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عنوان اخلطبة

ىل يستوون؟

عناصر اخلطبة

ٔ/حديث عن رحلة طويلة حتمية الوقوع ٕ/فلسفة
احلياة يف شريعة اإلسالم ٖ/غرس عقيدة اإلديان بالدار
اآلخرة ٗ/يوم الشدائد واألىوال ٘ /شتان بني نعيم
السعداء وجحيم األشقياء .

الشيخ

أمحد الشاوي

عدد الصفحات ٔٔ
ُوَل:
ْ
اخلُطْبَةُ ْاأل َ
نورا ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل
احلمد هلل الذي جعل الشمس ضياء والقمر ً
حممدا عبده
بصيا ،وأشهد أن ً
خبيا ً
وحده ال شريك لو ،إنو كان بعباده ً
ونذيرا صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وأتباعو
ورسولو أرسلو اهلل ً
بشيا ً
كثيا.
ومن كان هبديو
مستنيا وسلم ً
تسليما ً
ً
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َّ ِ
َّ
ت لِغَ ٍد
س َما قَ َّد َم ْ
أما بعد( :يَا أَيُّ َها الذ َ
ين آ ََمنُوا اتَّ ُقوا اللوَ َولْتَ ْنظُْر نَ ْف ٌ
َّ ِ
ِ ِ
سوا اللَّوَ
َواتَّ ُقوا اللَّوَ إِ َّن اللَّوَ َخب ٌير ب َما تَ ْع َملُو َن * َوََل تَ ُكونُوا َكالذ َ
ين نَ ُ
ك ُىم الْ َف ِ
ِ
اب النَّا ِر
اس ُقو َن * ََل يَ ْستَ ِوي أ ْ
سُ
َص َح ُ
س ُه ْم أُولَئ َ ُ
اى ْم أَنْ ُف َ
فَأَنْ َ
ْجن َِّة ُى ُم الْ َفائُِزو َن)[احلشر.]ٕٓ-ٔٛ:
اب الْ َجن َِّة أ ْ
َوأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
اب ال َ
حقا ىل يستوي من جنان اخللد مسكنو ،ومن يذوق صنوف الذل يف
سقر؟! ىل يستوي من يرى وجو اإللو ومن يرى احلثالة من جن ومن بشر؟
ىذا حديث عن رحلة طويلة حتمية الوقوع ،وكل اخلليقة سائر فيها،
ظاىرا من احلياة الدنيا ،ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا
حديث دلن يعلمون ً
هبا وىم عن اآلخرة ىم غافلون ،حديث دلن قست قلوهبم وزين ذلم
الشيطان ما كانوا يعملون ،حديث دلن ال يظنون أهنم مبعوثون ليوم عظيم
يوم يقوم الناس لرب العادلني ،حديث عن اليوم البعيد القريب (إِنَّ ُه ْم يَ َرْونَوُ
بَ ِعي ًدا * َونَ َراهُ قَ ِريبًا)[ادلعارج]ٚ-ٙ:
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إن احلياة يف شريعة اإلسالم متتد يف الزمان ،فتشمل ىذه الفرتة احملددة
ادلشهودة ،فرتة احلياة الدنيا وفرتة احلياة اآلخرة اليت ال يعلم مداىا إال اهلل،
دارا أخرى جنة عرضها السموات
ومتتد يف ادلكان فتضيف إَل ىذه األرض ً
ونارا تسع الكثرة من مجيع األجيال.
واألرض ً
إن إنسانًا يعيش يف ىذا ادلدى ادلتطاول من الزمان وادلكان والعوامل
وادلذاقات غي إنسان يعيش يف ذلك احلجر الضيق ويصارع اآلخرين عليو
