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الحشر
ممخص الخطبة

ٔ -صفة أرض المحشر ٕ -كيف ُيح َشر الناس ٖ -ىول الموقف ٗ -في ظالل العرش
------------------------الخطبة األولى
أما بعد..

أحبتى فى اهلل:

كنا قد انتيينا فى المقاء الماضى عند البعث ،وتوقفنا عند ىذه المشاىد التى تخمع القموب ،فمقد وقفنا

عند ىذا المنظر المييب الرىيب لخروج الناس من قبورىم حفاة عراة غرال ،كل يبعث عمى الييئة

التى مات عمييا فمن مات عمى طاعة بعث عمى طاعة ومن مات عمى معصية بعث عمى نفس

المعصية التى مات عمييا.

ذلك لقول النبى كما فى صحيح مسمم(( :يبعث كل عبد عمى ما مات عميو))(ٔ).

ولقد أجرى اهلل الكريم عادتو بكرمو أن من عاش عمى شئ مات عميو ومن مات عمى شئ بعث

عميو..

وأول من يبعث ،وتنشق عنو األرض يوم القيامة حبيب الرحمن محمد  -صمى اهلل عميو وسمم ،-

ففى صحيح مسمم من حديث أبى ىريرة رضى اهلل عنو أنو قال:

((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ،وأنا أول من ينشق عنو القبر ،وأنا أول شافع وأول ُم َشفَّع))(ٕ).

واذا كان المصطفى يوم القيامة أول من ينشق عنو القبر ،فإن أول من يُكسى يوم القيامة خميل
الرحمن أبو األنبياء إبراىيم عميو السالم.

كما فى صحيح مسمم من حديث ابن عباس أنو قال(( :ياأييا الناس إنكم تحشرون يوم القيامة حفاةً
عراةً ُغ ْرال وأول الناس يُ ْكسى يوم القيامة إبراىيم عميو السالم))(ٖ).
وفى رواية البييقى من حديث ابن عباس أنو قال ((:أول الناس يُكسى من الجنة يوم القيامة إبراىيم
عميو السالم ويؤتى بى فأُكسى ُحمّة من الجنة اليقوم ليا البشر)).
ولقد تكمم عمماؤنا عن حكمة تقديم إبراىيم عمى نبينا محمد فى الكسوة يوم القيامة.

ومن أجمل ماذكره أىل العمم أن المشركين لما ىموا بحرق إبراىيم وأشعموا نار متأججة وظموا

يجمعون ليا الحطب شيو اًر ،وأياماً حتى ارتفع لييبيا فى عنان السماء فكانت الطيور تسقط من

ارتفاع ليب ىذه النيران فمما ىموا بإلقائو جردوه من ثيابو فمما صبر واحتسب وتوكل عمى اهلل جزاه
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اهلل سبحانو وتعالى عن ذلك فوقاه حر النار فى الدنيا واآلخرة وكافأه يوم القيامة فكساه عمى رؤوس

األشياد.

فأول الناس يبعث ىو حبيب الرحمن ،وأول الناس ُيكسى ىو خميل الرحمن وعمى جميع األنبياء
والمرسمين أفضل الصالة وأزكى السالم.
ترى ماذا يكون بعد البعث ؟! ...إنو الحشر.

وىذا ىو موضوع الحديث فى ىذا اليوم الكريم المبارك ،لذا أستحمفك باهلل أخى الحبيب أن تعرنى
قمبك وسمعك فإن الموضوع من الخطورة ،والرىبة ،والييبة بمكان.

وحتى ال ينسحب بساط الوقت سريعاً فسوف ينتظم حديثنا عن الموضوع فى العناصر التالية:

أوالً :صفة أرض المحشر.

ثانيًا :كيف يحشر الناس؟!
ثالثاً :ىول الموقف.

رابعًا :فى ظل عرشو.

أوالً :صفة أرض المحشر

ترى كيف تكون ىيئة أرض المحشر؟!!

أتكون مثل أرض الحياة الدنيا ؟!

الريب أنيا ستكون مختمفة تماماً عن أرض الحياة الدنيا التى نعيش عمييا

لم ال ؟! فإن الزمان غير الزمان ..فحتماً يكون المكان غير المكان ..حيث قال رحمان الدنيا
ات وبرُزوا لِمَّ ِو اْلو ِ
ض َغ ْي َر األ َْر ِ
احِد اْل َقيَّ ِار [إبراىيم.]ٗٛ :
واآلخرةَ :ي ْوَم تَُب َّد ُل األ َْر ُ
َّم َاو ُ َ َ َ
ض َوالس َ
َ
إذاً تتبدل أرض الدنيا وسماوات الدنيا.
فمقد وصف لنا المصطفى طبيعة األرض التى سيحشر الناس عمييا وصفًا دقيقاً بميغًا.

