار .وحال ىؤالء ُ
وندامة ،فمن يدافع عنهم أمام الشهود العدول من
ادلالئكة واألرض وما عليها بل حىت أعضاء العبد :
ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ﮪ ﮫ ﭼ يس .٨٥ :وكيف ستكون حال العبد وىو
يسمع الشهادة من عضو تلو عضو وال ديلك رداً وال
إنكاراً ؟!
ومنهم الذين يدخلون اجلنة ىكذا ..بال حساب وال
عقاب ،وىم سبعون ألفاً كانوا ال يسًتقون وال يكتوون
وعلى رهبم يتوكلون.
ويبدأ الوزن بعد ذلك؛ لَتي اهلل عباده عدلو ،فتوزن
األعمال :فرب عمل مل يأبو لو العبد عملو ىكذا مث تركو
وراءه يكون أثقل شيء يف ادليزان ،ورب عمل عقد عليو
العبد آماالً عريضة حىت ظن أنو مهر اجلنة فإذا بو يكون
ىباء منثوراً لسوء نية أو دخل مل يربح القلب .والعباد
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حينذاك يرقبون أعماذلم توزن :واحداً واحداً ،فمرة يرجح
ىذا ومرة يرجح ذاك ،ىكذا حىت يأيت اهلل مبثاقيل الذر
فيزهنا ذلم :

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ الزلزلة.٨ – ٤ :

وحُت يبلغ اجلهد باألمم مبلغو ،ويشتد الكرب ،ويشق
بالناس ما ىم فيو ،ويبلغ هبم العطش غايتوُ ،حتشر كل
أمة إىل حوض نبيها ،وحتشر ىذه األمة إىل حوض النيب
–صلى اهلل عليو وسلم ، -وىو حوض واسع األرجاء،
آنيتو عدد صلوم السماء ،أبيض من اللنب ،وأحلى من
العسل ،يتوجو الناس إليو يتقدمهم الصاحلون والصابرون،
حىت إذا قدمت ىذه األمة على احلوض وعرف النيب –
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صلى اهلل عليو وسلم -أناساً منهم حيدث ىناك أمر
جلل!!
ىذا احلدث ىو أن يُرد بعض ىذه األمة عن احلوض ،فال

ي ِرُدون ،فيقول –صلى اهلل عليو وسلم" : -رب أصحايب!

أصحايب! فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعد" رواه

البخاري  .فيُفتضح ىؤالء أمام النيب –صلى اهلل عليو
وسلم -وأمتو ،وىؤالء ىم الذين ارتدوا عن اإلسالم بعد
وفاتو.
إذا طال الوقوف يوم القيامة ،ووصل الكرب ذروتو،
وأحدقت العظائم باألمم ،يبحث العباد حينها عمن
يشفع ذلم عند رهبم ،حىت يتخلصوا من شدة احلشر ولو


ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

أدى ذلك دخول بعضهم يف النار! فيأتون كلهم يسَتون
كالسيل اذلادر إىل بعض األنبياء واحداً واحداً ،فيعتذر
األنبياء من الناس ألن اهلل – جل وعال – قد غضب
غضباً مل يغضب قبلو مثلو ولن يغضب بعده مثلو،
وىكذا من نيب إىل نيب حىت ينتهي هبم ادلطاف إىل زلمد
 صلى اهلل عليو وسلم  -فيشفع ذلم.النار يوم القيامة تعرض أمام العامل ،وحينذاك ترى
ﯖ ﯗﯘ ﭼ الجاثية٩٨ :

:ﭽ ﯕ

أي على ركبها من الشدة

والعظمة ...ال يبقى أحد إال جثا لركبتيو ،حىت إبراىيم
اخلليل –عليو الصالة والسالم ،-ويقول :نفسي نفسي!
ال أسألك اليوم إال نفسي .وحىت إن عيسى –عليو
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الصالة والسالم  -ليقول :ال أسألك اليوم إال نفسي ،ال
أسألك مرًن اليت ولدتٍت!" ابن كثَت.
حيشرون إليها مجاعات ،وعلى وجوىهم ،فإذا أقبلوا عليها
ومسعوا زفَتىا تكاد قلوهبم أن تتحول عن مكاهنا من
الفزع ،فيندمون ويتحسرون ،ومنهم من يسر ىذه
الندامة ،فإذا وقفوا عليها ورأوىا عياناً يقولون
ﰝ ﰞﰟﰠﰡﰢﰣ ﰤ