لعرض يفوتو وال جلزاء عما يفعلو وما يفعل بو إال يف ىذه
بال انتظار َ
األرض ومن ىؤالء الناس.
دارا
صوره ويتعمق يقينو ليوقن باآلخرة ً
أما ادلؤمن فهو حبكم إديانو يتسع ت ّ
شديدا على عقيدة اآلخرة يف دين
للجزاء واحلساب ،ولذلك كان التوكيد ً
اهللِ ،
ومن َث كانت ىذه القوارع العنيفة العميقة اليت نقرؤىا يف القرآن،
القوارع اليت يعلم اهلل أن فطرة اإلنسان هتتز ذلا وترجف فتتفتح نوافذىا
وتتحرك وحتىي وتتأىب للتلقي واالستجابة.
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إهنا قوارع عنيفة عميقة ،إهنا طرقات متوالية على احلس ،طرقات عنيفة قوية
وصيحات ،وصيحات بقوم غارقني يف النوم ،أو بسكارى أثقل حسهم
الشراب ،أو بالىني يف مسر راقصني يف ضجة وتصدية ومكاء.
تتواَل على حسهم تلك الطرقات والصيحات ادلنبثقة من ىذا القرآن بنُ ُذر
تقديرا،
واحد ،استيقظوا ،انظروا ،تفكروا وتدبروا ،إن ىناك إذلًا ،وإن ىناك ً
وإن ىنالك ابتالء ،وإن ىنالك تبعة ،وإن ىنالك حسابًا ،وإن ىنالك
كبيا ،وتتواَل الطرقات والصيحات
جزاء ،وإن ىنالك عذابًا ً
شديدا ً
ونعيما ً
ومعها يد قوية هتز الغافلني ىزا عني ًفا.
كثيون ىم ادلسلمون اليوم ،ولكن قليالً من يؤمن باآلخرة عن يقني ،وقليل
من خيشى ذلك اليوم ويعمل لو .قال احلسن البصري" :ىيهات ىيهات!،
أىلك الناس األماين ،قول بال عمل ومعرفة بغي صرب وإديان بال يقني ،مايل
أنيسا ،دخل القوم واهلل
أرى رجاالً وال أرى عقوالً ،وأمسع
حسيسا وال أرى ً
ً
ث خرجوا ،وعرفوا ث أنكروا ،وحرموا ث استحلوا ،إمنا دين أحدىم لعقة على
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لسانو ،إذا ُسئل أمؤمن أنت بيوم احلساب؟ قال :نعم ،كذب ومالك يوم
الدين".
إن من احلقائق ادلتقررة عند ادلؤمنني أن اهلل سيجمع عباده يوم اجلمع ذلك
يوم التغابن ،فريق يف اجلنة وفريق يف السعي .منهم من ىدى اهلل ومنهم من
حقت عليو الضاللة ،ومنهم شقي وسعيد.
لقد كان اإلنذار األكرب واألشد واالكثر تكر ًارا يف القرآن ىو اإلنذار بيوم
ِ
اجلمع (وتُ ْن ِذر ي وم الْجم ِع ََل ري ِ ِ
ْجن َِّة َوفَ ِري ٌق فِي
ب فيو فَ ِري ٌق في ال َ
َ َ َْ َ َ ْ
َْ َ
الس ِعي ِر)[الشورى.]ٚ:
َّ
يوم جيمع اهلل ما تفرق من اخلالئق على مدار األزمنة ،واختالف األمكنة
ليفرقهم من جديد حبسب عملهم يف دار العمل يف ىذه األرض؛ حيث
ّ
يلقى أىل النار يف النار ليذوقوا العذاب ويساق ادلتقون إَل اجلنان ليكشف
ذلم احلجاب.
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إنو مشهد عنيف رىيب ،مشهد ترجتف لو القلوب ،يف ذلك اليوم الذي