ففى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسمم من حديث سيل بن سعد الساعدى رضى اهلل عنو

أنو قال:

النِق ِّى ليس فييا عَممُ ٍ
ص ِة َّ
ألحد)).
((يحشر الناس يوم القيامة عمى أرض بيضاء عفراء َكقُ ْر َ
َ ُُ
وفى رواية إلى قولو ((كقرصة النقى)) ثم قال :قال سيل ،أو غيره(( :ليس فييا معمم ألحد))(ٗ).

أرض عفراء :أى بيضاء ،والعفرة :البياض.

ٍ
كقرصة نقى ،أى كالدقيق النقى من
وعند ابن فارس :البياض الشديد الناصع البياض .قرصةُ نقى أو

الغش والنخال.

قال سيل :ليس فييا معمم ألحد ،المعمم :ىو العالمات التى يتعارف بيا الناس عمى الشوارع،
والطرقات ،والمدن.
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فيى أرض بيضاء مستوية كالفضة البيضاء اليوجد عمييا أشجار ،أو أنيار ،أو أبنية.

ىذه ىى صفة أرض المحشر كما أخبرنا الصادق المصدوق.
ولكن كيف يحشر الناس عمى ىذه األرض؟!

ثانياً :كيف يحشر الناس عمى ىذه األرض؟!

ال كما قال رسول اهلل فى صحيح مسمم من حديث عائشة.
يخرج الناس من القبور حفاةً عراةً ُغ ْر ً
يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً ُغرال قالت عائشة :يارسول اهلل الرجال والنساء ينظر بعضيم إلى

بعض قال(( :ياعائشة األمر أشد من أن ييميم ذلك))(٘).

نعم واهلل يخرجون من القبور بيذا العرى والذل واليوان.
ان قَ ِر ٍ
َّي َحةَ بِاْل َح ِّ
استَ ِم ْع َي ْوَم يَُن ِاد اْل ُم َن ِاد ِم ْن َم َك ٍ
ق َذِل َك َي ْوُم اْل ُخ ُرو ِج [
ون الص ْ
يب َي ْوَم َي ْس َم ُع َ
قال تعالىَ :و ْ
ق.] ٕٗ-ٗٔ :

نعم واهلل إنو يسير عمى اهلل أن يحشرىم جميعاً من لدن آدم إلى أن يرث اهلل األرض ومن عمييا وال

يتخمف أحد وال يمتنع ....كيف ذلك؟

ِ ِ
ضوا
يقول سبحانو وتعالىَ :وَي ْوَم نُ َسي ُِّر اْل ِج َب َ
ض َب ِارَزةً َو َح َش ْرَن ُ
َح ًدا َو ُع ِر ُ
اى ْم َفَم ْم ُن َغاد ْر م ْنيُ ْم أ َ
ال َوتََرى األ َْر َ
ونا َك َما َخمَ ْق َنا ُك ْم أ ََّو َل َم َّرٍة َب ْل َزَع ْمتُ ْم أَلَّ ْن َن ْج َع َل لَ ُك ْم َم ْو ِع ًدا [ الكيف ]ٗٛ-ٗٚ:
َعمَى َرب َ
صفِّا لَقَ ْد ِج ْئتُ ُم َ
ِّك َ
حشر اهلل الخمق جميعاً وال يتخمف َمِمك ،وال متكبر ،وال حاكم ،وال زعيم ،وال طاغية ،فمم نغادر منيم
أحد.
قال سبحانو وتعالىِ :إن ُك ُّل من ِفي الس ِ
ات واأل َْر ِ
اى ْم َو َع َّد ُى ْم
ض ِإال َء ِاتي َّ
الر ْح َم ِن َع ْب ًدا َل َق ْد أ ْ
ص ُ
َْ
ْ
َح َ
َ
َّم َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِِ
ُّ
الر ْح َم ُن ُوِّدا [ مريم:
ام ُنوا َو َعممُوا الصَّال َحات َس َي ْج َع ُل لَيُ ُم َّ
امة فَ ْرًدا ِإ َّن الذ َ
ين َء َ
َع ِّدا َو ُكميُ ْم َءاتيو َي ْوَم اْلق َي َ
ٖ.]ٜ٘-ٜ
ىكذا كل يأتى الرحمن فال يتخمف مخموق فمقد أحصى اهلل الخمق من لدن آدم إلى آخر رجل قامت

عميو القيامة ،فيم ينطمقون جميعاً وراء ىذا الداعى الكريم الذى جاء ليقود الخمق جميعاً إلى المحشر،
انطمقوا خمفو ال يتمفتون ،وال يتخمفون صامتين مستسممين خاشعين ..يعموىم صمت رىيب يزلزل

