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السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف
إن الحؿد هلل تعالك كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ومـ سقئات
أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ
شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.
ِ
اهلل َح َؼ ُت َؼاتِ ِف َوٓ َت ُؿق ُت َـ إِ َٓ َو َأ ْك ُت ْؿ ُم ْسؾِ ُؿ َ
قن﴾(آل طؿران)١٠٢ :
﴿ َيا َأ ُي َفا ا َلذي َـ آ َمـُقا ا َت ُؼقا َ
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َؾ َؼ مِـ َْفا َز ْو َج َفا َو َب َث مِـ ُْف َؿا ِر َجا ً
ٓ
َاس ا َت ُؼق ْا َر َب ُؽ ُؿ ا َلذي َخ َؾ َؼ ُؽؿ ِمـ َك ْػ ٍ َ
﴿ َأ ُي َفا الـ ُ
كَثِقرا وكِساء وا َت ُؼق ْا اهلل ا َل ِذي َتساء ُل َ ِ
اهلل ك َ
َان َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َرقِق ًبا﴾( .الـساء)١ :
ً َ َ َ
َ َ
قن بِف َوإَ ْر َحا َم إِ َن َ
َ

ِ
اهلل َو ُقق ُلقا َق ْق ً
ٓ َس ِديد ًا ُ .ي ْصؾِ ْح َل ُؽ ْؿ َأ ْط َؿا َل ُؽ ْؿ َو َي ْغ ِػ ْر َل ُؽ ْؿ ُذ ُكق َب ُؽ ْؿ
﴿ َيا َأ ُي َفا ا َلذي َـ آ َمـُقا ا َت ُؼقا َ
ِ
اهلل َو َر ُسق َل ُف َف َؼدْ َف َاز َف ْقز ًا َطظِقؿًا﴾) .إحزاب( ٧١ - ٧۰ :
َو َم ْـ ُيط ِع َ

أما بعد ؛ فنن خقر الحديث كتاب اهلل تعالك  ،وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل
طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ  ،و شر إمقر محدثاهتا وكؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضاللة وكؾ
ضاللة يف الـار ،أطاذكا اهلل وإياكؿ مـ الـار.
أيفا الؿممـقن جزى اهلل الؿممـقـ الؿتؽؾؿقـ خقرا ،فؽؾ واحد أدلك بدلقه ،وهؽذا
يجب أن كدافع طـ اإلسالم بؿا كستطقع مـ وسائؾ؛ فالشعراء يستطقع القاحد مـفؿ أن
يدافع ما استطاع طـ اإلسالم ،فؼد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ لحسان
"اهجفؿ وروح الؼدس معؽ"( )1فؼد كان حسان رضل اهلل طـف يدافع طـ الـبل صؾك
اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ بشعره وقصائده ،وهؽذا كان الصحابة يدافعقن بالشعر طـ
اإلسالم ،ويدافعقن بالشعر طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ ،فؿـ ُأططل قدرة
طؾك هذا سخر ذلؽ يف الدفاع طـ الديـ وتشققد الديـ والدفاع طـ طباد اهلل الؿممـقـ،
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والدفاع طـ العؾؿ والحث طؾك صؾب العؾؿ ،ففذا يعترب مساهؿة يف الدطقة إلك اهلل
سبحاكف وتعالك ،بؾ يعترب كقطا مـ أكقاع الجفاد يف سبقؾ اهلل؛ الدطقة تعترب جفادا يف
سبقؾ اهلل سبحاكف وتعالك ،وهؽذا الدطاة إلك اهلل ويحدثقن الـاس ويعظقهنؿ
ويحذروهنؿ مـ الؿعاصل والذكقب ويحذروهنؿ مـ الػساد ،ويحذروهنؿ مـ البدع
والخرافات والشركقات ويحثقهنؿ طؾك فعؾ الخقر ويحثقهنؿ طؾك الؿضل طؾك
الصراط الؿستؼقؿ ،هذا أيضا يعتربون يف جفاد يف اهلل سبحاكف وتعالك.
أسلل اهلل أن يؽتب أجر الجؿقع وأن يجعؾ مجؾسـا هذا مثؼال لؿقازيــا يقم الؼقامة
وأسلل اهلل سبحاكف وتعالك أن يـػعـا هبذه الؿجالس وأن يجعؾـا أول مـ يطبؼ ما يسؿع.
إخقة اإليؿان؛ إن اهلل سبحاكف وتعالك خؾؼ و أمركا بعبادتف ،وأمركا بطاطتف وأمركا
بالسقر طؾك شريعتف ووطدكا إن كحـ فعؾـا ذلؽ جـة طرضفا السؿاوات و إرض
وحذركا مـ الؿعاصل والذكقب والؿخالػات وتقطدكا إن كحـ طصقـاه وخالػـا أوامره
بـار ٓ تبؼل وٓ تذر ،لفذا القاجب طؾقـا أن كحذر مـ الخطر ،وأطظؿ خطر خطر الـار،
ٕن الـار دار الػجار ودار العصاة والجـة دار إبرار ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿ:
ِ
﴿ َف َل َ
الها إِ َ
ب َو َت َق َلك﴾ (الؾقؾ)١٦-١٤ :
كذ ْر ُت ُؽ ْؿ ك ًَارا َت َؾ َظك ٓ َي ْص َ
ٓ إَ ْش َؼك ا َلذي ك ََذ َ
طذاب .طـدما بدأ الـبل دطقتف يف ققمف بعدما أكزل اهلل ﴿ و َأ ِ
كذ ْر َط ِش َقر َت َؽ
فالرحؿان أكذركا ه
َ
قـ﴾ (الشعراء:
إَ ْق َربِ َ

) قام إلقفؿ وكاداهؿ بطـا بطـا " :يا بـل لمى ويا بـل سعد بـ

لمى ويا بـل هاشؿ ويا بـل طبد الؿطؾب ويا فاصؿة بـت محؿد أكجدوا أكػسؽؿ مـ الـار
فنين ٓ أمؾؽ لؽؿ مـ اهلل شقئا"( ،)2الرسقل يؼقل أكجدوا أكػسؽؿ مـ الـار.
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هذه الـار وطدها اهلل العصاة ،وكـ طؾك حذر أيفا الؿسؾؿ الؽريؿ؛ الؿعصقة هل التل
تقصؾ صاحبفا طذاب اهلل وتسبب دخقل جفـؿ .ما أكثر الذكقب وما أكثر الؿعاصل
التل ارتؽبفا الؿسؾؿقن وهل كػقؾة بؾ إحداها كػقؾة أن تدخؾ صاحبفا جفـؿ ،فؽقكقا
طؾك حذر!
بقـ اهلل يف كتابف الؽريؿ شدة طذابف ،مـ أجؾ ماذا؟ مـ أجؾ أن كحذر ،ومـ أجؾ أن
كجتـب صريؼ الخطر ،صريؼ الـار ،بقـ اهلل لـا أحقال أهؾ الـار حتك ٓ كسؾؽ الطريؼ
الذي سؾؽقه ،وٓ كعؿؾ إطؿال التل طؿؾقها ،يؼقل اهلل تعالكَ ﴿ :ف َلك َْذ ْر ُت ُؽ ْؿ ك ًَارا َت َؾ َظك
َٓ َي ْص َال َها إِ َٓ ْإَ ْش َؼك ا َل ِذي ك ََذ َب َو َت َق َلك﴾(الؾقؾ )١٦-١٤ :ولفذا قال :إشؼك ،فال
يدخؾ لؾـار إٓ شؼل ،طقاذا باهلل رب العالؿقـ.
ِ
ِ
َارا﴾ (التحريؿ)٦ :
قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :يا َأ ُي َفا ا َلذ َ
يـ آ َمـُقا ُققا َأك ُػ َس ُؽ ْؿ َو َأ ْهؾق ُؽ ْؿ ك ً
الخطاب لؿـ؟ لؾؿممـقـ ،هذا دلقؾ طؾك أن كثقرا مـ الؿممـقـ سقدخؾقن الـار ،بسبب
الذكقب والؿعاصل .جاء يف البخاري أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ
قال":بقـا أكا طـد حقضل إذ قامت صائػة مـ أمتل حتك إذا طرفتفؿ قام مـ بقـل و بقـفؿ
رجؾ فقؼقل:هؾؿ فلققل  :إلك أيـ؟ فقؼقل إلك الـار واهلل.ثؿ بقـا أكا كذلؽ قامت صائػة
أخرى حتك إذا طرفتفؿ قام مـ بقـل و بقـفؿ رجؾ ،فقؼقل لفؿ :هؾؿ ،فلققل :إلك أيـ؟
فقؼقل :إلك الـار واهلل- .همٓء مـ الؿسؾؿقـ ،ثؿ بعد ذلؽ يؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف
وطؾك آلف وسؾؿ– :فؿا أضـف يـجقا –أي مـ الـار -إٓ كفؿؾة الـعؿ"( ،)3أتدري ما هؿؾة
الـعؿ؟ أيـ أهؿؾ الراطل مـ الـعؿ ،قؾة قؾقؾة الذي يـجق مـ الؿسؾؿقـ مـ طذاب اهلل
رب العالؿقـ ٓ ،غرابة ،ها أكت تجد يف إمة مـ يلكؾ الربا ،واهلل يؼقل يف كتابف
ِ
الش ْق َط ُ
ٓ َي ُؼق ُم َ
يـ َي ْل ُك ُؾ َ
قن إِ َ
الر َبا َ
ٓ ك ََؿا َي ُؼق ُم ا َل ِذي َيت ََخ َب ُط ُف َ
ان مِ َـ ا ْل َؿ ِس
الؽريؿ﴿:ا َلذ َ
قن ِ
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ِ
ِ
الر َبا َف َؿـ َجاء ُه َم ْق ِط َظ ٌة ِمـ
الر َبا َو َأ َح َؾ ال ّؾ ُف ا ْل َب ْق َع َو َح َر َم ِ
َذل َؽ بِ َلك َُف ْؿ َقا ُلق ْا إِك ََؿا ا ْل َب ْق ُع م ْث ُؾ ِ
ِ
ِ
ِ
اب الـ ِ
قفا
َر ِب ِف َفاكت ََف َك َف َؾ ُف َما َس َؾ َ
َار ُه ْؿ ف َ
ػ َو َأ ْم ُر ُه إِ َلك ال ّؾف َو َم ْـ َطا َد َف ُل ْو َل ئ َؽ َأ ْص َح ُ
َخالِدُ َ
ون﴾(البؼرة.) :اهلل يؼقل" :هؿ فقفا خالدون" هؿ الؿسؾؿقن ،أكؾقا الربا.
وأكت تجد مـ الؿسؾؿقـ مـ يلكؾ أمقال القتامك ،واهلل يؼقل يف كتابف الؽريؿ﴿ :إِ َن ا َل ِذي َـ
ِ
قن َأمق َال ا ْلقتَامك ُض ْؾؿا إِكَؿا ي ْل ُك ُؾ َ ِ
ص َؾ ْق َن َس ِع ًقرا﴾ (الـساء ) :
قن فل ُب ُطقك ِف ْؿ ك ًَارا َو َس َق ْ
َي ْل ُك ُؾ َ ْ َ
ً َ َ
َ َ
هاأكت تجد أيفا الؿسؾؿ الؽريؿ مـ يؼطع الطريؼ طـ الؿسؾؿقـ ،وربؿا يؼتؾ بعض
ِ
يـ ُي َح ِ
ار ُب َ
اهلل َو َر ُسق َل ُف َو َي ْس َع ْق َن
الؿسؾؿقـ واهلل يؼقل يف كتابف الؽريؿ﴿ :إِك ََؿا َج َزاء ا َلذ َ
قن َ
يفؿ و َأرج ُؾفؿ مـ ِخ ٍ
ِ
فِل إَ ْر ِ
الال َأ ْو ُيـ َػ ْقا مِ َـ
ض َف َسا ًدا َأن ُي َؼ َت ُؾق ْا َأ ْو ُي َص َؾ ُبق ْا َأ ْو ُت َؼ َط َع َأ ْيد ِ ْ َ ْ ُ ُ ِ ْ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
إَر ِ ِ
قؿ﴾ (الؿائدة:
ض َذل َؽ َل ُف ْؿ خ ْز ٌي فل الدُ ْك َقا َو َل ُف ْؿ فل أخ َرة َط َذ ٌ
اب َطظ ٌ
ْ

