
بسم ا الرحمن الرحيم

اليوم الموعود

أيها المسلمون نعيش في هذه- عز وجل - أوصيكم ونفسي بتقوى ا : عباد ا  
 الحياة الدنيا مغترين بالمظاهر الزائفة التي تظهرها لنا الدنيا سواء مظهر المال، أو

الخ، وفي نفس الوقت نعمل على تشييد القصور، وزخرفة الدور،... الجاه، أو المنصب   
عز- ناسين أو متناسين أن لنا موعداN ننتظره لن نMخلKفKه، في وقت ل يعلمه أحد إل ا   

، وهذا الموعد ل يستثني أحداN من الخلق، أتدرون ما هذا الموعد؟-وجل 
 إنه موعد مغادرة دار الدنيا الفانية، والنتقال إلى دار أخرى صغيرة ل تتجاوز مساحتها

الثلثة المتار، دار ضيقة، لكن من يهتم بذلك؟ ومن يعمل لتلك الدار؟
تجدنا نعمل للذي سيفنى، ونترك الذي سيبقى؟

 والناس يستعدون للمواعيد التي يعلمون متى ستحصل، ولكن المر الشد والعظم
 أنهم ل يحسبون حساب المر المحتم الذي ل يدري أحد متى سيقع، ومتى سيأتي،

.فل يستعد له إطلقاN، ول يعطيه أي اهتمام
عن حتميته، وأنه واقع على كل- تبارك وتعالى - إن هذا الموعد هو الذي قال ا   

فالموت حتم في كل 57العنكبوت}كMلh نKفbسg ذKائcقKةM الbمKوbتc ثMمd إcلKيbنKا تMرbجKعMونK: {إنسان  
 مكان، وعلى كل إنسان، وإلى ا المرجع والمآب، ونحن مهاجرون إليه في أرضه

.الواسعة، وعائدون إليه في نهاية المطاف
 زائر غريب لن يطرق الباب، ولن يستأذن على أحد، يأتي على حين غفلة، في ساعة

 سنمر بها جميعاN، وما منا من أحد إل وهو واقع تحت بأسه، في ساعة يMذKل فيها
وKجKاءتb سKكbرKةM الbمKوbتc-: {تبارك وتعالى - الجبابرة، ويخضع فيها العصاة، وهنا يتحقق قوله   

MيدcحKت Mهbنcم KنتMا كKم KكcلKذ qقKحbالcكشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه"فقلد  19ق}ب  
}MيدcحKت Mهbنcم KتbنMا كKم KكcلKفهذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فل محيد ول مناص، ول} ذ  

وKجKاءKتb سKكbرKةM الbمKوbتc: {فكاك ول خلص، وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله  
MيدcحKت Mهbنcم KتbنMا كKم KكcلKذ qقKحbالcفالصحيح أن المخاطب بذلك النسان من حيث هو، عن} ب  

وهو يموت، وأنا جالسة- رضي ا عنه - حضرت أبي : "قالت- رضي ا عنها - عائشة   
:عند رأسه، فأخذته غشية، فتمثلت ببيت من الشعر

 إذا حشرجت يوماN وضاق بها الصدر              لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى
وKجKاءKتb سKكbرKةM{ليس كذلك، ولكن قولي -: رضي ا عنه - فكشف عن وجهه وقال   

MيدcحKت Mهbنcم KتbنMا كKم KكcلKذ qقKحbالcب cتbوKمbصلى ا عليه- ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي }ال  
ل إله إل ا إن: ((أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول- وسلم   

تبتعد وتتناءى وتفر، قد حل بك،} ذKلcكK مKا كMنbتK مcنbهM تKحcيدM{رواه البخاري ))للموت لسكرات  
"ونزل بساحتك، ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه، ول الحيد عنه

:أيها المسلمون
  مع بضع آيات كريمات من سورة ق للنظر فيما عز وجل- سنقف اليوم إن شاء ا 

 تضمنته من المواعظ والزواجر التي تخللت ثنايا تلك اليات، أما السورة فهي من السور
يخطب بها في الجمع، ويجعل مادتها- صلى ا عليه وآله وسلم - التي كان الرسول   

 هي جلh خطبته، وكل هذا لنها اشتملت على المواعظ الكبار، والزواجر العظام،
-:تبارك وتعالى - وموضوعنا ينحصر في بعض اليات من هذه السورة الكريمة يقول ا   

} cيدcرKوbال cلbبKح bنcم cهbيKلcإ MبKرbقKأ MنbحKنKو MهMسbفKن cهcب MسcوbسKوMا تKم MمKلbعKنKو KانKسbن c bا الKنbقKلKخ bدKقKلKو *bذcإ  
مKا يKلbفcظM مcنb قKوbلg إcلd لKدKيbهc رKقcيب� عKتcيد�* يKتKلKقdى الbمMتKلKقqيKانc عKنc الbيKمcينc وKعKنc الشqمKالc قKعcيد�   