قموبيم سكون غامر يغمر المكان كمو بالعظمة والييبة واإلجالل.
ِ
ِ
قال سبحانو :يومئٍِذ يتَّبِعون َّ ِ
ات ِل َّمر ْح َم ِن فَال تَ ْس َمعُ ِإال َى ْم ًسا َي ْو َمئٍِذ
َص َو ُ
َْ َ َ ُ َ
الداع َي ال ع َو َج لَوُ َو َخ َش َعت األ ْ
ِ
ِ
ِ
ال تَْن َفع َّ
ون بِ ِو
اعةُ ِإال َم ْن أَِذ َن لَوُ َّ
الشفَ َ
الر ْح َم ُن َوَرض َي َلوُ َق ْوال َي ْعَم ُم َما َب ْي َن أ َْيدي ِي ْم َو َما َخْمفَيُ ْم َوال ُيحيطُ َ
ُ
ِ
ِ
ِعْم ًما و َع َنت اْلو ُجوهُ لْم َح ِّي اْلقَي ِ
اب َم ْن َح َم َل ظُْم ًما [طو.]ٔٔٔ-ٔٓٛ:
ُّوم َوقَ ْد َخ َ
ُ
َ
الكالم يومئذ ىمس!! والسؤال يومئذ لصاحب األمر؟!!
وىل يستطيع مخموق أن يتفمت أو يتخمف؟!!

وىل يممك طاغية أن يتغيب ،أو يتأخر ،وقد وكل اهلل بكل إنسان ممكين يسوقانو سوقاً إلى أرض

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

المحشر.

ت َس ْك َرةُ اْل َم ْو ِت بِاْل َح ِّ
يد َونُِف َخ ِفي الص ِ
ُّور َذِل َك َي ْوُم اْل َو ِع ِيد
ت ِم ْنوُ تَ ِح ُ
اء ْ
ق َذِل َك َما ُك ْن َ
قال تعالىَ :و َج َ
ت ُك ُّل َن ْف ٍ
ص ُر َك اْل َي ْوَم
ك ِغ َ
اء َ
ت ِفي َغ ْفَم ٍة ِم ْن َى َذا َف َك َش ْف َنا َع ْن َ
ق َو َش ِي ٌ
س َم َعيَا َسائِ ٌ
اء ْ
يد َل َق ْد ُك ْن َ
ك َف َب َ
ط َ
َو َج َ
يد [ ق.]ٕٕ - ٜٔ :
َحِد ٌ
ىا ىو رسول اهلل يجسد لنا معانى ىذه اآليات  -عن مشيد الحشر يخمع القموب ويأخذ باأللباب -

فيقول كما فى الحديث الذى رواه الترمذى بسند حسن يقول ((يُحشر الناس يوم القيامة ثالثة
أصناف ،صنف مشاة ،وصنف ركبان ،وصنف عمى وجوىيم))(.)ٙ

وفى صحيح البخارى ومسمم من حديث أنس قال رجل :يانبى اهلل كيف يحشر الكافر عمى وجيو؟!

فقال المصطفى (( :أليس الذى أمشاه فى الدنيا عمى رجمين قادر عمى أن يمشيو عمى وجيو يوم

القيامة؟)) .قال قتادة :بمى وعزة ربنا(.)ٚ

ونحن نقول :بمى وعزة ربنا إنو لقادر أن يحشر الكافرين يوم القيامة عمى وجوىيم.

أييا الحبيب :ىل تصورت قبل أن ترى الحية أن دابة تمشى عمى بطنيا؟! إن الذى جعل الحية
تمشى بدون أرجل سيحشر الكافر وىو يمشى عمى وجيو يوم القيامة ،إنو عمى كل شئ قدير.

أناس يمشون عمى األقدام وأناس يركبون ،من ىؤالء الذين يركبون فى ىذا اليوم العصيب ؟!
ِ
الر ْح َم ِن َوْف ًدا [مريم.]ٛ٘:
ين إَِلى َّ
اسمع لربك جل وعال … قال سبحانوَ :ي ْوَم َن ْح ُش ُر اْل ُمتَّق َ
َّ
َِّ
اموا تَتََن َّز ُل َعمَ ْي ِي ُم اْل َمالئِ َكةُ أَال تَ َخافُوا َوال تَ ْح َزنُوا َوأ َْب ِش ُروا
وقال تعالىِ :إ َّن الذ َ
ين َقالُوا َرب َُّنا الموُ ثَُّم ْ
استَ َق ُ
ِ َّ ِ
ون؟[ فصمت.] ٖٓ :
بِاْل َجَّنة التي ُك ْنتُ ْم تُ َ
وع ُد َ

ويقدم المالئكة ألىل التقى ركائب من دواب اآلخرة عمييا ُس ُرج من ذىب فيركب المتقون ،وينطمقون
بيا فى أرض المحشر حتى ال يمشون عمى أقداميم فى ىذا اليوم العصيب ..وىل جزاء اإلحسان إال

اإلحسان؟!.

والتقوى ىى أن يطاع اهلل فال يعصى وأن يذكر فال ينسى وأن يشكر فال يكفر.