) يف

أخرة طذاب طظقؿ..
أكت تجد مـ الؿسؾؿقـ أيضا ،مـ الؿسؾؿقـ مؿـ يؼقل ٓ إلف إٓ اهلل ،مـ ٓ يحافظ
ػ َأ َضا ُطقا
ػ مِـ َب ْع ِد ِه ْؿ َخ ْؾ ٌ
طؾك الصالة يف أوقاهتا ،واهلل يؼقل يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :ف َخ َؾ َ
الشفق ِ
ال َي ْؾ َؼ ْق َن َغ ًقا﴾(مريؿ )٥ :غل :واد مـ وديان الـار كؿا
ات َف َس ْق َ
الصال َة َوا َت َب ُعقا َ َ َ
َ
ِ
يـ ُه ْؿ َطـ َصالتِ ِف ْؿ
قـ ا َلذ َ
فسر ذلؽ ابـ العباس وغقره ،وقال ربـاَ ﴿ :ف َق ْي ٌؾ ِل ْؾ ُؿ َص ِؾ َ
اه َ
قن الؿاطقن)٥-٤ :أي الذيـ يمخرون الصالة طـ وقتفا أو يؼدمقهنا طؾك وقتفا،
َس ُ
يؼقل ابـ طباس يف تػسقر هذه السقرة قال :ويؾ :واد يف جفـؿ لق سقرت فقف جبال الدكقا
لذابت مـ شدة حره ،هذا لؿـ؟ لؾؿتفاوكقـ يف الصالة.
تجد مـ الؿسؾؿقـ مـ يؼع يف البدع والـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ يؼقل":إن اهلل
حجب التقبة طـ كؾ صاحب بدطة حتك يدع بدطتف" ( )4ويؼقل" :وإياكؿ ومحدثات
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إمقر فنن كؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضاللة وكؾ ضاللة يف الـار "( )5أي صاحبفا يف
كار جفـؿ ،طقاذا باهلل رب العالؿقـ.
ِ
اهلل َ
ٓ
ُوجد مـ الؿسؾؿقـ مـ يؼع يف الشرك طقاذا باهلل ،واهلل يؼقل يف كتابف الؽريؿ﴿ :إِ َن َ
ِ
ِ ِ
ي ْغ ِػر َأن ي ْشر َك بِ ِف وي ْغ ِػر ما د َ ِ ِ
قؿا﴾
ََ ُ َ ُ
ون َذل َؽ ل َؿـ َي َشاء َو َمـ ُي ْش ِر ْك بِاهلل َف َؼد ا ْفت ََرى إِ ْث ًؿا َطظ ً
َ ُ ُ َ
ِ
ِ
الس َؿاء َفت َْخ َط ُػ ُف
(الـساء ) :ويؼقل ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :و َمـ ُي ْش ِر ْك بِاهلل َف َؽ َلك ََؿا َخ َر م َـ َ
ان س ِ
ال َطقر َأو َتف ِقي بِ ِف الر ِ
ٍ
ح ٍ
قؼ﴾(الحج ) :ويؼقل اهلل يف كتابف الؽريؿ ﴿إِ َك ُف َمـ
ِ ُ
ُْ ْ ْ
يح فل َم َؽ َ
ي ْش ِر ْك بِاهللِ َف َؼدْ حرم اهلل َط َؾق ِف ا ْلجـَ َة وم ْلواه الـَار وما لِؾ َظال ِ ِؿ ِ
كص ٍ
ار﴾(الؿائدة.) :
قـ م ْـ َأ َ
َ
ُ
ََ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
ُوجد يف صػقال الؿسؾؿقـ مـ يلكؾ أمقال الـاس بالباصؾ ،واهلل يؼقل يف كتابف الؽريؿ:
ِ
قن تِ َج َار ًة َطـ َت َر ٍ
ٓ َأن َت ُؽ َ
ٓ َت ْل ُك ُؾق ْا َأ ْم َقا َل ُؽ ْؿ َب ْقـَ ُؽ ْؿ بِا ْل َباصِ ِؾ إِ َ
يـ آ َمـُق ْا َ
اض
﴿يا َأ ُي َفا ا َلذ َ
ِ
اهلل ك َ
ِمـ ُؽ ْؿ َو َ
ال
قؿا َو َمـ َي ْػ َع ْؾ َذل ِ َؽ ُطدْ َواكًا َو ُض ْؾ ًؿا َف َس ْق َ
َان بِ ُؽ ْؿ َرح ً
ٓ َت ْؼ ُت ُؾق ْا َأك ُػ َس ُؽ ْؿ إِ َن َ
ِ

ُكصؾِ ِ
قف ك ًَارا َوك َ
َان َذل ِ َ
ؽ َط َؾك اهلل َي ِس ًقرا﴾ (الـساء:
ْ

)فاكتبف أيفا الؿسؾؿ الؽريؿ..

ُوجد يف صػقال الؿسؾؿقـ مـ يلكؾ أمقال الـاس بالباصؾ ويف ضروال متعددة ،والـبل
صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ يؼقل" :مـ اقتطع حؼ امرئ مسؾؿ بقؿقـف فؼد أوجب اهلل
طؾقف الـار ،وحرم طؾقف الجـة وقالقا إن شقئا يسقرا ،قال  :وإن قضقبا مـ أراك "( )6فؽؿ
كرى وكؿ كسؿع مؿـ يلكؾ حؼ أخقف الؿسؾؿ ثؿ يحؾػ أكف لقس بؿؾؽف وأكف ما أخذه.
اكظروا إلك أحقال الؿسؾؿقـ؛ وكؿ ُتعدد مـ ذكقب ،وكؿ ُتعدد مـ معاصل وكؿ ُتعدد
مـ باليا؛ ومـ الباليا الؿسببة لدخقل الـار اختالال الؿسؾؿقـ إلك مذاهب وإلك أحزاب
ِ
يـ َت َػ َر ُقق ْا َو ْ
متػرقة ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿:و َ
اخ َت َؾ ُػق ْا مِـ َب ْع ِد َما
ٓ َت ُؽق ُكق ْا كَا َلذ َ
ِ
ِ
قؿ ﴾ (آل طؿران:
َجا َء ُه ُؿ ا ْل َب ِقـ ُ
َات َو ُأو َلئ َؽ َل ُف ْؿ َط َذ ٌ
اب َطظ ٌ
~~7
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ِ
ٓ َي َزا ُل َ
قـ إِ َ
الؽريؿَ ﴿:و َ
ٓ َمـ َر ِح َؿ َر ُب َؽ َول ِ َذل ِ َؽ َخ َؾ َؼ ُف ْؿ َو َت َؿ ْت كَؾِ َؿ ُة َر ِب َؽ
قن ُم ْختَؾِػ َ
ِ
ََٕم َ َ َن َج َفـَؿ مِ َـ ا ْل ِ
جـ َِة َوالـ ِ
قـ ﴾ (هقد:
َاس َأ ْج َؿع َ
َ
ْ

) أي ٕم ن مـ الؿتػرققـ

والؿتؿزققـ جفـؿ ،الذيـ ٓ يسقرون طؾك الطريؼ السقي.
وما أكثر إدلة الؿبقـة طؾك مـ فعؾ الذكقب والؿعاصل أن ذلؽ يؼضل بف إلك كار
جفـؿ ،طقاذا باهلل رب العالؿقـ ،يؽػل ما قالف ربـا يف كتابف الؽريؿ ﴿ َف َؿـ َي ْع َؿ ْؾ مِ ْث َؼ َال
َذ َر ٍة َخ ْق ًرا َي َر ُه َو َمـ َي ْع َؿ ْؾ مِ ْث َؼ َال َذ َر ٍة َش ًرا َي َر ُه ﴾ (الزلزلة:

)

إخقه اإليؿان؛ هذه الـار التل حذركا رب العالؿقـ مـفا لقست دار سالم وٓ راحة
ٓ !! هل واهلل دار الـؽد ودار الشؼاء ودار أٓم ودار العذاب الؿستؿر الذي ٓ يـؼطع،
فؿـ دخؾفا فؼد خسر كؾ شلء ،وما بؼل معف شلء ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿُ ﴿:ق ْؾ إِ َن
ِ
ِ
يـ َخ ِس ُروا َأك ُػ َس ُف ْؿ َو َأ ْهؾِ ِ
قف ْؿ َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة َأٓ َذل ِ َؽ ُه َق ا ْل ُخ ْس َر ُ
ان ا ْل ُؿبِق ُـَ .ل ُفؿ
يـ ا َلذ َ
ا ْل َخاس ِر َ
ال اهلل بِ ِف ِطباده يا ِطب ِ
ِ
ِ
مـ َفققِ ِفؿ ُض َؾ ٌؾ مـ الـ ِ ِ
اد َفا َت ُؼ ِ
قن﴾
َ َُ َ َ
ِ َ
ِ ْ ْ
َار َومـ َت ْحت ِف ْؿ ُض َؾ ٌؾ َذل َؽ ُي َخ ِق ُ ُ
(الزمر:

