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 ( 2سلسلة أركان اإلميان ) 
 
َنا اَل تـُْرَجُعوَن * ﴿ َا َخَلْقَناُكْم َعبَـثًا َوأَنمُكْم ِإلَيـْ ُتْم أَّنم  [115]املؤمنون:  ﴾أََفَحِسبـْ
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 اإلهـداء
 

إىل كّل إنسان يبحث عن حقيقة مصري البشرية يف هـذا الوجود أهدي هـذا 
 الكتاب .
اًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َفَمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء َربِِّه فَـْليَـْعَمْل َعمَ ﴿: قال تعاىل
 . [ 110: ] الكهف ﴾َربِِّه َأَحًدا *
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 املقدمة
 

ونعوُذ ابهلل من شرور ، ونستهديه ونستغفره، حنمده ونستعينه، إّن احلمد هلل
ومن يضلل فال ، ومن يهده هللا فال مضلم له، ومن سيئات أعمالنا، أنفسنا

وأشهُد أنم حمّمداً ، إال هللا وحَده ال شريَك لهوأشهُد أْن ال إلـه ، هادَي له
 عبُده ورسولُه :

 ﴾ََيأَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا اتـمُقوا اَّللمَ َحقم تـَُقاتِِه َواَل ََتُوُتنم ِإالم َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن *﴿
 .[102: عمران آل]
َها َزْوَجَها ََيأَيُـَّها النماُس اتـمُقوا َربمُكُم المِذي َخَلَقُكْم مِ ﴿ ْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتـمُقوا اَّللمَ المِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنم اَّللمَ   َوَبثم ِمنـْ
 .[1]النساء:  ﴾َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا *

َوُقوُلوا قَـْواًل َسِديًدا *ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر  ََيأَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا اتـمُقوا اَّللمَ ﴿
 ﴾َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع اَّللمَ َوَرُسوَلُه فَـَقْد َفاَز فَـْوًزا َعِظيًما *

 .[71-70 ]األحزاب:
 ، ولَك احلمُد إذا رضيتَ ، َي ربِّ لك احلمُد حّّت ترضى

 ولك احلمُد بعد الرضى .
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الذي أخربان به اخلالق ، اآلخرُد: فهـذا الكتاُب يتحّدث عن اليوم أما بع
 يف كتابه اجمليد .، القوي العزيز، الرمحـن الرحيم، العظيم

، ومن خالل مسرييت يف عامل التاريخ رأيُت كيف قامت الدول وزالت
، وكم من ملوك وأمراء، كأن مل تغَن ابألمس،  وتوّسعِت احلضارات مث تبخرت

ال حيصيهم إالّ ، وفالسفة وعوام من الناس، وعلماء وفقهاء، اموقادة وحك
ودخلوا يف عامل الربزخ ، وأصبحوا يف األمس الغابر، قد ماتوا، الذي خلقهم

 العظيم .
وجييُب عن أسئلة ، هـذا الكتاب يتحّدُث عن مصري البشرية من دون استثناء

ت الكثرَي من العقول لبعِدها عن كتاب هللا وسنة ر   ( .ملسو هيلع هللا ىلصسوله )حريم
 

واحنرفت فيه ، إّن هـذا العامَل الذي نعيُش فيه قد اضطربْت فيه التصوراتُ 
، واجلنة والنار، والقضاء والقدر، واإلنسان واحلياة، العقائُد عن هللا والكون

، وحباهم هللا بكتابه العزيز، واملسلمون ميلكون عقيدًة سليمة ال ميلكها غريُهم
وهي شارحٌة ومبينة ، )ملسو هيلع هللا ىلص(وسنة نبينا ، ريفالذي حفظه من الضياع والتح

، فبإمكاننا أن نقدَِّم للعامَل شيئًا حيتاجه وال ميلكه، لكتاب ربنا عز وجل
 ومفتقٌر إليه وال يستغين عنه .
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وإىل أيَن هم ذاهبون ؟ وخيشون من املوِت ، إّن بين البشر يسألون عن مصريهم
 املوت ؟ ماذا بعد: ويبحثون عن إجاابٍت شافيةٍ ، وأهواله

َا َخَلْقَناُكْم َعبَـثًا ﴿: وصدق هللا العظيم القائل يف حمكم كتابه ُتْم أَّنم أََفَحِسبـْ
َنا اَل تـُْرَجُعوَن *فَـتَـَعاىَل اَّللمُ اْلَمِلُك احلَْقُّ اَل ِإَلَه ِإالم ُهَو َربُّ اْلَعْرِش  َوأَنمُكْم ِإلَيـْ

 . [116ـ  115]املؤمنون:  ﴾اْلَكِرمِي *
الكتاب إجاابٌت شافية ووافية لتساؤالت الكثري من بين اإلنسان قد  يف هـذا

واسرتشدُت أبقواِل علماء ، الكرمي والسنة النبوية الشريفة القرآنمجعُتها من 
حفظ هللا جهودهم العلمية يف أمهات الكتب ، وفقهاء رابنيني، راسخني

 القدمية واحلديثة واملراجع واملصادر املوثوقة .
 ُب يتألف من أربعة فصول هي :فهـذا الكتا

ويتضمن ، وحياة الربزخ، واملوت، يتحّدث عن حقيقة الروح: الفصل األول
 هـذا الفصل ثالثة مباحث :

وجييُب ، الكرمي القرآنويبنّيُ حقيقتها يف ، يتحّدث عن الروح: املبحث األول
وح وما هل الروُح قدمية أم خملوقة ؟ وهل النفس هي الر ، على أسئلة متعلقة هبا

 هي مراتب النفوس ؟ وهل َتوت األرواح ؟ وهل للروح كيفية تـُْعَلُم ؟
وكيف تقبض الروح يف النوم ؟ ومّت يـُْغَلُق ابب التوبة ؟ وكيفية نـَزُْع الروِح 

 وخروُج روح املؤمن ؟
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 املتعّلقة هبـذا األمور كقوله تعاىل : اآلايتويشرح 
اَل تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللِم َذِلَك ُهَو  ةاآلخر َيا َويف ََلُُم اْلُبْشَرى يف احْلََياِة الدُّنْـ ﴿

 .[64ـ  62]يونس:  ﴾اْلَفْوُز اْلَعِظيُم *
َكَذِلَك جَيْزِي اَّللمُ اْلُمتمِقنَي * المِذيَن تـَتَـَوفماُهُم اْلَمالَِئَكُة طَيِِّبنَي ﴿: وقوله تعاىل

 . [32ـ  31]النحل:  ﴾يـَُقوُلوَن َساَلمٌ 
 ﴾ََيأَيـمتُـَها النـمْفُس اْلُمْطَمِئنمُة *اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضَيًة *﴿: تعاىلوقوله 
 .[ 28ـ  27]الفجر: 

املتعلقة  اآلَيتوشرح ، وكذلك احلديُث عن خروج روح الكافر واحتضاره
اْلَمالَِئَكُة َوَلْو تـََرى ِإِذ الظماِلُموَن يف َغَمَراِت اْلَمْوِت وَ ﴿: بذلك كقوله تعاىل

ُتْم تـَُقوُلوَن  اَبِسطُو أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكْم اْليَـْوَم ُُتَْزْوَن َعَذاَب اَْلُوِن ِبَا ُكنـْ
ُتْم َعْن آََيتِِه َتْسَتْكربُوَن *  . [93]األنعام:  ﴾َعَلى اَّللِم َغرْيَ احلَْقِّ وَُكنـْ

َة اَل ُبْشَرى يـَْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمنَي َويـَُقوُلوَن ِحْجًرا يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمالَِئكَ ﴿: وقوله تعاىل
 .[ 22]الفرقان:  ﴾حَمُْجورًا *

َحّتم ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن *َلَعلِّي َأْعَمُل ﴿: وقوله تعاىل
َا َكِلَمٌة ُهَو َقائُِلَها  ْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم َوِمْن َورَاِئِهْم بَـ َصاحِلًا ِفيَما تـَرَْكُت َكالم ِإَّنم

َعُثونَ   .[ 100ـ  99]املؤمنون:  ﴾*يـُبـْ
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وأمهية تذكره يف حياة ، ويف املبحث الثاين: كان احلديُث عن املوت وحقيقته
، وهتوين املصائب، وتليني القلب القاسي، لالبتعاد عن املعاصي، اإلنسان

 واستعد للرحيل .، حسده وقلم ، فمن أكثَر ِمْن ذكر املوت قلم فرحه
 قال الشاعر :

 مشــــــــيناها خطــــــــاً ُكِتَبــــــــْت علينــــــــا
 

 وَمـــن ُكِتبَـــْت عليـــه خطـــاً مشــــاها 
 وأرزاٌق لنـــــــــــــــــــــــــــــــا متفّرِقـــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ  

 
ــــــــــــــا أ هــــــــــــــا  ِــــــــــــــِه ِمّن  َفَمــــــــــــــْن ملَْ أتت

ــــــــــــــه أبر ٍ   ــــــــــــــْت منيُت ــــــــــــــْن ُكِتَب  َوَم
 

 فلــــــــيَس ميــــــــوُت يف أرٍ  ِســــــــَواها 
 وقال اخر : 

نيا ُتَســــاُق إليــــَك ع  فــــواً هــــِب الــــدُّ
 

 ألــــــــيَس مصــــــــرُي ذاَك إىل انتقــــــــالِ  
 ومـــــــــــــــا دنيـــــــــــــــاَك إالّ مثـــــــــــــــُل يفءٍ  

 
 أظلمـــــــــــــــــــــــــــَك مُثم اذَن ابلـــــــــــــــــــــــــــزمَولِ  

وأّن ساعة املوت أخطُر حلظٍة يف ، وجيُد القارأى الكرمي بياَن احلكمة من املوت 
فتزداُد حسرُة املّيت ومصيبُته وفجيعُته حني يكوُن مِنكراً للحياة ، عمر اإلنسان

أو القائم على البدع واخلرافات ، أو مغرورًا ِبسلكه املضاد لدين هللا، ةاآلخر 
 اليت أبعدته عن اإلميان الصحيح والطريق السويِّ املوافق للكتاب والسنة .

، واالستقامة، كإقامة التوحيد هلل عز وجل،  وأشرُت إىل أسباب ُحسِن اخلاَتة
، والتفكر يف حقارة الدنيا، وقصر األمل، والدعاء، والتوبة، والصدق، والتقوى



9 
 

وحسن الظن ابهلل . والبعد عن ، وغلبة الرجاء، واإلكثار من ذكر املوت
 أسباب سوء اخلاَتة .

وتسويف ، والتعبد ابلبدع، واجلحود، كما بينت أسباب سوء اخلاَتة كالشكِّ 
واإلصرار ، وسوء الظن ابهلل، وتعلق القلب بغري هللا، وعدم االستقامة، التوبة
 والظلم .، وعدم ذكر املوت، ةاآلخر ونسيان ، لذنوب واملعاصيعلى ا

َوُهَو ﴿: اليت حتدثت عن قبض أرواح العباد كقوله تعاىل اآلَيتكما شرحُت 
اْلَقاِهُر فَـْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفظًَة َحّتم ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفـمْتُه 

ْكُم َوُهَو َأْسرَُع  ُرُسُلَنا َوُهْم الَ  يـَُفّرِطُوَن *مُثم ُردُّوا ِإىَل اَّللِم َمْواَلُهُم احلَْقِّ َأاَل َلُه احلُْ
 .[ 62ـ  61]األنعام:  ﴾احْلَاِسِبنَي *

ية القرآن اآلَيتو ، ويف املبحث الثالث: كان احلديُث عن حياة الربزخ
ينتفع به امليت من وما ، واألحاديث النبوية الصحيحة الدالة على عذاب القرب

واحلكمة ، ةاآلخر وأنم القرب أول منازل ، وما يتبُع امليَت إىل قربه، عمل األحياء
وهل عذاُب القرب دائٌم أم منقطع ؟ وعن أسباِب ، من عذاب القرب ونعيمه

، كأرواح األنبياء،  عذاب القرب والنجاِة منه ؟ وأيَن مستَقرُّ األرواح يف الربزخ
 أرواح املؤمنني الصاحلني وأرواح العصاة وأرواح الكفار .و ، وأرواح الشهداء

، كان احلديث عن عالمات الساعة الصغرى والكربى،  ويف الفصل الثاين
 والنفخ يف الصور . ويشتمل هـذا الفصل ثالثة مباحث :
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 املبحث األول: خّلصت فيه جممَل أشراط الساعة الصغرى .
 

الكرمي  القرآنط الساعة الكربى يف ويف املبحث الثاين: كان احلديث عن أشرا
وطلوع الشمس ، وأيجوج ومأجوج، كنزول عيسى،  والسنة النبوية الصحيحة

، واخلسوفات الثالثة، املسيح الدجال، واملهدي، وخروج الدابة، من مغرهبا
 والنار اليت حَتْشُر الناَس .

د وما هو الصُّْور ؟ وما هي عد، ويف املبحث الثالث: النفُخ يف الصور
 النفخات ؟

، وأهوال القيامة، واحلشر، ويف الفصل الثالث: كان احلديث عن البعث
 ويتضمن هـذا الفصل أربعة مباحث :، وأحوال الناس

 املبحث األول: يف احلديث عن البعث واألدلة على ذلك وأمساء يوم القيامة .
َص للحشر وأهوال يوم القيامة اليت  اآلَيتوَشرِْح ، واملبحث الثاين: ُخصِّ

َوأَْنِذْر ِبِه المِذيَن خَيَاُفوَن َأْن حُيَْشُروا ِإىَل َرهبِِّْم ﴿: حتّدثت عن احلشر كقوله تعاىل
وكقوله تعاىل: [ 51]األنعام:  ﴾لَْيَس ََلُْم ِمْن ُدونِِه َوِلٌّ َواَل َشِفيٌع َلَعلمُهْم يـَتـمُقوَن *

ُ اجْلَِباَل َوتـََرى اأَلْرَ  ابَ ﴿ ُهْم َأَحًدا *َويـَْوَم ُنَسريِّ  ﴾رَِزًة َوَحَشْراَنُهْم فَـَلْم نـَُغاِدْر ِمنـْ
َوَما ِمْن َدآبمٍة يف اأَلْرِ  َواَل طَائٍِر َيِطرُي ِِبََناَحْيِه ﴿وكقوله تعاىل:  [47]الكهف: 
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 ﴾ُروَن *ِإالم أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَـرمْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء مُثم ِإىَل َرهبِِّْم حُيْشَ 
 .[ 38]األنعام: 

وخوفهم ، وأحواَلم، وصفة الناس يف احلشر، وتكّلمُت عن مكان احلشر
كدّك ،  الكرمي القرآنوبّينُت أهوال يوم القيامة اليت ذُِكَرْت يف ، الشديد
وتفجري البحار ، وطي السماء، وقبض األر ، ونسف اجلبال، األر 

، وخسف القمر، كوير الشمسوت، وَمَورَان السماء وانفطارها، وتسجريها
، وسجود اخلالئق هلل سبحانه عند إتيانه للفصل بني العاملني، وتناثر النجوم

 ونزول املالئكٍة .
، وأَيسهم، وحسرهتم، وهواَّنم، ووضحت أحواَل الكفار يوَم القيامة كذلّتهم

وختاصمهم يف ، وفضيحتهم أمام اخلالئق، وإحباط أعماَلم، واسوداد وجوههم
والضعفاء ، وكتخاصم العابدين واملعبودين واألتباع من القادة املضلني ،املوقف

كلُّ ذلك من ،  ومقتهم ألنفسهم، واملرء مع قرينه وأعضائه، مع السادة وامللوك
 العظيم . القرآنخالل 

 
 وهم ُعْمي وصم وبكم .، كحشرهم وهم عطاش،  وذكرُت صفة حشرهم
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،  ديث يف هـذا الكتابكما كان ألحوال عصاة املوحدين نصيٌب من احل
، وغاصيب األر ، واملتكربين، وأصحاب الغلول، كالذين ال يؤّدون الزكاة

 واحلاكم الذي حيتجب عن رعيته .، وذوي الوجهني، والغادرين
وال يفزعون إذا فزع ، فهم ال خيافون وال حيزنون، كما كان حلال األتقياء ذكرٌ 

ويظّلهم هللا يف ظّله يوم ال ، يضكما أنم وجوههم ب،  الناس يوم الفزع األكرب
واليت من أمّهها العدل يف حكمهم ، بسبب أعماَلم يف الدنيا، ظلم إال ظله

، والذين يسعون يف حاجة إخواَّنم، والتيسري على املعسرين، وأهليهم وما ُوّلوا
 وعتقهم للرقاب .، والكاظمني الغيظ، ويسّدون خلتهم

ية والنبوية يف القرآنوذكرت األدلة ، عةويف املبحث الثالث: تكّلمت عن الشفا
ابستفتاح ابب  )ملسو هيلع هللا ىلص(كاختصاصه ،  وشروطها وأنواعها، وأقسامها، ثبوهتا
والشفاعة يف أقوام يدخلوا اجلنة بغري ، والشفاعة يف أهل الكبائر، اجلنة

، عليهم السالم كاملالئكة واألنبياء،  )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن الشفعاء غري النيب ، حساب
 الكرمي . القرآنو ، وأوالد املؤمنني، الشهداءو ، واملؤمنون الصاحلون

، وإخالص العبادة هلل، كالتوحيد:  وكان احلديث عن األسباب اجلالبة للشفاعة
، والصرب على الوائها، وسكىن املدينة، والدعاء ِبا ورَد عند األذان، والصيام

 وكثرة السجود ...
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، والصراط، احلو و ، وامليزان، ويف املبحث الرابع: كان احلديُث عن احلساب
َوَأْشَرَقِت ﴿: فقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل مشهَد احلساب واجلزاء فقال تعاىل

نَـُهْم اِبحلَْقِّ  َا َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء اِبلنمِبيِّنَي َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ اأَلْرُ  بُِنوِر َرهبِّ
املباركات  اآلَيتًة من وشرحُت جمموع [69]الزمر:  ﴾َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن *
َفَأمما َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه *َفَسْوَف حُيَاَسُب ﴿: كقوله تعاىل،  املتعّلقة ابحلساب
وَُكلم ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه يف ﴿: وقوله تعاىل [8ـ  7]االنشقاق:  ﴾ِحَسااًب َيِسريًا *

َياَمِة ِكَتااًب يـَْلَقاُه َمْنُشوًرا *اقْـَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم ُعُنِقِه َوُُنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلقِ 
َها َوالَ  َا َيِضلُّ َعَليـْ َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلم َفِإَّنم َعَلْيَك َحِسيًبا *َمِن اْهَتَدى َفِإَّنم

َعَث َرُسواًل *َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنما ُمَعذِِّبنَي حَ   [15ـ  13]اإلسراء:  ﴾ّتم نـَبـْ
 الكرمية . اآلَيتوغريها من 

 
، وعظم شأن الدماء، مث كان احلديُث كذلك عن اقتصاص املظامل بني اخللق

 وأول ما يقضى فيه بني العباد .
وذكرت األدلة الشرعية املتعلقة ابحلو  وامليزان ورأي العلماء يف تفسري قول 

ًئا َوِإْن  وَ ﴿: هللا تعاىل َنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيـَْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم نـَْفٌس َشيـْ
َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنَي *  [47]األنبياء:  ﴾َكاَن ِمثْـَقاَل َحبمٍة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ
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يح وتسب، كُحسن اخللق،  وخّلصت أهم األعمال اليت تثّقل امليزان يوم القيامة
 هللا وحتميده .

َوِإْن ِمْنُكْم ِإالم َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا ﴿: ووقفُت مع قوله تعاىل
ي المِذيَن اتـمُقْوا َوَنَذُر الظماِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا * وعالقُة  [72ـ  71]مرمي:  ﴾*مُثم نـَُنجِّ

موقف يشيُب َلوله الولدان ! ها  وَي له من، ابملرور على الصراط اآليةهـذه 
أيَن األمانُة اليت : هي األمانُة على الصراط تقول لكل خائن ميرُّ عليها

؟ أيَن أمانُة األموال اليت سرقتها ؟ أيَن أمانُة الشهادِة َلـذا الدين ؟ أيَن ضّيعَتها
األماانت اليت أبِت الَسماوات واألر  واجلبال أن حيملنها وأشفقن منها 

ها أنَت أيها اإلنسان ؟ بل ها هي الرحم تتعّلق على الصراط لتقول لكلِّ ومحلت
أيَن صلُة الرحِم اليت قطعَتها يف الدنيا ؟ وماذا ستصنُع يف اليوِم : من قطعها

 أماَم تلك األهوال؟!
 قال الشاعر:

 أبــــــْت نفســــــي تتــــــوُب فمــــــا احتيــــــاِل
 

 إذا بــــــــــرَز العبـــــــــــاُد لـــــــــــذي اجلـــــــــــاللِ  
ــــــــــــْن قبــــــــــــورِهمُ    ُســــــــــــكاَرى وقــــــــــــاموا ِم

 
 أبوزاٍر َكَأْمثـــــــــــــــــــــــــــــــــاِل اجلَِبــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ  

ـــــْد ُنِصـــــَب الصـــــراُط لكـــــي جَيُـــــْوزوا   َوَق
 

ـــــمالِ    فمـــــنهم َمـــــْن ُيَكـــــبُّ علـــــى الشِّ
ُهم َمـــــــــْن يســـــــــرُي لـــــــــداِر َعـــــــــْدنٍ    وِمـــــــــنـْ

 
 تلّقــــــــــــــــــــاُه العـــــــــــــــــــــرائُس ابلَغـــــــــــــــــــــَواِل 
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 يقـــــــــــــــــــــوُل لـــــــــــــــــــــه املهـــــــــــــــــــــيمُن َي َوِلِّ 
 

 غفــــــرُت لــــــَك الــــــذنوَب فــــــال تـَُبــــــاِل  
  

ويشتمل على أربعة ، لرابع: كان احلديُث عن النار واجلنةويف الفصل ا
 :مباحث

وكوَّنما خملوقتان ، كخلوِد اجلّنِة والنارِ ،  أفردُت املبحث األول: ملقدِّماتٍ 
 وأصحاب األعراف .، ومكاَّنما، موجود ن االن

وما أعد ، وصفتها، وخزنتها، وأمسائها، ويف املبحث الثاين: تكّلمُت عن النار
 وصور من عذاهبا .، ومطالبهم فيها، لهاهللا أله

 
، كالتوبة واالستغفار،  ويف املبحث الثالث: أشرُت إىل موانع إنفاذ الوعيد

، والشفاعة ألهل الكبائر، وإهداِء القرابتِ ، ودعاء املؤمنني، واحلسنات املاحية
 واملصائب املكفرة والعفو اإللـهي .

، وأخالق أهلها، والطريق إليها، ويف املبحث الرابع: كان احلديُث عن اجلّنة
وعن أّوِل واخِر َمْن يدخُلها؟ وما أشهُر أمسائها وصفتها وأصحاهبا ؟ وَمْن هم 

 سادة أهل اجلنة ؟ وما هو فضُل نعيم اجلنة على متاع الدنيا ؟
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، ولباسهم، كاحلديث عن طعامهم وشراهبم،  مث فّصلت يف نعيم أهل اجلنة
أفضل ما يُعطاه أهل اجلنة من النظر إىل  وعن، ونسائهم، وخدمهم، وحليهم

 وجه هللا الكرمي ورضوانه العظيم .
َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللمُهمم ﴿: وختمت الكتاب بدعاء أهل اجلنة قال تعاىل

 .[10: ]يونس ﴾َوحتَِيـمتُـُهْم ِفيَها َساَلٌم وآِخُر َدْعَواُهْم َأِن احْلَْمُد َّللِِم َربِّ اْلَعاَلِمنَي *
راجيًا من هللا أن حييا ، أيها القارىء الكرمي؛ أضُع بني يديك هـذا الكتاب

وتزداَد هدايًة مع كل معرفة جديدة عن ذلك اليوم الذي أخربان عنه ، قلُبك
فاعمْل ، دون عناء وال شقاء، املوىل عز وجل يف كتابه بطريقة سهلة ميسرة

ذلك اليوم الذي ال ينفع فيه ماٌل  واستعد للقاء العزيز الرحيم يف، لذلك اليوم
 وال بنوٌن إال من أتى هللا بقلب سليم .