جيعل الولدان شيبا ،ذلك اليوم الذي (تَ ْذ َىل ُك ُّل مر ِ
ت
ض َع ْ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
ُْ
ً
ُ
ِ
ِ
ارى
َوتَ َ
س َك َ
َّاس ُس َك َ
ض ُع ُك ُّل ذَات َح ْم ٍل َح ْملَ َها َوتَ َرى الن َ
ارى َوَما ُى ْم ب ُ
ِ
اب اللَّ ِو َش ِدي ٌد)[احلج.]ٕ:
َولَك َّن َع َذ َ
تبدأ رحلة ادلصي النهائية بعد يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ،كان
يردد فيو األنبياء وىم أشرف
حافالً بألوان من الشدائد واألىوال ،إنو يوم ّ
اخللق قائلني" :اللهم َسلم َسلم" ،بعد يوم من احلساب الشديد والوقوف
الطويل تشققت فيو السماء بالغمام ونزل ادلالئكة تنزيالً ،يوم فيو الشمس
كورت ،والنجوم انكدرت ،واجلبال سيت ،والعشار عطلت ،والوحوش
حشرت ،والنفوس زوجت ،وادلوءودة سئلت ،والصحف نشرت ،والسماء
كشطت ،واجلحيم سعرت ،واجلنة أزلفت.
بعد يوم دنت فيو الشمس من اخلالئق قدر ميل ،وال ماء وال ظل ظليل إال
ظل ادللك اجلليل.
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وفدا ،ويُساق
تبدأ رحلة ادلأوى وادلصي حينما حيشر ادلتقون إَل الرمحن ً
وردا ،ىناك تبيض وجوه وتسود وجوه ،ىناك وجوه قد
اجملرمون إَل جهنم ً
أشرقت بالنور وفاضت بالبِ ْشر فابيضت من البشر والبشاشة ،وىناك وجوه
كمدت من احلزن واغربت من الغم واسودت من الكآبة ،وجوه مستنية
ضاحكة مستبشرة راجية رهبا مطمئنة مبا تستشعره من رضاه عنها ،ووجوه
تعلوىا غربة احلزن واحلسرة ويغشاىا سواد الذل واالنقباض ( ُو ُجوهٌ يَ ْوَمئِ ٍذ
ضِ
اح َكةٌ ُم ْستَْب ِش َرةٌ * َوُو ُجوهٌ يَ ْوَمئِ ٍذ َعلَْي َها غَبَ َرةٌ * تَ ْرَى ُق َها قَ تَ َرةٌ
ُم ْس ِف َرةٌ * َ
ك ُى ُم الْ َك َف َرةُ الْ َف َج َرةُ)[عبس.]ٕٗ-ٖٛ :
* أُولَئِ َ
قوم يقال ذلم :ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون ،وآخرون خياطبون بعد
االرهتان واالحتباس يف اليوم الطويل( ،انْطَلِ ُقوا إِلَى َما ُك ْنتُ ْم بِ ِو تُ َك ِّذبُو َن *
انْطَلِ ُقوا إِلَى ِظ ٍّل ِذي ثَََل ِ
ث ُش َع ٍ
ب * ََل ظَلِ ٍ
يل َوََل يُ ْغنِي ِم َن
اللَّ َه ِ
ب)[ادلرسالت.]ٖٔ-ٕٜ :
ِ
َّ ِ
ِ
ين
فيا عباد اهلل( :أَفَ َم ْن َكا َن ُم ْؤمنًا َك َم ْن َكا َن فَاس ًقا ََل يَ ْستَ ُوو َن * أ ََّما الذ َ
الصالِح ِ
ِ
َّات ال َْمأ َْوى نُ ُزًَل بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن *
ات فَ لَ ُه ْم َجن ُ
آ ََمنُوا َو َعملُوا َّ َ
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َّ ِ