)ُ .يحذر اهلل الؿممـقـ مـ ارتؽاب الذكقب ،أية إولك قال اهلل " :يا أيفا

الذيـ أمـقا ققا أكػسؽؿ" أي جـبقا كػسؽؿ" ،ققا أكػسؽؿ وأهؾقؽؿ" جـب كػسؽ
وأهؾؽ مـ طذاب الـار ،الـار..الـار! اكظر إلك أحقال أهؾفا وهؿ يتدرجقن يف مداخؾ
أخرة ،فلهؾ الـار إذا كزل هبؿ الؿقت وإذا كزل بساحتفؿ و هؿ يعرفقن مالفؿ طـد اهلل و
يعرفقن أطؿالفؿ يـدمقن ويتؿـقن البؼاء يف الدكقا لتصحقح العؿؾ ،قال ربـا يف كتابف
ِ
يـ آ َمـُقا ٓ ُت ْؾ ِف ُؽ ْؿ َأ ْم َقا ُل ُؽ ْؿ َوٓ َأ ْوٓ ُد ُك ْؿ َطـ ِذك ِْر اهللِ َو َمـ َي ْػ َع ْؾ
الؽريؿَ ﴿ :يا َأ ُي َفا ا َلذ َ
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الشقخ طبد اهلل بـ طثؿان الذماري

كارا تؾظك
فلكذرتؽؿ ً

َذل ِ َؽ َف ُلو َلئِ َؽ ُهؿ ا ْل َخ ِ
اس ُر َ
ونَ .و َأ ِكػ ُؼقا مِـ َما َر َز ْقـَا ُكؿ ِمـ َق ْب ِؾ َأن َي ْلتِ َل َأ َحدَ ُك ُؿ ا ْل َؿ ْق ُت
ُ

ِ ِ
قل َر ِب َل ْقٓ َأ َخ ْر َتـِل إِ َلك َأ َج ٍؾ َق ِر ٍ
َف َق ُؼ َ
اهلل
الصالح َ
يب َف َل َصدَ َ َو َأ ُكـ ِم َـ َ
قـَ .و َلـ ُي َم ِخ َر ُ
اهلل َخبِ ٌقر بِ َؿا َت ْع َؿ ُؾ َ
قن﴾ (الؿـافؼقن:
َك ْػ ًسا إِ َذا َجا َء َأ َج ُؾ َفا َو ُ

) اكظر شدة الـدم طـد أن

يـزل الؿقت بالغافؾقـ وطـد أن يـزل الؿقت بالعصاة ،كقػ يسللقن اهلل أن يبؼقفؿ يف
الدكقا لتصحقح العؿؾ ،لؽـ قد فاتت الػرصة ،واكظر بعد الؿقت إلك أحقال العصاة بعد
أن يشاهدوا ما أطد اهلل لفؿ﴿ ،حتَك إِ َذا جاء َأحدَ ُهؿ ا ْلؿق ُت َق َال رب ار ِجع ِ
قنَ .ل َع ِؾل
َ ِ ْ ُ
َ َ َ ُ َْ
َ
ِ ِ
ْت َكالَ إِك ََفا كَؾِ َؿ ٌة ُه َق َقائِ ُؾ َفا﴾ (الؿممـقن:
قؿا َت َرك ُ
َأ ْط َؿ ُؾ َصال ًحا ف َ

) .الحسرة

ستؽقن والـدم سقحدث ،لؽـ هذا ٓ يـػع ٕكف كدم يف الؿقضع الذي ٓ يـػع فقف الـدم
ولفذا قال اهللَ ﴿:كالَ إِك ََفا كَؾِ َؿ ٌة ُه َق َقائِ ُؾ َفا َومِـ َو َرائِ ِفؿ َب ْر َز ٌخ إِ َلك َي ْق ِم ُي ْب َع ُث َ
قن﴾(الؿممـقن:
) ما أشد الـدم طؾك العاصل طـد أن يـزل الؼرب وطـد أن يشاهد أطؿالف ،وطـد أن
يشاهد وطـد أن يرى مصقره يف الؿراحؾ الربزخقة ،ما أشدها طؾك قؾبف ،طـد أن يصبح
يف قبضة الؿؾؽقـ وطـد أن يصبح مسجقكا يف الؼرب الؿظؾؿ ،يالفا مـ شدة! اكظر إلك
حالتف طـدما يؼقم مـ الؼرب وطـد أن يعايـ الضاطة يقم الؼقامة ،يشتد خقفف ويشتد رطبف
ِ ِ
الص ِ
قر َف َص ِع َؼ َمـ فِل
طـد أن يشاهد الؿققػ ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :و ُكػ َخ فل ُ
ٓ مـ َشاء اهلل ُثؿ ُك ِػ َخ فِ ِ
السؿاو ِ
ات َو َمـ فِل إَ ْر ِ
قف ُأ ْخ َرى َفنِ َذا ُهؿ قِ َقا ٌم َيـ ُظ ُر َ
ون﴾
َ َ َ
َ ُ َ
ض إِ َ َ
اث إِ َلك رب ِفؿ ي ِ
قر َفنِ َذا ُهؿ مـ إَجدَ ِ
ِ ِ
الص ِ
ـس ُؾ َ
قن َقا ُلقا
ِ َ ْ
(الزمر ) :وقال ربـاَ ﴿ :و ُكػ َخ فل ُ
َِ ْ َ
َيا َو ْي َؾـَا َمـ َب َع َثـَا مِـ َم ْر َق ِدكَا﴾ (يس:

)يا ويؾـا مـ بعثـا مـ مرقدكا! لؿاذا يؼقلقن يا
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ويؾـا مـ بعثـا مـ مرقدكا؟ ٕهنؿ يشاهدون ما يف ساحة الحساب أشد مـ العذاب الذي
كاكقا فقف لفذا أصبح طذاب الؼرب طـدهؿ مرقدا هـقئا مؼابؾ العذاب الذي يشاهدون يف
ساحة الحساب ،جعؾقه مرقدا ،مع أكف كاكقا ُيؼؾبقن يف القرب يف الؾقؾ والـفار ،يف الـار يف
الؾقؾ والـفار ،لؽـ طـدما طايـقا فضاطة الؼقامة أصبح طذاب الؼرب أسفؾ ،يا ويؾـا مـ
بعثـا مـ مرقدكا؟! فقؼقل لفؿ العؾؿاء الؿممـقن ُ
الخؾص الصالحقن َ ﴿ :ه َذا َما َو َطدَ
الر ْح َؿ ُـ َو َصدَ َ ا ْل ُؿ ْر َس ُؾ َ
قن﴾(يس:
َ

) اكظرإلك أحقالفؿ! طـد أن يشاهدوا ساحة

الحساب وقد ُمؾئت بإهقال وقد وقػقا أمام الرحؿان يتذكرون الؿاضل الؿملؿ حقـ
كاكقا يضقعقن إطؿال الصالحة ويعؿؾقن إطؿال الػاسدة ،يتذكرون أيام الشفقات
والؿؾذات ،وإذا تصبح طـدهؿ ما كلهنا إٓ ساطة ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :و َي ْق َم َت ُؼق ُم
اط ُة ُي ْؼ ِس ُؿ ا ْل ُؿ ْج ِر ُم َ
اط ٍة﴾ (الروم )٥٥ :يحؾػقن أهنؿ ما طاشقا يف
قن َما َلبِ ُثقا َغ ْق َر َس َ
الس َ
َ
الحقاة الدكقا إٓ ساطة واحدة ،لؿاذا؟ لشدة الفقل ولطقل يقم الؼقامة ،ولؿا يشاهدونه
مـ أهقال فضقعة حتك صارت إلباب ،فػل هذا الؿققػ ومـ شدة إهقال ومـ شدة
الرطب والخقال ترتػع قؾقب العصاة ،حتك تبؾغ إلك الحـاجر فال هل تخرج وٓ هل
كذر ُهؿ يقم ِ ِ ِ
ِ
قب َلدَ ى
أز َفة إِذ ا ْل ُؼ ُؾ ُ
تعقد إلك مؽاهنا ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :و َأ ْ ْ َ ْ َ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ا ْل َحـ ِ
قـ مِ ْـ َح ِؿ ٍ
اع﴾ (غافر:
قؿ َوٓ َشػق ٍع ُي َط ُ
قـ َما لؾ َظالؿ َ
َاج ِر كَاضؿ َ

) بؾغت الؼؾقب إلك

الحـاجر مـ شدة الرطب والفقل والخقال ،ومـ شدة العذاب صعدت حتك وصؾت
إلك الحـجرة ،ثؿ ماذا؟ ثؿ لؿ تستطقع أن تعقد وٓ أن تخرج ،وأصبحت الؼؾقب فارغة
~ ~ 10
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مـ شدة الفقل ،أصبحت الؼؾقب ٓ تحػظ شقئا ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿:ق َال ك َْؿ
ِ ِ
َلبِ ْث ُت ْؿ فِل إَ ْر ِ
يـ﴾ (الؿممـقن:
اس َل ْل ا ْل َعا ِد َ
ض َطدَ َد سـ َ
قـ َقا ُلقا َلبِ ْثـَا َي ْق ًما َأ ْو َب ْع َض َي ْق ٍم َف ْ
) إسلل الحاسبقـ أما كحـ الققم أصبحـا ٓ كذكر شقئا ،مـ شدة الخقال
أصبحت قؾقهبؿ فارغة ٓ تحػظ شقئا كؿا قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :و َ
اهلل
ٓ َت ْح َس َب َـ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
َغافِالً َط َؿا َي ْع َؿ ُؾ ال َظال ِ ُؿ َ
قـ ُم ْؼـ ِ ِعل
ص فقف إَ ْب َص ُار ُم ْفطع َ
قن إِك ََؿا ُي َم ِخ ُر ُه ْؿ ل َق ْق ٍم َت ْش َخ ُ
ر ُؤ ِ
ٓ َي ْر َتدُ إِ َل ْق ِف ْؿ َ
وس ِف ْؿ َ
ص ْر ُف ُف ْؿ َو َأ ْفئِدَ ُت ُف ْؿ َه َقاء﴾ (إبراهقؿ:
ُ

) اكظر إلك الؿـظر

الػضقع ،وإذا بلبصار الخالئؼ مشدودة وٓ يستطقعقن أن يحركقها وأفئدهتؿ فارغة ٓ
حػظ شقئا ،تشخص اليف إبصار؛ تصبح فقف إبصار شاخصة إلك السؿاء مـتظرة فصؾ
ت
الؼضاء فقفا ،مـتظرة قضاء اهلل ،والؼؾقب فارغة ٓ تحػظ شقئا وأفئدهتؿ هقاء ،هذا يدل
طؾك شدة الخقال وطؾك شدة الرطب الذي يـزل طؾك العصاة ،كقػ ٓ ..وها هل جفـؿ
قد برزة لؾخالئؼ وهؿ يـظرون إلقفا جؿقعا؛ بقـ اهلل يف كتابف الؽريؿ أن جفـؿ تربز يقم
ِ
ِ
قؿ ل ِ ْؾ َغ ِ
يـ﴾(الشعراء:
او َ
الؼقامة أمام الخالئؼ ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿ﴿ َو ُب ِر َزت ا ْل َجح ُ