أو ، أو حزنتَ ، أو افتقرتَ ، أيها القارىء الكرمي؛ إْن جعَت يف هـذه الدار
فذكِّر نفسك ابلنعيم املقيم يف ، أو ذقت ظلماً ، أو خبست حقاً ، مرضت

، لَت َلـذا املصريوعم، إنك إن اعتقدَت هـذه العقيدة، جّنات رب العاملني
 وبالَيك إىل عطاَي .، حتّولْت خسائُرك إىل أرابحٍ 

وإنم أمحَقهم ، ألَّنا خرٌي وأبقى، إنم أعقل الناس هم الذين يعملون لالخرة
فتجُدهم ، ومنتهى أمانيهم، الذين يرون أنم هـذه الدنيا هي قرارهم ودارهم

َّّنم ال يرون إال حياهتم أل، وأنَدمهم عند احلوادث، أجزَع الناس عند املصائب
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وال ، وال يتفكرون يف غريها، وال ينظرون إال إىل هـذه الفانية، الزهيدة احلقرية
ولو ، وال يكدمُر عليهم فرح، فال يريدون أن يعكمر َلم سرور، يعملون لسواها

حلّدثوا ، وغطاَء اجلهل عن عيوَّنم، حجاب الران عن قلوهبم أَّّنم خلعوا
ولسمعوا وأنصتوا خلطاب الوحي يف ، د ونعيمها وقصورهاأنفسهم بدار اخلل

وهل أتملنا ، إَّنا وهللِا الداُر اليت تستحقُّ االهتمام والَكدم واجلهد، وصفها
وال يفىن ، وال ميوتون، وال حيزنون، طوياًل يف أهل اجلنة أبَّنم ال ميرضون

ابِطُنها من و ، يف غرٍف يُرى ظاِهُرها من ابطنها، وال تبلى ثياهُبم، شباهبم
، وال خطَر على قلب بشر، وال أذٌن مسعتْ ، فيها ما ال عنٌي رأت، ظاِهرها

طوُل اخليمة فيها ، يسرُي الراِكُب حتت اّلشجرٍة من أشجارها مئة عام ال يقطُعه
، عيوَُّنا جارية، قطوُفها دانية، قصوُرها منيفة، أَّناُرها مطردة، ستون ميالً 

َعظَُم ، زرابّيها مبثوثة، َّنارقها مصفوفة، وعةأكواهُبا موض، ُسرُرها مرفوعة
منتهى األماين فيها ،فما لعقولنا ال تفكِّر ؟ ! ما لنا ال ، فاَح َعْرُفها، حبوُرها

، فلتخفم املصائُب على املصابني، نتدبـمُر ؟ ! إذا كان املصرُي إىل هـذه الدار
لرضى رب العاِلمني  وليعمل، ولتفرْح قلوُب املعّدمني، ولتقّر عيوُن املنكوبني
 . ([1])العاملون املخلصون

أيها القارىء الكرمي ؛ إّن ممّا يثّبت السعادَة وينميها ويعمقها أن ال هتتمم بتوافه 
، فيتسامى عن بنّياِت الطريق، ةاآلخر فصاِحُب اَلمِة العاليِة مهُّه طلُب ، األمور
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يـَْوَمِئٍذ ﴿همم الوقوِف بني يديه ، همم لقاِء هللا عّز وجل، فاجعل اَلمم مهًّا واحداً 
 . ([2])[18]احلاقة:  ﴾تـُْعَرُضوَن اَل خَتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة *

 :([ 3])قال الشاعر
 يـــــــوُم القيامـــــــِة لـــــــو علمـــــــَت هِبَْولِـــــــهِ 

 
 َلَفـــــَرْرَت ِمـــــْن َأْهـــــٍل َوِمـــــْن َأْوطَـــــانِ  

 يـَــــــــــْوٌم تشــــــــــقمَقِت الســــــــــماُء َِلَْولِــــــــــهِ  
 

ـــــــارِقُ   ـــــــِه َمَف ـــــــدانِ  وَتَشـــــــيُب في  الول
 يـــــــــــــوٌم عبـــــــــــــوٌس قمطريـــــــــــــٌر َشـــــــــــــرُّه 

 
ــــانِ   َتِشــــٌر عظــــيُم الشم  يف اخلَْلــــِق ُمنـْ

 واجلَنمــــــــــــــــــُة العليــــــــــــــــــا وانُر َجهــــــــــــــــــنممٍ  
 

ــــــــــــــــــانِ    داراِن للَخْصــــــــــــــــــَمنْيِ دائمت
م   يـــــــــــــــوٌم جيـــــــــــــــيُء املتقـــــــــــــــون لـــــــــــــــرهبِّ

 
ـــــان  ـــــى ُعُـــــب مـــــن العقي  وفـــــداً عل

 وجيــــــــيُء فيــــــــه اجملرمــــــــوَن إىل لظًــــــــى 
 

ــــــــــــَظ    الَعْطَشــــــــــــانِ يتلممظــــــــــــوَن تلمُّ
 ودخـــــوُل بعـــــِض املســـــلمنَي جهنممـــــاً  

 
 بكبــــــــــــــــــــــــائِر اال ِم والطُّغيــــــــــــــــــــــــانِ  

ِة َعْقــــــــــــِدِهمْ    وهللاُ يــــــــــــرمُحهم بصــــــــــــحم
 

ـــــــــانِ   ـــــــــْن َخـــــــــْوِفِهْم أِبََم ُلْوا ِم ـــــــــدم  ويُب
ـــــــــدٌ    وشـــــــــفيُعهْم عنـــــــــَد اخلـــــــــروِج حممم

 
 وَطهــــــوُرهم يف شــــــاطىِء احلَيَــــــوانِ  

ــــــَك أُدخلــــــوا   حــــــّّت إذا طُهــــــُروا ُهناِل
 

 جنّــــاِت َعــــْدٍن وهــــي َخــــرْيُ ِجَنــــانِ  
 فـــــــــــــــاهللُ جَيَْمُعنـــــــــــــــا وإَّيهـــــــــــــــم هبـــــــــــــــا 

 
 ِمـــــْن َغــــــرْي تعــــــذيِب وغــــــرِي َهــــــَوان 
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هـذا وقد انتهيت من هـذا الكتاب يوم األحد يف الساعة التاسعة إال مخس  
/ 11/ 28هـ املوافق لـ: 1430/ ذي احلجة/ 11دقائق لياًل بتاريخ 

أسأله سبحانه وتعاىل ، الفضل هلل من قبل ومن بعدُ و ، م ِبدينة الدوحة2009
ويشرح صدور العباد النتفاع به ويبارك فيه ِبنه وكرمه ، أن يتقبل هـذا العمل

َما يـَْفَتِح اَّللمُ لِلنماِس ِمْن َرمْحٍَة َفاَل مُمِْسَك ََلَا َوَما مُيِْسْك ﴿: وجوده قال تعاىل
 . [2]فاطر:  ﴾َو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم *َفاَل ُمْرِسَل َلُه ِمْن بـَْعِدِه َوهُ 

وال يسعين يف َّناية هـذا الكتاب إال أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي 
، مترباًئ من حوِل وقويت، معرتفًا بفضله وكرمه وجوده، العظيم وإلـهي الكرمي

، فاهلل خالقي هو املتفضل، ملتجئًا إليه يف كل حركايت وسكنايت وحيايت وممايت
فلو ختلى عين ووكلين إىل ، وإلـهي العظيم هو املوفق،  الكرمي هو املعنيوريب

وجلفت ، وليبست األصابع، ولغابت الذاكرة، لتبلد مين العقل، عقلي ونفسي
اللهم بّصرين ِبا ، ولعجز القلم عن البيان، ولتحجرت املشاعر، العواطف
عن قليب  واصرفه، وجنبين اللهم ما ال يرضيك، واشرح له صدري، يرضيك
وأسألك أبمسائك احلسىن وصفاتك العلى أن ُتعل عملي لوجهك ، وتفكريي
وأن تثيبين على كل حرف كتبته وُتعله يف ميزان ، ولعبادك انفعاً ، خالصاً 
وأن تثيب إخواين الذين أعانوين على إَتام هـذا اجلهد الذي لوالك ، حسنايت

كل مسلم يطلع على هـذا ونرجو من  ، ما كان له وجود وال انتشار بني الناس
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ومغفرته ورمحته ورضوانه من ، الكتاب أال ينسى العبد الفقري إىل عفو ربه
 .[ 19]النمل:  ﴾َربِّ َأْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ ﴿دعائه 

 
َربـمَنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا المِذيَن َسبَـُقواَن ﴿: وأختم هـذا الكتاب بقول هللا تعاىل

 ﴾ميَاِن َواَل َُتَْعْل يف قـُُلوبَِنا ِغالًّ لِلمِذيَن آَمُنوا َربـمَنا ِإنمَك َرُؤوٌف َرِحيٌم *اِبإلِ 
 . [10]احلشر: 

 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلـه إال أنت أستغفرك وأتوب إليك .
 

 علي حممد حممد الصماليبِّ 
 

 غفر هللا له ولوالديه وجلميع املسلمني
 
* * * 
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 واملوت وحياة الربزخ حقيقة الروح: فصل األولال
 
 

 حقيقة الروح .: املبحث األول
 املوت .: املبحث الثاين
 حياة الربزخ .: املبحث الثالث
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 حقيـقة الـروح: املبحث األول
 
 :القرآنـ الروح يف  1

 :([4])على ِعّدة أوجه القرآنأتيت كلمُة الروح يف 
َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمراَِن َما  ﴿اىل: ؛ كقوله تعالقرآن املعىن األول: وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َواَل اإِلميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا ََّنِْدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن 
 .[ 52]الشورى:  ﴾ِعَباِداَن َوِإنمَك لَتَـْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمْستَـَقيٍم *

 ﴾َرِفيُع الدمَرَجاِت ُذو اْلَعْرِش يـُْلِقي الرُّوحَ ﴿الوحي؛ كقوله تعاىل:  ين:املعىن الثا
 . [15]غافر: 

َفاختمََذْت ِمْن ُدوَِّنِْم ِحَجااًب َفَأْرَسْلَنا ﴿: جربيل: كقوله تعاىل املعىن الثالث:
َها ُروَحَنا فَـَتَمثمَل ََلَا َبَشًرا َسِوَيًّ *  ﴾ِه الرُّوُح اأَلِمنُي *نـََزَل بِ ﴿ [17]مرمي:  ﴾ِإلَيـْ

 . [193]الشعراء: 
القوة والثبات والنصرة؛ اليت يؤيد هللا هبا من شاء من عباده  املعىن الرابع:

يـَُوآدُّوَن َمْن  اآلخراَل ُتَُِد قَـْوًما يـُْؤِمُنوَن اِبَّللِم َواْليَـْوِم ﴿: كما قال تعاىل،  املؤمنني
وا آاَبَءُهْم َأْو أَبـَْناَءُهْم َأْو ِإْخَواََّنُْم َأْو َعِشريهََتُْم أُولَِئَك  َحآدم اَّللمُ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُ 

 .[ 22]اجملادلة:  ﴾َكَتَب يف قـُُلوهِبُِم اإِلميَاَن َوأَيمَدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ 
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ََيَأْهَل اْلِكَتاِب اَل تـَْغُلوا يف ﴿: قال تعاىل، املسيح ابن مرمي املعىن اخلامس:
َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اَّللِم ِديِنُكْم وَ  اَل تـَُقوُلوا َعَلى اَّللِم ِإالم احلَْقم ِإَّنم

 . [171]النساء:  ﴾وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا اِبَّللِم َوُرُسِلهِ 
 

: كقوله تعاىل،  نسانتطلق الروح؛ ويراد هبا ما به حياة اإل املعىن السادس:
 ﴾*ِمَن اْلِعْلِم ِإالم َقِليالً  َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتمْ ﴿

، واستجالُب املنافع، والتحرُّك، فهي اجلزُء الذي به حتصُل احلياةُ  [85]اإلسراء: 
 د يف كتابنا هـذا .وهـذا هو املعىن املقصو ، ([5])واستدفاُع املضار

جسم نوراين علوي : وهو، فالروُح جسٌم خماِلٌف ابملاهية َلـذا اجلسم احملسوس
ويسري فيها سرَين املاء يف ، ينفذ يف جوهر األعضاء، خفيف حي متحرك

 والنار يف الفحم .، وسرَين الدهن يف الزيتون، الورد
ليها من هـذا اجلسم فما دامت هـذه األعضاُء صاحلًة لقبول اال ر الفائضة ع

وأفادها هـذه ، بقي هـذا اجلسُم اللطيف متشابكًا هبـذه األعضاء، اللطيف
 اال ر من احلس واحلركة واإلرادة .

وخرجت عن ، وإذا فسدت هـذه األعضاُء بسبب استيالء األخالط عليها
 . ([6])وانفصل إىل عامل األرواح، فارَق الروُح البدن، قبول تلك اال ر
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 الروح قدمية أم خملوقة: ـ هل 2
وقد حكى إمجاَع ، ابتفاق العلماء وسائر أهل السنة، الروُح خملوقٌة مبتدعة

مثل حممد بن نصر ، العلماِء على أَّنا خملوقة غرُي واحٍد من أئمة املسلمني
 أو من أعلمهم .، الذي هو أعلُم أهل زمانه ابإلمجاعِ ، املروزي اإلمام املشهور
ُ ﴿: مثل قوله تعاىل، والسنة الدالة على خلقها كثرية واألدلُة من الكتاب اَّللم

ومن ، ([7])فهـذا عام ال ختصيَص فيه بوجٍه ما[ 16]الرعد:  ﴾َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ 
ًئا ﴿: ذلك قوله تعاىل ْهِر ملَْ َيُكْن َشيـْ َهْل أََتى َعَلى اإِلْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدم

َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن قَـْبُل َومَلْ ﴿: وعال لزكرَي وقوله جلّ  [1]اإلنسان:  ﴾َمْذُكورًا *
ًئا *  . [9]مرمي:  ﴾َتُك َشيـْ

 ، ([8])وخطاُب هللا لزكرَي لروحه وبدنه، واإلنسان اسٌم لروح اإلنسان وبدنه
ا ، بل الروح أخصُّ منه ابلبدن، فاإلنساُن عبارة عن البدن والروح معاً  وإَّنم

 . ([9])البدن مطيٌة للروح
وتـُْوَضُع يف  ، أّن األرواح تـُْقَبضُ  )ملسو هيلع هللا ىلص(اء الكثري من النصوص عن النيب وقد ج

وَُتَْسُك ، وتـَُعذمبُ ، وتـُنَـعممُ ، وُيْصَعُد هبما، كفِن وَحنوٍط أتيت هبما املالئكة
ْحَدثِ ، وتـُْرَسلُ ، ابلنوم

ُ
 .([ 10])وكلُّ هـذا شأُن املخلوق امل
وقد قال هللا لألرواح حني ، ابلربوبية ولو مل تكن الروُح خملوقًة مربوبًة ملا أقّرت
وذلك ، بلى: ألسُت بربكم؟ قالوا: أخذ امليثاق على العباد وهم يف عامل الذر
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َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـمتَـُهْم ﴿: ما قرره احلق يف قوله تعاىل
وما دام هو [ 172]األعراف:  ﴾ُكْم َقاُلوا بـََلىَوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبَربِّ 

م  . ([11])فإَّّنم مربون خملوقون، رهبُّ
وال حُتَْجُب عن ، وال تعذمب، ولو كانت الروُح غرَي خملوقٍة فإَّنا ال تدخُل النار

، وملا كانت صورًة توصف، وال مَيِْلُكها ملُك املوت، وال تغيمُب يف البدن، هللا
وألّن أرواَح املؤمنني ، ومل ترجُ ، ومل ختف، ومل تتعّبد، تعّذبْ  ومل، ومل حتاسبْ 

 .([ 12])فأرواح الكّفار سوٌد مثل الفحم، تتألأل
ا جزٌء من ذات هللا تعاىل كما  والردُّ على َمْن زعَم أنم الروَح غرُي خملوقٍة وأَّنم

 ﴾أَْمِر َريبِّ  ُقِل الرُّوُح ِمنْ ﴿: فاملراد بقوله، يقال هـذه اخلرقُة من هـذا الثوب
و) األمُر ( يف ، أو ألَّّنا بكلمته كانت، أي إَّّنا تكّونت أبمره، [85]اإلسراء: 
وهو ) املأمور ، ويراُد به املفعوُل  رًة أخرى، ويراد به املصدُر  رةً ، يذكر القرآن

 مور به .أي املأ [1]النحل:  ﴾أََتى أَْمُر اَّللِم َفاَل َتْستَـْعِجُلوهُ ﴿: به ( كقوله تعاىل
، ﴾ِمْن أَْمِر َريبِّ ﴿إّن لفظة ) من ( يف قوله البتداء : وميكن أن يقال أيضاً 

 إذ، بل هي البتداء الغايةِ ، وليس نّصاً يف أّن الروَح بعُض األمِر ومن جنسه
َوُروٌح ﴿أي من أمره كان : وهـذا مثل قوله، وصدرت عنه، كونت ابألمر

يًعا َوَسخمَر لَ ﴿: وكقوله تعاىل، ﴾ِمْنهُ  ُكْم َما يف السمَماَواِت َوَما يف اأَلْرِ  مجَِ
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َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن ﴿: ونظري هـذا أيضًا قوله تعاىل [13]اجلاثية:  ﴾ِمْنهُ 
 . ([13])أي منه صدرت ومل تكن بعض ذاته [53]النحل:  ﴾اَّللمِ 

وقوله يف  [29احلجر: ] ﴾َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي﴿: وأما قوله تعاىل يف ادم
فينبغي أن يـُْعَلَم أنم املضاَف  [91]األنبياء:  ﴾فَـنَـَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا﴿مرمي: 

 إىل هللا تعاىل نوعان :
، والبصر، والسمع، والكالم، كالعلم والقدرة،  األول: صفاٌت ال تقوم إال به

، ته صفاٌت لهفعلمه وكالمه وقدرته وحيا، فهـذه إضافة صفة إىل موصوف هبا
 وكذا وجهه ويده سبحانه .

، والرسول، والعبد، والناقة، كالبيت،  والثاين: إضافة أعيان منفصلة عنه
تـََباَرَك ﴿وكقوله: [ 13]الشمس:  ﴾اَنَقَة اَّللِم َوُسْقَياَها *﴿. كقوله تعاىل: والروح

ْر بـَْييِتَ لِلطمائِِفنيَ وَ ﴿وقوله:  [1]الفرقان:  ﴾المِذي نـَزمَل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدهِ   ﴾َطهِّ
لكنمها إضافٌة تقتضي ختصيصاً ، فهـذه إضافُة خملوٍق إىل خالقه[ 26 ]احلج:

 .([ 14])يتميّـُز هبا املضاُف إىل غريه، وتشريفاً 
 
 ـ هل النفس هي الروح؟ 3

وخيتلُف ، فيّتحُد مدلوَلما  رةً ، وكذلك الروحُ ، إّن النفَس ُتطلَق على أمور
ولكْن غالب ما تسّمى نفسًا إذا كانت ، فالنفس تطَلُق على الروح ، رةً 
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وتطلق ، وأّما إذا ُأخذت جمردًة فتسميُة الروح أغلُب عليها، متصلًة ابلبدن
ُس املاَء إذا ماَت ما ال نـَْفَس له سائلٌة ال» : ففي احلديث، على الدم  يـَْنجِّ

 . ([15]) «فيه
 أي عني .: نفسأصابت فالانً : يقال، والنفس: العني

َواَل تـَْقتُـُلوا ﴿ [61]النور:  ﴾َفَسلُِّموا َعَلى أَنـُْفِسُكمْ ﴿والنفس: الذات 
 وحنو ذلك . [29]النساء:  ﴾أَنـُْفَسُكمْ 

 
وتطلق الروُح ، وال مع النفس، ال ابنفراده، فال تطلُق على البدن، وأما الروح

َنا ِإلَْيَك ُروًحا مِ ﴿ القرآنعلى  وعلى [ 52]الشورى:  ﴾ْن أَْمرانَ وََكَذِلَك َأْوَحيـْ
وتطلق الروُح على اَلواء [ 193]الشعراء:  ﴾نـََزَل ِبِه الرُّوُح اأَلِمنُي *﴿جربيل 

،  فهي روٌح خرى، وأّما ما يؤيد هللا به أولياءه، املرتدد يف بدن اإلنسان أيضاً 
 ﴾ُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ أُولَِئَك َكَتَب يف قـُُلوهِبُِم اإِلميَاَن َوأَيمدَ ﴿: كما قال تعاىل

 . [22 ]اجملادلة:
، الروُح الباصر: فيقال، فإَّّنا تسمى أرواحاً ، وكذلك القوى اليت يف البدن

 والروح الشام .، والروُح السامع
، واإلانبة إليه، قوة املعرفة ابهلل: وتطلق الروح على أخّص من هـذا كله وهو

هـذه الروح إىل الروح كنسبة  ونسبة، وانبعاث اَلمة إىل طلبه وإرادته، وحمبته
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، وللتوّكِل روحٌ ، وللمحبِة روحٌ ، ولإلحساِن روحٌ ، فللعلم روحٌ ، الروح إىل البدن
فمن الناِس َمْن تغلب عليه : والناس متفاوتون يف هـذه الروح، وللصدِق روحٌ 

 . ([16])ومنهم من يفقدها فيصري أرضياً هبيمياً ، هـذه األرواُح فيصري روحانياً 
 
 مراتب النفوس:ـ  4

 أخربان احلق سبحانه وتعاىل أّن النفوَس ثالثُة أنواع :
 ﴾ِإنم النـمْفَس أَلمماَرٌة اِبلسُّوِء ِإالم َما َرِحَم َريبِّ ﴿النفس األمارة ابلسوء 

 .[53 ]يوسف:
 . [2]القيامة:  ﴾َواَل أُْقِسُم اِبلنـمْفِس اللموماَمِة *﴿والنفس اللّوامة 
ََيأَيـمتُـَها النـمْفُس اْلُمْطَمِئنمُة *اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضَيًة ﴿ة والنفس املطمئن

 . [30ـ  27]الفجر:  ﴾*َفاْدُخِلي يف ِعَباِدي *َواْدُخِلي َجنميِت *
فإذا عارضها ، فهي أمارة ابلسوء، َلا صفاتٌ ، أَّنا نفٌس واحدة: والتحقيق

، وتلوم بني الفعل والرتك، مث تلوُم صاحبها، نبَ تفعل الذ، اإلمياُن صارت لّوامةً 
 . ([17])فإذا قوي اإلمياُن صارت مطمئنة
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 ـ هل متوت األرواح؟ 5
، ولـكنم موهَتا ِبفارقة األبدان، وهي ال تعدم وال تفىن، األرواُح خملوقٌة بال شك

وقد دلت على ذلك ، ([18])وعند النفخة الثانية تعاُد األرواح إىل األبدان
ألحاديُث الدالة على نعيم األرواح وعذاهبا بعد مفارقة األجساد إىل أن ا

اَل َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ﴿وقد أخرب سبحانه أنم أهل اجلنة ، يرجعها هللا إليها
 . ([19])وتلك املوتة هي مفارقُة الروِح اجلسدَ  [56]الدخان:  ﴾ِإالم اْلَمْوَتَة اأُلوىَل 