وسئل أبو ىريرة عن التقوى فقال" :ىل مشيت عمى طريق فيو شو ك؟" قال :نعم ،قال" :فماذا
صنعت إذا رأيت الشوك؟" قال :اتقيتو ،قال أبو ىريرة" :كذاك التقوى".

وقال ابن المعتز:

ِّ
خل الذنوب صغيرىا
وكبيرىا فيو التقى

واصنع كماش فوق

أرض الشوك يحذر مايرى
التحقرن صغيرة
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إن الجبال من الحصى
قال طمق بن حبيب:

التقوى أن تعمل بطاعة اهلل عمى نور من اهلل ترجو ثواب اهلل ،وأن تترك معصية اهلل عمى نور من

اهلل تخشى عقاب اهلل.
ِ
ين ِإَلى َجيََّن َم ِوْرًدا [ مريم.] ٛٙ-ٛ٘ :
ين ِإَلى َّ
الر ْح َم ِن َوْف ًدا َوَن ُس ُ
وق اْل ُم ْج ِرِم َ
َي ْوَم َن ْح ُش ُر اْل ُمتَّق َ
فالتقي يحشر راكباً ،والعاصي يحشر وارداً ،أما المتكبرون الذين انتشوا وانتفخوا فى الدنيا ولم يذلوا

أنفسيم هلل ،ولم يخفضوا جناح الذل لخمق اهلل بل تراه مغرو اًر بكرسيو الذى جمس عميو ،وتراه مغرو اًر
بمنصبو وتراه متكب اًر بمالو ،وتراه متكب اًر بسمطانو وجاىو.

فيذا واهلل الذى ال إلو غيره سيحشر بمنظر وىيئة لو عمميا لوضع أنفو فى التراب ذالً لمواله،
ولخفض جناح الذل لخمق اهلل.

يا ابن التراب ومأكول التراب

غدًا أقصر فإنك مأكول ومشروب

عالم الكبرياء يا ابن آدم؟ وأنت تحمل البصاق فى فمك!! وتحمل العرق تحت إبطيك!! وتحمل البول

فى مثانتك!! وتحمل النجاسة فى أمعائك!! وتمسح عن نفسك بيدك العذرة كل يوم مرة أو مرتين!!!
يا أييا اإلنسان ما غرك!!

مر أحد السمف عمى رجل متبختر مختال فى مشيتو فقال لو ىذا الرجل الصالح :يا ابن أخى ىذه
مشية يبغضيا اهلل ورسولو.

فقال لو المتكبر :أال تعرف من أنا؟!! .من أنت أييا المغرور؟!
تصور معى مشيد حشر المتكبر يوم القيامة.

أخرج الترمذى عن رسول اهلل قال(( :يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال َّ
الذر فى صور الرجال،
يغشاىم الذل من كل مكان))(.)ٛ

يحشر المتكبرون يوم القيامة كذر تدوسو األقدام واألرجل ألنو كان منتفخًا منتشيًا متكب ًار مغرو ًار فى

الدنيا ..والجزاء من جنس العمل.

فكما انتفخ واستعمى فى الحياة الدنيا يحشر يوم القيامة فى غاية الذلة والميانة تطأه األرجل واألقدام.

فإذا ما وصمت الخالئق كميا إلى أرض المحشر تنزلت المالئكة ضعف عدد من فى األرض ..تحيط

المالئكة بأىل األرض من كل جانب.

إن الموقف فيو من األىوال والكروب ما يخمع القموب وىذا ىو عنصرنا الثالث
ثالثاً :ىول الموقف

إذا ما وصل الناس إلى أرض المحشر ازداد اليم والكرب والغم .. .ولم ال!! وقد وقفوا قياماً
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طويالً..طويالً!!

و ىاىي الشمس تدنوا من الرؤوس .ففى صحيح مسمم من حديث المقداد أنو قال(( :تدنى الشمس
يوم القيامة من الخمق حتى تكون منيم مقدار ميل)) قال الراوى :فواهلل ماأدرى مايعنى بالميل:

أمسافة األرض ،أو الميل الذى تكحل بو العين؟! قال(( :فيكون الناس عمى قدر أعماليم فى العرق

فمنيم من يكون إلى كعبيو ومنيم من يكون إلى ركبتيو ومنيم من يكون إلى حقويو ومنيم من يمجمو

العرق إلجاماً)) وأشار بيده إلى فيو(.)ٜ

ِ
وم َّ
اس ِل َر ِّ
ين قال
ب اْل َعالَم َ
الن ُ
وفى الصحيحين من حديث ابن عمر أنو قال فى قولو تعالىَ :ي ْوَم َيقُ ُ
المصطفى (( :يقوم أحدىم فى رشحو إلى أنصاف آذانيم))(ٓٔ).

ىل تصورت ىذا المشيد؟ ح اررة تذيب الحديد والحجارة فوق الرؤوس ولك أن تتصور البشرية كميا

تحشر فى مكان واحد عمى أرض واحدة.