)

وقال ربـا يف كتابف الؽريؿ ﴿ َو ِجل َء َي ْق َمئِ ٍذ بِ َج َفـ ََؿ َي ْق َمئِ ٍذ َيت ََذك َُر ِ
ان َو َأكَك َل ُف ِ
كس ُ
الذك َْرى﴾
اإل َ
(الػجر:

) وقال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :فنِ َذا جاء ِ
ت ال َ
طا َم ُة ا ْل ُؽ ْب َرى﴾(الـازطات:
َ َ

)

الطامة؛ التل تطؿ الخالئؼ كؾفا وتجؿع الؽؾ ،تجؿع جؿقع الخالئؼ ،فالجـ يحضرون
واإلكس يحضرون والؿالئؽة تحضر والحققاكات تحضر والطققر وجؿقع الؿخؾققات
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ِ
ِ
﴿ َفنِ َذا جاء ِ
ت ال َطا َم ُة ا ْل ُؽ ْب َرى َي ْق َم َيت ََذك َُر ِ
كس ُ
قؿ ل ِ َؿـ َي َرى﴾
ان َما َس َعك َو ُب ِر َزت ا ْل َجح ُ
اإل َ
َ َ
(الـازطات:

)

جاء يف صحقح مسؾؿ مـ حديث مسعقد رضل اهلل طـف:قال :قال رسقل اهلل صؾك اهلل
طؾقف وطؾك آلف وسؾؿُ " :ي َجا ُء يقم الؼقامة بجفـؿ لفا سبعقن ألػ زمام مع كؾ زمام
سبعقن ألػ مؾؽ يجروهنا"( )7يف كؾ زمام سبعقن ألػ مؾؽ يجروهنا ،يف هذا الؿققػ
ٓ يبؼك مؾؽ مؼرب وٓ كبل مرسؾ إٓ جػا طؾك ركبتقف مـ الخقال ومـ الرطب ،ذكر
العؾؿاء أن هذا الؿققػ يؼقل إكبقاء فقف ،يؼقل كؾ رسقل :كػسل ،كػسل ،كػسل ..حتك
قالقا أن طقسل طؾقف الصالة والسالم يؼقل" :كػسل ،كػسل الؾفؿ إين ٓ أسللؽ الققم إٓ
كػسل ٓ ،أسللؽ مريؿ التل ولدتـل" ،مـ شدة الفقل ..تذكر هذا الؿققػ إذا كان
الؿؼربن يجػقن طؾك الركب مـ
و
الرسؾ وإذا كان إكبقاء وإذا كان مالئؽة الرحؿان
هقل الـار ومـ هقل الؿققػ ،فؿا بالؽ بل وبؽ وكحـ العصاة؟ كقػ أحقالـا يف ذلؽ
﴿و ِجل َء َي ْق َمئِ ٍذ بِ َج َفـ ََؿ ۚ َي ْق َمئِ ٍذ َيت ََذك َُر ْ ِ
ان َو َأك ٰىَك َل ُف ِ
اإلك َْس ُ
ى﴾(الػجر:
الذك َْر ٰى
الؿققػ؟! َ

)

هؾ تـػع الحسرات؟! ٓ ٓ..تـػع الحسرات .تذكر أخا اإليؿان طـد أن تشاهد جفـؿ بؾ
طـدما ترى الـار الـاس إذا برزت لقٓ أن اهلل يحبسفا ٓلتفؿت أهؾ الؿققػ  ،قال ربـا
ان ب ِع ٍ
ٍ
قد َس ِؿ ُعقا َل َفا َت َغ ُق ًظا َو َزفِ ًقرا﴾ (الػرقان ،) :ذكر
يف كتابف الؽريؿ﴿ :إِ َذا َر َأ ْت ُفؿ ِمـ َم َؽ َ
العؾؿاء أن جفـؿ إذا جلء هبا يف ساحة الحساب تـظر إلك الؿجرمقـ فتتغقظ وتزفر ،تريد
أن تؼضل طؾك الجؿقع" ،سؿعقا لفا تغقظ وزفقرا" أرأيت العدو الؼقي الذي وجد مـ
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أساء إلقف وبعد صؾب صقيؾ ،كقػ إذا تؿؽـ مـف كقػ يبطش بف؟ فجفـؿ أططاها
الرحؿان هذا اإلحساس ،إذا رأت الؿجرمقـ تؽاد أن تزفر طؾك أهؾ الؿققػ إٓ أن اهلل
يحبسفا ،إذا رأهتؿ مـ مؽان بعقد سؿعقا لفا تغقظا وزفقر ،كلهنا تتقطدهؿ ،وتؼقل لفؿ:
أكتؿ ستصؾقن إلل وستعرفقن ماذا سقحصؾ لؽؿ يف بطـل مـ طذاب ألقؿ.
َ
وتذ َكر حال العصاة طـد أن يشاهدوا الؿققػ وطـد أن يـظروا إلك إهقال ،تشتد
حسراهتؿ و يحاول كؾ واحد مـفؿ أن يتخؾص مـ ذكقبف وأن يـؽر وأن يجحد ما كان
ِ
ِ
يػعؾ﴿ ُث َؿ َل ْؿ َت ُؽـ فِ ْتـَ ُت ُف ْؿ إِ َ
قـ﴾ (إكعام ) :الؿشركقن
ٓ َأن َقا ُلق ْا َواهلل َر ِبـَا َما ُكـَا ُم ْش ِرك َ
يحؾػقن باهلل ما كاكقا مشركقـ ،مـ شدة الخقال ومـ شدة الرطب ثؿ يحاولقن أن
يؾصؼقا الذكقب بغقرهؿ وأن ُيحؿؾقا الؿسمولقة غقرهؿ ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :و َل ْق
قن ِطـدَ َر ِب ِف ْؿ َي ْر ِج ُع َب ْع ُض ُف ْؿ إِ َلك َب ْع ٍ
ض ا ْل َؼ ْق َل َي ُؼ ُ
قن َم ْق ُقق ُف َ
َت َرى إِ ِذ ال َظال ِ ُؿ َ
قل ا َل ِذي َـ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
اس ُت ْض ِع ُػقا
اس َت ْؽ َب ُروا ل َؾذ َ
قـَ .ق َال ا َلذ َ
اس َت ْؽ َب ُروا َل ْقٓ َأك ُت ْؿ َل ُؽـَا ُم ْممـ َ
اس ُت ْضع ُػقا ل َؾذ َ
يـ ْ
يـ ْ
يـ ْ
ْ
ِ
ِ
اس ُت ْض ِع ُػقا
قـَ .و َق َال ا َلذ َ
َأك َْح ُـ َصدَ ْدكَا ُك ْؿ َط ِـ ا ْل ُفدَ ى َب ْعدَ إِ ْذ َجا َء ُكؿ َب ْؾ ُكـ ُتؿ ُم ْج ِرم َ
يـ ْ
ِ ِ
اس َت ْؽ َب ُروا َب ْؾ َم ْؽ ُر ال َؾ ْق ِؾ َوالـ ََف ِ
ار إِ ْذ َت ْل ُم ُرو َكـَا َأن َك ْؽ ُػ َر بِاهللِ َوك َْج َع َؾ َل ُف َأكدَ ا ًدا َو َأ َس ُروا
ل َؾذ َ
يـ ْ
ِ
الـَدَ ام َة َلؿا ر َأوا ا ْلع َذاب وجع ْؾـَا إَ ْغ َ ِ
يـ َك َػ ُروا َه ْؾ ُي ْج َز ْو َن إِ َ
ٓ َما كَا ُكقا
الل فل َأ ْطـَا ِ ا َلذ َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َي ْع َؿ ُؾ َ
قن﴾ (سبل:

) ،يحاول كؾ واحد مـفؿ أن يتخؾص مـ الؿسمولقة ،ولفذا اكظر

الرحؿان يسللفؿ وهؿ طؾك شفقر الـار والـار بقـ أيديفؿ ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿:و َل ْق
ٓ ُك َؽ ِذب بِ ي ِ
َت َر َى إِ ْذ ُوقِ ُػق ْا َط َؾك الـ ِ
ات َر ِبـَا َو َك ُؽ َ
َار َف َؼا ُلق ْا َيا َل ْق َتـَا ُك َر ُد َو َ
قن مِ َـ ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ﴾
َ َ
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(إكعام ٓ ،) :الف إٓ اهلل ..اكظر إلك القفقد والـصارى وجؿقع العصاة كقػ يؾؿزون
الؿممـقـ ويشتؿقهنؿ ويسبقهنؿ ويطعـقن فقفؿ ،فقليت الققم الذي يتؿـك كؾ صؾقبل وكؾ
يفقدي وكؾ مجقسل وكؾ هـدوسل وكؾ مشرك أن يؽقن مـ الؿممـقـ "ولق ترى إذا
وقػقا طؾك الـار فؼالقا يا لقتـا كرد "إلك الدكقا مـ أجؾ إطؿال الصالحة ٕهنؿ يعؾؿقن
أن العؿؾ الصالح ٓ ُيؼبؾ إٓ مـ الدكقا "يا لقتـا كرد وٓ كؽذب ب يات ربـا وكؽقن مـ
الؿممـقـ" هذه إمـقة يف مقاصـ ٓ يـػع فقف التؿـل.
طـد أن يلمر الرحؿان دخقل جؿاهقر العصاة يف جفـؿ ،العاصل طـد أن يشعر بالخطر
يتؿـك أن يػدي كػسف مـ هذا العذاب ،لؽـ بؿاذا يػدي كػسف؟ وٓ يؿؾؽ شقئ ..إكف
طاري الجسد ،حايف الؼدمقـ ،مؽشقال الرأس ،وبؿاذا يػدي كػسف؟ يتؿـك أن يػتدي،
ِ
يـ َك َػ ُرو ْا َو َما ُتق ْا َو ُه ْؿ ُك َػ ٌار َف َؾـ ُي ْؼ َب َؾ مِ ْـ َأ َح ِد ِهؿ ِم ْؾ ُء
قال ربـا يف كتابف الؽريؿ﴿ :إِ َن ا َلذ َ
إَ ْر ِ
ض َذ َه ًبا َو َل ِق ا ْفتَدَ ى بِ ِف﴾ (آل طؿران:

ٍ
طاص أن يػدي كػسف ٓ يؼبؾ
) ،لق حاول كؾ

اهلل مـف ،مع أكف ٓ يؿؾؽ شلء ،لق أكف يؿؾؽ مؾئ إرض مـ الذهب لؼال :يا رب خذ
هذا فدا ًء طـ كػسل ،اكظر إلك سخافة الؿسؾؿقـ ..ربؿا يؼتؾ بعضفؿ بعضا طؾك أتػف
إسباب طؾك أقؾ الؼؾقؾ ،طؾك شلء يسقر ..ها هق العاصل يقم الؼقامة لق كان مؾئ
إرض مـ الذهب لؼال يا رب خذ هذا فداء طـ كػسل .قال ربـا يف كتابف الؽريؿ﴿و َل ْق َأ َن
س َض َؾ َؿ ْت َما فِل إَ ْر ِ
ل ِ ُؽ ِؾ َك ْػ ٍ
ض ٓ ْفتَدَ ْت بِ ِف﴾(يقكس ) :لق أن لؽؾ كػس ضالؿة مثؾ

الؿؾؽ فداء طـ كػسل لؽـ هل ٓ تؿؾؽ شلء ،بؾ
إرض لؼالت :يا رب خذ هذا ُ
~ ~ 14

الشقخ طبد اهلل بـ طثؿان الذماري

كارا تؾظك
فلكذرتؽؿ ً

يتؿـك العاصل أن يؼدم أقرب الـاس إلقف لقػتدي بف مـ العذاب ،وهذا يدلؽ طؾك شدة
اب يقمِئِ ٍذ بِبـ ِ ِ
ِ ِ
قف﴾ (الؿعارج ٓ ) :إلف
َ
العذاب ،قال اهللَ ﴿ :ي َق ُد ا ْل ُؿ ْج ِر ُم َل ْق َي ْػتَدي م ْـ َط َذ ٍ َ ْ
إٓ اهلل ..ما أشد الؿققػ ..تخقؾ! تخقؾ كػسؽ وأكت يف الدكقا ،تخقؾ هؾ ستؼبؾ أن
تؼدم أبـاءك فداء طـ كػسؽ وأن تؼدم إخ والزوجة وإسرة! ٓ! ربؿا قؾت أكا أفديفؿ
جؿقعا بـػسل يف الدكقا ،أما يف ذلؽ الؿقصـ ٓ..إمر خطقر..جفـؿ! جفـؿ ٓ تبؼل وٓ
تذر ،يقد الؿجرم أن يػتدي مـ أطؿا قؾبف ،قد يتؽؾؿ اإلكسان بؾساكف وقؾبف ٓ يريد هذا،
أما هذا ٓ! يتؿـك مـ أطؿا الؼؾب لق يػتدي مـ هذا العذاب بإبـاء ﴿ َي َق ُد ا ْل ُؿ ْج ِر ُم َل ْق
قف .و َف ِصق َؾتِ ِف ا َلتِل ُت ْم ِو ِ
ِ ِِ ِ ِ
ي ْػت َِدي مِـ َط َذ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ
يفَ .و َم ْـ فِل إَ ْر ِ
ض
اب َي ْقمئذ بِ َبـقفَ .و َصاح َبتف َو َأخ َ
ْ
َ
ج ِؿقعا ُثؿ يـ ِْج ِ
قف﴾ (الؿعارج:
َ ً َ ُ

) وكلكف يؼقل :يا رب أتؿـك فداء طـ كػسل أبـائل

وفؾذات كبدي ،الصغار والؽبار ،خذهؿ أدخؾفؿ يف الـار ،طذهبؿ وكجقـل أكا ،اهلل ٓ
يؼبؾ ،إذن خذ زوجتل التل طشت معفا دهرا صقيال أحبفا وتحبـل أدخؾفا الـار وكجـل
أكا ،اهلل ٓ يؼبؾ ،إذن خذ أخل خذ إخقيت الذيـ صالؿا دافعقا طـل ووقػقا معل يف
الؿقاقػ الصعبة ،خذهؿ وأدخؾفؿ الـار ،اهلل ٓ يؼبؾ ،إذن خذ كؾ العشقرة ،صغارهؿ
وكبارهؿ رجالفؿ وكساءهؿ ،أدخؾفؿ فداء طـ كػسل ،اهلل ٓ يؼبؾ ،إذن خذ أهؾ إرض
اط ًة ل ِ َ
ؾش َقى﴾ (الؿعارج:
جؿقعا واجعؾفؿ فداء طـ كػسل ﴿ َكالَ إِك ََفا َل َظك .ك ََز َ
لظك كزاطة لؾشقى أي تحر إصراال الـاطؿة ،الشقى الجؾقد وإصراال الـاطؿة
تحرقفا الـار ،تخقؾ إذا جاء قرار الرحؿان بدخقل العاصل إلك الـار ،كقػ يػعؾ؟
~ ~ 15
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أبقاب الـار ُمػتحة ٓ تحتاج أ ن يػتحفا أحد ،قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :و ِس َقؼ ا َل ِذي َـ
وها ُفتِ َح ْت َأ ْب َقا ُب َفا َو َق َال َل ُف ْؿ َخ َز َك ُت َفا َأ َل ْؿ َي ْلتِ ُؽ ْؿ ُر ُس ٌؾ
َك َػ ُروا إِ َلك َج َفـ ََؿ ُز َم ًرا َحتَك إِ َذا َج ُ
اؤ َ
ات رب ُؽؿ وي ِ
ِ
ِمـ ُؽ ْؿ َي ْت ُؾ َ
ـذ ُرو َك ُؽ ْؿ ل ِ َؼا َء َي ْقمِ ُؽ ْؿ َه َذا َقا ُلقا َب َؾك َو َلؽِ ْـ َح َؼ ْت كَؾِ َؿ ُة
قن َط َؾ ْق ُؽ ْؿ آ َي َ ِ ْ َ ُ
اب َط َؾك ا ْل َؽافِ ِريـ .قِ َقؾ اد ُخ ُؾقا َأبقاب جفـَؿ َخال ِ ِد ِ
ا ْل َع َذ ِ
قفا َفبِ ْئ َس َم ْث َقى
يـ ف َ
َ
ْ
َ
َْ َ َ َ َ
يـ﴾(الزمر:
ا ْل ُؿ َت َؽ ِب ِر َ

) ادخؾقا ،تدخؾ زمرهؿ ووفقدهؿ زمرة بعد زمرةَ ﴿ ،ي ْق َم

ِ
ِ
قـ إِ َلك َج َفـ ََؿ ِو ْر ًدا﴾ (مريؿ:
الر ْح َؿ ِـ َو ْفدً اَ .وك َُسق ُ ا ْل ُؿ ْج ِرم َ
ك َْح ُش ُر ا ْل ُؿتَؼ َ
قـ إِ َلك َ