 * MيدcحKت Mهbنcم KتbنMا كKم KكcلKذ qقKحbالcب cتbوKمbال MةKرbكKس bتKاءKجKو *cيدcعKوbال MمbوKي KكcلKذ cورhي الصcف KخcفMنKو  
لKقKدb كMنbتK فcي غKفbلKةg مcنb هKذKا فKكKشKفbنKا عKنbكK* وKجKاءKتb كMلh نKفbسg مKعKهKا سKائcق� وKشKهcيد� *   

أKلbقcيKا فcي جKهKنdمK كMلd كKفdارg* وKقKالK قKرcينMهM هKذKا مKا لKدKيd عKتcيد� * غcطKاءKكK فKبKصKرMكK الbيKوbمK حKدcيد�   
 gيدcنKع * gيبcرMم gدKتbعMم cرbيKخbلcل gاعdنKم *cيدcدdالش cابKذKعbي الcف MاهKيcقbلKأKف KرKا آخNهKلcإ cهdالل KعKم KلKعKي جcذdال  

 * gيدcعKب gل KلKي ضcف KانKك bنcكKلKو MهMتbيKغbطKا أKا مKنdبKر MهMينcرKق KالKق *MتbمdدKق bدKقKو dيKدKوا لMمcصKتbخKت Kل KالKق  
 cيدcعKوbالcب bمMكbيKلcإ * cيدcبKعbلcل gم dلKظcا بKنKا أKمKو dيKدKل MلbوKقbال MلdدKبMا يKم *cتb KلKتbام cلKه KمdنKهKجcل MولMقKن KمbوKي  

 gيدcزKم bنcم bلKه MولMقKتKو * gيدcعKب KرbيKغ KينcقdتMمbلcل MةdنKجbال cتKفcلbزMأKو **gابdوKأ qلMكcل KونMدKوعMا تKا مKذKه  
 gيظcفKح * gيبcنMم gبbلKقcب KاءKجKو cبbيKغbالcب KنKمbحdالر KيcشKخ bنKم *cودMلMخbال MمbوKي KكcلKذ gم KلKسcا بKوهMلMخbاد  

16.35}لKهMمb مKا يKشKاءMونK فcيهKا وKلKدKيbنKا مKزcيد�* 
:أيها المسلمون

تبارك- ليتعظ العبد وينزجر، وليعلم أن ا - عز وجل - إنها آيات عظيمة وبليغة أنزلها ا   
-عز وجل - هو الذي خلقه فهو عالم بحاله، ومطلع عليه، وفيها إرشاد من ا - وتعالى   

إنها آيات رهيبة شديدة الوقع"للعبد إلى أي الطريقين يسلك، وأي التجاهين يميل،   
 بحقائقها، شديدة اليقاع ببنائها التعبيري، وصورها وظللها، وجرس فواصلها، تأخذ على
 النفس أقطارها، وتلحقها في خطراتها وحركاتها، وتتعقبها في سرها وجهرها، وباطنها
 وظاهرها، تتعقبها برقابة ا التي ل تدعها لحظة واحدة من المولد إلى الممات، إلى
 البعث، إلى الحشر، إلى الحساب، وهي رقابة شديدة دقيقة رهيبة تطبق على هذا
 المخلوق النساني الضعيف إطباقاN كاملN شاملN، فهو في القبضة التي ل تغفل عنه

 أبداN، ول تغفل من أمره دقيقاN ول جليلN، ول تفارقه كثيراN ول قليلN، كل نفس معدود، وكل
 هاجسة معلومة، وكل لفظ مكتوب، وكل حركة محسوبة، والرقابة الكاملة الرهيبة

 مضروبة على وساوس القلب كما هي مضروبة على حركة الجوارح، ول حجاب ول ستار
 دون هذه الرقابة النافذة، المطلعة على السر والنجوى اطلعها على العمل والحركة،

.في كل وقت، وفي كل حال
 آيات تروع الحس روعة المفاجأة، وتهز النفس هزاN، وترجها رجاN، وتثير فيها رعشة

 الخوف، وروعة العجاب، ورجفة الصحو من الغفلة على المر المهول الرهيب، وذلك كله
 إلى صور الحياة، وصور الموت، وصور البلى، وصور البعث، وصور الحشر، وإلى إرهاص
 الساعة في النفس، وتوقعها في الحس، وإلى الحقائق الكونية المتجلية في السماء

8ق}تKبbصcرKةN وKذcكbرKى لcكMلq عKبbدg مhنcيبg{والرض، وفي الماء والنبت، وفي الثمر والطلع 
حال النسان في الموت ومصيره بعده- صلى ا عليه وآله وسلم - ولقد صوdر النبي   

صلى- خرجنا مع رسول ا : ((حيث قال- رضي ا عنه - في حديث البراء بن عازب   
:في جنازة رجل من النصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، قال- ا عليه وسلم   

فجعل ينظر إلى السماء و ينظر إلى- صلى ا عليه وسلم - فقعدنا حول النبي   
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثم: الرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلثاN، ثم قال  

إن الرجل المسلم إذا كان في القبر من الخرة، وانقطاع من الدنيا؛ جاء ملك الموت: قال  
 فقعد عند رأسه، وينزل ملئكة من السماء كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من