زحام يخنق األنفاس!!

وفى ىذا المشيد والموقف الرىيب يزداد اليم والكرب بإتيان جينم.

إيو واهلل … يؤتى بجينم فى أرض المحشر كما قال المصطفى والحديث رواه مسمم من حديث جابر
بن عبد اهلل(( :يؤتى بالنار يومئذ ليا سبعون ألف زمام ،ومع كل زمام سبعون ألف ممك
يجرونيا))(ٔٔ).

فإذا أقبمت جينم ،وأحاطت بالخالئق ،ورأت الخمق زفرت ،وزمجرت غضباً منيا لغضب اهلل جل

وعال ..عند ذلك تجثوا جميع األمم عمى الركب من الخوف والذلة.
ِ
ُم ٍة جاثِي ًة ُك ُّل أ َّ ٍ
ون [الجاثية:
قال تعالىَ :وتََرى ُك َّل أ َّ َ َ
ُمة تُ ْد َعى ِإَلى كتَابِيَا اْل َي ْوَم تُ ْج َزْو َن َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
.]ٕٛ
وليس ذلك فقط بل يحدث ما تشيب منو الرؤوس وتنخمع لو القموب!!

اسمع إلى ىذا الحديث الذى رواه الترمذى بسند صحيح قال رسول اهلل (( :يخرج عنق من النار لو
عينان تبصران وأذنان تسمعان ،ولسان ينطق يقول :إنى وكمت بثالثة ،لمن جعل مع اهلل إلو آخر،
وبكل جبار عنيد ،وبالمصورين))(ٕٔ).

اب ُك ُّل َجب ٍ
َّار َعنِ ٍيد ِم ْن َوَرائِ ِو َجيََّن ُم
استَ ْفتَ ُحوا َو َخ َ
ويسجل القرآن جزاء كل جبار عنيد فيقول عز وجلَ :و ْ
يغو ويأْتِ ِ
اء صِد ٍيد يتَج َّرعو وال ي َك ُ ِ
ٍ
ِ
ت ِم ْن ُك ِّل َم َك ٍ
ان َو َما ُى َو بِ َميِّ ٍت َو ِم ْن َوَرائِ ِو
يو اْل َم ْو ُ
اد يُس ُ ُ َ َ
َوُي ْس َقى م ْن َم َ َ َ ُ ُ َ َ
اب َغِميظٌ [إبراىيم.]ٔٚ-ٔ٘:
َع َذ ٌ
فى ىذا المشيد فى الحر الشديد ،والزحام الرىيب!!

وفى ىذا التدافع فى ىذا الموقف الذى ترتعد منو الفرائص وتشيب لو الرؤوس ،وييتز لو الوجدان فإن

األنبياء حينما يرون ىول ىذا الموقف اليممكون إال أن يقولوا :الميم سمم ..سمم!!
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ىذه دعوتيم يوميا ،والكالم مقتصر عمييم دون غيرىم!!

يوميا تذىل كل مرضعة عن رضيعيا ،وتضع كل ذات حمل حمميا وينتاب الناس اليمع ،والرعب

حتى تظنيم سكارى ،وما ىم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد.

يومئذ يفر المرء من أبيو ،وأمو ،وأخيو ،وصاحبتو ،وينسى االبن أبويو المذان برىما فى دنياه وأالن

ليما الجانب وأطاعيما فى غير معصية هلل!!

يوميا يفر األخ من أخيو وال تعد ىناك روابط نسبية!!

وحنان ور ٍ
ٍ
ٍ
عاية وصحبة جميمة حسنة!!
عطف
ويوميا تفر الزوجة من زوجيا الذى أعطى ليا كل
يوميا ترمى األم الحنون بطفميا فى غير وعى فال أمومة فى ىذا الموقف الرىيب المخيف ،الكل

يقول :نفسى ...نفسى !...حتى األنبياء!

َخ ِ
َّاخةُ يوم يِف ُّر اْلمرء ِمن أ ِ
الكل لو شأن يمييو ،استمع لقول موالك عز وجل َفِإ َذا ج ِ
ُم ِو
يو َوأ ِّ
َْ ُ ْ
اءت الص َّ َ ْ َ َ
َ َ
ْن ي ْغنِ ِ
ٍِ
يو ِل ُك ِّل ام ِر ٍ ِ
احبتِ ِو وبنِ ِ
يو و ِ
ِ
يو[عبس.]ٖٚ-ٖٖ:
ئ م ْنيُ ْم َي ْو َمئذ َشأ ٌ ُ
ص َ ََ
َوأَبِ َ َ
ْ

وهلل در القائل :

