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 اإليامُن بولَقْوِم اآلِخرِ  -41

الَ َهوِدَي إِنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل فَ 

ًدا َظْبُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َلُه، َوَأْصَفُد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ الِل َوْحَدُه الَ ََشِ

و َبْعُد.   َأمَّ

 ٌء َظظِقٌم * َيْوَم َتَرْوََنَو َتْذَهُل وَظِي ََشْ ُؽْم إِنَّ َزْلَزَلَي السَّ ُؼوا َربَّ َو الـَّوُس اتَّ ُكله َيو َأَيه

ًْ َوَتَضُع ُكله َذاِت ََحٍْل ََحَْؾَفو َوَتَرى الـَّوَس ُشَؽوَرى َوَمو ُهْم  ُمْرِضَعٍي َظامَّ َأْرَضَع

نَّ َظَذاَب الِلِ َصِديدٌ 
 . بُِسَؽوَرى َوَلؽِ

 ظبوَد الِل..

، وهم ال اتؼوا يومًو ُترَجعون فِقِه إىل الِلِ، ثم    ًْ ُتوَّفَّ كله كػٍس مو كسب

 ُيظؾؿون.

 ظبود الِل..

آمـوا بولِلِ ورشولِه، أال وإنَّ من اإليامِن بولِلِ ورشولِه صذ الِل ظؾقه وشؾم اإليامَن 

، فلهُل اإليامِن الصودقون  ٌِ بام أْخَزَ الِلُ به ورشوُله، ممو يؽوُن بعد ادوِت ويوم البع

ه: من يْمِمـون بلنَّ الـوَس ُيػ َتـون ويؿَتحـون يف قُبوِرهم، فقؼوُل لؾعبِد إذا ُوضَع يف قْزِ

ًِ يف اْلقوِة  ًُ الِلُ الذين آمـوا بولؼوِل الثوب ربهك؟ ومو ديـُك؟ ومن كبقهك؟ فعـَدهو يثبِّ

ُد صذ الِل  الدكقو ويف اآلخرِة، فَقؼوُل ادمِمُن ادوفَُّق: رِّبِّ الِلُ، واإلشالُم ديـي، وُمؿَّ

ًُ ظؾق ه وشؾم كبقِّي، وأمو الؽوفُر أو ادـوفُق ادخذوُل، فقؼوُل: هوه هوه ال أْدِري، شؿع
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الـوَس يؼولون صقئًو فؼؾُته، فُقرَضُب بؿطَرقٍي من َحديٍد، فَقصقُح صْقحًي َيسؿُعفو كله 

 إال اإلكسوَن، ولو شِؿَعفو لَصِعَق.
ٍ
 َشء

ٍم، وإمو يف َظذاٍب وََحقٍم إىل أن تؼوَم ثم بعَد هذه الِػتـِي يؽوُن الـَّوُس إمو يف َكعق

الؼقومُي الؽزى، فُقـَػُخ يف الصوِر، فنذا ُهْم من األْجداِث إىل رهبم َيـِسؾون، فتعوُد 

األرواُح إىل األجسوِد، وتؼوُم الؼقومُي التي أخَز الِلُ هبو يف كتوبِه، وأخَز هبو رشُؾه 

–قبوِرهم لربِّ العودني ُحػوًة ُظراًة ُغْرالً  صؾوات الِلِ ظؾقفم أمجعني، فقؼوُم الـوُس من

َل َخْؾٍق ُكِعقُدُه َوْظدًا َظَؾْقـَو إِكَّو ُكـَّو َفوِظؾِنيَ    -أي: غر خمتوكني ؛  .  َكاَم َبَدْأَكو َأوَّ

يِن َتدْكو الشؿُس من ويف ذلك القوِم يو ظبوَد الِلِ، يف يوِم  الػصِل، يف يوِم الدِّ

ؿُس، فقؽوُن الـوُس يف الَعَرِق  ، فَتْصفُرهم الشَّ الِعبوِد، حتى تؽوَن قدَر ِمقٍل أو مقَؾنْيِ

كؼدِر أظامِِلم، فؿـفم من يلخُذه العرُق إىل َظِؼبْقه، ومـفم من يلخُذه إىل ِحْؼويه، 

 إال الِلُ العظقُم اْلؾقُم. ومـفم من ُيؾِجُؿه العرُق إجلومًو، فال إله

  ظبود الِل..  

