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 يوم القيامة
 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

ٌت بَِيِمينِ َحقَّ َقْدرِِه َواأل َوَما َقَدُروا هللاَ "  ْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِوايَّ يًعا قـَ ِه ْرُض َجَِ
ْرِض َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِف السََّماَواِت َوَمْن ِف األ( 60)ُسْبَحانَُه َوتـََعاََل َعمَّا ُيْشرُِكوَن 

َا ( 66)ُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن  ِإال َمْن َشاَء هللاُ  َوَأْشَرَقِت االْرُض بُِنوِر َرّبِِ
نَـُهْم اِبْلَْقِِ َوُهْم ال ُيْظَلُموَن  َوُوِضعَ  َوُوفَِِيْت  ( 69)اْلِكَتاُب َوِجيَء اِبلنَِّبيِِنَي َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ

 (الزمر07-60) "ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم ِبَا يـَْفَعُلوَن 
 

 القيامة أرض
َا "   األرض ستشرق بنور هللا، ولكن من الذي سريى نور هللا؟ "َوَأْشَرَقِت االْرُض ِبُنوِر َرّبِِ

ولكن سنكون كلنا مبصرين؟ ال، فهناك من كان يبصر يف الدنيا ، وهل الذي سيكون مبصرًا هناك
َربِ  ِلَ َحَشْرَتِِن َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت  َقالَ ( 421)َوََنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى : " هناك سيكون أعمى

 (.طه421-421) "َقاَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك َآََيتُ َنا فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُ ْنَسى ( 421)َبِصريًا 
كون على حسب العمل الصاحل الذي ارتضاه وقبله حضرة ولون اإلنسان يف اآلخرة سي
يَ ْوَم تَ ب َْيضُّ "  :، وأانس سيأتون ووجوههم مسودةوههم مبيضةالرمحن، فهناك أانس سيأتون ووج

 (.آل عمران401" )ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه 
 لكن هؤالءيتزوجوا منهم، ويريدون أن الفرنسيني واألملان واإلجنليز جبمال  بقد يُعجشبابنا 

البياض أما ( طه402)" يَ ْوَمِئٍذ ُزْرًقا  َوََنُْشُر اْلُمْجرِِمنيَ " : يوم القيامة ولوهنم أسود او أزرقيأتون س
 .فسيكون للمؤمنني الصاحلني

عندما يرى لونه على الفور، وحاله  تصنيف اإلنسان وعملهعرف كل أهل املوقف وهناك سي
وكل  ،كالنجوم يف مساء املوقف  وهناك رجالأبيض فهذا رجل عمل عماًل صاحلاً،  فمن كان لونه
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ومن اجلائز  ،عظامعندما نراهم نعرف أهنم رجال املوقف، هؤالء  واحد منهم كالشمس تنري ألهل
 :ملسو هيلع هللا ىلصحضرة النيب  يقول فيهم، يف الدنيا نسخر منهم أو نستهزئ هبم أننا كنا

ُعونَ  اْلَعُمودِ  َرْأسِ  يف  مَحَْراءَ  ََيُقوَتةٍ  ِمنْ  َعُمودٍ  َعَلى اّللَِ  يف  اْلُمَتَحابُّونَ  }  ُحْسنُ ُهمْ  ُيِضيءُ  ْرَفةٍ غُ  أَْلفَ  َسب ْ
نْ َيا  َأْهلَ  الَشْمسُ  ُتِضيءُ  َكَما اجْلََنةَ  َأْهلَ   4{الدُّ

أيخذه ابلشمال،  ، منهم من أيخذه ابليمني، ومنهم منوكذلك الذين سيأخذون الكتب
حال  يظهر فالرجلني مع اليدين مع العنق، فيضعون له الكتاب يف عنقه،  ومنهم من يكون مقيد

 .كل إنسان
؟ أهل اإلميان والتقى، هللا، من الذي يرىفعندما تشرق أرض القيامة اليت وصفناها بنور 