مثل لنفسك أييا المغرور

إذا كورت شمس النيار وأ ُْدنَِيت
واذا النجوم تساقطت وتناثرت

واذا الجبال تقمعت بأصوليا

واذا العشار تعطمت وتخربت

واذا الوحوش لدى القيامة أحشرت
واذا الجميل طوى السماء بيمينو

واذا الصحائف نشرت وتطايرت
واذا الجنين بأمو متعمق يخشى

ىذا بال ذنب يخاف جناية

واذا الجحيم تسعرت نيرانيا

واذا الجنان تزخرفت وتطيبت
يوم القيامة والسماء تمور

حتى عمى رأس العباد تسير
وتبدلت بعد الضياء كدور

فرأيتيا مثل السحاب تسير

خمت الديار فما بيا معمور
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وتقول لألفالك أين نسير

ط َّى السجل كتابو المنشور
َ
وتيتكت لمعالمين ستور

القصاص وقمبو مذعور

كيف المصر عمى الذنوب دىور

وليا عمى أىل الذنوب زفير

لفتى عمى طول البالء صبور

تذكر كل ىذه المشاىد ..الزحام شديد يكاد يخنق األنفاس والشمس يكاد تصير الرؤوس والكل

يتدافع ..السؤال ىمس ..والكالم تخافت وجالل الحى القيوم عمر المكان بالييبة.

فى ىذه المحظات ينادى الحق جل جاللو عمى مجموعة من الخمق فى أرض المحشر أن يتقدموا

ليظميم بظمو يوم ال ظل إال ظمو.

من ىؤالء ياترى؟!! واإلجابة عمى ىذا السؤال تكون بعد جمسة االستراحة.

أقول قولى ىذا وأستغفر اهلل لى ولكم

-------------------------

الخطبة الثانية

أحبتى فى اهلل:

رابعًا :فى ظل عرشو

إن مجرد الكالم عن أىوال ىذا اليوم ترتعد لو الفرائص فكيف إذا عايناه وعاصرناه وعايشناه عمى

أرض الواقع ال أرض الخيال؟!!

فى ىذا الموقف ينادى الحق جل جاللو عمى أناس ليظميم بظمو يوم الظل إال ظمو ،ياترى من ىؤالء

السعداء؟!

فى صحيح البخارى ومسمم من حديث أبى ىريرة :قال المصطفى(( :سبعة يظميم اهلل فى ظمو يوم ال

ظل إال ظمو إمام عادل ،وشاب نشأ فى عبادة اهلل ،ورجل قمبو معمق بالمساجد ،ورجالن تحابا فى اهلل

ٍ
منصب وجمال فقال :إنى أخاف اهلل ،ورجل تصدق
اجتمعا عميو وتفرقا عميو ،ورجل دعتو امرأة ذات
بصدقة فأخفاىا حتى التعمم شمالو ماتنفق يمينو ،ورجل ذكر اهلل خاليًا ففاضت عيناه))(ٖٔ).

((إمام عادل)) :أى حاكم عادل عاش ليقيم العدل فى األرض ،سعدت بو رعيتو ،وسعد ىو برعيتو،
وكان يتقى اهلل فى ىذه األمانة ،يعمم يقينًا أن الحكم والمنصب أمانة سيسأل عنيا بين يدى اهلل كما

قال المصطفى ألبى ذر(( :إن الوالية أمانة وانيا يوم القيامة حسرة وندامة إال من أخذىا بحقيا وأدى

الذى عميو فييا )) .ترى ما جزاء ىذا الحاكم؟! أن يظمو اهلل يوم ال ظل إال ظمو.
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((شاب نشأ فى عبادة اهلل))

أخى فى اهلل :إذا نشأت فى عبادة اهلل ،وانصرفت عن معصية اهلل وان زلت قدمك فى معصيتو تبت
إلى اهلل جل وعال ،أظمك اهلل بظمو يوم ال ظل إال ظمو.

أييا الشاب الفتي ..أييا الشاب الزكى ..أييا الشاب الذى أسرفت عمى نفسك أرجو من اهلل عز وجل
أن ال تتأخر لحظة عن التوبة وطاعة اهلل ألن الطاعة ِعز ،الطاعة شرف ..فال عز فى الدنيا
واآلخرة إال بطاعة اهلل.

ولماذا خص الشاب؟!!

ألن الشاب تجرى دماء الشيوة فى عروقو ،ألنو  -ال سيما فى سن المراىقة وسن الفتوة  -تعصف
الشيوة بكيانو عصفاً ،ولكن بخوفو من اهلل ومراقبتو هلل يعصم نفسو ويحارب شيواتو ويحارب نفسو

األمارة بالسوء.

لذا كافأ اهلل ىذا الشاب الطائع ،التقى ،النقى ،الطاىر الذى نشأ منذ نعومة أظافره يعبد اهلل ،ويطيع

اهلل ويحفظ حقوق اهلل ويمتثل أوامره ويجتنب نواىيو ويقيم حدوده ،فيظمو تحت ظل عرشو يوم الظل

إال ظمو.