)،

يتساقطقن ..فتدخؾ تؾؽ القفقد وجفـؿ تؾتؼقفؿ وتستؼبؾفؿ ٓ ،تبؼل وٓ تذر ،وكؾؿا
جاءت إطداد الؽبقرة وكؾؿا قالت جفـؿ هؾ مـ مزيد؟ أي زدين يا رب ما زلت
محتاجة وٓ زال يف سعتل ،هؾ مـ مزيد؟ و القفقد تدخؾ..
"الرحؿان يؼقل ٔدم طؾقف الصالة والسالم يقم الؼقامة :يا آدم -وآدم طؾقف الصالة
والسالم يـظر إلك الذرية وقد برزت -اهلل يؼقل يا آدم ،اليؼقل":لبقؽ وسعديؽ والخقر
كؾف يف يديؽ" ،ويؼقل ِ
أخرج بعث الـار ،فقؼقل :فؿا بعث الـار يا رب ؟ فقؼقل :مِ ْـ ُك ِؾ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ٍ ِ
قـ"( )8كؾفؿ يف الـار ،ويرى آدم ذريتف تتساقط يف الـار ..و
َأ ْلػ ت ْسع مائَة َوت ْس َع ًة َوت ْسع َ
يال تؾؽ الحسرة! تذكر هذا ،تذكر يا أخل ،الـظر إلك الحـان الذي يف قؾبؽ لق رأيت
صػال مـ أصػالؽ قد اشتد طؾقف الؿرض ،فؽقػ تؽقن رحؿتؽ بف؟ فؽقػ لق رأيت
أصػالؽ يتساقطقن يف الـار وأكت تـظر ٓ تستطقع أن تػعؾ لفؿ شقئا ،كقػ تؽقن
رحؿتؽ هبؿ ؟ تخقؾ هذا الؿققػ ،وكقػ ب دم طـد أن يـظر إلك ذريتف وقد خرج مـ كؾ
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ألػ تسع مائة وتسعة وتسعقن يتفاوون يف الـار ويتساقطقن يف الـار ،وهق ٓ يؿؾؽ لفؿ
حقٓ وٓ ققة ٓ ،يؿؾؽ إٓ الحزن ،استسالم لؼضاء اهلل..إهنا الذكقب! إجتاحت
الخالئؼ ،إجتاحتفؿ ذكقهبؿ .فقدخؾ أهؾ الـار حتك ٓ يبؼك أحد مـ الؽػار إٓ
الؿسؾؿقن ومعفؿ ُغرب مـ أهؾ الؽتاب مـ القفقد والـصارى ،يتلخر الؿسؾؿقن وبعض
القفقد والـصارى ،وهـا بعد أن دخؾ طدد الؽافريـ يف الـار وأصبحت الـار تشقيفؿ،
يؼقل اهلل لؾقفقد :ما كـتؿ تعبدون؟ قالقا كـا كعبد طزيزا بـ اهلل ،قال :كذبتؿ ما اكتسب اهلل
مـ ولد ،ماذا تريدون؟ -ما تبغقن أي ما تشتفقن الققم؟ -قالقا ططشـا ربـا فاسؼقـا،
ططشـا!  -خؿسقـ ألػ سـة ما شربقا فقفا شلء..يا لف مـ ططش! وهؿ تحت وصلة
الشؿس ،والعر يتصبب والحر والؽرب ففؿ يف أمس الحاجة إلك شربة ماء تطػكء
لفقب الظؿل ،اهلل يسللفؿ :ما هق الشلء الذي يحبقكف يف تؾؽ الؾحظة ويريدوكف ،ماذا
تبغقن؟  -قالقا :ططشـا ربـا فاسؼقـا فقؼقل لفؿ فتتخقؾ لفؿ جفـؿ كلهنا سراب
فقـطؾؼقن لقشربقا فقتساقطقن فقفا ،سبحان اهلل..كاكقا بحاجة إلك شربة ماء وإذا هبؿ
يسؼطقن فقؿا هق أشد ،تخقؾ هذا الؿققػ شربة ماء ٓ يجدوهنا خؿسقـ ألػ سـة،
يتساقطقن فقؿا هق أطظؿ وأشد ،فقؼقل اهلل لؾـصارى :ما كـتؿ تعبدون؟ قالقا :كـا كعبد
طقسك ابـ اهلل ،قال :كذبتؿ ما اتخذ اهلل مـ ولد ،ما تبغقن؟ -أي ما الذي تشتفقن
الققم؟ -قالقا:ططشـا ربـا فاسؼقـا ،اكظر ..مـ يسؼقفؿ يف ذلؽ الققم؟ مـ يسؼقفؿ شربة
ماء؟ ٓ يجدوهنا..ططشـا ربـا فاسؼقـا فتتخقؾ لفؿ جفـؿ ك لهنا سراب فقتساقطقن فقفا..
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سبحان اهلل! فقبؼك الؿسؾؿقن وفقفؿ الؿـافؼقن ،يتجؾك لفؿ الرحؿان ،يؼقل لؿاذا ٓ
أحقج ما كـا إلقفؿ ،فقؽشػ الرحؿان طـ ساقف
تؾتحؼقن بإمة؟ فقؼقلقن ربـا فارقـاهؿ ْ
فال يبؼك طبد كان يسجد هلل يف الدكقا طـ رضك إٓ سجد ،ويذهب الؿـافؼقن يسجدون
فتتصؾب ضفقرهؿ صبؼا واحدا فقرجعقن طؾك الخؾػ يتساقطقن .ثؿ ُيـصب الصراط
طؾك متـ جفـؿ ،الؿسؾؿقن يـظرون إلك الؽػار يتساقطقن يف الـار مـ شػقرها ،الـبل
صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ يؼقلُ ":يؾؼك الحجر يف الـار الذي يزن سبعة خؾػات -
الصخرة الؽبقرة تزن سبع جؿال كبار -فتبؼك هتقي يف الـار سبعقـ خريػا ٓ تدرك لفا
قعرا"( )9سبعقـ سـة ٓ تصؾ إلك قعرها .ففـا يـصب الصراط ،والصراط جسر مـ شػقر
جفـؿ مـ قِبؾ الساحة ،ساحة الحساب إلك الشػقر الثاين مـ جفة الجـة ،والؿسؾؿقن
لقس لفؿ صريؼ إٓ هذا يصؾقن بف إلك الجـة ،ما لفؿ صريؼ إٓ هذا ،ومـ هـا تتجف
جؿاهقر الؿسؾؿقـ لؾعبقر طؾك الصراط وكؾفؿ يريد القصقل إلك الجـة ،والصراط كؿا
يؼقل أبق سعقد الخدري" :أد مـ الشعرة وأحد مـ ذبابة السقػ" هذا طؾك حد ققلف،
وهؽذا ذكر بعض العؾؿاء أن إرتػاطف مسافة ثالثة ألػ سـة واستقاؤه مسافة ثالثة ألػ
وهبقصف مسافة ثالثة ألػ وٓ غرابة ،فجفـؿ واسعة وواسعة جدا ،وهؿ يريدون أن
يعربوا طؾك هذا الصراط ،لقس لفؿ القصقل إلك الجـة إٓ مـ هذا ،فعـدها يبدأ العبقر
وتبدأ تتحرك والخقال والرطب يف إمة ،حتك يؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف
وسؾؿ ٓ" :يتؽؾؿ يقمفا أحد إٓ إكبقاء وكالم إكبقاء يقمفا :رب سؾؿ ،سؾؿ"( )10فنذا
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بدأت جؿاهقر الؿسؾؿقـ تعرب فؿـفؿ مـ يؿر كالرب  ،ومـفؿ مـ يؿر كالطقر ،ومـفؿ مـ
يؿر كالريح ،ومـفؿ مـ يؿر كسؼقط الـجؿ ،ومـفؿ مـ يؿر كلجاويد الخقؾ ،ومـفؿ مـ
يؿر كشد الرجال ،ومـفؿ مـ يحبقا حبقا ،ومـفؿ مـ يسؼط يف الـار ،يؼقل الـبل صؾك
اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ":يتؼادع هبؿ َجـَ َبتَا الصراط كتؼادع الػراش" ( )11أي ما يشعر
اإلكسان إٓ والرجال تتفاوى والـساء تتفاوى مـ الصراط إلك الـار ،وهق يـظر والـاس
مـ حقلف مـ يؿقـف ويساره يتساقطقن يف الـار ويشعر وهؿ يفقون تؾؽ الفاوية الشاقة.
تخقؾ يا أخل إذا سؼطت وتخقؾ إذا زلؼت قدمؽ ،تتخقؾ طـد أن تـزلؽ الؼدم مـ
الصراط ويفقي كؿ سقبؼك يفقي؟ ارتػاع الصراط مسافة ثالثة آلػ سـة ،شػقر جفـؿ ما
يصؾ إلك قعرها إٓ بعد سبعقـ سـة ،فؽؿ سقفقي؟ وكؿ سقؼطع مـ مسافة؟ وهق يفقي
وحرارة الـار تشقيف وهق يف الجقال ،حرارة الـار تشقيف ودخاهنا يشقيف وهق يف جفـؿ،
اكظر هذا الؿققػ..
وهـاك الؽثقر مـ الؿسؾؿقـ يتساقطقن بسبب الذكقب و الؿعاصلٕ ،ن الؿعاصل
تتحقل إلك كاللقب طؾك الصراط فتخطػفؿ إلك الـار ،وٓ يـجقا إٓ مـ رحؿ اهلل.
اكظر إلك أحقال أهؾ الـار ،إذا دخؾقها وجدوا ثقابا جاهزة مـ جفـؿ مػصؾة ،ثقاب
ِ
ِ
اب مِ ْـ ك ٍ
ب مِ ْـ
َار ُي َص ُ
يـ َك َػ ُروا ُق ِط َع ْت َل ُف ْؿ ث َق ٌ
جاهزة! قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :فا َلذ َ
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ (الحج ) :ثقاب مـ كار! مالزمة لؾجسد ٓ تػارقفا ،كقػ
َف ْق ُر ُءوس ِف ُؿ ا ْل َحؿ ُ
يستطقع أن يتخؾص مـ هذا العذاب؟ أكك لف أن يصعد إلك شػقر جفـؿ مسافة سبعقـ
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ألػ سـة ،كقػ يتخؾص؟ تخقؾ هذا الؿققػ ،تخقؾ واهلل يؼقل " ُقطعت لفؿ ثقاب مـ
وحؾة الشؼاء والبالء ،ثقاب الـار
كار" سبحان اهلل! وما أن يدخؾ إٓ والبدلة ،بدلة الشؼاء ُ
ب مِ ْـ َف ْق ِ
ثقاب العذاب الؿستؿر جاهزة يرتديفا ،ولؿ يؼػ إمر طـد ذلؽ ﴿ ُي َص ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ج ُؾق ُد﴾ (الحج:
قؿُ .ي ْص َف ُر بِف َما فل ُب ُطقك ِف ْؿ َوا ْل ُ
ُر ُءوس ِف ُؿ ا ْل َحؿ ُ

) ،إذا كزل الحؿقؿ

طؾك الجؿجؿة أذاب الجؿاجؿ ،وكزل طرب الحـجرة وكزل إلك إمعاء فصفر إمعاء
وأذاهبا حتك خرج مـ الؼدمقـ ،يؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ:يصب مـ
فق رؤوسفؿ الحؿقؿ حتك يـزل إلك البطقن فقصفرها ،بؾ وذلؽ الصفر ،قال حتك
يخرج مـ الؼدمقـ ،سبحان اهلل! مـ يطقؼ هذا يا إخقة؟! مـ يؼدر طؾك هذا؟! ولؿ يؼػ
ب
إمر طـد ذلؽ ففا هل إمعاء تصفر وتذوب ،وهاهق الجؾد كذلؽ ،ولفذا قالُ :ي َص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ ُي ْص َف ُر بِ ِف َما فِل ُب ُطقكِ ِف ْؿ َوا ْل ُج ُؾق ُد؛ أي يػقض الحؿقؿ إلك
م ْـ َف ْق ُر ُءوس ِف ُؿ ا ْل َحؿ ُ
الجؾد فقسؾخ الجؾد حتك يـزل جؾد العبد إلك قدمقف ،فقؿشل يف الـار وهق يسحبف خؾػف،
مـ يؼدر طؾك هذا؟! كقػ لق رأيـا هذا الؿـظر؟ لق رأيـاه مجرد الـظر مؿؽـ ما كستطقع
أن كعقش ،كؿقت مـ الرطب والفقل ،فؽقػ لق كـا مـفؿ ،طقاذا باهلل ،اكظر إلك هذا
الؿققػ! يتؿـك القاحد مـفؿ الؿقت ،وٓ مقت! ولفذا يشتد طؾقفؿ الظؿل ،الظؿل يف
الـار ،تخقؾ يا أخل قد مرت طؾقفؿ أٓال مـ السـقـ وهؿ ما شربقا شربة ماء،
والعذاب ..وقػقا يف ساحة الحساب خؿسقـ ألػ سـة والعر يتصبب حتك جػت
أجسامفؿ مـ كزول العر وتؼطعت حـاجرهؿ مـ الظؿل ثؿ اكتؼؾقا بعدها مباشرة إلك
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جفـؿ ،إلك طذاب اهلل ،فنذا دخؾقا ،اكظر إلك أحقالفؿ وإلك ما هؿ طؾقف يتؿـقن ويسللقن
اهلل مـ شدة الظؿل ويتضرطقن بقـ يديف أن يسؼقفؿ شربة ،ويسللقن الؿممـقـ تارة وقال
قضقا َط َؾقـَا مِـ ا ْلؿ ِ
اب الـ ِ
اء﴾
اب ا ْل َجـ َِة َأ ْن َأفِ ُ
َار َأ ْص َح َ
الذيـ يف الـارَ ﴿ :وكَا َدى َأ ْص َح ُ
ْ َ َ
(إطراال ،) :شربة ماء ..يا أهؾ الجـة ارحؿقكا؛ تؼطعت أمعاؤكا ،يا أهؾ الجـة
تؼطعت حـاجركا ،ارحؿقكا ولق بشربة ماء ،حتك مـ ماء البحر ٓ يجدوكف ،يتؿـقا أن
اب الـ ِ
قضقا َط َؾ ْقـَا مِ َـ
اب ا ْل َجـ َِة َأ ْن َأفِ ُ
َار َأ ْص َح َ
يشربقا ولق مـ ماء البحر ﴿ َوكَا َدى َأ ْص َح ُ
ِ
ِ ِ
يـ﴾(إطراال ،) :تحريؿ
اهلل َح َر َم ُف َؿا َط َؾك ا ْل َؽاف ِر َ
اهلل َقا ُلقا إِ َن َ
ا ْل َؿاء َأ ْو م َؿا َر َز َق ُؽ ُؿ ُ
قدري ٓ يؿؽـ أن يشرب القاحد مـفؿ شربة ماء ،يستغقثقن باهلل أن يسؼقفؿ ويتضرطقن
بقـ يديف ،يتضرطقن بقـ يدي اهلل لقسؼقفؿ فتلتقفؿ السؼقك ،لؽـ مـ أي كقع؟ قال ربـا يف
كتابف الؽريؿ ﴿ َو ُق ِؾ ا ْل َح ُؼ مِـ َر ِب ُؽ ْؿ َف َؿـ َشاء َف ْؾ ُق ْممِـ َو َمـ َشاء َف ْؾ َق ْؽ ُػ ْر إِكَا َأ ْطتَدْ كَا
اط بِ ِفؿ سر ِ
ِ ِِ
اد ُق َفا َوإِن َي ْست َِغق ُثقا ُي َغا ُثقا بِ َؿاء كَا ْل ُؿ ْف ِؾ َي ْش ِقي ا ْل ُق ُجق َه بِ ْئ َس
لؾ َظالؿ َ
قـ ك ًَارا َأ َح َ ْ ُ َ
َ
اب َو َسا َء ْت ُم ْر َت َػ ًؼا﴾ (الؽفػ ،) :مـ شدة الظؿل الذي قطع الحـاجر وألفب
الش َر ُ
إمعاء تلتقفؿ الؿالئؽة بؿاء يف شدة الحرارة ويف غاية مـ الحرارة ،فنذا وصؾقا هبا ٓ
يتقارى أحدهؿ حتك يتؼدم لقشرب لؽـ ما إن يشرب إٓ وسبؼت فروة وجفف إلك الؿاء
قبؾ أن يشرب ،مـ حرارة الؿاء تسؼط بشرة القجف إلك الؿاءَ ،وإِن َي ْست َِغق ُثقا ُي َغا ُثقا بِ َؿاء
كَا ْل ُؿ ْف ِؾ َي ْش ِقي ا ْل ُق ُجق َه بِ ْئ َس َ
اب َو َسا َء ْت ُم ْر َت َػ ًؼا.
الش َر ُ
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أيفا إخ الؽريؿ؛ مـ يستطقع أن يتحؿؾ هذا العذاب؟ بؾ إن الـبل صؾك اهلل طؾقف وآلف
وسؾؿ يبقـ لـا كقطا مـ العذاب ربؿا غػؾـا طـف ،يؼقل كؿا طـد الرتمقذي وغقره ،مـ
حديث طبد اهلل بـ الحارث الزبقدي رضل اهلل طـف أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف
ات كلطـا ا ْلب ْخ ِ
وسؾؿ قال" :إن يف الـار حق ٍ
ت -حقات كرقبة الجؿال الضخؿة -تؾسع
ُ
ََ
أحدهؿ الؾسعة فتظؾ حرارهتا سبعقـ سـة -سبعقـ سـة! اكظر وهق يف الـار يشعر
بحرارهتا سبعقـ سـة وهق يؾتفب مـ لسعة الحقة القاحدة -وإن يف الـار طؼارب كَا ْلبِ َغ ِ
ال
ا ْل ُؿق َك َػ ِة -كالبغال الضخؿة -قال تؾسع الؾسعة تظؾ ُح ُؿ َقهتَا -أي حرارة الحؿك فقفا-
أربعقـ خريػا"( )12وهق يصقح ويتللؿ أربعقـ سـة مـ لسعة واحدة ،اكظر إلك أحقالفؿ.