 (.النور10)" َلُه نُوًرا َفَما َلُه ِمْن نُوٍر  َوَمْن ِلَْ ََيَْعِل هللاُ " واآلخرين؟ 
ُتُمواَن ف ُ "  :ةيوليست زنزانة مجاع مبفرده يف زنزانه انفراديةن كل واحد اجملرمو  َراَدى َكَما َوَلَقْد ِجئ ْ

 (.األنعام41" ) َخَلْقَناُكْم َأَوَل َمرَةٍ 
عِن مجاعة، ويذهبون للجنة أيضاً ي( مرمي51)" يَ ْوَم ََنُْشُر اْلُمَتِقنَي ِإََل الَرمْحَِن َوْفًدا "  :أما َنن

كل مجاعة فزمرًا يعِن مجاعات، ( الزمر37" ) َوِسيَق اَلِذيَن اتَ َقْوا َربَ ُهْم ِإََل اجْلََنِة ُزَمًرا"  :مع بعضهم
 .مع بعضهم

اْنظُُرواَن "  :كلهم نور، فينادوا عليهمميشون و فريوا املؤمنني ن، هم الكافرو والذي أييت وحده 
كما كانوا و نظرة حىت نرى ما حتت أقدامنا، لكن  نظروا لنا ولا( احلديد47" )نَ ْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم 

، (هود75)" َفِإاَن َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن "  :نهم هناكيسخرون منهم يف الدنيا يسخرون م
ارجعوا إَل الدنيا مرة ُأخرى يعِن ( احلديد47" ) اْرِجُعوا َوَراءَُكْم َفاْلَتِمُسوا نُوًرا" : فيقولون هلم

يف احلياة هم يردوا إليهم ما ساقوه إليهم ، لكنُأخرى وال أحد يرجع إَل الدنيا مرة، اً نور التمسوا و 
 .الدنيا

                                                           
 احتاف اخلرية املهرة للبوصريي عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر 2
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 .املؤمنني الصاحلني، والباقني ال ال يراه إال أرض القيامة، ولكن إذاً نور هللا ينري
، والكتاب عبارة عن فيلم فيديو مسجل خيرج له كتاب إنسانكل "  َوُوِضَع اْلِكَتابُ " 

، لكن  القلبُيظهر السريرة اليت يف اآلن فيديو يستطيع أنابلصوت والصورة والسريرة، فليس عندان 
اقْ َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعَلْيَك "  :له نويقولو ابلصوت والصورة والسريرة، هناك  الفيديو
 (.اإلسراء41)" َحِسيًبا 
احملكمة ستعقد جلساهتا، من الذي يشهد على الناس؟  "َوِجيَء اِبلنَِّبيِِنَي َوالشَُّهَداِء " 
ومعهم أيضًا األرض فهم الذين سجلوا كل شيء، ين ال يرتكوان طرفة عني، واملالئكة الذ ،األنبياء

ال يوجد مكان متشي عليه من األرض إال وأيخذ لك صورة ليشهد لك يوم فاليت مشينا عليها، 
َي رب : هذا املكان الذي َنن فيه اآلن يسجل لنا هذه الصورة، ليأيت يوم القيامة ويقولفلقاء هللا، 

يف  ،جالسني يوم كذا ساعة كذا يسمعون كالم هللا، ويسمعون العلم النافع ن كانواوفالفالن وفالن 
َوَقاَل االْنَساُن َما ( 2)َوَأْخَرَجِت االْرُض أَثْ َقاهَلَا ( 4)ِإَذا زُْلزَِلِت االْرُض زِْلزَاهَلَا " : جلسة صفاء ونقاء

ُث َأْخَباَرَها ( 7)هَلَا   .تتكلم وتشهد( الزلزلة1-4) "َك َأْوَحى هَلَا ِبََِن َربَ ( 1)يَ ْوَمِئٍذ حُتَدِ 
اجلوارح اليت عملت واليت فعلت، واألرض، وكذلك  ،املالئكةو  ،؟ النبينيفكم شاهد عندك