يف ذلك الؽرِب العظقِم والقوِم الشديِد، تليت األظامُل الصوْلُي ُتظِله أصحوهَبو من 

جُل يف طلِّ صدقتِه حتى ُيؼه »حرِّ الشؿِس وِلقبِفو، قول صذ الِل ظؾقه وشؾم:  الرَّ

 وآُل ظؿران.  ، وكذا صوحُى الؼرآِن ُتظؾهه البؼرةُ «بني الـوسِ 
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فقشتده األَمُر ظذ اخلؾِق، فقذهُبون إىل آدَم وأويل العزِم من الرشِل لقشػعوا ِلم 

ظـَد الِلِ تعوىل، فُؽؾهفم يتخذَّ إال رشوَل الِل ُمؿدًا صذ الِل ظؾقه وشؾم، فقشػُع 

وُن يف ُطَؾٍل من ال يَّ ، ظـدهو يليت ادؾُِك الدَّ
ِ
غامِم، فقػِصُل الشػوظَي العظؿى لػصِل الؼضوء

 العدِل، فُتـَصُى ادوازيُن لتوزَن هبو أظامُل العبوِد: 
ِ
ًْ  َبني ظبوِدِه بولؼضوء فَؿْن َثُؼَؾ

وا َأْكُػَسُفْم يِف  ِذيَن َخِِسُ ًْ َمَواِزيـُُه َفُلوَلِئَك الَّ َمَواِزيـُُه َفُلوَلِئَك ُهُم ادُْْػؾُِحوَن. َوَمْن َخػَّ

فنذا ُوِزكً األظامُل ُكِِشت دواويُن العودني، وصحوئُف أظامِل ،  َجَفـََّم َخولُِدونَ 

، وآخٌذ كتوَبه َهوُؤُم اْقَرأوا كَِتوبَِقهْ األولني واآلخرين، فآِخٌذ كتوَبه بقؿقـِه، فقؼول: 

 طفِره يؼول: 
ِ
و َمْن ُأويِتَ كَِتوَبُه بِِشاَملِِه َفَقُؼوُل َيو َلْقَتـِ  بشاملِه، أو من وراء ي ََلْ ُأوَت َوَأمَّ

ًِ اْلَؼوِضَقيَ  كَِتوبَِقهْ  . وصدق الِلُ ومن أصدُق من الِلِ  َوََلْ َأْدِر َمو ِحَسوبَِقْه َيو َلْقَتَفو َكوَك

َوُكلَّ إِْكَسوٍن َأْلَزْمـَوُه َضوِئَرُه يِف ُظـُِؼِه َوُكْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِؼَقوَمِي كَِتوبًو َيْؾَؼوُه َمـُْشورًا ققاًل: 

، فقحوشى الِلُ اخلالئَق أمجعني يف   ْقَرْأ كَِتوَبَك َكَػى بِـَْػِسَك اْلقَْوَم َظَؾْقَك َحِسقبوً ا

ُره بذكوبِه ثم يسُسه ويغػُر له،  يوِم جيعُل الولدان صقبًو، خيؾو الِلُ بعْبِده ادممِن، فقؼرِّ

 قول فقفم الواحُد الديوُن: َفال ُكِؼقُم َِلُْم َيْوَم اْلِؼَقوَمِي َوْزكوً وأمو أهُل الؽػِر والـػوِق فؼد 

  )  ًَوَقِدْمـَو إىَِل َمو َظِؿُؾوا ِمْن َظَؿٍل َفَجَعْؾـَوُه َهَبوًء َمـُْثورا  . 
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ٍد خوتِم الـبقِّني، بل  فال تـػُعفم أظامِلُم بعد أن َكَػروا بولِلِ العظقِم، وبؿحؿَّ

ـوُر وبئَس مْثوى الظودني، وقد قول صذ الِل ظؾقه وشؾم دو شللْته ظوئشُي ملواهم ال

ِحم  ريض الِل ظـفو ظن ابِن ُجدظون: أيـػُعه مو كون يػعُؾه يف اجلوهؾقِي، من صؾِي الرَّ

ال يـػُعه؛ إكه َل يؼْل يومًو: ربِّ اغػْر يل »وإضعوِم ادسوكنِي؟ فؼول صذ الِل ظؾقه وشؾم: 

ينِ  خطِقئتي يومَ   .«الدِّ

َيْوَم َيِػره ادَْْرُء ِمْن ويف ذلك ادشفِد العظقِم يو ظبود الِل، يف يوِم اْلِسِة والـدامِي: 

َفال َأْكَسوَب َبْقـَُفْم  َأِخقِه َوَصوِحَبتِِه َوَأِخقِه لُِؽلِّ اْمِرٍئ ِمـُْفْم َيْوَمِئٍذ َصْلٌن ُيْغـِقهِ 

 . َيْوَمِئٍذ َوال َيَتَسوَءُلونَ 

من كون يعبُد صقئًو »ويف ذلك القوِم يو ظبود الِل! يـوِدي الِلُ تعوىل يف اخلالئِق : 

فؾقتبْعه، فقتبُع من كون يعبُد الشؿَس الشؿَس، وَيتبُع من كون يعبُد الؼؿَر الؼؿَر، ويتبُع 

، حتى ال يبؼى إال أهُل اإليامِن، فقلتِقفم الِلُ ًَ ًَ الطواغق تعوىل  من كون يعبُد الطواغق