صمَّى الفرض ،وخرج إلى الدنيا
((ورجل قمبو معمق بالمساجد)) معنى ذلك أن قمبو فى المسجد ،فإذا َ
يسعى عمى رزقو من الحالل ،أو عاد إلى بيتو وأوالده يخرج من المسجد ،وقمبو مشتاق أن يرجع إلى
المسجد مرة أخرى فيو متعمق بالمسجد ييوى الجموس فى بيت اهلل بل يتمنى أن لو ييسر اهلل لو

الوقت ليقضى ُجمو فى بيت اهلل جل وعال وىذا خير من أن تقضى وقتك أمام المسمسالت والمباريات
واألفالم!! لماذا ال تحرص عمى أن تقضى ىذا الوقت فى بيت اهلل جل وعال؟!
فإذا تعمق قمبك بو أظمك اهلل فى عرشو يوم ال ظل إالَّ ظمو.

((ورجالن تحابا فى اهلل اجتمعا عميو وتفرقا عميو)).

إنو الحب فى اهلل إن ((من أحب هلل ،وأبغض هلل ،وأعطى هلل ،ومنع هلل ،فقد استكمل اإليمان))(ٗٔ)
وان آصرة الحب فى اهلل ىى أغمى آصرة ..وأن رابطة الحب فى اهلل ىى أغمى رابطة ..أال وان

((أوثق عرى اإليمان ،الحب فى اهلل والبغض فى اهلل)) يقول اهلل سبحانو وتعالى فى الحديث القدسى
وىو فى الصحيحين(( :أين المتحابون بجاللى؟ اليوم أظميم فى ظمى يوم الظل إال ظمى))(٘ٔ).

((ورجل دعتو امرأة  -أي لمزنا  -ذات منصب وجمال فقال :إنى أخاف اهلل)) :تذكر اهلل جل وعال
وراقبو وأعرض عن ىذه الكبيرة خوفاً من اهلل جل وعال.

((ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه)) :خمى بنفسو ،وقام من الميل ،وجمس يصمى أو يذكر اهلل
سبحانو وتعالى فمما امتأل قمبو بييبة اهلل وبعظمة اهلل ،فاضت عيناه بالدموع خوفاً منو وىيبة لو

سبحانو.
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قال رسول اهلل (( :عينان ال تمسيما النار عين بكت من خشية اهلل ،وعين باتت تحرس فى سبيل

اهلل))(.)ٔٙ

وىناك غير ىؤالء السبعة من الذين يظميم اهلل فى ظمو يوم القيامة.

ولقد جمع الحافظ ابن حجر فى كتاب مستقل ىؤالء الذين يظميم اهلل فى ظمو غير ىؤالء السبعة فى

كتاب قيم سماه (معرفة الخصال الموصمة إلى الظالل) وبين أن اهلل سبحانو يظل غير ىؤالء السبعة

فى ظل عرشو يوم الظل إال ظمو ففى الحديث الصحيح أنو قال :

((من ،أنظر (أميل) معس اًر أظمو اهلل فى ظمو يوم ال ظل إال ظمو))()ٔٚ

أييا الحبيب الكريم :احرص عمى طاعة اهلل وعمى ىذه الخصال من خصال الخير ليظمك اهلل فى
ظل عرشو يوم ال ظل إال ظمو.

ال طويالً ،ويشتد الكرب عمييم حتى يتمنى بعضيم
وحينئذ يقوم بقية الخمق فى ىذا الموقف قياماً طوي ً

أن يحشر إلى النار وال يقف فى مثل ىذا الموقف المييب الرىيب ظاناً أن النار لن تكون أشد عذاباً
مما ىو فيو من ىم وكرب.

وىنا يبحث الخمق عمن يشفع ليم إلى اهلل جل وعال ليقضى اهلل تبارك وتعالى بين الخالئق لينتيى

ىذا الموقف المييب الرىيب ،وىنا يقول كل نبى من األنبياء :نفسى ..نفسى.

ويتقدم الحبيب المصطفى صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود ،و صاحب المواء

المعقود ،وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين يتقدم ليشفع لمخالئق فى أرض المحشر ليقضى اهلل

جل وعال بينيم ونتوقف عند ىذا المشيد الكريم عند مشيد شفاعة النبى  -صمى اهلل عميو وسمم -

ألىل الموقف جميعاً لنعيش مع ىذا الموقف .لنتعرف عميو الحقاً إن قدر اهلل لنا البقاء والمقاء.
أسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا .إنو ولى ذلك والقادر عميو.
__________

(ٔ) رواه مسمم رقم (  ، )ٕٛٚٛفى الجنة  ،باب األمر بحسن الظن باهلل تعالى عند الموت .