:ﭽﰛ ﰜ

ﭼ األنعام ،٩٤ :مث

يُدفعون فيها فيتساقطون إىل ذلبها وشررىا ادلتطاير ،إىل
أبد اآلبدين.
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وبعد تطاير الصحف والفصل بُت العباد يتوجو اخللق إىل
صراط جهنم ادلنصوب على متنها ،فيسبق ادلؤمنون
ادلنافقُت ،فيفصل بينهم بسور عظيم دينع ادلنافقُت من
اللحاق بادلؤمنُت ،ىناك ..يتفاجأ ادلنافقون بالظلمة اليت
جثمت عليهم فينادون ادلؤمنُت :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ الحديد ،٩١ :كل تلك النداءات رجاء
قبس من نور وليس النور كلو ،فما أشد الظلمة عليهم
ىناك ،وقد كانوا يريدون الظلمة للمؤمنُت يف الدنيا!
ويتجو ادلؤمنون من األولُت واآلخرين إىل الصراط ،فإذا
وصلتو تلك اجلموع إذ بو شلدود على منت جهنمُّ :
أحد
من السيف ،وأدق من الشعر ،عليو شوك وكالليب
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ختطف ادلار لتخر بو يف جهنم ،طولو شهر ،وتغشاه
الظلمة ،مدحضة مزلة.
فإذا وقفوا عليو ..تؤمر البشرية عن بكرة أبيها ببدء ادلرور
عليو يف تلك الظلمة..
"فتوىم نفسك –يا أخي -إذا صرت على الصراط،
ونظرت إىل جهنم حتتك سوداء مظلمة ،قد لظى
سعَتىا ،وعال ذليبها ،وأنت دتشي أحياناً ،وتزحف
أخرى" (التذكرة للقرطيب . )33-
وكيف بك "إذا وضعت عليو إحدى رجليك،
فأحسست حبدتو ،واضطررت إىل أن ترفع قدمك الثاين،
واخلالئق بُت يديك يزلون ،ويعثرون ،وتتناوذلم زبانية النار
باخلطاطيف والكالليب ،وأنت تنظر إليهم كيف
ينكسون إىل جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم ،فيالو من
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منظر ما أفظعو! ومرتقى ما أصعبو! ورلاز ما أضيقو"
(التذكرة للقرطيب. )331-
ذكر ابن كثَت أن أبا ميسرة كان إذا أوى إىل فراشو قال:
يا ليت أمي مل تلدين ،مث يبكي ،فقيل لو :ما يبكيك؟ يا
أبا ميسرة؟ فقال :أخربنا اهلل أنا واردوىا ،ومل طلرب أن
صادرون عنها:

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﭼ مريم.٤٩ :
وعند ادلرور يعطى كل مؤمن من النور مبقدار أعمالو
الصاحلة ،فمنهم من يعطى نوره مثل اجلبل بُت يديو،
ومنهم من يعطى نوره يف إهبام قدمو :يضيء مرة وينطفئ
أخرى ،فمثل ىذا ما شعوره؟ وما مقدار ىلعو؟ ومىت
سينتهي من ادلرور وىو على تلك احلال؟!
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أما من سعى نورىم بُت أيديهم فيبتهلون هلل بالدعاء وىم
على الصراط :ربنا أدتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل
شيء قدير.
ويف جهة أخرى من الصراط يكون أشفق اخللق باخللق –
صلى اهلل عليو وسلم  -قائم ىناك يدعو" :رب سلم
سلم" رواه مسلم .
وأما سرعة اخللق حال ادلرور فمتفاوتة :فأعظمهم من
جياوزه كالربق ،وأقلهم من ال يستطيع السَت إال زحفاً،
ومنهم بُت ذلك.
فيا فرحة الناجي ادلسلَّم حُت يضع قدمو ناجياً من
الصراط تاركاً خلفو جهنم ،وقد رأى أثناء مروره من
الفظائع ما يبيض لو الشعر وتيبس لو العظام ،ويا هبجة
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قلبو وسروره وىو يعلم أن صلواتو أصلتو برمحة اهلل،
وصدقاتو أنقذتو بفضل اهلل.
ويا غنب ادلفرط الذي نالتو خطاطيف جهنم وانقلب فيها
على وجهو! فها ىو يسقط فيها منكوساً إىل نا ٍر تلظى،
حىت إذا استقر فيها تذكر أولئك الذين كانوا معو على
الصراط وقد صلوا وسعدوا بنجاهتم.
ويف ختام ذلك اليوم ،يوم الفزع األكرب ،يوم التغابن :ختلو
عرصات القيامة من تلك األمم!
فيا اهلل! ليت شعري كيف ستكون النهايات؟ ومن الفائز
فيُهٌت؟! ومن احملروم فيُعزى؟!
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بكى عمر بن عبد العزيز –رمحو اهلل -فبكت فاطمة
فبكى أىل الدار ،ال يدري ىؤالء ما أبكى ىؤالء ،فلما
العرب قالت فاطمة :بأيب أنت يا أمَت ادلؤمنُت
جتلى عنهم ْ