 
 تـُْعَلْم؟ ـ هل للروح كيفية 6

فإننا ال ، ملّا كانت الروُح خملوقًة من جنٍس ال نظرَي له يف عامل املوجودات
، وتبصر، وتسمع، فقد عّرفنا هللا أَّنا تصعُد وهتِبطُ ، نستطيُع أن نعرَف صفاهتا
إال أنم هـذه الصفاِت خمالفٌة لصفات األجسام ، وتتكلم ... إىل غري ذلك

ها ومسُعها وبصُرها وقياُمها وقعوُدها من جنِس فليس صعوُدها وهبوطُ ، املعروفة
أنم الروَح ُيْصعُد هبا إىل  )ملسو هيلع هللا ىلص(فقد أخربان الرسول الكرمي ، ما نعرفه ونعلمه
كما أخربان أَّنا تنّعم أو ،  ساعًة من الزمن، مث تُعاد إىل القرب، السماوات العال
ا نعلمه وال شك أنم هـذا النعيَم على حنٍو خماِلٍف مل، تعّذب يف القرب

 . ([20])ونعرفه
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 ـ قبض الروح ابلنوم: 7
ا تـُْقَبُض عند النوم وقد ، وهي ما تسّمى الوفاة الصغرى، من أحكام الروِح أَّنم

اَّللمُ يـَتَـَوَّفم األَنـُْفَس ِحنَي ﴿: ذكر هللا تعاىل ذلك يف كتابه الكرمي قال تعاىل
َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل َمْوهِتَا َوالميِت ملَْ ََتُْت يف َمَناِمَها فَـُيمْ  ِسُك الميِت َقَضى َعَليـْ

 .[ 42]الزمر:  ﴾ى ِإىَل َأَجٍل ُمَسّمًى ِإنم يف َذِلَك آَلََيٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكمُروَن *اآلخر 
فقال ، ليلةً  )ملسو هيلع هللا ىلص(سران مع النيبِّ : وعن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال

 .لو عّرسَت بنا َي رسول هللا : بعُض القوم
 « .أخاُف أْن تناموا عن الصالة » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال 

 
فغلبته عيناه ، وأسنَد بالٌل ظهَره إىل راحلته، قال بالل: أان أوقظكم فاضجعوا

َي » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد طلَع حاجُب الشمس فقال  )ملسو هيلع هللا ىلص(فاستيقظ النيب ، فنام
 « .بالُل أيَن ما قلَت؟ 

 قال: ماألقيْت علّي نومٌة مثلها قط .
َي ، وردمها عليكم حني شاءَ ،  قبَض أوراَحكم حنَي شاءَ إنم هللاَ : » )ملسو هيلع هللا ىلص(قال 

، وابيضتْ ، فلّما ارتفعِت الشمسُ ، فتوضأَ « بالُل قم فأذِّْن ابلناِس ابلصالِة 
 . ([21])قام فصلى
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 ـ فتح ابب التوبة إىل الغرغرة: 8
فما ، وهناك عالقٌة بني الروح والتوبة، هي حلظة نزع الروح وخروجها: الغرغرةُ 

َا ﴿: قال تعاىل، ([22])امِت الروُح مستقّرًة يف البدِن فباُب التوبة مفتوحد ِإَّنم
التـمْوبَُة َعَلى اَّللِم لِلمِذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِبََهاَلٍة مُثم يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب َفُأولَِئَك يـَُتوُب 

ْيَسِت التـمْوبَُة لِلمِذيَن يـَْعَمُلوَن السميَِّئاِت اَّللمُ َعَلْيِهْم وََكاَن اَّللمُ َعِليًما َحِكيًما *َولَ 
َحّتم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإيّنِ تـُْبُت اآلَن َواَل المِذيَن مَيُوُتوَن َوُهْم ُكفماٌر 

 . [18ـ  17]النساء:  ﴾أُولَِئَك َأْعَتْداَن ََلُْم َعَذااًب أَلِيًما *
، ما كان دوَن املوت فهو قريب: ﴾ يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيبٍ مُثم ﴿ومعىن قوله تعاىل: 
 . ([23])ما مل يغرغر: وقال احلسن البصري

ولقد دلت األحاديث الصحيحة على أنم َمْن  َب إىل هللا عّز وجّل وهو 
َفُأولَِئَك يـَُتوُب اَّللمُ َعَلْيِهْم ﴿: وَلـذا قال تعاىل، فإّن توبته مقبولةٌ ، يرجو احلياة

ُ َعِليًما َحِكيًما *  ﴾وََكاَن اَّللم
، وخرجِت الروُح إىل احللق، وعايَن ملَك املوتِ ، وأما مّت وقع اليأُس من احلياةِ 

وغرغرت النفس صاعدة للخروج من ، وبلغِت احللقومَ ، وضاق هبا الصدرُ 
 وَلـذا قال تعاىل:، فال توبَة مقبولٌة حينئذٍ ، البدن
 ﴾ّتم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإيّنِ تـُْبُت اآلنَ يـَْعَمُلوَن السميَِّئاِت حَ ﴿

 . ([24])[18]النساء: 
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إّن هللَا يقبُل توبَة » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيبِّ 
 .([ 25])«العبِد ما ملَْ يـَُغْرِغْر 

 
 ـ كيفية نزع الروح: 9

ْلُقوَم *َوأَنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُروَن *َوحَنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه فَـَلْواَل ِإَذا بـََلَغِت احلُْ ﴿قال تعاىل: 
 .[ 85ـ  83]الواقعة:  ﴾ِمْنُكْم َوَلِكْن اَل تـُْبِصُروَن *

وذلك حني ، هو احللق: واحللقومُ ، ﴾فَـَلْواَل ِإَذا بـََلَغِت احْلُْلُقوَم *﴿أي: 
وما يكابُده من سكرات ، ﴾* َوأَنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُرونَ ﴿االحتضار أي إىل 

 املوت أي ِبالئكتنا أي ولـكن ال تروَّنم
َوُهَو اْلَقاِهُر فَـْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحّتم ِإَذا َجاَء ﴿وقال تعاىل: 

 َمْواَلُهُم احلَْقِّ َأاَل َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفـمْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم اَل يـَُفّرِطُوَن *مُثم ُردُّوا ِإىَل اَّللمِ 
ْكُم َوُهَو َأْسرَُع احْلَاِسِبنَي *  . [62ـ  61]األنعام:  ﴾َلُه احلُْ

َاِقَي *َوِقيَل َمْن رَاٍق *َوَظنم أَنمُه اْلِفَراُق ﴿وقال تعاىل:  َكالم ِإَذا بـََلَغِت الرتم
 .[ 30ـ  26]القيامة:  ﴾ْلَمَساُق **َواْلتَـفمِت السماُق اِبلسماِق *ِإىَل َربَِّك يـَْوَمِئٍذ ا

َاِقَي *﴿أي:  وهي العظام املكتنفة لنُـْقَرِة ، والرتاقي مجع تـُْرُقوة، ﴾ِإَذا بـََلَغِت الرتم
وُيَكىنم ببلوغ ، وهو مقّدُم احللِق من أعلى الصدر موضع احلشرجة، النمْحر

َذا بـََلَغِت فَـَلْواَل إِ ﴿: مثله قوله، النفس الرتاقي عن اإلشفاِء على املوت
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َاِقَي *﴿: ﴾احْلُْلُقوَم* أي حّقًا أنم املساَق إىل هللا أي ِإذا ، ﴾َكالم ِإَذا بـََلَغِت الرتم
َاِقَي *﴿ارتفعِت الروُح إىل  َة ، ﴾َكالم ِإَذا بـََلَغِت الرتم واملقصوُد تذكريهم ِشدم

 احلال عند نزوَل املوت .
 . [2ـ  1]النازعات:  ﴾َوالنماِشطَاِت َنْشطًا *َوالنمازَِعاِت َغْرًقا *﴿وقال تعاىل: 

 
فمنهم َمْن أَتْخُذ روَحه ، يعنون حني تنزُِع أرواَح بين ادم، واملقصود املالئكة

وكأَّنا حّلته من ، ومنهم من أَتُْخُذ روَحه بسهولةٍ ، فتغرق يف نزعهم، بعسرٍ 
 .نشاٍط وهو قوله 
 ﴾اِبحلَْقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه حتَِيُد *َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ﴿وقال تعاىل: 

سكرُة امليِت اليت تدل اإلنساَن على أنّه : وقوله، ﴾َسْكَرُة اْلَمْوتِ ﴿ .[ 19 ]ق:
 . ميت

أو علبٌة ، كان بني يديه رَكوةٌ   )ملسو هيلع هللا ىلص(أنم رسوَل هللا : عن عائشة رضي هللا عنها
ال إلـَه » : ما َوْجَهه ويقولفيمسُح هبِ ، فجعَل يُْدِخُل يديه يف املاءِ ، فيها ماءٌ 
يف الرفيِق » : فجعَل يقولُ ، مث نصَب يَدهُ « إنم للموِت سكراِت ، إاّل هللا
 . ([26])ومالت يُده، حّت قُِبضَ « اأَلْعَلى 

، فإنم الروَح ترتقي إىل أعلى اجلسم عند النحر، إنم اإلنساَن إذا اقرتَب أجُله
للروح ليس ابألمر اَلنيِّ ـ حّت للمؤمن ـ  وهـذا اخلروجُ ، حّت خترَج من جسده
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وهـذا النزُع خيتِلُف ، مث تنتزُِع املالئكُة الروحَ ، بل له سكراٌت وغمراٌت ومشّقاتٌ 
 . ([27])شدًة وُيسراً حبسِب إمياِن الرجل

 
 ـ خروج روح املؤمن واحتضاره : 10

ِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن *المِذيَن آَمُنوا َأاَل ِإنم َأْولَِياَء اَّللِم اَل َخْوٌف َعَليْ ﴿قال تعاىل: 
نـَْيا َويف  اَل تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللِم  ةاآلخر وََكانُوا يـَتـمُقوَن *ََلُُم اْلُبْشَرى يف احْلََياِة الدُّ

ََلُُم اْلُبْشَرى يف ﴿: ويف قوله تعاىل، [64ـ  62]يونس:  ﴾َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم *
نـَْيا َويف احلَْ   : ﴾ةاآلخر َياِة الدُّ

 . ([28])األول: الرؤَي الصاحلة يراها املسلم أو تـَُرى له
، والثاين: املراد بذلك بشرى املالئكة للمؤمن عند احتضاره ابجلنة واملغفرة

إّن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ويدلُّ على هـذا حديث الرباء رضي هللا عنه عن رسول هللا 
: فقالوا، بيُض الثيابِ ، ءه مالئكٌة بيُض الوجوهِ جا، املؤمَن إذا َحَضَرُه املوتُ 

فتخرُج َتِسْيُل  ، اخرجي أيُتها الروُح الطّيبُة إىل َرْوٍح ورحياٍن وربٍّ غرِي غضبان
 .([ 29])«كما تسيُل الَقْطَرُة ِمْن يف السقاِء 

 . ([30])وال تعارَ  بني هـذين التفسريين، وكال املعنيني صحيح
ِذيَن َقاُلوا َربُـَّنا اَّللمُ مُثم اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزمُل َعَلْيِهُم اْلَمالَِئَكُة َأالم ِإنم الم ﴿قال تعاىل: 

ُتْم ُتوَعُدوَن *حَنُْن أَْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة  خَتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنمِة الميِت ُكنـْ
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نـَْيا َويف   ﴾َما َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدمُعوَن *َوَلُكْم ِفيَها  ةاآلخر الدُّ
، ﴾ِإنم المِذيَن َقاُلوا َربُـَّنا اَّللمُ ﴿ويف قوله تعاىل: أي: أخلصوا ، [31ـ  30]فصلت: 

ويف قوله ، ([31])ابتباعه )ملسو هيلع هللا ىلص(رسوِل هللا  ﴾مُثم اْستَـَقاُموا﴿وقوله: أي: على 
ويوم خروجهم من ، ويف القرب، ﴾َعَلْيِهُم اْلَمالَِئَكةُ  تـَتَـنَـزملُ ﴿تعاىل: يبشمرون عند 

اَل حَيُْزَُّنُُم اْلَفزَُع اأَلْكرَبُ َوتـَتَـَلقماُهُم اْلَمالَِئَكُة َهَذا ﴿قال تعاىل: ، ([32])قبورهم
ُتْم تُوَعُدوَن * وقوله: أي: ممّا تقدمون عليه  [103]األنبياء:  ﴾يـَْوُمُكْم المِذي ُكنـْ

خلفتموه من أمِر الدنيا من ولٍد  ﴾َأالم خَتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا﴿على  ةاآلخر من أمر 
 فإاّن ُنلفنكم فيه فيبشروَّنم بذهاب الشر وحصول اخلري، وأهٍل وماٍل أو َدْينٍ 

َكَذِلَك جَيْزِي اَّللمُ اْلُمتمِقنَي * المِذيَن تـَتَـَوفماُهُم اْلَمالَِئَكُة طَيِِّبنَي ﴿قال تعاىل: 
ُتْم تـَْعَمُلوَن *يـَُقولُ   .[ 32ـ  31]النحل:  ﴾وَن َساَلٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اجْلَنمَة ِبَا ُكنـْ

 
خمَلصون من الشرك : أي، خيرُب هللا تعاىل عن حاَلم عند االحتضار أَّّنم طيبون

وأن ، ([33])وتبشرهم ابجلنة، وأنم املالئكة تسلُِّم عليهم، والدنس وكل سوء
خبالف ما تقبض به روح ، ال صعوبة فيها وال أمل، سهلة وفاهتم تكون طيبة
خلِّطِ 

ُ
 . ([34])الكافر وامل

 ﴾ََيأَيـمتُـَها النـمْفُس اْلُمْطَمِئنمُة *اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضَيًة *﴿وقال تعاىل: 
كما ،  ويف يوم القيامة أيضاً ، وهـذا يقاُل َلا عند االحتضار، [28ـ  27]الفجر: 
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فكذلك ها ، وعند قيامه من قربه، نم املالئكة يبّشرون املؤمَن عند احتضارهأ
 . ([35])هنا

َفَأمما ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرمِبنَي *فَـَرْوٌح َوَرحْيَاٌن َوَجنمُة نَِعيٍم *َوأَمما ِإْن  ﴿وقال تعاىل: 
 ﴾ْلَيِمنِي *َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي *َفَساَلٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب ا

 .[ 91-88 ]الواقعة:
هي أحواُل الناِس عند احتضارهم: إما أن يكون من : هـذه األحواُل الثالثةُ 

وإّما أن يكون من ، أو يكون مّمن دوَّنم من أصحاب اليمني، املقربني
وَلـذا قال تعاىل: أي ، اجلاهلني أبمر هللا، الضالني عن اَلدى، املكذبني ابحلق

وتركوا ، ﴾َفَأمما ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرمِبنَي *﴿علوا الواجباِت احملتضر وهم من ف
فَـَرْوٌح ﴿أي فلهم َروٌح : قوله، احملّرمات واملكروهاِت وبعِض املباحاتِ 

أو الراحة من ، ﴾فَـَرْوحٌ ﴿وتبشرهم املالئكة بذلك عند املوت ، ﴾َوَرحْيَانٌ 
. وكلُّ هـذه األقوال  ﴾َوَرحْيَانٌ  فَـَرْوحٌ ﴿الفرح جنٌة ورخاُء فرمحة : والروح، الدنيا

، فإنم َمْن مات مقرماًب حصل له مجيع ذلك من الرمحة، متقاربٌة صحيحةٌ 
أي: ال ميوُت  ([36])والرزق احلسن، والسرور، والفرح، واالسرتاحة، والراحة

تقول ، بذلك أحٌد من الناِس حّّت يعلَم ِمْن أهِل اجلّنِة هو أَْم ِمْن أهل النار
أنَت من أصحاب ، أنَت إىل سالمةٍ ، أي ال ابَس عليك، سالٌم لك: همألحد
 .([ 37])اليمني
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، عند قبض روحه يف الدنيا: ويكون السالم على املؤمنني عند ثالثة مواضع
، يسلم عليه منكٌر ونكريٌ ، وعند مساءلته يف القرب، يسلم عليه ملك الدنيا
ويكوُن ذلك ، قبَل وصوله إىل اجلنة تسلُِّم عليه املالئكةُ ، وعند بعثه يف القيامة

 . ([38])إكراماً بعد إكرام
 
 ـ خروُج روِح الكافِر واحتضارُه : 11

َوَلْو تـََرى ِإِذ الظماِلُموَن يف َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمالَِئَكُة اَبِسطُو ﴿قوله تعاىل: 
ُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى اَّللِم  أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكْم اْليَـْوَم ُُتَْزْوَن َعَذابَ  اَْلُوِن ِبَا ُكنـْ

ُتْم َعْن آََيتِِه َتْسَتْكربُوَن * أي كرابته : قوله تعاىل، [93]األنعام:  ﴾َغرْيَ احلَْقِّ وَُكنـْ
َوَلْو ﴿وقوله جوابه حمذوف تقديرُه: لرأيَت أمرًا ، ﴾يف َغَمَراِت اْلَمْوتِ ﴿

، ([39]) السياق والشّدة يف قبض األرواحوهـذه عبارٌة عن التعنيف يف، ﴾تـََرى
لَِئْن َبَسْطَت ِإَِلم َيَدَك ﴿: كقوله،  ﴾اَبِسطُو أَْيِديِهمْ ﴿أي : وقوله تعاىل

 ﴾َويـَْبُسطُوا ِإلَْيُكْم أَْيِديـَُهْم َوأَْلِسنَـتَـُهْم اِبلسُّوءِ ﴿وقوله:  [28]املائدة:  ﴾لِتَـْقتُـَليِن 
: . وَلـذا قال [50]األنفال:  ﴾ِإْذ يـَتَـَوَّفم المِذينَ  َوَلْو تـََرى﴿وكقوله:  [2]املمتحنة: 

حّت خترَج أنفُسهم من ، ﴾َواْلَمالَِئَكُة اَبِسطُو أَْيِديِهمْ ﴿أي ابلضرِب 
وذلك أّن الكافَر إذا احُتِضَر بشمرته املالئكة : وَلـذا يقولون َلم، أجساِدهم
، واجلحيم واحلميم، لواألغالل والسالس، ﴾َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكمْ ﴿ابلعذاب 
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، وأتىب اخلروجَ ، وتتعصمى، فتفرق روُحه يف جسده، وغضب القهار العظيم
أي كنتم : قائلني َلم، فتضرهبم املالئكة حّت خترَج أرواُحهم من أجساِدهم

َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكْم اْليَـْوَم ُُتَْزْوَن َعَذاَب ﴿هتانون غاية اإلهانة كما كنتم تكذبون 
ُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى اَّللمِ اَْلُوِن ِبَِ  واالنقياد  َيته ،آهللا وتستكربون عن اتّباع  ﴾ا ُكنـْ
 . ﴾اْليَـْوَم ُُتَْزْوَن َعَذاَب اَْلُونِ ﴿مث يبشرون ابلعذاب ، ([40])لرسله

ا يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمالَِئَكَة اَل ُبْشَرى يـَْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمنَي َويـَُقوُلوَن ِحْجرً ﴿وقال تعاىل: 
ويف ، ([41])أي حراُم وحمرمٌم عليكم دخوُل اجلنة [22]الفرقان:  ﴾حَمُْجورًا *

وإّن العبَد الكاِفَر إذا كاَن يف : »)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا ، حديث الرباء الطويل
سوُد ، نزَل إليه ِمَن السماِء مالئكةٌ ، ةاآلخر وإقباٍل من ، انقطاٍع عن الدنيا

حّت ، مث جييُء َمَلُك املوتِ ، منه مدم البصر فيجلسون، معهم املسوحُ ، الوجوهِ 
اخرجي إىل سخٍط ِمَن هللِا ، أيُتها النفُس اخلبيثةُ : فيقول، جيلَس عنَد رأِسهِ 

فينتزُعها كما ينتزع السفود من الصوِف ، فتفرق يف جسِدهِ : قال، وغضبٍ 
 . ([42])«املبلول 

 .[ 2]احلجر:  ﴾َكانُوا ُمْسِلِمنَي *  ُرَِبَا يـََودُّ المِذيَن َكَفُروا َلوْ ﴿قال تعاىل: 
ويتمنمون لو  ، إخبار عنهم أَّنم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر اآليةيف 

إنم املراَد َأنم ُكلم كافٍر يودُّ عند احتضارِه : وقيل، كانوا يف الدنيا مع املسلمني
 . ([43])َأْن لو كان مؤمناً 
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اْلَمالَِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم َفأَْلَقُوا السمَلَم َما ُكنما  المِذيَن تـََتوفماُهمُ ﴿قال تعاىل: 
 . [29ـ  28]النحل:  ﴾نـَْعَمُل ِمْن ُسوءٍ 
َحّتم ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن *َلَعلِّي َأْعَمُل ﴿وقال تعاىل: 

َا َكِلَمةٌ  ْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َورَاِئِهْم بَـ  َصاحِلًا ِفيَما تـَرَْكُت َكالم ِإَّنم
َعُثونَ  فيطلبوَّنا ، وهم ال يكّفون عن طلِب الرجعة، [100ـ  99]املؤمنون:  ﴾*يـُبـْ

َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرَزقْـَناُكْم ﴿. وَلـذا قال تعاىل:  ([44])ويف كلِّ حنيٍ ، يف كلِّ وقتٍ 
ْرَتيِن ِإىَل َأَجٍل َقرِيبٍ ِمْن قَـْبِل َأْن أَيْيتَ َأَحدَ   ﴾ُكُم اْلَمْوُت فَـيَـُقوَل َربِّ َلْواَل َأخم

 .[ 10]املنافقون: 
 

ْراَن ﴿وقال تعاىل:  َوأَْنِذِر النماَس يـَْوَم أَيْتِيِهُم اْلَعَذاُب فَـيَـُقوُل المِذيَن ظََلُموا َربـمَنا َأخِّ
ْب َدْعَوَتَك َونـَتمِبعِ  الرُُّسَل َأَوملَْ َتُكونُوا أَْقَسْمُتْم ِمْن قَـْبُل َما َلُكْم  ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب عُِ

يـَْوَم أَيْيت أَتِْويُلُه يـَُقوُل المِذيَن َنُسوُه ﴿وقال تعاىل:  [44]إبراهيم:  ﴾ِمْن َزَواٍل *
َنا َأْو نـَُردُّ ِمْن قَـْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا اِبحلَْقِّ فَـَهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فَـَيْشَفُعوا لَ 

 . [53]األعراف:  ﴾فَـنَـْعَمَل َغرْيَ المِذي ُكنما نـَْعَملُ 
َوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن اَنِكُسوا ُرُؤوِسِهْم ِعْنَد َرهبِِّْم َربـمَنا أَْبَصْراَن ﴿وقال تعاىل: 

ْعَنا َفاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاحِلًا ِإانم ُموِقُنوَن *  .[ 12]السجدة:  ﴾َومسَِ
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تـََنا نـَُردُّ َواَل ُنَكذَِّب ﴿وقال تعاىل:  َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النماِر فَـَقاُلوا ََيلَيـْ
ِِبََيِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي *َبْل َبَدا ََلُْم َما َكانُوا خُيُْفوَن ِمْن قَـْبُل َوَلْو ُردُّوا 

ُْم َلَكاِذبُوَن *َلَعاُدوا ِلَما َُّنُوا َعْنُه وَ   [28ـ  27]األنعام:  ﴾ِإَّنم
َهْل ِإىَل َمَردٍّ ِمْن َوتـََرى الظماِلِمنَي َلمما َرَأُوا اْلَعَذاَب يـَُقوُلوَن ﴿وقال تعاىل: 

تَـَنا اثـْنَـَتنْيِ ﴿وقال تعاىل:  [44]الشورى:  ﴾*َسِبيلٍ  َقاُلوا َربـمَنا أََمتـمَنا اثـْنـََتنْيِ َوَأْحيَـيـْ
 .[ 11]غافر:  ﴾َنا ِبُذنُوبَِنا فَـَهْل ِإىَل ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل *َفاْعرَتَفْـ 

َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها َربـمَنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاحِلًا َغرْيَ المِذي ُكنما ﴿وقال تعاىل: 
َر َوَجاءَُكُم النمذِ  رُْكْم َما يـََتذَكمُر ِفيِه َمْن َتذَكم يُر َفُذوُقوا َفَما لِلظماِلِمنَي نـَْعَمُل َأَوملَْ نـَُعمِّ

عند : فذكر تعاىل أَّّنم يسألون الرجعة فال جيابون [37]فاطر:  ﴾ِمْن َنِصرٍي *
وحني يعرضون على ، ووقت العر  على اجلبار، ويوم النشور، االحتضار

 .([ 45])وهم يف غمرات عذاب اجلحيم، النار
ُهُم الْ ﴿قال تعاىل:   ﴾َمالَِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْداَبَرُهْم *َفَكْيَف ِإَذا تـََوفـمتـْ

فيها التصريح بضرب وجوه الكافرين وأدابرهم عند  اآليةهـذه  [27]حممد: 
 . ([46])النزع

َها اَل تـَُفتمُح ََلُْم أَبـَْواُب ﴿قال تعاىل:  بُوا ِِبََيتَِنا َواْسَتْكرَبُوا َعنـْ ِإنم المِذيَن َكذم
َيْدُخُلوَن اجْلَنمَة َحّتم يَِلَج اجْلََمُل يف َسمِّ اخْلَِياِط وََكَذِلَك َعْزِي  السمَماِء َوالَ 
 . [40]األعراف:  ﴾اْلُمْجرِِمنَي *
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: وفيه أنّه قال، ([47])يف حديث الرباء السابق اآليةهـذه  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد فسر النيبُّ 

يعين ) ةاآلخر وإقباٍل من ، إّن العبَد الكاِفَر إذا كاَن يف انقطاٍع من الدنيا» ... 
، معهم املسوحُ ، عند االحتضار ( نزل إليه من السماِء مالئكٌة سوُد الوجوه

: فيقول، مث جييُء ملُك املوِت حّت جيلَس عند رأسه، فيجلسون ِمْنُه َمّد البصرِ 
فتفرق يف : قال، أيتُّها النفُس اخلبيثُة اخرجي إىل سخٍط من هللا وغضبٍ 

فيأخذها يف تلك ، ا ينتزُع السفود من الصوف املبلولفينتزُعها كم، جسده
فيصعدون ، وخيرُج منها كأننِت ريِح جيفٍة ُوِجَدْت على وجه األر ، املسوح

ما هـذا الروُح اخلبيُث؟ : فال ميّرون هبا على مأٍل من املالئكة إال قالوا، هبا
حّت ، لدنيافالُن بُن فالٍن أبقبح أمسائه اليت كان يسّمى هبا يف ا: فيقولون

اَل ﴿مث قرأ رسول هللا ، فُيستَـْفَتُح له فال يُفتُح له، ينتهي هبا إىل السماء الدنيا
 ﴾تـَُفتمُح ََلُْم أَبـَْواُب السمَماِء َواَل َيْدُخُلوَن اجْلَنمَة َحّتم يَِلَج اجْلََمُل يف َسمِّ اخْلَِياطِ 

يف سّجني يف األرِ  . فيقول هللا عز وجل: اكتبوا كتابَُه  [40]األعراف: 
َا َخرم ِمَن السمَماِء ﴿مث قرأ: ، فُتْطرَُح روُحه َطْرحاً ، السفلى َوَمْن ُيْشرِْك اِبَّللِم َفَكَأَّنم

فتعاُد ، [31]احلج:  ﴾فَـَتْخَطُفُه الطمرْيُ َأْو هَتِْوي ِبِه الرِّيُح يف َمَكاٍن َسِحيٍق *
: َمْن ربَُّك ؟ فيقول: فيقوالِن له، فيجلسانِهِ ، وأيتيه ملكانِ ، روُحه يف جسِدهِ 

، ال أدري، هاه هاه: ما ِديـُْنَك ؟ فيقول: فيقوالن له، ال أدري، هاه هاه
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، هاه هاه ال أدري: ما هـذا الرجُل الذي بُِعَث فيكم ؟ فيقول: فيقوالن له
وافتحوا له اباًب إىل ، فافرشوا له من النار، فينادي مناٍد من السماء َأن كَذب

، حّت ختتَل فيه أضالُعه، ويضيمُق عليه قربُه، فيأتيه ِمْن َحّرها ومَسُومها ،النار
أبشر ابلذي : فيقول، ُمْننِتُ الريحِ ، قبيُح الثيابِ ، وأيتيه رجٌل قبيُح الوجهِ 

َمْن أنَت؟ فوجُهك الوجُه : فيقول، هـذا يومك الذي كنَت توعدُ ، يسوءك
 .([48])«ربِّ ال تُِقِم الساعةَ : فيقول أان عمُلَك اخلبيثُ : فيقول، جييُء ابلشرِّ 

 
 

* * * 
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 املـوت: املبحث الثاين
 

ولـكّنها ال ، فاملوُت كذلك ايٌة أخرى تضاُد احلياة، إّن احلياة ايٌة من اَيت هللا
ُتْم أَْمَواً  َفَأْحَياُكْم مُثم ﴿: قال تعاىل، تقلُّ عنها عجباً  َكْيَف َتْكُفُروَن اِبَّللِم وَُكنـْ

 . [28]البقرة:  ﴾يُتُكْم مُثم حُيِْييُكْم مُثم ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن *ميُِ 
الداّل على عظيم ، تفكُّر يف خلق ِمن َخْلٍق هللا وعجائبه اآليةوالتفكُّر يف هـذه 

 . ([49])وعجيِب أمره، قدرته
ذلك أنم النفوَس تؤثر ، إّن لتذكِر املوِت أثٌر كبرٌي يف إصالح النفوس وهتذيبها

وقد هتفو إىل الذنوب ، وتطمُع يف البقاء املديد يف هـذه احلياة، الدنيا وملّذاهتا
، فإذا كان املوُت دائمًا على ابل العبد، وقد تقّصر يف الطاعات، واملعاصي

وتقومي املعوّج من ، وجيعله يسعى يف إصالح نفسه، فإنّه يصّغر الدنيا يف عينه
فإنمه مل ، املوتِ : ثروا ذكَر هاِذِم اللذماتِ أك» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا ، ([50])أمره

وال ذكره يف َسَعٍة إال ، يذكره يف ضيٍق ِمَن العيِش إاّل َوّسَعُه عليه
 . ([51])«ضيّـَقها

ويذهُب ، ويلنّيُ القلَب القاسي، قال العلماء: تذكر املوِت يردُع عن املعاصي
 ويهّون املصائَب .، الفرَح ابلدنيا
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، وخاّصًة إن كانت قاسيةً ، للقلوِب أنفُع من زَيرة القبور وقال العلماء: ليس
 فعلى أصحاهبا أن يعاجلوها بثالثة أمور :

، والتذكري، ابلوعظ: حبضور جمالس العلم، اإلقالُع عّما هي عليه أحدها:
 فإّن ذلك مما يلنّي القلوب .، وأخبار الصاحلني، والرتغيب، والتخويف
وميّتم ، ومفّرق اجلماعات، من ذكر هاذم اللذاتفيكثر ، ذِْكُر املوتِ  الثاين:

 البنني والبنات .
، ومشاهدة سكراته ونزعاته، فإنم النظر إىل امليتِ ، مشاهدة احملتضرين الثالث:

ويطرُد عن القلوب ، مما يقطع عن النفوِس لّذاهتا، وأتمل صورته بعد مماته
، ويبعُث على العمل، احةواألبداَن من الر ، وميسُح األجفاَن من النوم، مسرّاهتا

 . ([52])ويزيُد يف االجتهاد والتعب
فوجده يف سكرات ، وذُِكَر عن احلسن البصري أنّه دخل على مريٍض يعوده

فرجع إىل أهله بغري اللون الذي خرَج ، فنظر إىل ُكربه وشّدة ما نزل به، املوت
عليُكم ، َي أهاله: فقال، الطعام يرمحكم هللا: فقالوا له، به من عندهم

 .([ 53])فوهللِا رأيُت مصرعاً ال أزاُل أعمُل له حّّت ألقاه، بطعامكم وشرابكم
 . ([54])وَقلم حسده، َمْن أكثر ذكر املوت قّل فرحه: قال أبو الدرداء
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 قال الشاعر :
 مشــــــــيناها ُخطــــــــاً ُكِتَبــــــــْت علينــــــــا

 
 وَمـــْن ُكِتبَـــْت عليـــه ُخطـــاً مشــــاها 

 وأرزاٌق لنـــــــــــــــــــــــــــــــا متفّرقـــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ  
 

ــــــــــــــا أ هــــــــــــــاَفَمــــــــــــــ  ِــــــــــــــِه مّن  ْن مَل أتْت
ــــــــــــــه أبر ٍ   ــــــــــــــْت منيُت ــــــــــــــْن ُكِتَب  َوَم

 
 فلــــــــيَس ميــــــــوُت يف أرٍ  ِســــــــَواَها 

 وقال الشاعر :  
 وإذا ُولِّيــــــــــــــــــــَت قومــــــــــــــــــــاً ليلــــــــــــــــــــةً 

 
 فـــــــاعلْم أبنمـــــــَك بعـــــــَدها َمْســـــــُؤولُ  

 وإذا مَحَْلــــــــَت إىل القبــــــــوِر َجَنــــــــازةً  
 

ــــــــْولُ    فــــــــاْعَلْم أبنمــــــــَك بعــــــــَدَها حَمُْم
 اخر:وقال  

نيا ُتســــاُق إليــــَك َعْفــــواً  َهــــبِ   الــــدُّ
 

 أَلَــــــــْيَس مصــــــــرُي ذاَك إىل انِتَقــــــــالِ  
 َوَمـــــــــــــــا ُدنيـــــــــــــــاَك إالّ ِمثْـــــــــــــــُل يفَْءٍ  

 
 ([55])َأظلمــــــــــــــَك مُثم اذَن ابلــــــــــــــزمَوالِ  

    
 أواًل ـ احلكمة من املوت : 

 وكأسٌ ، وحقيقٌة ال يتخطّاها، ومنزلٌة يَرُِدها، إّن املوَت مرحلٌة ميرُّ هبا اإلنسانُ 
 فمن ِحَكِم املوِت :، ومنهٌل يستقي منه، يتجرمعها

وعظيم حكمته يف ، ـ يف املوت تتجلى كمال قدرة هللا اخلالصة سبحانه 1
مث أوجده طوراً ، تصريف أطوار اخللق: فهو الذي أنشأ هـذا اإلنسان من عدم
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، ويعقل، ويبصر، يسمع، بعد طور، وَخْلقًا بعد َخْلِق، حّت صار بشرًا سوَيً 
يعيُش على أرِ  هللا، ، ويتناسل، ويتزاوج، وخياصم، ويسامل، يتكلمم، ويتحركو 

، وال يشربُ ، فال أيكلُ ، ويناُل من رزق هللا، مث بعد ذلك كلِّه مييُته هللا تعاىل
وال يبصُر، وال يعقُل، وال يتحّرُك، فيزوُل بعَد بقاٍء، وينتفي بعد ، وال يسمعُ 

وقدرته، وابلغ حكمته يف خلق األمور وجوٍد، وكلُّ ذلك بتصريِف هللا 
 .([56])املختلفة، واألحوال املتضاّدة

ُتْم َصاِدِقنَي *﴿قال تعاىل:  ُتْم َغرْيَ َمِديِننِي *تـَْرِجُعوََّنَا ِإْن ُكنـْ  ﴾فَـَلْواَل ِإْن ُكنـْ
تضّمنِت االيتان تقريرًا وتوبيخًا واستدالاًل على أصول  [87ـ  86]الواقعة: 

اخلالق سبحانه، وكماِل قدرته، ونفوِذ مشيئته وربوبّيته،  اإلميان: من وجودِ 
وأّن ، حيث ال يقدرون على التصرف فيه بشيء، وتصّرفِه يف أرواح عباده

وخُيِْلي أبداَّنم منها ، ويرّدها إليهم إذا شاء، يذهُب هبا ذا شاء، أرواَحهم بيِده
 . ([57])وجيمع بينها وبينهم  رة،  رةً 
خلق املوت واحلياة ابتالًء لعباده واختباراً َلم ليعلَم من يطيعه  ـ إن هللا تعاىل 2

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن ﴿: ممن يعصيه: قال سبحانه المِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَـبـْ
 .[ 2]امللك:  ﴾َعَماًل َوُهَو اْلَعزِيزُ 
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بل جعلهم خالئَف ـ مل خيلق هللا البشر يف الدنيا على خلقة قابلة للدوام:  3
فلو أبقاهم لفاتِت املصلحُة واحلكمُة يف ، خيلُف بعُضهم بعضاً ، يف األر 

 . ([58])جعلهم خالئف
ـ يف املوت نعٌم عظيمٌة ال تتأتى للناس إال به: فلوال املوت ملا هنأ َلم  4

ولضاقْت عليهم ، وال وسعتهم األرزاقُ ، وال طاَب يف هـذه األر ، العيش
 واألسواُق والطرقاُت .، دنُ املساكُن وامل

ـ املوت خيّلص املؤمن من نكد هـذه احلياة اليت حشيت ابلغصص: وحّفت  5
، وقرة عني ال تنقطع، إىل نعيم ال ينفد، ابملكاره واالالم الباطنة والظاهرة

مع خرية ، وجنات دائمة، وبساتني مؤنقة، يف ظالل وارفة، وسعادة ال تنتهي
 . ([59])وأطيب األصفياء، الرفقاء

، ما ِمْن مؤمن إال واملوُت خرٌي له: عن أيب الدرداء رضي هللا عنه كان يقول
َوَما ِعْنَد ﴿: وَمْن مل يصّدقين فإن هللا يقول، وما ِمْن كافٍر إال واملوُت خرٌي له

َا َواَل حَيَْسََبم المِذيَن َكَفُروا أَ ﴿ويقول:  [198: آل عمران] ﴾اَّللِم َخرْيٌ ِلألَبـَْراِر * َّنم
َا َُّنِْلي ََلُْم لِيَـْزَداُدوا ِإْْثًا َوََلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي * آل ] ﴾َُّنِْلي ََلُْم َخرْيٌ أِلنـُْفِسِهْم ِإَّنم

 . ([60])[178: عمران
ـ ابملوت تصل النفس إىل اليقني: وتتعّرف على حقيقتها من حيث إَّّنا  6

 . [(61])وإَّّنا خملوقٌة لغاية، خملوقٌة للخالق سبحانه
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 اثنياً ـ ساعة املوت أخطُر حلظٍة يف عمر اإلنسان :
إّن ساعَة املوِت أخطُر ساعٍة يف رحلة اإلنسان الطويلة إىل ما ال هناية 

 لألسباب االتية :
الذي عرفه اإلنسان ، ـ ألَّنا بداية االنتقال من عامل الشهادة احملسوس 1

،  حمسوسًا يف احلياة اجلديدةويصريُ ، إىل عامٍل كان غيبًا يف احلياة األوىل، وألفه
 ليحدث لإلنسان يف عامل الربزخ ألول مرة، اليت تبدأُ ابملوِت اجلسدي

وائتلف أو تنافر ، عوامُل ختتلف كل االختالف عن عوامل الدنيا اليت عايَشها
 معها .

ويسمع منهم الكلمة الفاصلة ، ـ يف ساعة املوت يرى اإلنسان مالئكة هللا 2
وهي الكلمُة اليت تدلُّ على نعيمه األبدي أو ، ن عند هللا تعاىلالنازلة إليه م

وقُِبَل منه أن ، ولو كان ميلُك العامل كلمه يف هـذه الساعة، شقائه األبدي
وقبل منه أن يتصدق به ، أو كان ميلك ملء األر  والسماء ذهباً ، يضحي به

وكان ، عة لفعليف سبيل أن يسمَع كلمَة الرضى والعفو من هللا يف هـذه السا
َوَلْو َأنم لِلمِذيَن ظََلُموا َما يف ﴿: ويف هـذا يقول هللا تعاىل، يف منتهى السعادة

َن  يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه اَلفْـَتَدْوا ِبِه ِمن ُسوِء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَبَدا ََلُم مِّ اأْلَْرِ  مجَِ
 . [47]الزمر:  ﴾اَّللِم َما ملَْ َيُكونُوا حَيَْتِسُبونَ 
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وقضى عمره يف ختزينه ، وسهَر من أجله، ـ كلُّ ما مجعه اإلنسان وكدم فيه 3
وكلم ما شّيده من ، وبساتني فيحاء، وكل ما زرعه من حدائق غناء، وكنزه
كلُّ ،  وكل من حييط به من أهل وخدم وأتباع، وما زخرفه من قصور، دور

، وأيٍس وجزعٍ ، املوت حبسرٍة وفزعٍ  ذلك ينظر إليه اإلنسان حني أتتيه مالئكةُ 
وكنز ، وحمروٌم حرمااًن مطلقًا من كلِّ مامجَع فأوعى، فإنّه مفارٌق للجميع

 .فأبقى
ويوقُن أنم ، إّن شيئًا واحدًا هو الذي يبحُث عنه هـذا اإلنساُن يف حلظِة موته

، تركفإن كان قّدمه فال يضّره ما ، هو ) العمل الصاحل (، فيه عاته وسعادته
تَـَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة *َما َأْغىَن َعينِّ ﴿وإن كان مل يقّدم صاحلًا فهو القائل:  ََيلَيـْ

 . [29ـ  27]احلاقة:  ﴾َمالَِيْه *َهَلَك َعينِّ ُسْلطَانَِيْه *
أو ، ةاآلخر ـ تزداد حسرُة امليت ومصيبته وفجيعته حني يكون منكراً للحياة  4

أو القائم على البدع واخلرافات اليت أبعدته ، مغرور ِبسلكه املضاد لدين هللا
 والطريق السوي املوافق للكتاب والسنة:، عن اإلميان الصحيح

أو كان يتوقعها ، إّن مثل هـذا النوع مل يكن يتوقع حياًة ُأخرى بعد املوت
اعتمادًا على أوهام ، وأّن غريَه على الباطل، ولكّنه لغروره ظنم أنّه على احلق

أو ، أو اتباعًا للضالني واملغضوب عليهم من دوِن نظر أو حبث، وخياالت
وهو يف كلِّ ذلك رافٌض ، واستسالمًا لشياطني اإلنس واجلن، تشبعًا هبواه
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ورأى عكس ما ، ُكِشَفْت له احلقيقةَ ،  فإذا جاءه املوتُ ، لكتاب هللا وحكمته
قائقه كانت ابطاًل ومجيَع ح، وفوجىء أبنم مجيَع مقاييسه كانت مغلوطةً ، َقدمرَ 
 ويف هـؤالء وأمثاَلم يقول تعاىل:، وزيفاً 
ًعا *﴿ ُْم حُيِْسُنوَن ُصنـْ نـَْيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأَّنم  ﴾المِذيَن َضلم َسْعيُـُهْم يف احْلََياِة الدُّ

 ﴾*ا ملَْ َيُكونُوا حَيَْتِسُبونَ َوَبَدا ََلُْم ِمَن اَّللِم مَ ﴿وقال تعاىل:  [104ـ  103]الكهف: 
 .([ 62])[47]الزمر: 

ـ إن ساعة املوت فاصلة بني عمر مهما طال يف عصران فلن يزيَد عن مئة  5
ومخسنَي ، الِف السنني يف القربوهو يعترب صفرًا إذا قيس ِب، ومخسني سنة

أو يف شقاٍء ال ، مث إىل ما ال َّناية يف نعيم ال يوصف، ألَف سنٍة يف املوقف
ُد املصرُي ابلنسبة للمستقبل ففي هـذا العمر القص، يتصور ري جدًا حيدم

بل يف سننَي ، وليس يف عمر الدنيا كلِّه حيدد مصري املستقبل، الالَّنائي
يتوُب ، وقد تكون ساعًة واحدًة أو أقلم ، وقد تكوُن أَيماً ، معدودٍة منه
فينال ، ويتخّلص من مظامله، ويضرَُع إىل ربه، ويندُم على ذنوبه، اإلنسان فيها

فيا َلا من سعادة يف متناول ، ويطمئن على مستقبله، هللا عند موته رضاء
وصدق هللا ، ومن مستقبل ال َّنائي حيّدُد اإلنسان مصريَه يف دقائق، اجلميع
َسَيذمكمُر َمْن خَيَْشى *َويـََتَجنـمبُـَها اأَلْشَقى *المِذي َيْصَلى النماَر اْلُكرْبَى ﴿: القائل
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لذلك كّله ولغريه كانت  [13ـ  10]األعلى:  ﴾ا َواَل حَيَْيا **مُثم اَل مَيُوُت ِفيهَ 
 . ([63])ساعُة املوت أخطَر ساعٍة يف رحلة اإلنسان

 
 اثلثاً ـ حسن اخلامتة أسباهبا وعالماهتا:

 أ ـ أسباُب ُحسن اخلامتة:
 هناك أسباٌب ُيْسَتدلُّ به على حسن اخلاَتة منها :

 ـ إقامة التوحيد هلل جّل وعال: 1
، ويف قربه، وعند موته، ّن إقامة التوحيد يف قلِب املسلم جيين ْثاره يف حياتهإ

قال رسول هللا ، ويكون سببًا يف دخول جنات ربه ورضوانه، ويوم حشره
اّل هللا يبتغي بذلك َوْجَه فإّن هللا حرمم على الناِر َمْن قاَل ال إلَه إ» : )ملسو هيلع هللا ىلص(

 . ([64])«هللا
 ـ االستقامة: 2

ِإنم ﴿قال تعاىل: ، وسبٌب عظيم يف ُحسن اخلاَتة، أعظُم كرامةٍ  االستقامةُ 
]األحقاف:  ﴾*َلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ المِذيَن َقاُلوا َربُـَّنا اَّللمُ مُثم اْستَـَقاُموا َفاَل َخْوٌف عَ 

13 ]. 
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قال الصّدُيق ملا سئل عنها: ، اخذٌة ِبجامع الدين، واالستقامة كلمٌة جامعةٌ 
وقال عمر ، فأراَد هبا االستقامَة على حمِض التوحيد« ال تشرَك ابهلِل شيئاً  أنْ »

وال تروَغ َرَوغاِن ، بن اخلطاب: االستقامُة أن تستقيَم على األمِر والنهي
 .([ 65])الثعالب
 ـ التقوى: 3

وُتنم ِإالم َوأَنـُْتْم ََيأَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا اتـمُقوا اَّللمَ َحقم تـَُقاتِِه َواَل َتَُ ﴿قال تعاىل: 
وأن يذكر فال ، وَحقم تقاته أن يطاُع فال يُعصى [102: آل عمران] ﴾ُمْسِلُموَن *

 .([ 66])وأن َيْشُكَر فال ُيكفر، يُنسى
، وأصل التقوى: أن جيعل العبُد بينه وبني َمْن خيافه وحيَذَره وقايًة تقيه منه

خيشاه من ربِّه من غضبه وسخطه فتقوى العبِد لربه أن جيعَل بينه وبني ما 
 . ([67])واجتناب معصيته، وهو فعل طاعته، وعقابه وقايًة تقيه من ذلك

َوَمْن يـَتمِق اَّللمَ جَيَْعْل ﴿كما قال تعاىل: ،  فالتقوى سبٌب للخروج من كلِّ ضيق
أّن العبَد وال شك  [3ـ  2]الطالق:  ﴾َلُه خَمَْرًجا * َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسبُ 

 فتكوُن التقوى سبباً لنجاته .، عند السكراِت يكوُن يف ضيق وشدة
َوَمْن يـَتمِق اَّللمَ ﴿قال تعاىل: ، والتقوى سبٌب لتيسري السكرات على العبد املؤمن