ادوا أَ ْن يَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها أ ُِعي ُدوا
َّار ُكلَّ َما أ ََر ُ
س ُقوا فَ َمأ َْو ُ
اى ُم الن ُ
َوأ ََّما الذ َ
ين فَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّه ْم
اب النَّا ِر الَّذي ُك ْنتُ ْم بِو تُ َك ِّذبُو َن * َولَنُذي َقن ُ
يل لَ ُه ْم ذُوقُوا َع َذ َ
ف َيها َوق َ
اب ْاْلَ ْدنَى ُدو َن ال َْع َذ ِ
ِم َن ال َْع َذ ِ
اب ْاْلَ ْكبَ ِر لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن)[السجدة:
.]ٕٔ-ٔٛ
إن ربكم -سبحانو -يدعو عباده لالستجابة دلنهجو قبل أن يفجأىم ىذا
استَ ِجيبُوا لَِربِّ ُك ْم ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن يَأْتِ َي يَ ْوٌم ََل َم َر َّد لَوُ ِم َن اللَّ ِو َما لَ ُك ْم
ادلصي ( ْ
ِ
ْجٍأ يَ ْوَمئِ ٍذ َوَما لَ ُك ْم ِم ْن نَ ِكي ٍر)[الشورى]ٗٚ:؛ استجيبوا لربكم قبل
م ْن َمل َ
أن يفجأكم ادلصي فال جتدوا ملجأ يقيكم وال نصي ينصركم.
يا عبد اهلل :إذا مهمت بالشهوات وفكرت بادلعاصي ،وبدأت اخلطوات
ِ ِِ
فتذكر (ي وم ْاْلَ ِزفَ ِة إِ ِذ الْ ُقلُوب لَ َدى ال ِ ِ ِ
ين ِم ْن
ُ
َْ َ
َ
ْحنَاج ِر َكاظمي َن َما للظَّالم َ
َح ِم ٍ
يم َوََل َش ِفي ٍع يُطَاعُ)[غافر ،]ٔٛ:تذكر أن ىذا اليوم الذي مقداره
مخسني ألف سنة ادلليء بالشدائد واألىوال سيكون على ادلتقني كمقدار
صالة مكتوبة ،فاصنع أنت اليوم مدة ذلك اليوم ومن اىتدى فإمنا يهتدي
لنفسو ،ومن ضل فإمنا يضل عليها وما ربك بظالم للعبيد.
أقول ىذا القول ،وأستغفر اهلل يل ولكم فاستغفروه.
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اخلطبة الثانية:
أما بعد :يا مسلمون :يوم القيامة يوم عسي على الكافرين واجملرمني غي
َّ ِ
ٍِ
ض
الر ُس َ
ص ُوا َّ
س َّوى بِ ِه ُم ْاْل َْر ُ
ين َك َف ُروا َو َع َ
يسي( ،يَ ْوَمئذ يَ َو ُّد الذ َ
ول لَ ْو تُ َ
َوََل يَ ْكتُ ُمو َن اللَّوَ َح ِديثًا)[النساء( ،]ٕٗ:يَ َو ُّد ال ُْم ْج ِرُم لَ ْو يَ ْفتَ ِدي ِم ْن
احبتِ ِو وأ ِ
اب ي وِمئِ ٍذ بِبنِ ِيو * و ِ
َخ ِيو * وفَ ِ
صيلَتِ ِو الَّتِي تُ ْؤ ِو ِيو * َوَم ْن فِي
َ َ
َع َذ ِ َ ْ َ
َ
ص َ َ
ْاْل َْر ِ
ض َج ِم ًيعا ثُ َّم يُ ْن ِج ِيو)[ادلعارج.]ٔٗ-ٔٔ:
ىذا اليوم العظيم الذي يتغي فيو الكون ،وتقع فيو الواقعة وترجف الراجفة
سعيدا على من خاف ربو اليوم واتقاه واستعد للقاه وقدم
يوما ً
سيكون ً
يوما
جوابًا منجيًا حينما يلقاه .لن يكون يوم القيامة مرعبًا ،ولكنو سيكون ً