لشهود، فُيكذِ ب، اب فيأتونهِل أفعل، : يقول ؟أنت فعلت كذا: إلنسانل لعندما أييت احلساب يقاف
اْليَ ْوَم " : بلى، فتشهد عليه جوارحه: ك؟ فيقولعليك شاهٌد من نفس أترضى أن يشهد: ل لهاقفي

ينطق اللسان، ال  (يس11)" ََنِْتُم َعَلى أَفْ َواِهِهْم َوُتَكلِ ُمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن 
ُلوِدِهْم ِلَ َوَقاُلوا جلُِ "  :اليدين والرجلني فقط بل كل اجلوارحولكن جوراحه هي اليت تنطق، وليس 

َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا هللا اَلِذي أَْنَطَق ُكَل َشْيٍء   (.فصلت24)" َشِهْدُُتْ َعَلي ْ
وهل تظن أنك  !؟تبارك وتعاَلُيسترت على القدير  أنت ِل تكن تسترت، وهل يوجد شيء

 ادرونك طرفة عنيوهل املالئكة يغ! يراك فيه الرمحن؟ لنعندما ختتبئ يف مكان ال يراك فيه إنسان 
 :فالكل شهود عليك !وهل ستذهب إَل أرض أخرى غري هذه األرض؟ !وال أقل؟
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نَـُهْم اِبْلَْقِِ َوُهْم ال ُيْظَلُموَن "   َوُوفَِِيْت ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم ِبَا يـَْفَعُلونَ َوُقِضَي بـَيـْ
 .تبارك وتعاَلوأعدل العادلني  ،احلاكمني أحكم تبارك وتعاَلألن هللا  ،ال ظلم هناك أبداً " 

 بشائر كرم هللا
بشران بشرى عظيمة من كرم هللا وفضل هللا،  صلى هللا عليه وسَلمولذلك سيدان رسول هللا 

 :صلى هللا عليه وسَلمقال ف
 اأَلْرِض، يف  َوَمَعاِلَمهُ  َجَوارَِحهُ  كَ َذلِ  َوأَْنَسى ُذنُوبَُه، َحَفظََتهُ  اّللَُ  أَْنَسى ُذنُوِبهِ  ِمنْ  اْلَعْبدُ  ََتبَ  ِإَذا }

 2{ِبَذْنٍب  اّللَِ  ِمنَ  َشاِهدٌ  َعَلْيهِ  َولَْيسَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اّللََ  يَ ْلَقى َحىَت 
 !.ى هللا وليس عليه شاهٌد بذنبفيلقم، من امللفات اليت معه هللا ذنوبه، وميحوهاينسيهم 

ب من عند و الذنهللا ميسح عندما يتوب اإلنسان  !ما هذا الكرم؟ما أكرمك َي رب العباد، 
 .وليس عليه من يشهد عليه ابرتكاب هذا الذنب تبارك وتعاَلمجيع الشهداء، حىت يلقى هللا 

يًعا أَي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعَلُكْم تُ ْفِلُحوَن  َوتُوبُوا ِإََل هللاِ "  :هللا ولذلك قال لنا نتوب  ( النور74)" مجَِ
 :بوا حلضرة النيب فقال؟ ذهكم مرة

 7{ ٍم ِماَئَة َمرَةٍ ََي أَي َُّها الَناُس تُوبُوا ِإََل اّللَِ َواْستَ ْغِفُروُه، َفِإّن ِ أَتُوُب ِإََل اّللَِ، َوَأْستَ ْغِفرُُه يف ُكلِ  يَ وْ } 
ولكنه ( الفتح2" )َخَر َما تَ َقَدَم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََ  لِيَ ْغِفَر َلَك هللاُ "  :ذنوب ورسول هللا ليس عليه

ليتنا نتذكر  !؟والليلة مائة مرة، فكم مرة نتوب َنن إذا كان هو يستغفر يف اليومف، ملسو هيلع هللا ىلص يعلِ منا
املسلمني غارقني يف  كثري منونعمل كما فعل حضرة النيب ونستغفر يف اليوم والليلة مائة مرة، لكن  

 .وميشي وراء حظه وهواهر التوبة وال األوبة الغفلة واجلهالة وال أحد منهم يتذك
والذي ال ترتكه من يدك أبداً، حافظ على التوبة، وأنت  ،السالح الذي تنجو به يوم لقاء هللا