 . [4]الطالق:  ﴾جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسًرا *
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ِمْنُكْم ِإالم َوارُِدَها َكاَن  َوِإنْ ﴿قال تعاىل: ، والتقوى سبٌب للنجاة من املهالك
ي المِذيَن اتـمُقْوا َوَنَذُر الظماِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا *  ﴾َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا *مُثم نـَُنجِّ

 . [72ـ  71]مرمي: 
تِْلَك اجْلَنمُة الميِت نُوِرُث ِمْن ِعَباِداَن َمْن  ﴿قال تعاىل: ، وهي سبٌب لدخول اجلنة

 . [63]مرمي:  ﴾َتِقيًّا * َكانَ 
 ـ الصدق: 4
 ﴾* وَُكونُوا َمَع الصماِدِقنيَ ََيأَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا اتـمُقوا اَّللمَ ﴿قال تعاىل:  

ما يزاُل الرجُل َيْصُدُق ويتحرمى : »)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا [ 119 ]التوبة:
 . ([68])«حّّت يكتَب عند هللِا صّديقاً ، الصدقَ 

َمْن مل يكن معه الصدُق ، وعموُد فسطاِط اليقني، بناِء الدين الصدُق أساسُ 
ومْن كان معه الصدق أوصله إىل حضرة ذي ، فهو من املنقطعني اَلالكني

 . ([69])وكان سبباً يف ُحسن خاَتته وطيب املال، اجلالل
 ـ التوبة: 5

يًعا أَيُـَّها اْلُمؤْ ﴿قال تعاىل:   ﴾*َلَعلمُكْم تـُْفِلُحونَ  ِمُنونَ َوُتوبُوا ِإىَل اَّللِم مجَِ
 .[ 31 ]النور:
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ََيأَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإىَل اَّللِم تـَْوبًَة َنُصوًحا َعَسى َربُُّكْم َأْن ﴿وقال تعاىل: 
ي ُيَكفَِّر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنماٍت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر يـَْوَم اَل خُيْزِ 

ُ النميبم َوالمِذيَن آَمُنوا َمَعهُ   . [8]التحرمي:  ﴾اَّللم
 .([70])«إّن هللا عّز وجّل يـَْقَبُل توبَة العبِد ما مل يـَُغْرِغرْ : »)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
إّن هللا عز وجل يبسُط يَده ابلليل ليتوَب مسيُء : »)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

مسيُء الليِل حّت تطلَع الشمُس ِمْن ليتوَب ، ويبسُط يَدُه ابلنهارِ ، النهار
 . ([71])«مغرهبا

 وأما عن شروط التوبة فهي ستة:
 . الشرط األول: اإلقالع عن الذنوب 
 . الشرط الثاين: الندم على فعل تلك الذنوب 
 . ًالشرط الثالث: العزُم على أْن ال يعوَد إليها أبدا 
 . الشرط الرابع: اإلخالُص يف التوبِة 
  :َمْن كاَن ألخيه عنَده : »)ملسو هيلع هللا ىلص(لقوله ، التحلَُّل ِمَن املظاملِ الشرط اخلامس

مظلمٌة ِمْن ماٍل أو ِعْرٍ  فليتحّلْلُه اليوَم قَـْبَل أاّل يكوَن ديناٌر وال درهٌم إال 
 .([ 72])«احلسناُت والسيئاتُ 
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 قال رسول ، الشرط السادس: أن تقع التوبة قبل الدخول يف سياق املوت
 . ([73])«قبُل توبُة العبِد ما مل يـَُغْرِغرْ إّن هللا ي: »)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا 
 ـ الدعاء: 6

وهم متمسكون ، كان من دعاء الصاحلني أن يتوفّاهم هللا حني انقضاء اجاَلم
، مصاحبون لألبرار، مفارقون َلا، وجمانبون للمعاصي، مالزمون َلا، ابلطاعات

يقول ويف ذلك ، حائدون عن صحبتهم، جمافون للفجار، معدودون يف زمرهتم
ْعَنا ُمَناِدًَي يـَُناِدي ِلإِلميَاِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم ﴿عنهم املوىل عز وجل:  َربـمَنا ِإنـمَنا مسَِ

 ﴾َفآَمنما َربـمَنا َفاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنما َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـمَنا َمَع األَبـَْراِر *
 .[ 193 :عمران آل]

حني دعا ربه عند انقضاء أجله ؛  رضي هللا عنهيوسف لقد كان ذلك مطلب 
َربِّ ﴿قال تعاىل: ، ([74])ويثّبته عليه، وذهاب عمره ؛ أن مييته على اإلسالم

َتيِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعلمْمَتيِن ِمْن أَتِْويِل اأَلَحاِديِث َفاِطَر السمَماَواِت َواأَلْرِ   َقْد آتـَيـْ
نـْيَ   ﴾تـََوفميِن ُمْسِلًما َوَأحلِْْقيِن اِبلصماحِلِنَي * ةاآلخر ا وَ أَْنَت َولِيِّي يف الدُّ

 .[ 101 ]يوسف:
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 ـ قصر األمل والتفّكر يف حقارِة الدنيا: 7
َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ﴿قال تعاىل:  نـَْيا َلِعٌب َوََلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ َا احْلََياُة الدُّ اْعَلُموا أَّنم
أَلْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفماَر نـََباتُُه مُثم َيِهيُج َفرَتَاُه ُمْصَفرًّا مُثم يف اأَلْمَواِل َوا

َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اَّللِم َوِرْضَواٌن َوَما احْلََياُة  ةاآلخر َيُكوُن ُحطَاًما َويف 
نـَْيا ِإالم َمَتاُع اْلُغُروِر * الدُّنيا ملعونٌة : »)ملسو هيلع هللا ىلص(ل رسول هللا وقا [20 ]احلديد: ﴾الدُّ

 . ([75])«أو عاملاً أو متعلماً ، وما وااله، ؛ ملعوٌن ما فيها ؛ إال ذكر هللا
وأنّه سينسى  ، فاملؤمن يعلم يقينًا أّن الدنيا ال تساوي عند هللا جناَح بعوضة

فهو لذلك ال يتعّلق قلبه ، كلم شقاٍء بغمسة واحدة يف جنة الرمحـن جّل وعال
بل ميسي وُيصبُح وهو مشغول ابلعمل َلـذا ، ي شيء من حطام الدنياأب

فهو يعلُم يقينًا أنّه ال راحَة إال يف ، وال يرى أمام عينيه إاّل اجلنة والنار، الدين
 .([ 76])جّنِة العزيز الغفار

 
  ـ اإلكثار من ذكر املوت: 8

صَب العني . نُ  ةاآلخر وجيعل ، وحيّقر الشهوات، ذكُر املوت ينّغص اللذات
ومشاهدُة احملتضرين ؛ والنظر إىل سكراهتم ونزعاهتم ؛ ومعاجلتهم يف طلوع 
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وتذرف ، وبتغسيل املوتى يرق القلب، الروح ؛ وِشّدة كرهبم ؛ أعظُم عربة
ل ابلتوبة، العينان  .([77])فتكون سبباً حُلْسِن اخلاَتة، ورؤيُة القبور وسكوَّنا تعجِّ

،  عنه إذا وقَف على قرٍب بكى حّّت يبلم حليتهوكان عثمان بن عفان رضي هللا
إّن رسوَل : تذكر اجلنة والنار فال تبكي وتبكي من هـذا؟ فقال: فقيل له

فما بعَده ، فإْن عا منه، ةاآلخر إنم الَقرَب أّوُل منزٍل من منازِل » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(هللاِ 
 . ([78])«فما بعده أشدُّ منه ، وإْن مل ينُج منه، أيسُر منه

 . ([79])«ما رأيُت منظراً قطُّ إال القرُب أفظَع منه : »)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا و 
ويّتعظ هبا ، ةاآلخر ويرغب يف ، فيزهد يف الدنيا، وزَيرُة القبور تذّكر ابملوت

، بعباراٍت مؤثرة كيف تتحقق للزائِر العربُة والعظةُ  6وقد بنّي القرطيب ، ويعترب
بعد أن قاد ، انقطع عن األهل واألحبابو ، يعترب ِبن صار حتت الرتاب: فقال

، ومجَع األموال والذخائر، وانفَس األصحاب والعشائر، اجليوش والعساكر
فليتأمل الزائُر حاَل من ، وهوٍل مل يرتقبه، فجاءه املوُت يف وقٍت مل حيتسبه

كيف ،  ومجعوا األموال، الذين بلغوا االمال، ودرَج من أقرانه، مضى من إخوانه
وافرتقت ، وحما الرتاُب حماسَن وجوههم، ومل تغن عنهم أمواَلم، اَلمانقطعت ام

واقتسم ، ومشل ُذلُّ اليتِم أوالدهم، وترّملت بعدهم نساؤهم، يف القبوِر أجزاؤهم
غريُهم طريفهم وتالدهم .. وعند هـذا التذكر واالعتبار يزوُل عنه مجيع األغيار 
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ويقبل على طاعة ، هُد يف دنياهفيز ، ويةاآلخر ويقبل على األعمال ، الدنيوية
 . ([80])وختشع جوارحه، ويلنُي قلبه، مواله

 
 ـ غلبة الرجاء وحسن الظن ابهلل: 9
ٍت َوُهَو السمِميُع َمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء اَّللِم َفِإنم َأَجَل اَّللِم آلَ ﴿قال تعاىل:  

َلَقْد َكاَن َلُكْم ﴿ىل: قال تعا، ومدح أهله وأثىن عليهم[ 5]العنكبوت:  ﴾*اْلَعِليمُ 
 ﴾َوذََكَر اَّللمَ َكِثريًا * اآلخريف َرُسوِل اَّللِم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللمَ َواْليَـْوَم 

 .[ 21]األحزاب: 
وإن ، ومّت طريانه، إذا استوَي استوى الطائر، واخلوف والرجاء كجناحي طائر

وإن ذهب أحُدمها أو كالمها صاَر ، صُ وقع يف الطائر النق، نقص أحُدمها
 . ([81])الطائُر ُعرضًة للهالك

ُقِل اْدُعوا المِذيَن َزَعْمُتْم ﴿فقال عّز شأنه: ، ولذا مجع هللا بينهما يف غري موضع
 .[ 57ـ  56]اإلسراء:  ﴾ِمنْ 

َويـَْرُجو  ةاآلخر  أَممْن ُهَو َقاِنٌت آاَنَء اللمْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما حَيَْذرُ ﴿وقال سبحانه: 
َا يـََتذَكمُر أُوُلو  َرمْحََة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي المِذيَن يـَْعَلُموَن َوالمِذيَن اَل يـَْعَلُموَن ِإَّنم

 . [9]الزمر:  ﴾األَْلَباِب *
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وال جيتمُع اخلوُف والرجاء يف قلب العبِد عند سكرات املوت ومفارقة احلياة 
، وامنه مما خيافه من العقوبة، ([82])من الرمحة واملغفرةإال أعطاه هللا ما يرجوه 

وأن هللا تعاىل ، ولـكن ينبغي أن يغلَب عنَد املوت جانُب الرجاء على اخلوف
ذلك ُحْسُن الظن الذي عناه و ، ويتجاوز عن سيئاته، ويعفو عنه، يرمحه
مسعُت رسول : يف حديث جابر بن عبد هللا األنصاري حني قال )ملسو هيلع هللا ىلص(النيب
ال ميوَتنم أحدُكم إاّل وهو حُيِْسُن الظنم » : قبل موته بثالثة أَيم يقول )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا

وتبّدد األمل يف بقاٍء ، . وذلك عند انقطاع العمل ([83])«ابهلِل عز وجل 
، ورجاء كرمه، وعظيم فضله، ومل يتبقم له إال التعلق بعفو هللا ورمحته، وحياةٍ 

 . ([84])إليه من االنتقام والعفو أحبُّ ، ورمحة هللا تسبق غضبه
 
  ـ البعد عن أسباب سوء اخلامتة: 10

، والبعد عن أسباهبا، فإّن من أسباِب ُحسن اخلاَتِة اخلوُف من سوء اخلاَتة
، وخمالفة الباطن للظاهر، النفاق، واالنغماس يف البدع، فساد املعتقد، وهي

وإلف ، بغري هللاوتعلق القلب ، وحب الدنيا، وطول األمل، والتسويف ابلتوبة
ومصاحبة أهل ، واليأس من رمحة هللا، واالنتحار، واإلصرار عليها، املعاصي
 . ([85])وعدم االستقامة على الطاعة، الفساد
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 ب ـ عالمات حسن اخلامتة:
: منها، كثريةٌ   )ملسو هيلع هللا ىلص(عالمات حسن اخلاَتة اليت جاءت يف أحاديث رسول هللا 

، املوُت يوُم اجلمعة، ملوُت برشِح اجلبنيا، من كان اخُر كالمه ال إلـه إال هللا
املوُت بداِء ، املوُت ابلطاعونِ ، املوُت غازًَي يف سبيل هللا، القتُل يف سبيل هللا

املوُت يف سبيل الدفاع عن املال والدين ، املوُت ابَلدمِ ، املوُت ابلغرقِ ، البطن
، سبيل هللا املوُت مرابطًا يف، موُت املرأة يف نفاسها بسبب ولدها، والنفس

 . ([86])املوُت على عمٍل صاحل
 

 رابعاً ـ سوء اخلامتة وعالماهتا:
 أ ـ أسباب سوء اخلامتة:
 نذكر منها على سبيل اإلمجال :، أسباب سوء اخلامتة كثرية

وعدم االستقامة على ، وتسويف التوبة، والتعبد ابلبدع، الشك واجلحود
، وخمالفة الباطن الظاهر، شراروصحبة األ، وحب الدنيا، وطول األمل، الطاعة

، واإلصرار على الذنوب واملعاصي، وسوء الظن ابهلل، وتعلق القلب بغري هللا
 . ([87])والظلم، وعدم ذكر املوت، ةاآلخر ونسيان 
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 ب ـ عالمات سوء اخلامتة:
األمن من مكر هللا عز : حتّدث العلماُء عن عالمات سوء اخلاَتة وذكروا منها

والغفلة عن ذكر هللا عز ، ا هم هللا ميثاقًا أن ال يعّذبه كأّن بعضهم،  وجل
 .([ 88])وغري ذلك من العالمات، وحب السمعة، والرَيء، والنفاق، وجل

 
 خامسًا: قبض أرواح العباد:

َوَقاُلوا أَِإَذا َضَلْلَنا يف اأَلْرِ  أَِإانم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل ُهْم بِِلَقاِء ﴿قال تعاىل: 
ْم َكاِفُروَن *ُقْل يـََتوفماُكْم َمَلُك اْلَمْوِت المِذي وُكَِّل ِبُكْم مُثم ِإىَل َربُِّكْم َرهبِِّ 

 . [11ـ  10]السجدة:  ﴾تـُْرَجُعوَن*
َوُهَو اْلَقاِهُر فَـْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحّتم ِإَذا َجاَء ﴿وقال تعاىل: 

ْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم اَل يـَُفّرِطُوَن *مُثم ُردُّوا ِإىَل اَّللِم َمْواَلُهُم احلَْقِّ َأاَل َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفـم 
ْكُم َوُهَو َأْسرَُع احْلَاِسِبنَي *  . [62ـ  61]األنعام:  ﴾َلُه احلُْ

إّن املالئكة الذين هم أعواُن ملك : السابقة اآلَيتوقال العلماء للجمع بني 
وملُك املوِت ـ الذي هو رئيُسهم ـ يقِبُضها إذا بلغِت ، احَ املوت ينزعون األرو 

وهناك رأٌي اخر وهو أّن أعواَن ملك املوت يقومون بقبض األرواِح ، احللقوم
 . ([89])أبمِر ملِك املوتِ 
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 سادساً ـ املوت مكتوب على اخلالئق وال ينجو منه هارب:

فال يتقّدمون عنها وال ، ينتهونوقّدر َلم اجااًل إليها ، إّن هللا تعاىل خلَق عباده
َنُكُم اْلَمْوَت َوَما حَنْنُ ﴿: كما قال سبحانه،  يتأخرون ْراَن بـَيـْ  ﴾*ِبَْسُبوِقنيَ  حَنُْن َقدم
،  وكتب أجل كل منهم يف كتاب عنده ال يُزاد فيه وال ينقص منه[ 60]الواقعة: 

آل ] ﴾ْذِن اَّللِم ِكَتااًب ُمَؤجمالً َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن ََتُوَت ِإالم بِِ ﴿كما قال تعاىل: 
 . [145: عمران

ولو كان امليُت رسواًل ، وجعله حتماً الزماً ال بّد لكّل نفٍس من تتجرِع غصصه
 حيث قال تعاىل:، أو نبياً أو ولياً 

نـَْيا ِإالم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النماِر َوأُْدِخَل اجْلَنمَة فَـَقْد َفاَز َوَما احلَْ ﴿ َياُة الدُّ
َنا ﴿وقال:  [185: آل عمران] ﴾َمَتاُع اْلُغُروِر * ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت مُثم ِإلَيـْ

ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ﴿إذ ال ابقي إال هو سبحانه:  [57]العنكبوت:  ﴾تـُْرَجُعوَن *
 . [88]القصص:  ﴾ِإالم َوْجَههُ 

ِإانم حَنُْن نَِرُث اأَلْرَ  ﴿وانقضاء اجاَلم: ، فنائهمالوارُث جلميع خلقه بعد  وهو
َنا يـُْرَجُعوَن * َها َوِإلَيـْ  .[ 40]مرمي:  ﴾َوَمْن َعَليـْ

وليس يف ، وهو احمليي واملميت الذي بيده اإلحياء واإلماتة ال بيِد العباد
وا َكالمِذيَن ََيأَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا اَل َتُكونُ ﴿كما قال عز وجل: ،  ملكهم ومقدرهتم
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َكَفُروا َوَقاُلوا إِلْخَواَِّنِْم ِإَذا َضَربُوا يف اأَلْرِ  َأْو َكانُوا ُغّزًى َلْو َكانُوا ِعْنَداَن َما 
َماُتوا َوَما قُِتُلوا لَِيْجَعَل اَّللمُ َذِلَك َحْسَرًة يف قـُُلوهِبِْم َواَّللمُ حُيِْيي َومُيِيُت َواَّللمُ ِبَا 

 . [156: آل عمران] ﴾ِصرٌي *تـَْعَمُلوَن بَ 
ولذا ، والعبُد ال ميكنه أن يدفَع غائلة املوت عن نفِسه مهما بلغ حرُصه عليها

بزعمهم أنم القعود عنه ينجي ، عاَب هللا على أهل النفاق تثبيَطهم عن اجلهاد
َلْو  المِذيَن َقاُلوا إِلْخَواَِّنِْم َوقَـَعُدوا﴿: فقال سبحانه يف شأَّنم، ([90])من املوت

ُتْم َصاِدِقنَي *  ﴾َأطَاُعواَن َما قُِتُلوا ُقْل َفاْدَرأُوا َعْن أَنـُْفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْن ُكنـْ
 . [168: عمران آل]

ولو ، وال يدفع عنه َحَذرٌ ، وال يغين عنه َجزَعٌ ، فاملوُت ال ينجي منه هربٌ 
ن منه ابلقصور املنيعة َنَما َتُكونُوا أَيْـ ﴿: قال تعاىل، واملساكن الرفيعة، حُتصِّ

ُتْم يف بـُُروٍج ُمَشيمَدةٍ   . [78]النساء:  ﴾يُْدرِْككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنـْ
وقد أابن هللا ذلك لليهود مع  ، وال يسلم منه هارب، وال ينجو منه فار

ُقْل ِإنم اْلَمْوَت المِذي َتِفرُّوَن ِمْنُه َفِإنمُه ﴿: يف قوله، وخوفهم منه، كراهيتهم له
ُتْم تـَْعَمُلوَن *مُ   ﴾اَلِقيُكْم مُثم تـَُردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشمَهاَدِة فَـيُـنَـبُِّئُكْم ِبَا ُكنـْ

 . [8]اجلمعة: 
ُر يف اجاَلم، وأنذر املنافقني أبّن فرارهم منه ال يزيُد يف أعمارهم بل ، وال يؤخِّ

: كما قال سبحانه،  ([91])وأجل مكتوب، بقاؤهم يف الدنيا إىل قدر مقدور
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َفَعُكُم اْلِفَراُر ِإْن فَـَرْرمُتْ ِمَن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َوِإًذا الَ ﴿  َُتَتـمُعوَن ِإالم ُقْل َلْن يـَنـْ
 . [16]األحزاب:  ﴾*َقِليالً 

 ولو فعل لكان أوىل الناس بذلك، ومل يطّمِع هللا بشراً يف اخللود يف األر 
ُْم َميُِّتوَن *مُثم ِإنمُكْم يـَْوَم ﴿ىل: قال تعا، ([92]))ملسو هيلع هللا ىلص(رسوُل هللا  ِإنمَك َميٌِّت َوِإَّنم

 . [31ـ  30]الزمر:  ﴾اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُِّكْم خَتَْتِصُموَن *
 

 حمدودة : اآلجالسابعاً ـ 
فإذا جاء ، ووقتًا حمدوداً ، إن هللا تعاىل جعل لكلِّ أحٍد من اخللق أجاًل معيناً 

ال األمم ، ال يتقّدم عنه برهًة من الزمن وال يتأخر، وحل وقت زواله، أجله
َوِلُكلِّ أُممٍة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل ﴿قال تعاىل: ، جمتمعة وال أفرادها

َوَما ﴿وقال سبحانه: [ 34اآلعراف:[ ﴾َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْستَـْقِدُموَن *
َأَجَلَها َوَما ا ِكَتاٌب َمْعُلوٌم *َما َتْسَبُق ِمْن أُممٍة َأْهَلْكَنا ِمْن قَـْريٍَة ِإالم َوَلََ 

 . [5ـ  4]احلجر:  ﴾*َيْسَتْأِخُرونَ 
َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن ََتُوَت ِإالم ﴿وأّما عن األفراد فقد قال: ، فهـذا عن األمم

إىل وقت ، ّيدأي أبجٍل حمدوٍد مق [145: آل عمران] ﴾بِِْذِن اَّللِم ِكَتااًب ُمَؤجمالً 
فاالجاُل حمدودٌة أبزمنة وأمكنة ال ، وقدر حمكم، معلوٍم بقضاء من هللا مربوم

 .([ 93])ولو سلك كلم سبيل، وال يتعداها، يتّخطاها املرءُ 
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ولو أّن العباَد استحقوا اَلالك والفناء بسبب ظلمهم ما ابدرهم هللا بذلك حّت 
َوَلْو يـَُؤاِخُذ ﴿لك يقول سبحانه: ويف ذ، يبلغوا منتهى أعمارهم وغاية اجاَلم

ُرُهْم ِإىَل َأَجٍل ُمَسّمًى َفِإَذا  َها ِمْن َدآبمٍة َوَلِكْن يـَُؤخِّ ُ النماَس ِبظُْلِمِهْم َما تـََرَك َعَليـْ اَّللم
 . [61]النحل:  ﴾َجاَء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْستَـْقِدُموَن *

يـَُؤاِخُذ اَّللمُ النماَس ِبَا َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدآبمٍة  َوَلوْ ﴿ويقول تعاىل: 
ُرُهْم ِإىَل َأَجٍل ُمَسّمًى َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َفِإنم اَّللمَ   ﴾* َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصريًاَوَلِكْن يـَُؤخِّ

 . [45]فاطر: 
الذي ، ّن ذلك من علم الغيبواملرُء ال يدري مّت حيلُّ به ذلك األجُل ؟ أل

ِإنم اَّللمَ ِعْنَدُه ِعْلُم السماَعِة َويـُنَـّزُِل اْلَغْيَث ﴿قال تعاىل: ، طواه هللا عن خلقه
َويـَْعَلُم َما يف اأَلْرَحاِم َوَما َتْدرِي نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدرِي نـَْفٌس أبَِيِّ 