:فيقول ملك الموت: أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، فيقعدون منه مد البصر، قال  
فتخرج تسيل كما: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من ا ورضوان، قال  

 تسيل القطرة من السقاء، فل يتركونها في يده طرفة عين، فيصعدون بها إلى السماء
فلن بن: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فل يمرون بها على جند من ملئكة إل قالوا  

 فلن بأحسن أسمائه، فإذا انتهى إلى السماء فتحت له أبواب السماء، ثم يشيعه من
 كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي إلى السماء السابعة، ثم

ارجعوا عبدي إلى الرض فإني وعدتهم أني: اكتبوا كتابه في عليين، ثم يقال: يقال  
 منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فترد روحه إلى جسده، فتأتيه



السلم،: ما دينك؟ فيقول: ا، فيقولون: فيقول: من ربك؟ قال: الملئكة فيقولون  
فيقولون وما: فيقول رسول ا، قال: ما هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قال: فيقولون  

فينادي مناد من السماء أن: فيقول قرأت كتاب ا فآمنت به وصدقت، قال: يدريك؟ قال  
ويMمKد له:  قال صدق فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وأروه منزله من الجنة،  

فيMفعل ذلك به، ويمثل له رجل حسن الوجه،: في قبره، ويأتيه روح الجنة وريحها، قال  
أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد،: حسن الثياب، طيب الريح، فيقول  

فهو: أنا عملك الصالح، قال: فيقول: من أنت فوجهك وجه يبشر بالخير، قال: فيقول  
يMثKبqتM الل�هM الdذcينK آمKنMواb: {رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي، ثم قرأ: يقول  

cةKرcي الخcفKا وKيbنhالد cاةKيKحbي الcف cتcابdالث cلbوKقbالcفإذا كان في قبل من الخرة،: ، وأما الفاجر}ب  
 وانقطاع من الدنيا أتاه ملك الموت، فيقعد عند رأسه، وينزل الملئكة سود الوجوه معهم

أخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى: المسوح، فيقعدون منه مدd البصر، فيقول ملك الموت  
فتفرق في جسده، فينقطع معها العروق والعصب كما: سخط من ا وغضب، قال  

فيقومون إليه فل يدعونها في يده: يستخرج الصوف المبلول بالسفود ذي الشعب، قال  
ما: طرفة عين، فيصعدون بها إلى السماء، فل يمرون على جند من الملئكة إل قالوا  

فإذا انتهى به إلى السماء: فيقولون فلن بأقبح أسمائه، قال: هذه الروح الخبيثة؟ قال  
أعيدوا: ثم يقال: اكتبوا كتابه في سجين، قال: ويقال: غلقت دونه أبواب السماوات، قال  

 عبدي إلى الرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة
وKمKن يMشbرcكb بcاللdهc فKكKأKنdمKا{ثم قرأ : فيرمى بروحه حتى تقع في جسده، قال: أخرى، قال  

gيقcحKس gانKكKي مcف Mيحqالر cهcي بcوbهKت bوKأ Mرbيdالط MهMفKطbخKتKاء فKمdالس Kنcم dرKفتأتيه: قال 31الحج }خ  
أن قد كذب: ل أدري فينادي مناد من السماء: فيقول: من ربك؟ قال: الملئكة فيقولون  

 فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وأروه منزله من النار، فيضيق عليه قبره حتى
فيفعل به ذلك، ويمثل له رجل قبيح: ويأتيه ريحها وحرها قال: تختلف فيه أضلعه، قال  

أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد،: الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فقول  
:أنا عملك الخبيث قال: فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يبشر بالشر، قال: فيقول: قال  

المستدرك وصححه اللباني))رب ل تقم الساعة: وهو يقول  
Nهاتان موعظتان بليغتان اشتملتا على الوعظ اللهي، والرشاد النبوي، كل هذا حرصا 

 على هذا العبد المسكين الغارق في الشهوات والملذات، ليعلم أين مصيره، وما
 منتهاه، وإلى أين سيؤول حاله فيكون على أهبة الستعداد، ويعد العدة من العمال

وKتKزKوdدMواb فKإcنd: {عليه بقوله- تبارك وتعالى - الصالحة، وليتزود من الخير، وهذا ما حث ا   
cابKبbلKي الcلbوMا أKي cونMقdاتKى وKوbقdالت cادdالز KرbيKتزودوا لما أنتم قادمون فالطريق 197البقرة}خ  

 طويل، والمسلك صعب، فإلى متى الغفلة؟، وإلى متى العراض؟، أل فهل من متعظ
بهذه المواعظ اللهية؟، وهل من قلوب تسمع، وتعي؟

.المر جلل، والخطب عظيم
أن يقينا عذاب جهنم، وعذاب القبر، وأن يهدي قلوبنا ويطهرها،- عز وجل - نسأل ا   

.وصلى ا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد ل رب العالمين

* Nعاقل Nثقة الرجل بنفسه و ثقته بزوجته ... يجعل منه إنسانا