(ٕ) رواه مسمم رقم ( ، )ٔٔٚٛفى الفضائل  ،باب تفضيل نبينا صمى اهلل عميو وسمم عمى جميع

الخالئق  ،أبو داود رقم (ٖ ، )ٗٚٙفى السنة  ،باب فى التخيير بين األنبياء عمييم الصالة والسالم
 ،والترمذى رقم (٘ٔ ، )ٖٙفى المناقب  ،باب ماجاء فى فضل النبى صمى اهلل عميو وسمم .

(ٖ) رواه البخارى رقم ( ٕٗ٘ ، )ٙفى الرقاق  ،باب كيف الحشر؟  ،ومسمم رقم (ٓ ، )ٕٛٙفى

الجنة  ،باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة  ،الترمذى رقم (ٕٕ٘ٗ)  ،فى القيامة  ،باب ماجاء
فى شأن الحشر  ،والنسائى (ٗ ، )ٔٔٗ/فى الجنائز  ،باب البعث .

(ٗ) رواه البخارى فى الرقاق  ،باب يقبض اهلل األرض  ،ومسمم رقم (ٓ )ٕٜٚفى صفات المنافقين ،
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باب فى البعث والنشور وصفة األرض يوم القيامة .

(٘) رواه البخارى رقم ( )ٕٙ٘ٚفى الرقاق  ،باب الحشر  ،ومسمم رقم ( )ٕٜٛ٘فى الجنة  ،باب
فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة  ،والنسائى (ٗ )ٔٔٗ/فى الجنائز  ،باب البعث .

( )ٙرواه الترمذى رقم (ٖٔٗٔ) فى التفسير  ،باب ومن سورة بنى إسرائيل  .وصححو شيخنا
األلبانى فى المشكاة (. )٘٘ٗٙ

( )ٚرواه البخارى رقم (ٓ )ٗٚٙفى التفسير  ،سورة الفرقان  ،ومسمم رقم ( )ٕٛٓٙفى صفات
المنافقين  ،باب يحشر الكافر عمى وجيو .

( )ٛرواه الترمذى رقم (ٗ )ٕٜٗفى صفة القيامة  ،وصححو شيخنا األلبانى فى المشكاة وىو فى
صحيح الجامع برقم (ٓٗٓ. )ٛ

( )ٜرواه مسمم رقم (ٗ )ٕٛٙفى صفة الجنة  ،باب صفة يوم القيامة  ،والترمذى رقم (ٖٕٕٗ) فى
صفة القيامة  ،باب رقم (ٖ)  ،وىو فى صحيح الجامع رقم (ٖٖ. )ٕٜ

(ٓٔ) رواه البخارى رقم (ٖٔ٘ )ٙفى الرقاق  ،باب قولو تعالى  :أال يظن أولئك أنيم مبعثون . . .
اآلية  ،ومسمم رقم (ٕ )ٕٛٙفى الجنة وصفة نعيميا وأىميا  ،باب فى صفة يوم القيامة .

(ٔٔ) روه مسمم رقم ( ٕٗ )ٕٛفى صفة الجنة  ،باب فى شدة حر نار جينم  ،والترمذى رقم
( )ٕ٘ٚٙفى صفة جينم  ،باب ماجاء فى صفة النار .

(ٕٔ) رواه الترمذى رقم ( )ٕ٘ٚٚفى صفة جينم  ،باب ماجاء فى صفة النار  ،وصححو شيخنا
األلبانى فى الصحيحة رقم (ٕٔ٘)  ،وىو فى صحيح الجامع برقم (ٔ٘ٓ. )ٛ

(ٖٔ) رواه البخارى (ٕ )ٜٔٔ/فى الجماعة  ،باب من جمس فى المسجد ينتظر الصالة وفضل
المساجد  ،ومسمم رقم (ٖٔٓٔ) فى الزكاة  ،باب فضل إخفاء الصدقة .

(ٗٔ) رواه أبو داود رقم (ٔ )ٗٙٛفى السنة  ،باب الدليل عمى زيادة اإليمان  ،وىو فى صحيح

الجامع (٘. )ٜ٘ٙ

(٘ٔ) رواه مسمم رقم ( )ٕ٘ٙٙفى البر والصمة  ،باب فى فضل الحب فى اهلل  ،والموطأ (ٕ)ٜٕ٘/
فى الشعر  ،باب ماجاء فى المتحابين فى اهلل .

( )ٔٙرواه الترمذى رقم ( )ٖٜٔٙفى فضائل الجياد  ،باب ماجاء فى فضل الحرس فى سبيل اهلل
وصححو شيخنا األلبانى فى المشكاة رقم ( ، )ٖٕٜٛوىو فى صحيح الجامع رقم (ٕٔٔٗ) .

( )ٔٚرواه الترمذى رقم ( )ٖٔٓٙفى البيوع  ،باب فى إنظار المعسر  ،وصححو شيخنا األلبانى فى
صحيح الترغيب (ٓٓ ، )ٜوىو فى صحيح الجامع رقم (. )ٙٔٓٚ