 . [34]لقمان:  ﴾يٌم َخِبرٌي *أَْرٍ  ََتُوُت ِإنم اَّللمَ َعلِ 
 

أّن هـذه اخلمُس هي مفاتيح الغيب اليت أخفاها عن  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد بنّيَ النيبُّ 
ويف أي بقعٍة يكوُن ، فاإلنسان ال يعلم مّت ينقضي أجُله، ([94])عباده

أيف بٍر أم يف حبٍر ؟ ويف سهٍل أم َحَزٍن ؟ وقريٌب ذلك أم بعيٌد ؟ كما ، مضجعه
ملَْ يـَْنظُُروا يف َمَلُكوِت السمَماَواِت َواأَلْرِ  َوَما َخَلَق اَّللمُ ِمْن َأوَ ﴿: قال سبحانه
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 ﴾َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقِد اْقرَتََب َأَجُلُهْم فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنوَن *
 .[ 185]األعراف: 

العمر يف مالزمِة وذلك ابستنفاد ، إىل املبادرة ابلطاعة )ملسو هيلع هللا ىلص(ولقد دعا الرسول 
وجماهدة النفس قبل وقوع ، وبذل الصحة قبل حلول العلل، التقوى
أخَذ رسوُل هللِا : عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال، ([95])األجل
» : وفيه« ُكْن يف الدُّنيا كأنمَك غريٌب أو عاِبُر سبيٍل » : ِبنكيب فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(

وكان ابن عمر ، ([96])«ْن َحَياِتَك ملوِتك َومِ ، ُخْذ ِمْن ِصحمِتَك ِلَمَرِضكَ 
َتِظِر الصباحُ » : يقول َتِظِر وإذ، إذا أمسيَت فال تـَنـْ ا أصبحَت فال تـَنـْ
. واملعىن  ([98])«وُعدم نفَسك يف أهِل القبوِر » : ويف رواية، ([97])«املساءَ 

 .([ 99])فإّنَك إن قّصرَت انقطعَت وهلكتَ ، استمر سائراً وال تفرت
 

 * ** 
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 حيـاة البـرزخ: املبحث الثالث
 

قال تعاىل: ، من وقِت املوت إىل البعثِ  ةاآلخر اسُم ما بنَي الدُّنيا و : الربزخ
َعُثوَن *﴿  . [100]املؤمنون:  ﴾َوِمْن َورَاِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ

 وهي حياٌة ختاِلُف احلياة املعهودة، وجاءت النصوُص بثبات احلياة يف الربزخ
وداَر ، وداَر الربزخ، فاهلل سبحانه جعل الدُّوَر ثال ً: داَر الدنيا، يف الدنيا

ورّكَب هـذا اإلنساَن من بدن ، وجعل لكّل داٍر أحكامًا ختتصُّ هبا، القرار
وجعل أحكام دار الدنيا على األبدان واألرواح تبعًا َلا... وجعل ، ونفس

عًا َلا... فإذا كان يوُم حشِر األجساد، أحكام الربزِخ على األرواِح واألبداِن تب
وقيام الناس من قبورهم صار احلكم والنعيُم والعذاُب على األرواح واألجساد 

 .([100])ظاهراً أبدَيً أصالً 
وهو ، اسٌم لعذاب الربزخ ونعيِمه، ومما ينبغي أن يُعلم أنم عذاَب القرب ونعيمه

َحّتم ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ﴿قال تعاىل: ، ([101])ةاآلخر ما بني الدنيا و 
َا َكِلَمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن  َربِّ اْرِجُعوِن *َلَعلِّي َأْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما تـَرَْكُت َكالم ِإَّنم

َعُثوَن *  .[ 100ـ  99]املؤمنون:  ﴾َوَراِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
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 الُة على عذاب القرب:ية الدّ القرآن اآلايتأواًل ـ 
َوَمْن َأْظَلُم مممِن اْفرَتَى َعَلى اَّللِّ َكِذاًب َأْو َقاَل أُْوِحَي ِإَِلم َومَلْ ﴿ ـ قال تعاىل: 1

يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء َوَمن َقاَل َسأُنزُِل ِمْثَل َما أَنَزَل اَّلّلُ َوَلْو تـََرى ِإِذ الظماِلُموَن يف 
َمآلِئَكُة اَبِسطُوْا أَْيِديِهْم َأْخرُِجوْا أَنُفَسُكُم اْليَـْوَم ُُتَْزْوَن َعَذاَب َغَمَراِت اْلَمْوِت َوالْ 

  ﴾اَْلُوِن ِبَا ُكنُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى اَّللِّ َغرْيَ احلَْقِّ وَُكنُتْم َعْن آََيتِِه َتْسَتْكربُونَ 
تبنّيُ  احملتضِر  اآليةف ﴾اْليَـْوَم ُُتَْزْوَن َعَذاَب اَْلُونِ ﴿ ففي قوله: [93 ]األنعام:
، يعين يوَم موته، وختربه أنّه سوف يعذمُب اليومَ ، وأنّه أتتيه املالئكةُ ، الكافر

دليٌل واضٌح على  اآليةففي ، وهـذا يدلُّ أنم العذاَب يكون قبَل يوم القيامة
 ولو أتّخر عنهم العذاُب إىل انقضاء الدنيا ملا صحم أن يقال َلم:، عذاب القرب

َوممَْن َحْوَلُكْم ِمَن اأَلْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا ﴿قال تعاىل:  ـ 2
َعَلى النَِّفاِق اَل تـَْعَلُمُهْم حَنُْن نـَْعَلُمُهْم َسنُـَعذِّهُبُْم َمرمَتنْيِ مُثم يـَُردُّوَن ِإىَل َعَذاٍب 

: املّرُة اأُلوىل يف الدنيا ﴾ذِّهُبُْم َمرمَتنْيِ َسنُـعَ ﴿قوله تعاىل:  [101]التوبة:  ﴾َعِظيٍم *
، وأّما املرُة الثانيُة ففي القربِ ، من املصائِب يف النفس أو املاِل أو الولِد أو غري 

 .﴾مث يردون إىل عذاب عظيم﴿: فذكره بقوله ةاآلخر وأّما عذاُب 
ِِبِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب  فَـَوَقاُه اَّللمُ َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاقَ ﴿ـ قال تعاىل:  3

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويـَْوَم تـَُقوُم السماَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدم  *النماُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
وهـذا النصُّ من النصوص الصرحيِة يف عذاب  [46ـ  45]غافر:  ﴾اْلَعَذاِب *
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وأّما ، ِل فرعون إَّّنا كاَن بعَد موهتمفإنم هـذا العذاَب الذي حصل ال، القرب
 .﴾*َأَشدم اْلَعَذابِ  أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْونَ ﴿فهو املذكوُر بعَده بقوله:  ةاآلخر عذاُب 

َولَُنِذيَقنـمُهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأَلْدََن ُدوَن اْلَعَذاِب اأَلْكرَبِ َلَعلمُهْم ﴿ـ قال تعاىل:  4
وقد احتجم مجاعٌة منهم عبد هللا بن عباس هبـذه [ 21]السجدة:  ﴾يـَْرِجُعوَن *

، فإنّه سبحانه أخرَب أنم له فيهم عذابني: أدَن وأكرب، على عذاِب القربِ  اآلية
، وَلذا قال: يعين به عذاب ([102])فأخرَب أنّه يذيُقهم هبا بعد عذاَب الدنيا

 .القرب
ًئا َواَل ُهْم يـُْنَصرُ ﴿ ـ قال تعاىل: 5 وَن * َوِإنم لِلمِذيَن ظََلُموا َعَذااًب َكْيُدُهْم َشيـْ

عن قتادَة أنم ابَن [ 47ـ  45]الطور:  ﴾ُدوَن َذِلَك َوَلِكنم َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن *
 .إّنكم لتجدون عذاَب القرِب يف كتاب هللا: عباٍس كان يقول

فيها [ 2ـ  1]التكاثر:  ﴾اِبَر *أََْلَاُكُم التمَكاثـُُر *َحّتم ُزْرمُتُ اْلَمقَ ﴿ـ قال تعاىل:  6
 . ([103])احلديُث عن عذاِب القربِ 

ُدوا ََلُْم ِمْن ُدوِن اَّللِم ﴿ـ قال تعاىل:  7 ممما َخِطيَئاهِتِْم أُْغرُِقوا َفُأْدِخُلوا اَنرًا فَـَلْم جيَِ
وهـذا يدلُّ على عذاب ، بعد  ﴾َفُأْدِخُلوا اَنرًا﴿قوله:  [25]نوح:  ﴾أَْنَصارًا *

 . ([104])قربال
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 اثنياً ـ فتنة القرب وسؤال امللكني:
 القرآنوممّا ُيسَتَدلُّ به من ، لقد جاءت األحاديُث بفتنِة القرِب وسؤاِل امللكنيِ 

يـُثـَبُِّت اَّللمُ المِذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثماِبِت يف ﴿على سؤال امللكني قول هللا تعاىل: 
نـَْيا َويف   ﴾َوُيِضلُّ اَّللمُ الظماِلِمنَي َويـَْفَعُل اَّللمُ َما َيَشاُء * ةآلخر ااحْلََياِة الدُّ

 .[ 27 ]إبراهيم:
املسلُم إذا » قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن الرباء بن عازب رضي هللا عنه أّن رسوَل هللِا 

فذلك قولُه ، وأْن حمممدًا رسوُل هللاِ ، ُسِئَل يف القرِب يشهُد أْن ال إلـه إاّل هللا
نـَْيا َويف يـُثـَبِّ ﴿: تعاىل  ﴾ةاآلخر ُت اَّللمُ المِذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثماِبِت يف احْلََياِة الدُّ

 . ([105])« [27]إبراهيم: 
قال نيبُّ : ي هللا عنه قالعن أنس بن مالك رض([ 106])ويف )الصحيحني(

ُع قرَع إنّه يسمَ ، وتوىّل عنه أصحابُه، إّن العبَد إذا ُوِضَع يف قربِه: » )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
فيقوالِن َلُه: ما كنَت تقوُل يف هـذا ، قال: أيتيه مَلكاِن فَـيَـْقُعدانِ ، نعاَِلم
قال: فيقاُل لُه: ، قال: فأّما املؤمُن فيقوُل: أشهُد أنّه عبُد هللِا ورسولُه، الرجلِ 

قال نيبُّ « دًا من اجلّنِة قد أبدَلَك هللُا به مقع، انظْر إىل مقعِدَك ِمَن النمارِ 
 « .فريامها مجيعاً » : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
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وأما املنافُق والكافُر فيقاُل له: ما كنَت تقوُل يف هـذا الرجِل ؟ فيقوُل: ال »
وُيْضَرُب ، فيقال: ال َدَرْيَت وال تـََلْيتَ ، كنُت أقوُل ما يقوُل الناسُ ،  أدري

 « .فيصيُح صيحًة يسمُعها َمْن يليه غرَي الثقلني، ِبطارَق من حديٍد ضربةً 
 اسُم امللكني )منكر ونكري(: ـ 1

، إذا ُقربَ امليتُ : »)ملسو هيلع هللا ىلص(عن أيب هريرَة ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال رسوُل هللِا 
: فيقوالنِ ، ولالخِر النكريُ ، يقال ألحِدمها املنكرُ ، أ ه ملكاِن أسوداِن أزرقانِ 

هُد أش، ما كنَت تقوُل يف هـذا الرجِل ؟ فيقوُل ما كان يقوُل: هو عبُده ورسولُه
فيقوالِن: قد ُكّنا نعلُم أّنَك تقوُل ، وأّن حمّمدًا عبُده ورسولُه، أْن ال إلـَه إاّل هللا

مث يقاُل ، مث ينومُر له فيه، مث يـُْفَسُح له يف قربِه سبعوَن ذراعًا يف سبعني، هـذا
فيقوالِن: ن كنومِة العروِس الذي ال ، أرجُع إِل أهلي فأِخربُهم: فيقولُ ، نَْ : له
 حّّت يبعَثه هللاُ ِمْن مضجِعه ذلك .، وقظُه إالّ أحُب أهِله إليهي

فيقوالِن: قد  ، وإْن كاَن مناِفقًا قال: مسعُت الناَس يقولوُن فقلُت مثَله ال أدري
فتختِلُف ، فتلتِئُم عليه، فيقاُل لألرِ  التئمي عليه، كّنا نعلُم أّنَك تقوُل ذلك

 . ([107])«حّت يبعَثه هللا ِمْن مضجِعه ذلكابً فال يزاُل فيها معذم ، فيها أضالُعه
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 ـ عودة الروح إىل امليت عند السؤال: 2
وممّا يستدلُّ به على عودِة الروح إىل جسِد املّيِت عند السؤال حديث الرباء 

يف جنازِة رجٍل من  )ملسو هيلع هللا ىلص(بن عازب رضي هللا عنه الذي قال: خرجنا مع النيبِّ 
وجلسنا ، )ملسو هيلع هللا ىلص(فجلَس رسوُل هللِا ، وملما يـُْلَحدُ ، فانتهينا إىل القربِ ، األنصارِ 
فرفَع رأسه ، ويف يِدِه ُعْوٌد ينكُت يف األر ِ ، وكأنم على رؤوسنا الطريَ ، حوَلهُ 
 )مرتني أو ثالث( .« استعيذوا ابهلِل ِمْن عذاِب القرِب » : فقال

، ةاآلخر اٍل من وإقب، إّن العبَد املؤمَن إذا كاَن يف انقطاٍع من الدنيا» مث قال: 
معهم  ، كأنم وجوَههم الشمسُ ،  بيُض الوجوهِ ، نزَل إليِه مالئكٌة من السماءِ 

، حّت جَيِْلسوا منه َمدم البصرِ ، وَحنوٌط من َحنوٍط اجلّنةِ ، كفٌن من أكفاِن اجلنةِ 
، أيُتها النفُس الطّيبةُ : فيقولُ ، حّت جيلَس عنَد رأِسهِ ، 5مث جييُء ملُك املوِت 

فتخرُج َتِسْيُل كما تسيُل الَقْطَرُة ِمْن : قال،  مغفرٍة ِمَن هللِا ورضوانٍ اخرجي إىل
حّّت ، فإذا أخَذها مل َيَدعوها يف يِدِه طرفَة عنيٍ ، فيأُخُذها، السّقاءِ  يف

وخيرُج منها كأطيِب ، ويف ذلَك احلنوطِ ، فيجعلوها يف ذلك الكفنِ ، أيخَذوها
فال ميّروَن ) يعين ، قال: فيصعدون هبا، نفحِة مسٍك ُوِجَدْت على وجِه األر ِ 
َما هـذا الروُح الطيُِّب ؟ فيقولون: فالُن : هبا ( على مأل من املالئكِة إال قالوا

حّّت ينتهوا هبا إىل ، أبحسِن أمسائِه اليت كانوا يسّمونه هبا يف الدنيا، بُن فالنٍ 
فيشّيعُه ِمْن كلِّ مساٍء مقرمبوها إىل ، فَـيُـْفَتُح َلم، فَـَيْستـَْفِتُحْوَن له، السماِء الدُّنيا
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فيقوُل هللُا عزم وجلم: ، حّّت يُنتهى به إىل السماِء السابعةِ ، السماِء اليت تليها
وفيها ، فإيّنِ مّنها خلقُتهم، وأعيدوه إىل األر ِ ، اكتبوا كتاَب َعْبِدي يف علّيني

 ومنها ُأخرُجهم  رًة ُأخرى .، أُعيُدهم
فيأتيه ملكاِن فُيْجِلَسانه فيقوالِن له: َمْن ربَُّك ؟ ، ه يف جسِدهقال: فتعاُد روحُ 

َ هللُا . فيقوالِن له: ما ديُنَك ؟ فيقول: دييَن اإلسالُم . فيقوالن له:  فيقوُل: ريبِّ
. فيقوالن له:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ما هـذا الرجُل الذي بُِعَث فيكم؟ فيقوُل: هو رسوُل هللِا 

فينادى مناٍد يف ، فامنُت به وصّدقتُ ، وما عمُلَك؟ فيقول: قرأُت كتاَب هللاِ 
وافتحوا له ، وألبسوه من اجلّنةِ ، فأفرشوه ِمَن اجلّنةِ ، السماِء: أْن صدَق عبدي

 ويفسُح له يف قربِِه مدُّ بصره .، فيأتيه من َرْوِحها وطيبها: قال، ابابً إىل اجلّنةِ 
فيقول: أبشْر ، لريحطّيُب ا، َحَسُن الثيابِ ، قال: وأيتيه رجٌل َحَسُن الوجهِ 

هـذا يوُمَك الذي كنَت توعُد . فيقول له: َمْن أنَت؟ فوُجَهك ، ابلذي يسرُّكَ 
حّتم ، ربِّ أقِم الساعةَ : فيقول، فيقول: أان عمُلَك الصاحلُ ، الوجُه جييُء ابخلريِ 

 أرجَع إىل أهلي وماِل .
نزَل ، ةاآلخر قباٍل من وإ، قال: وإّن العبَد الكاِفَر إذا كاَن يف انقطاٍع من الدنيا

فيجلسون منه مدم ، معهم املسوحُ ، سوُد الوجوهِ ، إليه ِمَن السماِء مالئكةٌ 
فيقول: أيُتها النفُس ، حّت جيلَس عند رأسهِ ، مث جييُء ملُك املوتِ ، البصرِ 
فينِتزُعها  ، قال: فتفرمُق يف جسِدهِ ، اخرجي إىل سخٍط ِمَن هللِا وغضبٍ ، اخلبيثةُ 
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تَـزَ  فإذا أخَذها مل يدعوها يف ، فيأخذها، ُع السفوُد من الصوِف املبلولكما يـُنـْ
َفٍة ، يده طرفَة عنٍي حّّت جيعلوها يف تلَك املسوحِ  وخيرُج منها كأننِت ريِح ِجيـْ

فال ميّرون هبا على مأٍل من املالئكِة ، فيصعدوَن هبا، ُوِجَدْت على وجِه األر ِ 
أبقبِح أمسائه اليت  ، فالُن بُن فالنٍ : فيقولونَ  ما هـذا الروُح اخلبيُث ؟: إاّل قالوا

تَـَهى به إىل السماِء الدُّنيا، الدنيا كان يسممى هبا يف فال ، فُيستفَتُح له، حّت يـُنـْ
اَل تـَُفتمُح ََلُْم أَبـَْواُب السمَماِء َواَل َيْدُخُلوَن ﴿: )ملسو هيلع هللا ىلص(مث قرأ رسوُل هللِا ، يـُْفَتُح له

: فيقول هللا عّز وجلّ  [40]األعراف:  ﴾َمُل يف َسمِّ اخْلَِياطِ اجْلَنمَة َحّتم يَِلَج اجلَْ 
: مث قرأ، فُتطرَُح روُحه طرحاً ، يف األرِ  السُّفلى، اكتبوا كتابه يف سّجني

َا َخرم ِمَن السمَماِء فَـَتْخَطُفُه الطمرْيُ َأْو هَتِْوي ِبِه الرِّيُح يف ﴿ َوَمْن ُيْشرِْك اِبَّللِم َفَكَأَّنم
وأيتيه ملكاِن ، فتعاُد روُحه يف جسدهِ  [31]احلج:  ﴾َكاٍن َسِحيٍق *مَ 

ما : فيقوالن له، هاه هاه ال أدري: َمْن ربَُّك؟ فيقولُ : فيقوالن َلهُ ، فُيْجِلَسانِه
ما هـذا الرجُل الذي بُِعَث فيكم : فيقوالن، ال أدري، هاه هاه: ديُنَك ؟ فيقول

فأفرشوا له ، مناٍد مَن السماِء أْن كذبَ  فيناِدي، ال أدري، هاه هاه: ؟ فيقول
وُيضيمُق عليه ، ومَسُومها، فيأتيه ِمْن حّرِها، وافتحوا له اباًب إىل النار، من النار

 حّّت ختتلَف فيه أضالُعه .، قربُه
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أبشر ابلذي : فيقول، مننُت الرِّيحِ ، قبيُح الثيابِ ، وأيتيه رجٌل قبيُح الوجه
َمْن أَنت؟ فوجُهك الوجُه : فيقول، نَت توَعدُ هـذا يوُمَك الذي ك، يسوؤك

 .([108])«ربِّ ال تُِقِم الساَعة: فيقول، أان عمُلك اخلبيثُ : فيقول، جييُء ابلشرِّ 
 ـ ما ينتِفُع به امليُت ِمْن عمِل األحياء: 3

 ينتفُع األمواُت ِمْن سعي األحياء أبمرين :
 أحُدمها: ما تسّبَب إليه امليُت يف حياته .