نصَرف القوم بُت
َّ
مم بكيت؟ قال :ذكرت يا فاطمة ُم َ
يدي اهلل :فريق يف اجلنة وفريق يف السعَت! موسوعة ابن
أيب الدنيا (.)211/3
قسم يتزامحون اآلن على أبواب اجلنة منهم من كان فقَتاً
صابراً ،أو مدفوعاً باألبواب ،أو زلتَـ َقراً ،أو متعففاً ،أو

تاجراً شاكراً ،أو متيقناً هبالكو لوال كلمة طيبة جرت على

لسانو ،أو غارقاً يف غيّو لوال بره بأمو العجوز ،أو زلتسباً
ناصحاً ،أو ُم ِقالً من الصاحلات لوال ما وقر يف قلبو ،أو
عادلاً عامالً ،أو أمَتاً زاىداً ،أو عابداً سلبتاً ،فإذا دخلوىا
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قالوا

:ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ الزمر .٤٩ :يقول
عبداهلل بن مسعود –رضي اهلل عنو" : -ليغفرن اهلل يوم
القيامة مغفرًة مل ختطر على قلب بشر" موسوعة ابن أيب
الدنيا (.)33/2
وأما القسم اآلخر فهم اآلن على شفَت جهنم ،تتخللهم
شياطينهم ،يبدأ نزعهم ،فيُقذفون هبا ويُصلَون حبرىا،
ويتجرعون فيها غصص العذاب بكرة وعشية ،يصطرخون
فيها وينادون خازن النار

 :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭼ الزخرف ،٤٤ :فيمكثون فيها أزماناً طويلةً
أبديةً سرمديةً ال هناية ذلا وىم من عذاب لعذاب أشد –
والعياذ باهلل –.
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ذلك ىو الفراق احلق..
ىو الفراق الذي تُسح عليو الدموع..
نشد فيو ادلراثي..
ىو الفراق الذي تُ َ

أمر منو وال أكره ..
ىو الفراق الذي ال ّ
ٍ
عل ذكرىا يسلت
إهنا ُ
بعض أحداث حتمية الوقوعّ ..
الران من القلوب ،وينفض غبار اذلوى ..إهنا وقائع هتز
الوجدان ،وتربت على كتف الغافلُت ،و ذكرى

ﭽﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ق، ١٤ :

يف زمن

طمت فيو ادلاديات ،وأذلانا التكاثر ،وكرىنا الوعظ ،وغرنا
باهلل الغرور.
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إال أن ىناك أعماالً صاحلة ختفف شدة ذلك اليوم
عل اهلل ينجيك ويرمحك ،منها :احلب يف اهلل؛
فالزمها ّ
فادلتحابون يظلهم اهلل يف ظلو يوم ال ظل إال ظلو،
ادليسر على ادلعسر ،ومن ن ّفس عن مسلم كربة من
و ّ
الكرب ،والكاظمون الغيظ إذ يدعوىم اهلل على رؤوس
اخلالئق يوم القيامة خيَتىم من احلور العُت ما شاؤوا،
ومن شاب يف اإلسالم فإن لو نوراً يوم القيامة،
وادلتوضئون ،وأىل القرآن  ...إىل غَت ذلك من األعمال
الكثَتة اليسَتة اليت تنفع صاحبها يوم ال ينفع مال وال
بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
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أسأل اهلل أن ينجينا وإياكم من ذلك اليوم وكربو ،وأن
يتجاوز عنا تقصَتنا ،وجيعلنا شلن يدخلون اجلنة بال
حساب وال عذاب ،إن ويل ذلك والقادر عليو.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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