وهو رصاٌط مـصوٌب ظذ متِن  -يف صورتِه التي يعرفوَنو، ثم ُيرضب جُِس جفـم 

يؿره الـوُس ظؾقه ظذ قدِر أظامِِلم، فؿـفم من يؿره ظؾقه كؾؿِح الَبِن، ومـفم  -جفـَم 

يِح، ومـفم من يؿره كولػَرِس، ومـفم من يؿره  من يؿره كولْزِق، ومـفم من يؿره كولرِّ

اإلبِل، ومـفم من يعدو ظدوًا، ومـفم من يؿم مْشقًو، ومـفم من يزَحُف  كراكِى 
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كعوذ بولِل مـفو، فؿن جوَز الناَط ، زْحػًو، ومـفم من يوَبُق بعِؿِؾه وُيؾؼى يف جفـم(

 . َفَؿْن ُزْحِزَح َظِن الـَّوِر َوُأْدِخَل اجْلَـََّي َفَؼْد َفوَز فوَز وكجو، وصدَق فقه قوُل ادوىل: 

فنذا ظَز ادممـون الناَط ُوِقُػوا ظذ قـطرٍة بني اجلـِي والـوِر، فُقمخُذ لبعِضفم 

ُل من يدُخُؾفو كبقهـو ُمؿٌد  وا ُأِذن ِلم يف دخوِل اجلـِي، وأوَّ بوا وُكؼه من بعٍض، حتى إذا ُهذِّ

ْم َصِؼيٌّ َفِؿـْفُ صذ الِل ظؾقه وشؾم، فعـد ذلك يصُدُق فقفم قوُل العظقِم ادـوِن: 

ِعرِ  َوَشِعقدٌ  . الؾفم إكو كسلُلك اجلـَي، وكعوُذ بك َفِريٌق يِف اجْلَـَِّي َوَفِريٌق يِف السَّ

 من الـور. 
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 اخلطبي الثوكقي

اْلؿُد لِلِ ادؾِك الواحِد الديوِن، ال حيقُف وال جيوُر، وال يظؾُم مثؼوَل ذرٍة، إن رِّب 

 .ظذ رصاٍط مستؼقٍم وبعد

ُؽْم َواْخَشْوا َيْومًو ال جَيِْزي َوالٌِد َظْن َوَلِدِه َوال َمْوُلوٌد فـ   ُؼوا َربَّ َو الـَّوُس اتَّ َيو َأَيه

كَُّؽْم بِولِلِ ْكَقو َوال َيُغرَّ كَُّؽُم اْْلََقوُة الده  ُهَو َجوٍز َظْن َوالِِدِه َصْقئًو إِنَّ َوْظَد الِلِ َحقٌّ َفال َتُغرَّ

 . اْلَغُرورُ 

 أَيو ادممـون..

إن اإليامَن بولقوِم اآلخِر خيِفه الـطُق به ظذ الؾسوِن، إال أكه يثُؼُل العَؿُل به ظذ 

يوِن، قد  اجلوارِح يف أكثِر األحقوِن، فؽم رَأْيـو من مؼرٍّ مممٍن بولَعْرِض ظذ الِلِ ادؾِك الدَّ

بطِقئًو، وجيري إىل ادعصقِي جْريًو تؾطََّخ بودعويص واآلثوم، يزَحُف إىل الطوظِي زْحػًو 

 حثقثًو.

ِق بام يف ذلك القوِم من ظظقِم األهواِل  فؾقً صعري!! هل هذا حوُل ادصدِّ

وصديِد األكؽوِل؟! ال والِلِ، إكه لو كون بذلك موِقـًو جوزمًو، لؽون من أهوالِه َوِجاًل 

 خوئػًو، وَل يؽن ألمِر مواله خمولػًو، وظن ذكره معرضًو.

 الـوس.. أَيو

ه مستطرًا، ففم يف  ين هم الذين خيوفون يومًو كون َشه ِقني بقوِم الدِّ إن ادصدِّ

م راغبون، ومـه جلَّ وظال  أهؾِفم مشػؼون، إىل أظامِل الزِّ مسوبؼون، يف فضِل رهبِّ
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الِلُ َفَوَقوُهُم راهبون، فلولئك الذين يُؿنه الِلُ ظؾقفم ويِؼقفم بػضِؾه ظذاَب السؿِوم 

وراً  ًة َوُُسُ وُهْم َكرْضَ وا َجـًَّي َوَحِريراً  وَ ََشَّ َذلَِك اْلَقْوِم َوَلؼَّ  . َجَزاُهْم باَِم َصَزُ

ـو ال جتعؾـو ظن ذكِرك غوفؾني، وال ظن ِديـِك زاِئغني، الؾفم اْجعؾـو من ظبوِدك  ربَّ

 الصوْلني، ومن حزبِك ادػِؾحني، ومن أولقوِئك ادتؼني. 

َب إلقفو، الؾفم ظوِمؾـو  الؾفم إكو كسلُلك ُحبَّك، الؾفم إكو كسلُلك اجلـََّي ومو قرَّ

 بؾطِػك ورَحتِك وفضؾِك.

 

 

 

                                 