 والصدقُة واحلجُّ .، اين: دعاُء املسلمني واستغفارهم لهوالث
 واألدلة على ذلك منها :

َوالمِذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن َربـمَنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا ﴿أ ـ قال تعاىل: 
مؤمنني فأثىن هللا عليهم ابستغفارهم لل [10]احلشر:  ﴾المِذيَن َسبَـُقواَن اِبإِلميَانِ 

 فدلم على انتفاعهم ابستغفاِر األحياء .، قبلهم
ب ـ واألدعيُة اليت وردت هبا السّنُة يف صالة اجلنازة مستفيضٌة . وكذا الدعاُء 

من حديث عثمان بن عفان  ([109])ففي ) سنن أيب داود (، له بعَد الدفن
وقَف عليه  إذا فرَغ ِمْن دفِن املّيتِ  )ملسو هيلع هللا ىلص(قال: كان النيبُّ  رضي هللا عنه ،

 « .فإنمه االَن ُيْسَأُل ، وأسألوا له التثبيتَ ، استغفروا ألخيكم» : فقال
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من  ([110])كما يف ) صحيح مسلم (،  وكذلك الدعاُء َلم عنَد زَيرة قبورهم
يعّلمهم إذا خرجوا إىل  )ملسو هيلع هللا ىلص(كان رسوُل هللِا :  قال، حديث بُريدَة بن احَلِصْيب

وإاّن إْن ، يكم أهَل الدَيِر ِمَن املؤمننَي واملسلمنيَ السالُم عل» : املقابر أن يقولوا
 « .َنْسَأُل هللا لنا ولكم العافيَة ، شاَء هللا ِبُكم الحقون

عن عائشَة رضي هللا  ([111])وأما وصول ثواب الصدقة ففي ) الصحيحني (
 ،إنم أُمي افُتلتت نفُسها، فقال: َي رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(أّن رجاًل أتى النيبم : عنها

: أفلها أجٌر إْن تصّدقُت عنها ؟ قال، وأظنُّها لو تكّلمْت تصّدقتْ ، ومل توصِ 
 « .نعم » 

عن عائشة رضي هللا  ([112])ففي ) الصحيحني (، وأما وصوُل ثواِب الصوم
 « .َمْن ماَت وعليه صياٌم صاَم عنه وليُّه » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(أنم رسوَل هللا ، عنها

عن ابِن عباِس رضي ([ 113])البخاري ( وأما وصول ثواب احلج ففي ) صحيح
إنِّ أُمي : فقالتْ ، )ملسو هيلع هللا ىلص(أنم امرأًة من ُجهينَة جاءْت إىل النيبِّ : هللا عنهما

ي عنها» : أفأحجُّ عنها ؟ قال، نذرْت أن حتجم فلم حتجم حّّت ماتتْ  ، نعم ُحجِّ
أحقُّ  اهللُ ف، أكنِت قاضيَتُه ؟ اقضوا هللاَ ، أرأيِت َلْو كاَن على أُمُِّك َدْينٌ 

 « .ابلوفاءِ 
وقد دل على انتفاِع املّيِت ابلدعاِء إمجاُع األمِة على الدعاِء له يف صالِة 

 اجلنازِة .
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ولو كان من ، الدميِن ُيسقطه من ذّمِة امليت وأمجَع املسلموَن على أنم قضاءَ 
وقد دلم على ذلك حديُث أيب قتادة حيُث َضِمن ، ومن غري تركته، أجنيب
االن بّردْت عليه » : )ملسو هيلع هللا ىلص(فلّما قضامها قال النيبُّ ، ريِن عن امليتالدينا
فإنم ، وهو حمُض القياس، جاٍر على قواعد الشرع . وهـذا ([114])«ِجْلُدتُه

كما مل مينْع من ،  فإذا وهبه ألخيه املسلم مل مُينع من ذلك، الثواَب حقُّ العامل
وعن أيب هريرة رضي ، ([115])اتهوإبرائه له منه بعد وف، هبِة ماله له يف حياته
إذا ماَت اإلنساُن انقطَع عنه عمُله إالّ » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا عنه أّن رسوَل هللِا 

تَـَفُع بهِ ، إاّل ِمْن صدقٍة جاريةٍ ، ِمْن ثالثةٍ  أو ولٍد صاحٍل يدعو ، أو علٍم يـُنـْ
 .([ 116])«له

من بناء ، وكبريٌ وأّن ابهبا واسٌع ، وقد حتّدث العلماُء يف الصدقاِت اجلارية
وكفالة األيتام ، وطباعة العلوم النافعة، واملعاهد، واملدارس، واالابر، املساجد
 وطالب العلم ... إخل .، واألرامل
 ـ بكاء السماء على امليت: 4

، ابٌب َيْصَعُد منه عمُله، ما ِمْن مؤمٍن إال وله ابابنِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
َفَما ﴿فذلك قوله عّز وجّل: ، ا ماَت بكيا عليهفإذ، وابٌب يـَْنزُِل منه رزُقه

 .([ 117])[29]الدخان:  ﴾*ْرُ  َوَما َكانُوا ُمْنَظرِينَ َبَكْت َعَلْيِهُم السمَماُء َواألَ 
 



78 
 

 ـ ما يتبع امليت إىل قربه: 5
يتبعه ، ويبقى واحدٌ ، فريِجُع اثنانِ ، يتبُع املّيَت ثالثةٌ : » )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 

 . ([118])«ويبقى عمُله، فريِجُع أهُله وماله، عمُلهأهُله ومالُه و 
 :ةاآلخر ـ القرب أوُل منازل  6

، فإن عا منه، ةاآلخر إن القرَب أوُل منزٍل من منازِل » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
وقال رسول ، ([119])«وإْن مل ينُج منه فما بعَده أشدُّ منه ، فما بعَده أيسُر منه

 .([ 120])«إال القرُب أفظُع منه نظراً قطُّ ما رأيُت م» : هللا
 ـ نعيُم القرب أوعذابُه يناُل َمْن ُدَفَن وَمْن مل يُْدَفْن: 7
وأنم من أكلته السباُع أو ، عذاُب القرِب ونعيُمه يناُل َمْن ُدِفَن ومن مل يدفن 

أو مْن كاَن يف ، أو ُأْحرَِق وُذرم رماُد جسمِه يف الربِّ أو البحر، ُمّزَق جسُده
أو كلُّ من مل يُْدَفْن ، أو ُصِلبَ  أو َمْن أُغرق، اّلجاِت املوتى فرتات طويلةث

وأنه حييا حياًة برزخيًة ، فإنّه يناله عذاُب القرِب أو نعيُمه، حباٍل من األحوالِ 
 . ([121])حّّت يوم القيامة

 حلكمُة من عذاِب القرِب ونعيُمه:ـ ا 8
 ونعيِمه منها : هناك جمموعٌة من احِلَكِم يف عذاب القرب
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_ إظهاُر فضِل هللا تعاىل على عباده املؤمنني الصاحلني يف تنعيمهم يف احلياة 
 وإذالل وتعذيب املكذبني العاصني والعياذ ابهلل .، الربزخية

وتنعيم املؤمنني ، _ إظهاُر قدرة هللا تعاىل يف تعذيب العصاة والكافرين
 البشر . الّصادقني يف القرب دون أن يشعَر بذلك سائرُ 

، _ إنم املكّلفني عندما يعلمون أّن هناك عذااًب يف القرِب أو يف احلياة الربزخية
 .ةاآلخر فإنم ذلك يكوُن رادعاً ومانعاً َلم عّما يسوُء ويشنُي فعُله يف 

واليت يكوُن َلا عقوابت خاصة ، _ التحذيُر من بعِض الذنوب واملعاصي
 والنميمِة وغري ذلك .، كعدم التنّزه من البولِ ،  تناِسُبها

_ إنّه قد يكوُن العذاب يف القرب أو يف احلياة الربزخية مكفِّرًا لبعِض الذنوب 
 فيأيت يوَم القيامِة وال ذنَب له .، واملعاصي اليت أملم هبا العبُد يف احلياة الدنيا

_ إنه قد يكون العذاُب يف القرب ختفيفًا لعقوبة ذلك العبد يف النار يوَم 
 . ([122])امةِ القي
 :ـ هل عذاُب القرِب دائٌم أم منقطٌع ؟ 9
فمنهم من يعفو هللا عنهم فال يعّذهبم يف ، خيتلُف عذاُب العصاِة من املؤمنني 

مث يُرفع عنهم ، فيعّذبون بقدرها، ومّنهم من تكون معاصيه صغريةً ، قبورهم
ثواِب أو ، أو استغفارٍ ، وقد ينقطع أو يرتفع بدعاٍء أو صدقةٍ ، العذاب

، ومنهم من تكوُن معاصيه كبريةً ، أو غريِها من أعمال اخلري، ([123])حجٍّ 
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، من اخليالء بينما رجٌل جيرُّ إزاره»: )ملسو هيلع هللا ىلص(فيستمرُّ به العذاُب لقول النيب 
 . ([124])«فهو يـََتَجْلَجُل يف األرِ  إىل يوِم القيامِة ، ُخِسَف به

والدليل على ، وال يتوّقفُ ،  يوم القيامةوأّما الكافُر واملناِفُق فيستمرُّ عذابه إىل
َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويـَْوَم تـَُقوُم السماَعُة ﴿: ذلك قوله هللا تعاىل النماُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ

ويف حديث الرباء بن عازب [ 46]غافر:  ﴾أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدم اْلَعَذاِب *
فينظُر إىل مقعِدِه فيها حّّت ، ابٌب إىل النارِ مث يـُْفَتُح له » يف قصة الكافر: 

 .([ 125])«تقوَم الساعُة 
قال العلماء:  [52]يس:  ﴾ََيَويـَْلَنا َمْن بـََعثـََنا ِمْن َمْرَقِدانَ ﴿: وأما قول هللا تعاىل

إّن الكفاَر إذا عاينوا جهنم وأنواَع عذاهبا صاَر عذاُب القرِب يف جنبها  
 . ([126])كالّنوم

: هـؤالء املشركون ملا نُفخ يف الصور نفخة : مام الطربي يف قوله تعاىلوقال اإل
َقاُلوا ََيَويـَْلَنا َمْن بـََعثـََنا ِمْن ﴿البعث ملوقف القيامة فرّدت أرواحهم إىل 

: ﴾َقاُلوا ََيَويـَْلَنا َمْن بـََعثـََنا ِمْن َمْرَقِدانَ ﴿وقد : وذلك بعد نومة انموها، ﴾َمْرَقِدانَ 
 . ([127])بني النفختني إّن ذلك نومةٌ 

والتحقيُق أّن هـذا قوُل الكّفار عند : اآليةوقال العالمة الشنقيطي عن هـذه 
كما ،  تدلُّ ِداللًة ال لُْبَس فيها على أَّّنم ينامون نومًة قبَل البعث اآليةو ، البعث

يقول ، وعند بعثهم أحياء من تلك النومة اليت هي نومُة موتٍ ، قال غرُي واحد
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، ﴾َهَذا َما َوَعَد الرممْحَاُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن *﴿: ين أُوتوا العلَم واإلميانَلم الذ
 . ([128])أي هـذا البعُث بعَد املوتِ 

، َي أاب هريرة: قالوا« ما بني النفختني أربعون : » )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
أربعون : قال، أبيتُ : أربعون سنًة ؟ قال: قالوا، أبيتُ : أربعوَن يومًا ؟ قال

فيه ، ويبلى كلُّ شيٍء من اإلنساِن إال ُعْجَب َذنَِبهِ » أبيُت . : شهرًا ؟ قال
ويف هـذا احلديِث داللٌة على أَّّنم ميوتون بني النفختني  ([129])«يركمُب اخللُق 
وإن ذهب بعض أهل التفسري إىل أَّنا ، ومل حُتدمد تلك األربعون، مقداَر أربعون
 .([ 130])أربعون سنة

، فإنم الناَس ُيْصعقون يوَم القيامةِ ، ال خترّيوين على موسى» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال النيبُّ و 
فال ، فإذا موسى ابِطٌش جانَب العرشِ ، فأكوُن أوَل من يُفيقُ ، فُأصعُق معهم

َثىَن هللاُ ، أدري كاَن فيمن ُصِعَق فأفاَق قبلي  . ([131])«أو كان مّمن استـْ
وقد ، من ابب العموم، ى استمرار العذابواألحاديَث الّدالة عل اآلَيتإنم 

 .([ 132])يِة ) يس ( وابألحاديث السابقِة الذكر يف هـذا القولُخّصصت ِب
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 اثلثاً ـ أسباب عذاب القرب :
جممل ، ما األسباب اليت يُعذَّب هبا أصحاُب القبور ؟ اجلواب من وجهني

 ومفصل :
وارتكاهبم ، وإضاعتهم ألمره، فإَّّنم يُعذمبون على جهلهم ابهلل أما اجململ:

، واجتنبْت َّنيه، وامتثلْت أمره، وأحبْته، فال يعذُِّب هللا روحًا عرفْته، ملعاصيه
أثُر غضِب هللا  ةاآلخر فإّن عذاَب القرِب وعذاب ، وال بداًن كانت فيه أبداً 

ومات ، مث مل يتبْ ، َفَمْن أغضبه وأسخطه يف هـذه الدار، وسخطه على عبده
فمستقلٌّ ، كان له من عذاِب الربزِخ بقدر غضَب هللِا وسخط عليه،  على ذلك
 ومصّدق ومكّذب .، ومستكِثرٌ 

عن الرجلنِي اللذين رامها يعّذابن  )ملسو هيلع هللا ىلص(فقد أخرب النيبُّ  وأما اجلواب املفصل:
االسترباَء من  اآلخرويرتك ، يف قربيهما ميشي أحُدمها ابلنميمة بني الناس

، واللسان، والفم، واألذن، والعني، معاصي القلبفعذاُب القرِب من ، البولِ 
 والبدن كله .، والرجل، واليد، والفرج، والبطن
والداعي إىل ، وقاِذُف احملصن، وشاِهُد الزور، واملغتاب، والكّذاب، فالنّمام
، واجملاِزُف يف كالمه، ما ال َعِلَم له )ملسو هيلع هللا ىلص(والقائل على هللِا ورسوله ، البدعة

مال  واكلُ ، واكُل السُّحِت من الرشوة، أموال اليتامى ظلماً واكُل ، واكُل الراب
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واكُل لقمة الشجرة ، وشارُب املسكر، أخيه املسلم بغرِي حقٍّ أو ماِل املعاَهدِ 
، والغادر، واخلائن، والسارق، واللوطي، والزماين، امللعونة ) احلشيش (

، واحمللمل له، واحمللِّل، وشاهداه، وكاتبه، ومعطيه، واخذ الراب، واملاكر، واملخادع
ومتتبع ، ومؤذي املسلمني، وارتكاِب حمارمه، واحملتاُل على إسقاِط فرائض هللا

واملعنُي على ، واملفيت خبالف ما شرعه هللا، واحلاكم بغرِي ما أنزل هللا، عوراهتم
ْلِحُد يف حرم هللا، وقاِتُل النفس اليت حّرم هللا، اإلمث والعدوان

ُ
 واملعطِّلُ ، وامل

واملقدُِّم رأيه وذوقه وسياسته على سنة ، امللِحُد فيها، حلقائق أمساء هللا وصفاته
وهم املغّنون ، ونّواحي جهنم، واملستمع إليها، والنائحةُ ، )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا 

والذيَن يبنون املساجَد ، واملستِمُع إليهم، )ملسو هيلع هللا ىلص(الغناَء الذي حّرمه هللا ورسوله 
واملطففون يف استيفاء ما َلم إذا ، اديل والسُّرجيوقدون عليها القن، على القبور

، واملراؤون، واملتكرّبون، واجلّبارون، وَهْضِم ما عليهم إذا بذلوه، أخذوا
والذيَن أيتون الكهنَة ، والطاعنون على السلف، والّلمازون، واَلّمازون

وا وأعواُن الظلمِة الذين ابع، ويصّدقوَّنم، فيسألوَّنم، واملنّجمني والعرّافني
ويتكّثر هبا بني إخوانه وأضرابه ، والذي يفتخُر ابملعصية، اخرهتم بدنيا غريهم

والفاحُش اللساِن البذيُء ، والذي ال أتمنه على ماِلَك وحرمتك، وهو اجملاهر
ُر الصالَة إىل اخر وقتها، الذي تركه اخللق اتقاء شرّه وفحشه ، والذي يؤخِّ

وال ، وال يؤّدي زكاَة ماله طّيبًة هبا نفُسه، وال يذكر هللا فيها إال قليالً ، وينقرها
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وال يتورّع ِمْن ، وال يؤّدي احلقوَق مع قدرته عليها، حيجُّ مع قدرته على احلجِّ 
وال يباِل ِبا َحّصل املال من حالٍل أو ، حلظٍة وال لفظٍة وال أكلٍة وال خطوةٍ 

وال احليواَن ، وال اليتيمَ ، وال األرملةَ ، وال يرحُم املسكنيَ ، وال يصُل َرمِحَه، حرامٍ 
ومينُع ، ويرائي العاملني، وال حيضُّ على طعام املسكني، بل يدعُّ اليتيمَ ، البهيمَ 
فكلُّ هـؤالء ، وبذنوهبم عن َذنْبه، ويشتغُل بعيوب الناس عن عيبه، املاعونَ 

وصغريها ، حبسب كثرهتا وقلتها، وأمثاَلم يُعذبون يف قبورهم هبـذه اجلرائم
، كان أكثُر أصحاب القبور معّذبني،  وملّا كان أكثُر الناس كذلك، وكبريها

وبواطنها حسراٌت وعذاب . . . ، فظواِهُر القبور ترابٌ ، والفائز منهم قليل
ويف ابطنها الدواهي والبلّيات ، وظواهرها ابلرتاب واحلجارة املنقوشٌة مبنّياتٌ 

 كما تغلى،  تغلي ابحلسرات
 . ([133])َلا وقد حيل بينها وبني شهواهتا وأمانيهاوحيقُّ ، القبوُر ِبا فيها

 وهـذه بعض أسباب عذاب القرب :
 ـ الشرك ابهلل والكفر به: 1
َوَلْو تـََرى ِإِذ ﴿قال تعاىل: ، من أعظم أسباب عذاب القرب اإلشراُك ابهلل 

رُِجوا أَنـُْفَسُكْم اْليَـْوَم الظماِلُموَن يف َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمالَِئَكُة اَبِسطُو أَْيِديِهْم َأخْ 
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ُتْم َعْن آََيتِِه  ُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى اَّللِم َغرْيَ احلَْقِّ وَُكنـْ ُُتَْزْوَن َعَذاَب اَْلُوِن ِبَا ُكنـْ
 . [93]األنعام:  ﴾َتْسَتْكربُوَن *

 ـ النفاق:2
َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َوممَْن َحْوَلُكْم ِمَن اأَلْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن ﴿قال تعاىل:  

َعَلى النَِّفاِق اَل تـَْعَلُمُهْم حَنُْن نـَْعَلُمُهْم َسنُـَعذِّهُبُْم َمرمَتنْيِ مُثم يـَُردُّوَن ِإىَل َعَذاٍب 
ى هي اآلخر و ، سنعّذهبم مرّتني: إحدامها يف الدنيا [101]التوبة:  ﴾َعِظيٍم *

 عذاب القرب .
 البول: لنميمُة وعدم االستتار منـ ا 3

إَّّنما »على قربين فقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(مرم النيبُّ ، عن ابن عباس رضي هللا عنهما
أّما أحُدمها فكان يسعى ، بلى»مث قال: ، «وما يعّذابِن يف كبريٍ ، ليعّذابنِ 
قال: مث أخَذ عودًا رطباً « . وأما أحُدمها فكان ال َيْسَترتُ ِمْن بوله، ابلنميمةِ 

لعّله » مث قال: ، كلم واحٍد منهما على قربٍ ([134])مث غرز، فكسره ابثنتني
َبَسا   .([ 135])«خيفمُف عنهما ما مل يـَيـْ

 :([136])ـ الُغلول 4
» فقال: ، ابلبقيع )ملسو هيلع هللا ىلص(مررُت مع رسوِل هللِا : عن أيب رافع رضي هللا عنه قال

َي رسول هللا أحدثُت شيئًا ؟ : فظننُت أنّه يريدين فقلتُ « أفٍّ َلك ، ُأفٍّ لكَ 
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ولكّن صاحَب هـذا ، ال» أفمفَت ميّن . قال: : قلت« وما ذاك؟ » ل: قا
ُدرِّع االن مثَلها ِمَن فَ ، بعثُته ساعيًا على بين فالٍن فغّل درعاً ، القرِب فالنٌ 

 . ([137])«الّنارِ 
 ـ َجرُّ اإلزاِر من اخليالء: 5

 قال: )ملسو هيلع هللا ىلص(عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنم النيبم 
يف األرِ   ([138])فهو جُيَْلِجلُ ، إزاره من اخليالِء ُخِسَف به بينما رجٌل جيرُّ » 

ألنّه هو الذي يظهُر به ، وإَّنا ُخّص اإلزاُر ابلذكر، ([139])«إىل يوم القيامة 
 .([ 140])اخليالء غالباً 

 ـ حبُس املدين يف قربه بدينه: 6
رهم وترك وترك ثالْثئة د، أّن أخاه ماتَ ، روى سعد بن األطول رضي هللا عنه

إّن : »)ملسو هيلع هللا ىلص(قال: فقال ِل نيبُّ هللا ، فأردُت أن أنفَقها على عياله: قال، عياالً 
، فذهبُت فقضيُت عنه مث جئتُ « َفاْذَهْب فاقِض عنه، أخاَك حمبوٌس ِبَديِْنار

وليست َلا ، قد قضيُت عنه إال ديناريِن اّدعْتهما امرأةٌ ، َي رسول هللا: قلت
 . ([141])«صادقة » ويف رواية « ا حمقمٌة أعِطها فإَّنم » : قال، بينةٌ 
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 والنائم عن الصالة املكتوبة:، مث رفضه، ـ عقوبُة االخِذ بكتاب هللا 7
فقد جاء يف حديث مَسُرَة بن ُجْندب رضي هللا عنه الطويل جواب امللكني 

 أّما الرمُجُل األّولُ » : فقاال له، عّما رأى يف ليلته معهما )ملسو هيلع هللا ىلص(عن سؤال النيب 
، فريُفُضهُ  لقرآنفإنّه الرجُل أْيُخُذ اب ([142])الذي أتيت عليه يـُثْـَلُغ رأُسه ابحَلَجرِ 

 .([ 143])«ويناُم عن الصالِة املكتوبة 
، وجعَله وراَء ظهره، القرآنفألّن هـذا الرجَل رفَض ، فاجلزاُء من جنس العمل

ِد هللا يف مجاعة فلم يصلِّها مع عبا، وكذلك عن الصالة املكتوبة، وتثاَقل عنه
فجزاؤه أن يـُثْـَلَغ ويرَضَخ هـذا الرأُس ، بل ثقل رأسه على الفراش، املسلمني

فقد جاء يف بعض ، وهـكذا يعذمُب إىل قياِم الساعةِ ، الذي هـذا فعُله وشأنه
 . ([144])«فيفعُل به إىل يوِم القيامِة » . . . : الروَيتِ 
 ـ عقوبُة الكّذاب: 8

ًا ما أجاَب امللكاِن عن عقوبة ذلك الرجل الذي ويف حديث مسرة أيض
إنّه الكذماُب الذي ، ويقّطُع ِشْدقُه وعيُنه وِمْنَخرُه إىل اخللفِ ، وميزمقُ ، ُيَشْرَشرُ 

وأّما الرجُل الذي »..: )ملسو هيلع هللا ىلص(حيث قاال للنيبِّ ، وينتشر على املأل، يفشو كذبه
فإنّه ، وعينه إىل قفاه، قفاهومنخره إىل ، أتيَت عليه ُيَشْرِشُر ِشْدقُه إىل قفاه

فانظر إىل عقوبة  ([145])«ته فيكِذُب الكذبَة تبلُغ االفاقالرمُجُل يغدو من بي
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فإنّه ، هـذا الداء العضال واملر  االجتماعي الذي جيب على املسلم حتاشيه
 . ([146])من صفات املنافقني عياذاً ابهلل من كلِّ سوءٍ 

 ـ عقوبُة الّزانة والزواين: 9
« فأتينا على مثل التّنوِر ، فانطقنا»...: دِِّم جاء فيه حديث مسرة أيضًا املتقيف
، فاطّلعنا فيه: فإذا فيه لغٌط وأصواٌت قال» فأْحِسُب أنّه كان يقول: : قال

وإذا هم أيتيهم َلٌب من أسفِل منهم، إذا أ هم ، فإذا فيه رجاٌل ونساٌء عراةٌ 
وأّما الرجاُل والنساُء »خر احلديث: آيف أي صاحوا. و « ذلك اللهُب َضْوَضْوا

 .([147])«العراُة الذين هم يف مثل بناِء التنور، فإَّّنم الُزانُة والزواين
ألّن عادهتم أن يسترتوا يف ، ومناسبة العري َلم الستحقاقهم أن يفضحوا

واحلكمُة يف إتيان العذاب من حتتهم كوُن جنايتهم من ، فعوقبوا ابَلتك، اخللوة
 . ([148])هم السفلىأعضائ
 ـ عُقوبة اكل الراب: 10

فانطلقنا فأتينا على َّنٍر حسبُت أنّه كاَن »... : ويف احلديث السابق أيضاً 
وإذا على شطِّ النهِر ، وإذا يف النهِر رجٌل سابٌح َيْسَبحُ ، يقول أمحر مثل الدم

مث أييت ، ْسَبحُ وإذا ذلك السابُح َيْسَبح ما يَ ، َرُجٌل قد مجع ِعْنَده حجارًة كثريةً 
فيُـْلِقَمه ، )أي يفتح ( له فاه([ 149])فَـيَـْفَغرُ ، ذلك الذي قد مجَع عنَدُه احلجارةَ 
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فألقمه ، كّلما رجَع إليه فغَر فاهُ ،  فينطِلُق يسبُح مث يرجُع إليه، َحَجراَ 
وأّما الرجُل الذي أتيَت عليه يسبُح » ويف اخر احلديث: ، احلديث« َحَجراً...
 . ([150])«يـُْلَقُم احلجُر فإنّه اكُل الراب يف النهِر و 
 اإلفطاُر يف رمضان من غري ُعذٍر:ـ  11

بينما أان » : يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال مسعُت رسول هللا 
: فقلتُ ، اصعد: فقاال، فأتياين جباًل وعراً ، فأخذا بضبعيم ، انئٌم أ ين رجالنِ 

فصعدُت حّت إذا كنُت يف سواء اجلبِل ، ّهله لكإان سنس: فقاال، إيّنِ ال أطيُقه
، ما هـذه األصواُت؟ قالوا: هـذا عواُء أهِل النارِ : قلتُ ، إذا أبصواٍت شديدةٍ 

مشققة أشداُقهم دماً، قال: ، فإذا أان بقوٍم معّلقني بعراقيبهم، مث انطلَق يب
 .([151])«قلت: َمْن هـؤالء؟ قال: الذين يـُْفِطروَن قبل حتّلة صومهم

 ْن َحَرَمْت رضيَعها من ثديها:ـ مَ  12
إذا عمدت األم إىل حرمان ابنها ِمْن هـذا اللَب الذي خلفه هللا تعاىل يف 

وال مياثله . وهل يصنع ، وأعطته بداًل منه لبنًا صناعيًا ال يقوُم مقامه، ثديها
م وتعاقب األ، الناس كما يصنع هبم؟ فإنم النتيجة أنم الوليَد سينشُأ ضعيفاً 

، مث انطُِلَق يب»... ففي حديث أيب أمامة: ، على ذلك يف قربِها بعد موهتا
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َهُش ثُْديُهنم احلياُت قلت: ما ابُل هـؤالِء؟ قال: هـؤالء مينعَن  فإذا أان بنساٍء تـَنـْ
 . ([152])«أوالدهن ألباَّنن 

 ـ حبس احليوان وتعذيبه: 13
وحّت رأيُت فيها : »... )ملسو هيلع هللا ىلص(ابٍر يف صالة الكسوف قال النيبُّ ففي حديِث ج

 ([153])ومل َتَدْعها أتكُل ِمْن َخَشاشِ ، فلم تِطْعمها، صاحبة اَلّرة اليت ربطْتها
 .([ 154])«حّت ماتْت جوعاً ، األر ِ 
 ـ الذين يقولون ما ال يفعلون: 14

ُلوَن اْلِكَتاَب أََفالَ َأأَتُْمُروَن النماَس اِبْلربِّ َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم َوأَنـُْتْم تـَتْـ ﴿قال تعاىل: 
 . [44]البقرة:  ﴾تـَْعِقُلوَن *

ََيأَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا ملَ تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن *َكرُبَ َمْقًتا ِعْنَد اَّللِم ﴿وقال تعاىل: 
 .[ 3ـ  2]الصف:  ﴾َأْن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن *

َلةَ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا  ُأسرَِي يب رجااًل تـُْقَرُ  ِشَفاُهُهم  رأيُت لَيـْ
، اخلطباُء ِمْن أُممِتكَ : َمْن هـؤالِء َي ِجرْبِْيُل ؟ فقالَ : فَـُقْلتٌ ، ِبَقارِْيَض ِمْن انرٍ 
ُلْوَن الِكَتابَ  أيُمُرْوَن النماسَ  أفال ، اِبلربِّ َويـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُهْم َوُهْم يـَتـْ

 .([155])«تـَْعِقُلْونَ 
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 احة على امليت: ـ الني 15
 . ([156])«املّيُت يُعذمُب يف قربِِه ِبا نِْيَح عليه»:)ملسو هيلع هللا ىلص(قال 

ما ِمْن َمّيٍت : »)ملسو هيلع هللا ىلص(وعن أيب موسى رضي هللا عنه قال: قال رسوُل هللا 
إاّل وُكَِّل به ، َأْو حنو هـذا، َواَسَنَداهُ ، ميوُت فيقوُم ابِكْيِهم فيقوُل: واجباله

. وهـذا حمموٌل على أنّه أوصاهم  ([157])«ا ُكْنَت؟!ملكاِن يـَْلَهزانِِه: أهَكذَ 
َهُهمْ ، بذلك قال ابن املبارك: إذا كان ، أو علم أَّّنم سينوحون عليه مث ملَْ يـَنـْ

والعذاُب ، ينهاهم يف حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعَد وفاته مل يكن عليه شيءٌ 
 عنَدهم ِبعىن العقاب .