فال تظـ أن جفـؿ دار راحة ،كـ طؾك حذر يا أخل إن اكتبف مـ العؿؾ السقئ ،اكتبف مـ
الذكقب ،اكتبف مـ الؿعاصل ،الؿعاصل هل التل تسبب الشؼاء يف الدكقا وأخرة ،كـ
طؾك حذر مـ الؿعاصل والذكقب ،كـ طؾك حذر مؿا يخالػ شرع اهلل ،حاول أن
تدرس ديـؽ دراسة متؼـة ،وأن تؽقن طؾك هدى ٓ ،تغرت بلحد وٓ تؼؾد أحدا ،وإكؿا
اكظر إلك ما يف كتاب اهلل وإلك ما يف سـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ ،اكظر إلك
أهؾ الـار وهؿ يتؿـقن راحة ساطة ،وٓ ساطة!
ِ ِ
قن فِل الـ ِ
َار َف َق ُؼ ُ
اج َ
اس َت ْؽ َب ُروا إِكَا ُكـَا
قل ُ
الض َع َػا ُء ل َؾذ َ
قال ربـا يف كتابف الؽريؿَ ﴿ :وإِ ْذ َيت ََح ُ
يـ ْ
ِ
ِ
قن َطـَا ك َِصق ًبا مِ َـ الـ ِ
َل ُؽ ْؿ َت َب ًعا َف َف ْؾ َأ ْك ُت ْؿ ُم ْغـُ َ
اهلل َقدْ
اس َت ْؽ َب ُروا إِكَا ُك ٌّلؾ ف َ
َارَ .ق َال ا َلذ َ
يـ ْ
قفا إِ َن َ
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ح َؽؿ بقـ ا ْل ِعب ِ
اد﴾ (غافر:
َ َ َْ َ َ
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) ففـاك يؾجمون إلك خزكة الـار لعؾفؿ يجدون راحة

ِ
يـ فِل الـ ِ
ػ َطـَا
َار ل ِ َخ َزك َِة َج َفـ ََؿ ا ْد ُطقا َر َب ُؽ ْؿ ُي َخ ِػ ْ
ولعؾ يجدون مـفؿ شػاطة ﴿ َو َق َال ا َلذ َ
َي ْق ًما مِ َـ ا ْل َع َذ ِ
اب﴾(غافر ) :يقم واحد ،كريد يقما واحدا ،كريد يقم مـ أيام الدكقا ولق
ػ َطـَا َي ْق ًما مِ َـ ا ْل َع َذ ِ
اب ،يا خزكة الـار صفرت أمعاؤكا
يقم واحد!! ا ْد ُطقا َر َب ُؽ ْؿ ُي َخ ِػ ْ
الحؿقؿ وأثؼؾـا الحديد وآذاكا الصديد ،فـحـ يف الؾقؾ والـفار يف طذاب شديد ..أٓ
تشػعقن لـا إلك اهلل أن يريحـا ولق يقما واحد؟ا! يقما واحدا كرتاح فقفَ ﴿ ..قا ُلقا َأ َو َل ْؿ
ِ
ِ
ِ
ٓ فِل َض ٍ
يـ إِ َ
الل﴾
َت ُؽ َت ْلتق ُؽ ْؿ ُر ُس ُؾ ُؽ ْؿ بِا ْل َب ِقـَات َقا ُلقا َب َؾك َقا ُلقا َفا ْد ُطقا َو َما ُد َطا ُء ا ْل َؽاف ِر َ
(غافر ) :وٓ راحة ،وٓ يقم واحد وٓ ساطة ..بؾ ٓ تجدون مـا إٓ زيادة العذاب
﴿ َف ُذو ُققا َف َؾـ ك َِزيدَ ُك ْؿ إِ َ
ٓ َط َذا ًبا﴾ ( الـبلُ ﴿ ،) :ك َؾ َؿا َأ َرا ُدوا َأن َي ْخ ُر ُجقا مِـ َْفا مِ ْـ َغ ٍّمؿ
ِ
ِ
قفا﴾ (الحج.) :
ُأطقدُ وا ف َ
هذه حقاة أهؾ الـار..مـ يطقؼفا أمة محؿد؟! وٓ تظـ أكؽ يف ملمـ مـ طذاب اهلل،
ٓ! ٓ تظـ أكؽ يف ملمـ مـ طذاب اهلل! رسقل اهلل كان يخاال الـار ويستعقذ باهلل مـفا يف
كؾ صالة ،وهق رسقل اهلل.أصحاب رسقل اهلل كاكقا يخافقن الـار وهؿ يعؿؾقن تؾؽ
إطؿال العظقؿة ،وما أمـقا مـ الـار أبدا ،ما أمـقا! أبق بؽر كان إذا صؾك بالـاس ٓ
ُيسؿع الـاس الؼراءة مـ كثرة بؽائف خقفا مـ طذاب اهلل رب العالؿقـ ،وهق مبشر
بالجـة.طؿر رضل اهلل طـف خطت الدمقع يف خديف خطقـ أسقديـ لؽثرة البؽاء الذي
كان يبؽل مـ خشقة اهلل ومـ خقال اهلل ..ما أمـ مـ طذاب اهلل رب العالؿقـ.طثؿان بـ
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طػان كان يؼقم معظؿ الؾقؾ يبؽل وهق الذي بشره الرسقل بالجـة طدة مرات ،وأكػؼ
أمقالف يف سبقؾ اهلل وجاهد وطؿؾ إطؿال العظقؿة .طؾل رضل اهلل طـف وأرضاه كان
يبقت صقل لقؾف يصؾل ويبؽل وتـزل دمقطف تبؾ لحقتف وتبؾ ثقابف خقفا مـ طذاب اهلل،
وهق يؼقل" :آه مـ قؾة الزاد وصقل السػر" يؼقل آه مـ قؾة الزاد؛ أي قؾة إطؿال،
وصقل السػر؛ أي مـ صقل مراحؾ أخرة ،يتقجع ويئـ مـ هذا ،رضل اهلل طـفؿ
وأرضاهؿ .اكظر إلك أحقالفؿ كقػ كاكقا يخافقن اهلل ،ومع ذلؽ أيفا إخ الؽريؿ كاكت
أطؿالفؿ طظقؿة ومع ذلؽ يخافقن مـ طذاب اهلل .بؾ هذا جربيؾ طؾقف السالم والؿالئؽة
معصقمقن مـ الذكقب ،يؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ" :رأيت جربيؾ كالحؾس
البالل مـ خشقة اهلل"( )13ويؼقل الرسقل قؾت لجربيؾ" :يا جربيؾ مالل ٓ أرى مقؽائقؾ
ضاحؽا ،قال :ما ضحؽ مقؽائقؾ مـذ خؾؼ اهلل الـار"( )14وكحـ كضحؽ بؿؾكء أفقاهـا
والـار ُخؾؼت لـا ..كضحؽ..مسرورون ! مقؽائقؾ مؾؽ معصقم ،ما ضحؽ مـذ خؾؼ
اهلل الـار ،صد الرسقل ،يؼقل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ ":واهلل لق تعؾؿقن
ما أطؾؿ لضحؽتؿ قؾقال ولبؽقتؿ كثقرا ولؿا تؾذذتؿ بالـساء طؾك الػرش ،ولخرجتؿ إلك
الصعدات تجلرون الك اهلل"()15؛ لخرجتؿ إلك الطر تتضرطقن بقـ أيدي اهلل ..طذاب!
مالئؽة الرحؿان تخاال مـ العذاب وهؿ معصقمقن مـ الذكقب والؿعاصل وكحـ
الذيـ تقطد اهلل أن يؿ الـار مـا مـ الجـة والـاس أجؿعقـ أصبحـا يف ملمـَ ﴿ ..و َلؽِ ْـ
ِ
َح َؼ ا ْل َؼ ْق ُل مِـِل ََٕم َ َ َن َج َفـَؿ مِ َـ ا ْل ِ
جـ َِة َوالـ ِ
قـ﴾ (السجدة:
َاس َأ ْج َؿع َ
َ
ْ
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أمة اإلسالم؛ طقدوا إلك اهلل ،الحقاة مقسؿ خقر ،مقسؿ أطؿال صالحة ،باستطاطة
الؿممـ أن يـال درجات طالقة يف الجـة هبذه الحقاة ،أكتؿ تعقشقن يف هذه إيام يف شفر
اهلل الؿحرم وشفر اهلل الؿحرم الصقام فقف أفضؾ مـ الصقام يف سائر العام إٓ يف رمضان،
كؿا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ" :وأفضؾ الصقام بعد شفر رمضان شفر اهلل
الؿحرم"( ،)16أكتؿ تعقشقن أيام الشتاء الصقام فقفا سفؾ والؼقام فقؿا مقسر ،والـبل صؾك
اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ يؼقل":الصقام يف الشتاء الغـقؿة الباردة"( )17فحاول أن تؽثر مـ
الصقام يف هذه إيام ،الؾقؾ صقيؾ حاول أن تؽثر مـ ققام الؾقؾ وأن تصؾل ما استطعت
مـ الؾقؾ مـ أجؾ أن يرفع اهلل لؽ الدرجات ،ويـجقؽ مـ طذابف سبحاكف وتعالك.
حاولقا أن تـؼذوا أكػسؽؿ مـ طذاب اهلل بإطؿال الصالحة ،سابؼقا إلك جـة
طرضفا السؿقات وإرض ،وتلسقا بسؾػ هذه إمة وتلسقا بـبقؽؿ محؿد صؾك اهلل
طؾقف وآلف وسؾؿ ،الذي كان يبؽل ما أكثر بؽاءه ،بؾ كان يبؽل طؾقـا رسقل اهلل ،يبؽل
طؾقـا ٕكف يعؾؿ أن ذكقبـا كثقرة؛ جاء يف صحقح مسؾؿ مـ حديث بـ طبد اهلل بـ طؿر "أن
الـبل صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ بؽك ،بؽك واشتد بؽاؤه متك؟ قرأ ققل إبراهقؿ طؾقف
الصالة والسالمَ ﴿:ر ِب إِك َُف َـ َأ ْض َؾ ْؾ َـ كَثِ ًقرا مِ َـ الـ ِ
َاس َف َؿ ْـ َتبِ َعـِل َفنِ َك ُف مِـِل َو َم ْـ َط َصاكِل
ِ
قؿ﴾ (إبراهقؿ ) :وقرأ ققل طقسك طؾقف الصالة والسالم﴿ :إِن ُت َع ِذ ْب ُف ْؿ
قر َرح ٌ
َفنِك ََؽ َغ ُػ ٌ
ِ
قؿ ﴾ (الؿائدة:
َفنِك َُف ْؿ ِط َبا ُد َك َوإِن َت ْغ ِػ ْر َل ُف ْؿ َفنِك ََؽ َأ َ
كت ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َحؽ ُ
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الشػؼة والرحؿة طؾقـا  ،فبؽك بؽا ًء شديدا ،فلرسؾ اهلل جربيؾ ،قال :يا جربيؾ سؾ
محؿد ما يبؽقؽ وربؽ أطؾؿ بف مـؽ ،فؼال جربيؾ :ما يبؽقؽ يا محؿد؟ قال" :أمتل،
أمتل  ...أبؽل طؾك أمتل ،أبؽل خقفا طؾك أمتل مـ جفـؿ مـ العذاب! الرسقل يبؽل
طؾقـا وكحـ ٓ كبؽل طؾك أكػسـا.
أمة محؿد؛ كقكقا طؾك حذر مـ الذكقب والؿعاصل ،جد واجتفد واطرال الحؼ
أيـ الحؼ مـ أجؾ أن تعؿؾ بف ،اطرال إطؿال الصالحة مـ أجؾ أن تعؿؾ هبا ،واحذر
مـ البدع ٕهنا مقصؾة إلك الـار ،واحذر مـ الؿعاصل ٕهنا مقصؾة إلك الـار.

