انتبه أنت غدا بينهم
22.10.10
المد ل رب العالي ,اللك الق البي ,الي القيوم التفرد بالبقاء والدوام ,القائل ف مكم التنزيل} :الل9ه 8ل إ5ل3 4ه2
وجل? أن يشبهه النام

إ5ل? ه8و 2ال<ح2ي; ال<ق4ي;وم{8ح3ي وقيوم فل ينام8

ول يكون غي ما يريد

باق Iفل يفن ول يبيد8

3د ال
3د ب3ن عب3
والصلة والسلم على البشي النذير ،والسراج الني ,أعرف اللق بربه  -تبارك وتعال  ,-مم3
الصادق المي صلى ال عليه وعلى آله الطهار وصحبته الكرام وسلم تسليما كثيا إل يوم الدين ،أما

بعد:

3ال
أيها السلمون :أليس كل منا ف نعمة وعافية؟ ألسنا نتقلب ف النعم صباح مساء؟ كم أنعم ال  -تبارك وتع3

-

علينا؟ كم تفضل بالنعم الكثية الت ل تعد ول تصى }و2آت2اكnم مoن كnل mم2ا س2أ4ل<ت8م8وه 8و2إ5ن ت2ع8د;وا< نj 5عم3 2ت 2الل3 9ه iل4
3رف
3ب ويتص3
3وال يتقل3
ت8حjص8وه2ا إ5ن? الrنس2ان 4ل4ظ4لnوم pك4ف?ار {pابراهيم 34؟ أليس لكل منا مسكن يأوي إليه ,وأم3
با,وحياة زوجية ترضيه وفرش وفي ،وطعام وفي ،وماء بارد؟ فهل فكرت يوما من اليام أخي أنك ستفارق كل
3ذا
3إن ه3
ما تلك ,وهل فكرت يوما أنك ستخرج من بيتك مكرها مردا من الموال ,فلو أنك تنبهت وأنبت ف3
شيء

متيقن.

فإن قلت أخي :ومن سينزع من الموال؟ ومن الذي يتجرأ ويزعم أنه سيخرجن من بيت؟
قلت لك :إنه ال  -تبارك وتعال  ،-أما قرأت قول ال اللك الق البي} :كnل… م2ن jع2ل4يjه2ا ف4ان„ * و2ي2بjق4ى و2جjه 8ر2بoك2
ذnو ال<ج2ل4ال 5و2ال<إ5ك<ر2ا 5م{ الرحن  , 26وقوله  -عز من قائل

:-

}كnل… ن2ف<س Iذ4آئiق4ة nال<م2وjت iو2إ̂5نم2ا ت8و2ف?وjن 4أnج8ور2كnم jيj 2وم2

ال<قiي2امi 2ة ف4م2ن ز8حjز5ح 2ع2ن 5ال̂نار 5و2أnدjخiل 4ال<ج̂2نة 4ف4ق4د jف4از 2و2ما ال<ح2ي2اة nالد;jني2ا إ5ل? م2ت2اع 8ال<غ8ر8ور { 5ال
طال عمرك فإن الوت طالبك ول بد قال

الشاعر:

إنا الدنيا فن33اء

ليس للدنيا ثبوت

إنا الدنيا كبي3ت

نسجته العنكبوت

ولقد يكفيك منها

أيها الطالب قوت

عمران , 185

ومهما

ولعمري عن قلي3ل

كل من فيها يوت

3ل
3ارتم؟ ه3
أخي الكري :هل مررت بدار لك فيها أحبة وأصحاب ,ساكنة ل سراج لم فيها ,هل فكرت ف زي3
تفكرت ف حالم؟ هل خرجت لزيارتم ف الليل لخذ العبة والعظة؟ هل سألت نفسك ما حالم؟
3س ول
3ت ل أني3
لو ذهب إنسان إل تلك الدور ف ظلم الليل ,وجلس بينهم ,وتفكر ف أحوال تلك النازل ال3
جليس فيها إل العمل الذي قnدم ,وتفكر ف يوم نقلته من هذه الدار ,عندما ينادي أقرب قريب" :أسرعوا ب33دفن
البيب ,ل بقاء له بيننا فإن إكرام اليت دفنه" ,في8جرد من الثياب ،ويسكب عليه الاء ,ث يلف علي33ه الكف33ن،
3دموع
3يح ,وال3
وينط بالنوط ,ث يمل على الكتاف ,البناء يبكون عليه ,والم تكفكف دمعها ,والزوجة تص3
على الدود تسيل ،والزن قد خيم على الميع
ولدتك أمك باكيا مستصرخ33ا
فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا

والناس حولك يضحكون سرور

ف يوم موتك ضاحكا مسرور ث ي8حمل على الكتاف فيصيح من

الخوة والحباب :أرفقوا به ,وهو إما أن يقول :قدمون قدمون ,أو يقول :يا ويلها أين تذهبون با كما أخب
بذلك سيد النام  -صلى ال عليه وسلم  -من حديث أب سعيد الدري  -رضي ال عنه  -يقول :قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم )) :-إذا وضعت النازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالة قالت :قدمونقدمون ,وإن كانت غي صالة قالت :يا ويلها أين يذهبون با ،يسمع صوتا كل شيء إل النسان ،ولو سعها
النسان لصعق((البخاري ,ث ي8صلى عليه ,ويمل إل البيت الذي انتقل إليه من بيته القدي إليه ,فيفترش التراب
بدل عن الفراش الوفي ,ويصف عليه اللب ،ويهال عليه التراب ,فيلقى هناك ،ويتخلى عنه الهل والحباب ,ث
يقوم من يبه بعد الدفن فيقول :أnدعوا لخيكم فإنه الن ي8سأل ,ث يسمع قرع نعالم حي يولون عنه ,فيتركونه
وحيدا فريدا ف ظلم القب ,فيأت اللكان فيسألنه :من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن كان صالا و8فق ف
الجابة ,وإن كانت الخرى تلعثم ول يب ,ث تبدأ الدود بالتسابق لنهش الدود ,وتتساقط النامل

والعيون,

ويتبدل اللد السن ,ويصي جيفة هامدة ,ويفتح له باب إل النة أو باب إل النار ,ويصي عليه القب إما روضة
من رياض النة ،أو حفرة من حفر النار كما ثبت عن سيد النام  -عليه الصلة والسلم
 :الطبة الثانية؟

.-

المد ل والصلة والسل م علي رسول ال اما بعد أما ترتي أخي تدارك العمر

قبل فوات الوان ،وقبل السرة والندم ,قبل أن تقول :رب ارجعون ,فيقال لك :كل ،اسع إل قول ال  -تعال
} :ح̂2تى إ5ذ4ا ج2اء ªأ4ح2د2ه8م 8ال<م2وjت 8ق4ال 4ر2ب oارjج5ع8ون * iل4ع2لmي أ4عjم2ل nص2الiح¬ا فiيم2ا ت2ر2ك<ت 8ك4ل?ا إ̂5نه2ا ك4لiم2ة« ه8و 2ق4ائiلnه332او2مiن jو2ر2ائiه5م jب2رjز2خ pإ5ل4ى ي2وjم 5ي8بjع2ثnون {4الومنون  ,99ويروى أن أحد العباد أتى إل قب صاحب له كان يألفه
ما ل مررت على القبور مسلما

قب البيب فلم يرد جواب

فأنشد:

أحبيب ما لك ل تيب مناديا
فأجيب عن

أمللت بعدي خلة الصحاب

اليت:

قال البيب وكيف ل بوابكم
أكل التراب ماسن فنسيتكم
وتزقت تلك اللود صفائحا

وأنا رهي جنادل وتراب
وح8جبت عن أهلي وعن أصحاب
يا طالا لبست رفيع ثياب

وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا

ما كان أحسنها لرد جواب

وتفصلت تلك النامل من يدي

ما كان أحسنها لط كتاب

فعليكموا من السلم تقطعت

عن وعنكم خلة الصحاب

أخي الكري :فليكن الوت نصب عينيك ,وليكن لك فيمن مضى عبة ,فأكثر من ذكره ,وتذكر أن ال  -تب33ارك
3ب الكري
3ا الن3
وتعال  -كتبه على كل إنسان ,فإن ذكر الوت دواء للقلوب ,وموقظ لا من الغفلة ،وقد حثن3

-

صلى ال عليه وسلم  -على ذكره كما ف حديث أب هريرة  -رضي ال عنه  -قال :قال رسول ال  -ص33لى ال
.عليه وسلم )) :-أكثروا ذكر هادم اللذات  -يعن الوت  ,8((-فما غفل عن ذكره إنسان إل غوى
3ع
3حاب ,ولمي3
3ة والص3
3ن الحب3
نسأل ال عظيم النة أن ي̂ن علينا بالغفرة والرحة ,وأن يغفر لنا ولسلفنا م3
السلمي ,وأن يعفو عنا وعنهم ,وأن يكرم نزلم ،ويتجاوز عنهم ،وأن يعل قبورهم روضة من رياض الن33ة ل
حفرة من حفر النيان ,ونسأله أن يعيننا على طاعته ،وأن يتم لنا بالnسن ،إنه على كل شيء قدير ,والم33د ل
رب العالي ,والصلة والسلم على أكرم الرسلي ممد بن عبد ال وعلى آله الطهار ،وصحابته الكرام ،وسلم
تسليما

كثيا.