ائعا ومجيالً دلن سار على العهد وعمل لذلك اليوم ( ََل يَ ْح ُزنُ ُه ُم الْ َف َزعُ
رً
اى ُم ال َْم ََلئِ َكةُ َى َذا يَ ْوُم ُك ُم الَّ ِذي ُك ْنتُ ْم
ْاْلَ ْكبَ ُر َوتَ تَ لَ َّق ُ
وع ُدو َن)[ادلائدة ،]ٖٔٓ:سيكون يوماً سعيدا عندما تُبعث وترى ادلالئكة
تُ َ
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اى ُم ال َْم ََلئِ َكةُ َى َذا يَ ْوُم ُك ُم الَّ ِذي ُك ْنتُ ْم
يف انتظارك تتلقاكَ ( :وتَتَ لَ َّق ُ
تُو َع ُدو َن)[ادلائدة.]ٖٔٓ:
سيكون يوماً رائعاً عندما تطلقها صرخة يف العادلني من الفرح ( َىا ُؤ ُم اق َْرءُوا
كِتَابِيَ ْو)[احلاقة ،]ٜٔ:سيكون يوماً سعيداً عندما تنظر خلفك وترى ذريتك
تتبعك دلشاركتك فرحتك( :والَّ ِذين آَمنُوا واتَّب ع ْت ُهم ذُ ِّريَّتُ ُهم بِِإ ٍ
ْح ْقنَا
يمان أَل َ
َ َ َ َ ََ ْ
ْ َ
ٍ
ِ ِ
بِ ِهم ذُ ِّريَّت هم وما أَلَْت ن ِ
ٍ ِ
ب
ْ َ ُ ْ ََ َ ُ
سَ
اى ْم م ْن َع َمل ِه ْم م ْن َش ْيء ُك ُّل ْام ِرئ ب َما َك َ
ِ
ين)[الطور.]ٕٔ:
َرى ٌ
سيكون يوماً يف غاية الروعة وأنت متشي وألول مرة يف زمرة ادلرضي عنهم
ويتقدمك النيب حممد -صلى اهلل عليو وسلم( :-يَ ْوَم ََل يُ ْخ ِزي اللَّوُ النَّبِ َّي
َّ ِ
ورُى ْم يَ ْس َعى بَ ْي َن أَيْ ِدي ِه ْم َوبِأَيْ َمانِ ِه ْم يَ ُقولُو َن َربَّنَا أَتْ ِم ْم
ين آ ََمنُوا َم َعوُ نُ ُ
َوالذ َ
ك َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير)[التحرمي.]ٛ :
ورنَا َوا ْغ ِف ْر لَنَا إِنَّ َ
لَنَا نُ َ
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سيكون يوماً مجيالً عندما تكون ضيفاً مرغوباً أنت وأىلك وتسمع نداءً
اج ُك ْم
خاصا لك :ادخل( ..ا ْد ُخلُوا ال َ
ْجنَّةَ أَنْ تُ ْم َوأَ ْزَو ُ
تُ ْحبَ ُرو َن)[الزخرف.]ٚٓ:
لن تكون قادراً على إخفاء نضارة وجهك السعيد عندما يكون رفيقك
ىناك حممد -صلى اهلل عليو وسلم -وموسى وعيسى ونوح وإبراىيم -
ِ
َّ ِ
ِ
ين
عليهم السالم-؛ (فَأُولَئِ َ
ين أَنْ َع َم اللَّوُ َعلَْي ِه ْم م َن النَّبيِّ َ
ك َم َع الذ َ
الشه َد ِاء و َّ ِ ِ
و ِّ ِ
ض ُل
ك الْ َف ْ
ك َرفِي ًقا * ذَلِ َ
س َن أُولَئِ َ
الصالح َ
ين َو ُّ َ َ
الصدِّيق َ
َ
ين َو َح ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يما)[النساء.]ٚٓ-ٜٙ:
م َن اللَّو َوَك َفى باللَّو َعل ً
ىناك ستتذكر ما تلوتو ىنا( :أَفَ َم ْن َو َع ْدنَاهُ َو ْع ًدا
اع الْحياةِ
ُّ
الدنْ يَا ثُ َّم ُى َو
َّعنَاهُ َمتَ َ
َمت ْ
ََ
ين)[القصص.]ٙٔ:
ال ُْم ْح َ
ض ِر َ

استعدوا حلياة سرمدية ال تبغون عنها حوالً...
وسلم ...
اللهم صل َ

سنًا
َح َ
يَ ْوَم

فَ ُه َو ََلقِ ِيو َك َم ْن
ال ِْقيَ َام ِة ِم َن