 .ال تتوقف عن االستغفار هلل ، على كل حالوأنت انئم سائر، ويف غدوك ورواحك،

                                                           
 ن مالك هنع هللا يضرالتوبة البن عساكر عن أنس ب 7
 مسند أْحد والنسائي  
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ار، إذا كنت تريد مال أوطمع أن هللا عز وجل جعل لك يف االستغفار كل ما ترجوه من 
كثر من تُ عندما  ابلولد وإذا كنت تريد الولد سريزقككثر من االستغفار، تُ سيأتيك ابملال عندما 

 ،ر من االستغفاراكثعليك اإل  من السماء ينزل املاءعندك ماء وتريد أن  وإذا ِل يكناالستغفار، 
احلياة  هللا االستغفار حيييك منأكثر عيشة هنية، وإذا كنت يف ضيق من العيش وتريد أن تعيش 

غفر لك وضمنت اآلخرة، وغفارًا يعِن  (نوح40)" اْستَ ْغِفُروا َرَبُكْم ِإنَُه َكاَن َغَفاًرا "  :الطيبة اهلنية
َوََيَْعْل َلُكْم  يُ ْرِسِل الَسَماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َومُيِْددُْكْم ِِبَْمَواٍل َوبَِننَي َوََيَْعْل َلُكْم َجَناتٍ "  ويف الدنيا؟

 (.نوح42-44)" أَنْ َهاًرا 
 :بررة وأتقياء ولن يكونوا غيظ يغيظوّن كما قال حضرة النيب نلبنني فسيكونو اب هللا إذا أمدّن

 1{َغْيظًا  اْلَوَلدُ  َيُكونَ  َحىَت  الَساَعةُ  تَ ُقومُ  اَل  }
َوبَ رًّا "  :ون ابرًا وتقياً لكن عندما يكون الولد مدد من هللا يكيعِن يعارض أابه يف كل شيء، 

 (.مرمي72" ) ِبَواِلَديت 
وال  ،فيما حيبه هللا ويرضاه، ولن ينفقه يف املخدرات هإذا كان املال أيضاً مدد من هللا، فسُينفقو 

نفقه يف حج لكن يوال على احملرمات، ألنه جاء مددًا من هللا،  ،وال على الفاتنات ،يف املسكرات
 :يف عمل بر أو عمل خري ، أويف مساعدة فقري لوجه هللاأو مسجد هلل،  يف عمارةأو بيت هللا، 

َوََيَْعْل  : "َنن يف الدنيايف جنان حتتها أهنار و  هللا نعيش ناَيعلبكثرة االستغفار  !هللا سبحانو 
لو نزلت )) :وأرضاه يقول هنع هللا يضرولذلك سيدان عمر  (نوح42)" َلُكْم َجَناٍت َوََيَْعْل َلُكْم أَنْ َهاًرا 

 يعِن العذاب ال ينزل على مستغفر(( تبارك وتعاَلما أصابت من يستغفر هللا صاعقة من السماء 
بَ ُهْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُروَن "  :قالهللا ، ملاذا؟ ألن هلل  (.األنفال77)" َوَما َكاَن هللا ُمَعذِ 

كرب، ما   ر منها ومانسأل هللا عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، ما صغُ 
 يف الدنيا وأن يبدل سيئاتنا حبسنات، وأن يلهمنا دائمًا وأبداً التوبة واألوبة،علمنا منها وما ِل نعلم، 
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ُل هللا َسيِ َئاهِتِْم "  :وحيسن عاقبتنا يف يوم امليقات، وأن َيعلنا من الذين يقول يف شأهنم فَُأولَِئَك يُ َبدِ 
ِإَن هللا "  :يرفعنا إَل أعلى مقامات التوبة إَل هللا، فيدخلنا يف قوله وأن( الفرقان30)" َحَسَناٍت 

رِيَن   (.البقرة222)" حيُِبُّ التَ َواِبنَي َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِ 
 وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم صلى هللا وسلَّمو 

 


