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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۳۰

" وإّن أحدكم لیعمُل بعمِل أھِل الناِر حتى ما یكوُن بینھ وبینھا إالّ ذراع ، فیسبُق علیھ الكتاُب،    
الجنِة ""مثفق علیھ"، فال تغتَر بعبادتَك، وصالتَك، وصیامَك، وزكواتَك، وصدقاتَك  فیعمُل بعمِل أھِل 

وال تمنُن، وادع هللاَ بأّن یثبِّــتَك، ویـختم لَك بخیٍر.
فمن الناس من رافق النبي، ولزم العبادة والقرآن والزھد، ولكّن ُخــتم لھ بشّر، فَضلَّ وارتد وأضل،    

ومات على الكفر، بینما وحشي بن حرب قاتل حمزة، أسد هللا رسولھ، ھداه هللاُ، فُختم لھ بخیر، 
وصاَر من خیرِة المجاھدین ، وقتل عدو هللا مسیلمة الكذاب في حروب الردة.

فال تحقرّن أحًدا بذنبِھ أو لذنبِھ، وادُع هللاَ أن یتوَب علیھ، وال تُظھر الشماتةَ بأخیَك المسلم فیُعافیھ    
هللاُ ویبتلیَك،  فأنَت ال تعلم ماذا ُكتب في اللوح المحفوظ ، فالعبرة بالخواتیم .!
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تعلم؟! هل 

۲۰۲۱- ٦ -۱٦ 

أّن الناَس یُبعثوَن من قبورھم حفاةً ُعراة ُغرال، أي غیَر مختونین، قال الرسول الكریم : " یُْحَشُر    
النَّاُس یَْوَم اْلِقیَاَمِة ُحفَاةً ُعراةً ُغْرًال"، وأن هللا یحشُر الكفّاَرعلى وجوھھم، قال تعالى: " َونَْحُشُرُھْم 

ا ". َوبُْكًما َوُصم� اْلِقیَاَمِة َعلَٰى ُوُجوِھِھْم ُعْمیًا  یَْوَم 
أن كل إنسان یخرج من قبره سیجد ملََكین من المالئكة، ملك یسوقھ وأخر یشھد علیھ " َوَجاَءْت    

عََھا َسائٌِق َوَشِھیٌد "، وأن المؤمن یقوم من قبره یوم القیامة فیجد ما یركبھ الى أرض  ُكلُّ نَْفٍس مَّ
ِن َوْفًدا " وفدا أي ركبانا. ْحَمٰ محشر" یَْوَم نَْحُشُر اْلُمتَِّقیَن إِلَى الرَّ

أن الناس یحملون أوزارھم على ظھورھم یوم القیامة " َوُھْم یَْحِملُوَن أَْوَزاَرُھْم َعلَى ُظُھوِرِھْم أَال    
َساَء َما یَِزُروَن "، وأن ھناك أوزارا ثقیلة جدا یحملھا الناس یوم القیامة " َولَیَْحِملُنَّ أَثْقَالَُھْم َوأَثْقَاًال 

َع أَثْقَاِلِھْم "، وأن ھناك من یحمل اوزاره واوزار غیره ایضا، " ِلیَْحِملُوا أَْوَزاَرُھْم َكاِملَةً یَْوَم  مَّ
اْلِقیَاَمِة ۙ َوِمْن أَْوَزاِر الَِّذیَن یُِضلُّونَُھم بِغَْیِر ِعْلٍم ۗ ".

   وأنك إذا تبت واستغفرت هللا، غفر لك ومحى ذنبك ،" فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّھُ َكاَن َغفَّاًرا".

باخلواتيمِ  
ُ
العربة

رجٌل لم یدخل المسجَد  قط إالّ في جنازتِھ،  وإمرأةٌ لم تستر نفسھا قط إالّ في كفنھا ، فكم ھو    
مؤسٌف وُمحزٌن ومؤلٌم، خاصةً أنّھ بال استدراٍك، وافضى كٌل لما قدم، فإلى متى الغفلةُ یا تُرى؟!.

حزنان
ُ
م شيئان 