أسلل اهلل أن يـجقـل وإياكؿ مـ طذابف وأن يدخؾـل و إياكؿ جـتف،
كسلل اهلل أن يـجقـا مـ الـار وأن يرزقـا إطؿال الصالحة الؿتؼبؾة،
إك

ف أرح

ؿ الراح
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( )1رواه البخاري طـ حػص بـ َط ْؿرو ومسؾؿ طـ ُط َب ْق ِد اهلل بـ ُم َعاذَ ،ط ْـ أبقف ،كالهؿا طـ شعبة
( )2حديث مرفقع يف مسـد أحؿد بـ حـبؾ ،رقؿ الحديث10499 :
( )3رواه البخاري يف صحقحف ،6587/إلباين يف ضعقػ الرتغقب  2107/وقال طـف حديث
مـؽر ويف السؾسؾة الضعقػة 6945/قال طـف شاذ وصححف يف صحقح الجامع،2867/
وكالهؿا طـ أبق هريرة
( )4رواه الطرباين يف الؽبقر ،وصححف إلباين يف صحقح الرتغقب .
( )5رواه الـسائل يف ســف ( )189 188/3ورواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف ( )592/2بدون
ذكر":وكؾ ضاللة يف الـار"
( )6صحقح مسؾؿ ،كتاب اإليؿان ،ص319 :
( )7حديث مرفقع :يف الؿعجؿ الؽبقر لؾطرباين ،10282/ويف جامع الرتمذي 2514/ويف
الضعػاء الؽبقر لؾعؼقؾل1506/
ِ ٍ
ِ
اهلل َطـْ ُف َط ْـ الـَبِ ِل َص َؾك
( )8رواه البخاري  3348/ومسؾؿ َ 222/ط ْـ َأبِل َسعقد ا ْل ُخدْ ِر ِي َرض َل ُ
اهلل َت َعا َلك َ :يا آ َد ُم َ ،ف َق ُؼ ُ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َؾ َؿ َق َال َ ( :ي ُؼ ُ
قل َل َب ْق َؽ َو َس ْعدَ ْي َؽ َ ،وا ْل َخ ْق ُر فِل َيدَ ْي َؽ ،
قل ُ
ُ
َار ؟ َق َال  :مِـ ُك ِؾ َأ ْل ٍ
َار َ .ق َال َ :و َما َب ْع ُث الـ ِ
قل َ :أ ْخ ِر ْج َب ْع َث الـ ِ
َف َق ُؼ ُ
ػ تِ ْس َع مِائ ٍَة َوتِ ْس َع ًة َوتِ ْس ِعق َـ ،
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاس ُس َؽ َارى َو َما ُه ْؿ بِ ُس َؽ َارى ،
الصغ ُقر َ ،و َت َض ُع ُك ُؾ َذات َح ْؿ ٍؾ َح ْؿ َؾ َفا َ ،و َت َرى الـ َ
قب َ
َفعـْدَ ُه َيش ُ
قل اهللِ  ،و َأيـَا َذل ِ َؽ ا ْلق ِ
ِ
اب اهللِ َش ِديدٌ َ .قا ُلقا َ :يا َر ُس َ
احدُ ؟ َق َال َ :أ ْب ِش ُروا َ ،فنِ َن مِـْ ُؽ ْؿ
َ
َو َلؽ َـ َط َذ َ
َ ُ
ِ
قج َأ ْل ًػا ُ .ث َؿ َق َال َ :وا َل ِذي َك ْػ ِسل بِ َق ِد ِه  ،إِكِل َأ ْر ُجق َأ ْن َت ُؽق ُكقا ُر ُب َع َأ ْه ِؾ
قج َو َم ْل ُج َ
َر ُجال َ ،وم ْـ َي ْل ُج َ
ا ْل َجـ َِة َ ،ف َؽ َب ْركَا َ .ف َؼ َال َ :أ ْر ُجق َأ ْن َت ُؽق ُكقا ُث ُؾ َث َأ ْه ِؾ ا ْل َجـ َِة َ ،ف َؽ َب ْركَاَ .ف َؼ َال َ :أ ْر ُجق َأ ْن َت ُؽق ُكقا
َاس إِٓ ك َ ِ
ػ َأ ْه ِؾ ا ْل َجـ َِة َ ،ف َؽ َب ْركَا َ .ف َؼ َال َ :ما َأ ْك ُت ْؿ فِل الـ ِ
الس ْق َد ِاء فِل ِج ْؾ ِد َث ْق ٍر َأ ْب َق َض ،
كِ ْص َ
َالش َع َرة َ

َأ ْو ك ََش َع َر ٍة َب ْق َضا َء فِل ِج ْؾ ِد َث ْق ٍر َأ ْس َق َد ).
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( )9أخرجف الطرباين ،يف الؿعجؿ الؽبقر وإوسط ،مـ حديث بريدة طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف و آلف
وسؾؿ قال " :إن الحجر لقزن سبع خؾػات يرمك بف يف جفـؿ فقفقى سبعقـ خريػا وما يبؾغ
قعرها"
( )10رواه مسؾؿ والبخاري يف الصحقحقـ مـ حديث الشػاطة
( )11رواه اإلمام أحؿد يف مسـده
( )12رواه طبداهلل بـ الحارث بـ جزء الزبقدي طـ الؿـذري يف الرتغقب والرتهقب 347/4
وأخرجف أحؿد  191/4مـ صريؼ ابـ لفقعة
( )13رواه البقفؼل يف الدٓئؾ مـ حديث أكس ،والطرباين يف إوسط ،وابـ أبل طاصؿ يف السـة،
ورمز السققصل لف بالصحة يف الجامع الصغقر ،8172/وحسـف إلباين يف تخريج كتاب
السـة621/
( )14رواه الفقثؿل يف مجؿع الزوائد 388/10 :مـ حديث أكس ،وإلباين يف صحقح الرتغقب:
 4/336ويف السؾسؾة الصحقحة2511/
( )15رواه الرتمذي يف ســف مـ حديث أبق ذر الغػاري ،2312 /وقال طـف حسـ غريب
( )16أخرجف إلباين يف صحقح الـسائل 1612 /وصحقح الرتمذي 438/ومسؾؿ يف صحقحف
 ،1163/مـ حديث أبق هريرة
( )17رواه الرتمذي يف هتذيب التفذيب ،81/5:والبقفؼل يف الســ الؽربى ،297/4 :وحسـف
الشقخ إلباين يف صحقح الجامع الصغقر3868/
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