 ـ السرقة: 16
عن جابٍر حيث ، )ملسو هيلع هللا ىلص(يف الربزِخ ففيه حديُث رسول هللا  وأّما عذاُب السارقِ 

جيرُّ ُقْصَبُه  ([158])وحّّت رأيُت فيها صاِحَب املِْحَجنِ » ... : قاَل رسوُل هللاِ 
، إَّّنا تعّلق ِبِْحَجيِن : َفِإْن ُفِطَن له قال، كان يسرُق احلاجم ِبِْحَجِنهِ ،  يف النارِ 

 . ([159])«وإْن ُغِفَل عنه ذهَب ِبِه 
 عرا  عن ذكر هللا:ـ اإل 17

َوَمْن َأْعَرَ  َعْن ذِْكرِي َفِإنم َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوحَنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ﴿قال تعاىل: 
وال ريَب أنّه من ، وفسرِت املعيشُة الضمْنُك بعذاب القرب [124]طـه:  ﴾َأْعَمى *
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ٌة ملن أعر  عن ذكر هللا الذي فاملعيشُة الضنُك الزم، ([160])املعيشِة الضنكِ 
 . ([161])ويف يوم معاده، ويف الربزخ، يف دنياه )ملسو هيلع هللا ىلص(أنزله على رسوله 

 . ([162])تتناول ما هو أعمُّ منه اآليةو 
 

 رابعاً ـ األسباب املنجية من عذاَب القرب:
ُتّنب تلك األسباب اليت تقتضي ، من السباب املنجية من عذاب القرب

فعها أن جيلَس الرجُل عندما يريُد النوَم هلل ساعَة حياِسُب ومن أن، القرب عذابَ 
، مث جيّدُد توبًة نصوحًا بينه وبني هللا، نفسه فيها على ما خسره ورحبه يف يومه

ويفعل ، ويعزُِم على أن ال يعاِوَد الذنَب إذا استيقظَ ، فيناُم على تلك التوبة
وإن استيقَظ مستقِباًل ، ةفإْن ماَت من ليلته مات على توب، هـذا كلم ليلةٍ 

وليس للعبِد ، ويستدرَك ما فاته، للعمِل مسرورًا بتأخري أجِله حّّت يستقبَل ربمه
واستعمال السَُّنِن ، وال سّيما إذا ذلك عّقب ذكِر هللا، أنفُع من هـذه النومة

ه فمن أراَد هللُا ب، عنَد النوِم حّّت يغلبه النومُ  )ملسو هيلع هللا ىلص(اليت وردْت عن رسوِل هللِا 
 . ([163])وال قوة إال ابهلل، َخرْياً وّفقه لذلك

 
 
 



93 
 

 أما اجلواب املُفّصل فنذكر أّن مما ينجي من عذاب القرب :
 ـ توحيد هللا تعاىل: 1

ألنّه أساسها ، لقد كان توحيُد هللا سبحانه دومًا يف مقّدمِة األعمال الصاحلة
وهو ، وهتاوى بنياَُّنا، صرُحهاوإذا فُِقَد أو ُخرَِم اَّناَر ، وأصلها الذي تنبين عليه

ويف هـذا املوطِن جاء الدليُل من الكتاب ، أعظُم عامٍل للثبات يف مجيع املواطن
: قال هللا تعاىل، ([164])والسنة على أمهيِة التوحيِد يف ثباِت املؤمن يف القرب

نـَْيا َويف يـُثـَبُِّت اَّللمُ المِذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثماِبِت يف احْلََياِة ا﴿ ُ  ةاآلخر لدُّ َوُيِضلُّ اَّللم
والقوُل الثابُت هو كلمُة  [27 ]إبراهيم: ﴾الظماِلِمنَي َويـَْفَعُل اَّللمُ َما َيَشاُء *

وأّن حمّمدًا رسوُل هللِا . فال يثبُت يف ، وهي شهادُة أاّل إلـه إال هللا، التوحيدِ 
ومل يعرف ، وامَن به إميااًن صادقاً ، القرِب إال املوّحُد الذي عرف هللا حقم املعرفةِ 

 . ([165])بل وّحده يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته، عبادة لسواه
 ـ االستقامة على طاعة هللا عّز وجّل: 2

 ِإنم المِذيَن َقاُلوا َربُـَّنا اَّللمُ مُثم اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزمُل َعَلْيِهُم اْلَمالَِئَكُة َأالم ﴿قال تعاىل: 
ُتْم ُتوَعُدوَن * . فلقد  [30]فصلت:  ﴾خَتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنمِة الميِت ُكنـْ

ومن ماَت ، أجرى هللُا الكرمُي عادته بكرمه أّن َمْن عاَش على شيٍء مات عليه
ومّتِبعاً ، ومتمبعًا له، فمن عاش على الطاعِة خُمْلصًا هلل، على شيٍء بُِعَث عليه
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وينّوُر هللا له قلبه بتلك  فإنّه ميوُت على الطاعة ،، )ملسو هيلع هللا ىلص(َلدِي رسول هللا 
بل يصبُح قربُُه روضًة من رَيِ  اجلنِة جزاًء لكلِّ حلظٍة عاشها يف ، الطاعة

 . ([166])طاعة هللا جّل وعال
 ة والزكاة والصيام وفعل اخلريات:ـ الصال 3

قربِِه إنمه يسمُع َخْفَق نعاَلِِْم حنَي  إّن امليَت إذا ُوِضَع يف: »)ملسو هيلع هللا ىلص(قال النيبُّ 
، وكاَن الصياُم عن مييِنهِ ، فإْن كاَن مؤمنًا كانت الصالُة عنَد رأِسهِ ، يولّون َعْنهُ 

َلِة واملعروِف ، وكانِت الزكاُة عن مشاِلهِ  وكان ِفْعُل اخلرياِت ِمَن الصمَدَقِة والصِّ
ْؤَتى ِمْن ِقَبِل َرْأِسِه، فتقوُل الصالُة: ما فَـيُـ ، واإلحساِن إىل الناِس ِعْنَد رِْجَلْيهِ 

َلِة  ِقَبِلي َمْدَخٌل، مث يـُْؤّتى ِمْن ِقَبِل رِْجَلْيِه، فيقوُل فْعُل اخَلرْيَاِت من الّصَدَقِة والصِّ
واملعروِف واإلحساِن إىل الناِس: ما ِقَبِلي َمْدَخٌل، فيقاُل له: اجِلْس، فَـَيْجَلُس، 

ُس، وقد أُدنيْت للغروِب، فيقاُل له: أرأيُتَك هـذا الرجُل وقد ُمثَِّلْت لُه الشم
الذي كاَن فيُكم، ما تقوُل فيه، وماذا تشهُد ِبِه عليه؟ فيقوُل: دعوين حّّت 

أرأيُتَك هـذا الرجَل الذي ، أخربان نسأُلَك عنه، إنمك َستَـْفَعلُ : فيقولون، ُأصلِّي
أشهُد أنمه ، حمممدٌ : فيقول: قالوماذا تشهُد عليه ؟ ، كاَن فيكم ما تقوُل فيه

وعلى  رسوُل هللِا، وأَنمه جاَء ابحلقِّ ِمْن عنِد هللِا، فيقال له: على ذلك حييت،
، مث يفتح له ابب من أبواب اجلنة، وعلى ذلك تبعث إن شاء هللا، ذلك مت

، مث فيقاُل له: هـذا مقعُدَك منها، وما أعدم هللُا لَك فيها، فيزداُد غبطًة وسروراً 
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وما أعدم هللا لَك ، هـذا مقعُدَك منها: فُيقاُل له، يـُْفَتُح له ابٌب من أبواِب النمارِ 
فيزداُد غبطًة وسروراً، مث يـُْفَسُح له يف قربِِه سبعوَن ذراعاً، ، فيها لو عصيَتهُ 

م ، يف النسي([167])وينومُر له فيه، ويـَُعاُد اجلسُد ِلَما َبَدَأ منه، فَـُتجْعُل نسمُته
قال: فذلك قوله تعاىل: ، يف َشَجِر اجلنةِ ([ 168])الطيِِّب، وهو طرٌي يعلمق

نـَْيا َويف ﴿ ُ  ةاآلخر يـُثـَبُِّت اَّللمُ المِذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثماِبِت يف احْلََياِة الدُّ َوُيِضلُّ اَّللم
ُ َما َيَشاُء *  .([169])«[27]إبراهيم:  ﴾الظماِلِمنَي َويـَْفَعُل اَّللم

فهي حتيُط ، لقد بيمنِت األحاديُث أنم َلـذه الطاعاِت أثرًا عظيمًا يف القرب
 . ([170])وحتميه وتدافع عنه، ابملؤمن من مجيع جوانبه

 
 ـ الشهادة يف سبيل هللا تعاىل: 4

اٌء ِعْنَد َرهبِِّْم َواَل حَتَْسََبم المِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللِم أَْمَواً  َبْل َأْحيَ ﴿قال تعاىل: 
يـُْرَزُقوَن *َفرِِحنَي ِبَا آَ ُهُم اَّللمُ ِمْن َفْضِلِه َوَيْستَـْبِشُروَن اِبلمِذيَن ملَْ يـَْلَحُقوا هِبِْم ِمْن 

 .[ 170ـ  169: آل عمران] ﴾*َلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ َخْلِفِهْم َأالم َخْوٌف عَ 
سعود رضي هللا عنه عندما سأله مسروٌق وقد جاء بياُن ذلك يف حديث ابن م

 )ملسو هيلع هللا ىلص(أّما إاّن قد سألنا عن ذلك رسوَل هللِا : اأُلوىل فقال اآليةعن معىن 
تسرُح ِمَن ، َلا قناديُل معلقٌة ابلعرشِ ، أرواُحهم يف جوِف طرٍي ُخْضرٍ » : فقال

م اّطال، مث أتوي إىل تلك القناديل، اجلنمِة حيُث شاءتْ  ، عةً فأطّلَع عليهم رهبُّ
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أْي َشْيٍء َنْشَتِهي وحنُن َنْسرَُح من اجلّنِة : فقاَل: هل َتْشتَـُهْوَن َشْيئًا ؟ فقالوا
م لن ُيرْتَُكوا ِمْن أن ، حيُث شئنا ؟ ففعل ذلك هبم ثالَث مرّاتٍ  فلّما رَأْوا أَّنم

 َي ربِّ نريُد أْن تـََردم أرواحنا يف أجساِدان حّت نـُْقَتَل يف سبيَلك: يسألوا قالوا
 .([ 171])«فلّما رأى أْن ليَس َلم حاجًة تُرُِكوا ، مرمًة ُأخرى

مودعٌة يف أجواِف طرٍي ُخْضٍر ، فالشهداُء أرواُحهم حيٌة عند هللا حياًة برزخيةً 
أتكُل من ، تسرُح من اجلّنِة حيُث شاءتْ ، وترتزُق برزِق هللا، تتنّعم بنعم هللا

وَحِظَيْت من  ، رحٌة ِبا انلت من أجروهي مغتبطٌة ف، وتلتّذ بنعيِمها، ْثارِها
بل تتمىّن أن تعوَد إىل الدنيا لتُـْقَتَل يف سبيل هللا مرًة ُأخرى ِلَما رأْت ، كرامةٍ 

 . ([172])وعظيِم ثواهبا، من فضِل الشهادةِ 
، وإعزاز دينه، أنم َمْن قُِتَل يف سبيل هللا إلعالء كلمة هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(ولقد بنيم النيبُّ 

: وقيل له َي رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(فلّما ُسِئَل رسول هللا ، وَسِلَم منها، لقربِ ن فتنَة اأَمَ 
 ([173])َكَفى ببارقةِ » : ما ابُل املؤمنني يـُْفَتنون يف قبورهم إال الشهيَد ؟ قال

 . ([174])«السيوِف على رأسِه فتنًة 
َب مل يـُْفنَتْ فصرَب حّتم يـُْقَتَل أو يـَْغلِ ، َمْن َلِقَي العدوم : » )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

 . ([175])«يف قربِه 
يـُْغَفُر له يف أّوِل : للشهيِد عنَد هللِا ِستُّ خصالٍ : » )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

وأيمُن من الَفزَِع ، وجُيَاُر من عذاِب القربِ ، ويرى مقعَده من اجلنمةِ ، دفعةٍ 
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، يا وما فيهاالياقوتُة منه خرٌي من الدن، ويوَضُع على رأِسِه  ُج الوقارِ ، األكربِ 
ويشفمُع يف سبعنَي من ، ويزومُج ابثنتني وسبعنَي زوجًة من احلور العنيِ 

 . ([176])«أقاربه
 ـ الرابط يف سبيل هللا: 5

ُكلم امليِت خُيَْتُم » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(يٍد رضي هللا عنه أنم رسول هللافعن َفَضالَة بن ُعب
ويـَُؤممُن من فّتاِن ، ىل يوم القيامةِ فإنَه ينمو له عمُله إ، على َعَمِلِه إال املرابطُ 

 . ([177])«القرِب 
ويـُْؤَمُن من فتنِة ، يـَُنّمى له عمُله إىل يوِم القيامةِ » : ويف رواية قال

 .([178])«القربِ 
: يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(مسعُت رسوَل هللِا : وعن سلمان الفارسي رضي هللا عنه قال

، رٌي من صياِم شهٍر وقياِمهِ خ: رابُط يوٍم يف سبيل هللِا أفضُل ) ورِبا قال (»
 . ([179])«وَّنَُِّي له عمُله إىل يوِم القيامِة ، وَمْن ماَت فيه ُوِقَي فتنَة القربِ 

فَيْسَلُم منهما ، ومن فّتاين القرب، فاملرابُط يف سبيل هللا أيمُن من فتنة القرب
هِر إىل يوم وال ينقطُع مدمة احلياِة وأبَد الد، فيضاَعُف له األجر، بثباٍت وصربٍ 

 . ([180])القيامة واحلشرِ 
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 التعوُُّذ ابهلِل من عذاب القرب:ـ  6

اللهمم إيّنِ » : يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(كان النيبُّ :  عن أنِس بِن مالك رضي هللا عنه قال
وأعوُذ ِبَك من عذاِب ، أعوُذ بَك من العجِز والكسِل واجُلَْبِ والُبْخِل واَلََرمِ 

 .([181])«نِة احمليا واملماتِ ِبَك ِمْن فتوأعوُذ ، القربِ 
  )ملسو هيلع هللا ىلص(أخربْتُه أنم رسول هللا ، وعن ُعروة بن الزبري عن عائشَة رضي هللا عنها

وأعوُذ ِبَك ، اللهمم إيّنِ أعوُذ ِبَك من عذاِب القربِ » : كان يدعو يف الصالة
ّم إيّنِ وأعوُذ ِبَك من فتنِة احمليا وفتنِة املماِت . اللهُ ، املسيِح الدمَجالِ  من فتنةِ 

ْغَرِم 
َ
ْأمثَِ وامل

َ
 .([ 182])«أعوُذ بَك من امل
فليتعومْذ ابهلِل من ، اآلخرإذا فرَغ أحدُكم ِمَن التشهُِّد » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

ومن شرِّ ، وِمْن فتنِة احمليا واملماتِ ، وِمْن عذاِب القربِ ، من عذاِب جهنممَ : أربعٍ 
 . ([183])«املسيِح الدمَجاِل 

 لدعاء:ـ ا 7
فالدعاُء من أعظِم أسباِب الّنجاِة ، وال ينبغي أبدًا أن يـَْغَفَل املسلُم عن الدُّعاءِ 

اللهمم إيّنِ أسأُلَك : رجاًل يقول يف التشهُّدِ  )ملسو هيلع هللا ىلص(مَسََع النيبُّ ، ةاآلخر يف الدنيا و 
 َي بديعَ ، املنانُّ ، وحَدَك ال َشرِْيَك لكَ ، ال إلـه إال أنتَ ، أبنم لَك احلَْمدُ 
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، َي حيم َي قيَوم إيّنِ أسألك اجلنةَ ، َي ذا اجلالِل واإلكرامِ ، السماواِت واألر ِ 
هللاُ : قالوا« . ؟ تدرون ِبا دعا» : ألصحابه )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال ، وأعوُذ ِبَك من النمارِ 
ِه الَعِظْيِم ) ويف ، والذي نفسي بيدهِ » : ورسولُه أعلم . قال َلَقْد َدَعا هللَا ابمسِْ

 . ([184])«وإذا ُسِئَل به َأْعَطى ، الذي إذا ُدِعَي به أجابَ ، ظمَ رواية ( األع
وابمسه األعظم أن ، وصفاته العليا، فعلينا أن نسأَل هللا تعاىل أبمسائه احُلسىن

 . ([185])وحنُن موقنوَن ابإلجابة، ينجَينا ِمْن عذاِب القربِ 
عّفاَن رضي هللا  فعن عثماَن بنِ ، كما أنم الدعاَء للميِّت من أسباب التثبيت

: فقال، وقَف عليه، إذا فرَغ من دفِن املّيتِ  )ملسو هيلع هللا ىلص(كان النيبُّ :  عنه قال
 . ([186])«فإنمه االَن ُيْسَأُل ، وَسُلوا لُه التثبيتَ ، استغفروا ألخيكم»
 ـ جتنُِّب أسباب عذاب القرب: 8

 ومن أسباب النجاة من عذاب القرب أن يتجنمَب العبُد كلم األسباِب اليت
، وعدم االستتار والتنزُّه من البول، مثل النميمةِ ، تؤدِّي إىل عذاِب القربِ 

والوقوع يف الزان... ، وأكل الراب، وعدم العمل به، القرآنوهجر ، والكذب
نتجّنبها للننجَو  فعلينا أن، فكلُّ هـذه األشياء ِمْن أسباِب عذاِب القرب، اخل

نتجّنَب األسباَب اليت تؤدِّي إىل وكذلك علينا أن ، مجيعًا من عذاب القرب
ْعتَـَقدِ ، واجلحودِ ، من الشكِّ ، سوِء اخلاَتة

ُ
، وُحبِّ املعاصي، والنفاقِ ، وفساد امل
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، والعدول عن االستقامة، واالنتحار، وتعّلق القلب بغرِي هللاِ ، واإلصرار عليها
 . ([187])وطول األمل وغري ذلك من األسباب، وُحبِّ الدنيا
َينا مجيعًا من عذاب ونسأل هللا ع ّز وجّل أبمسائه احلسىن وصفاته العال أْن ينجِّ

وأن جيمعنا يف مستقرِّ رمحته مع النبينَي والصديقنَي ، القرب وعذاِب النارِ 
 وَحُسَن أولـئك رفيقاً .، والشُّهداِء والصاحلنيَ 

 
 خامساً ـ مستقر األرواح يف الربزخ:
ومن خالل دراسِة النصوص ، منازهلاتتفاوُت أرواُح العباِد يف الربزخ يف 
 الواردِة يف ذلك ميكُن التقسيُم التايل :

 ـ أرواح األنبياء: 1
وقد مسعْت ، يف الرفيق األعلى، وهـذه تكوُن يف خرِي املنازِل يف أعلى عليني

اللهمم الرفيَق » : يف اخِر حلظاِت حياته يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(السيدُة عائشة الرسوَل 
 . ([188])«األعلى 
 ء:أرواح الشهدا ـ 2

َواَل حَتَْسََبم المِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللِم أَْمَواً  َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِِّْم ﴿قال تعاىل: 
وأرواُحهم يف أجواِف طرٍي ُخْضٍر َلا قناديُل [ 169: آل عمران] ﴾يـُْرَزُقوَن *
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 تلك مث أتوى إىل، تسرُح من اجلنِة حيُث شاءت، معّلقٌة ابلعرش
 . ([189])القناديل
 ـ أرواُح املؤمنني الصاحلني: 3

إَّّنا نسمُة املسلِم » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا ، تكوُن طيورًا تعّلق يف شجِر اجلّنةِ 
 « إىل جسِدِه إىل يوِم القيامةِ حّت يرجَعها هللاُ ، طرٌي يعّلُق يف شجِر اجلنةِ 

([190]). 
أنم الشهداَء يف حواصِل طرٍي ، داءِ والفرُق بني أرواِح املؤمنني وأرواِح الشه

 أّما، وأتوي إىل قناديَل معّلقٍة يف العرش، ُخْضٍر تسرُح متنقلًة يف رَي  اجلنة
وال ينتقل يف ، فإَّّنا يف أجواِف طرٍي يعّلق يف ْثِر اجلنةِ ، أرواُح املؤمننيَ 

 .([ 191])أرجائها
 ـ أرواح العصاة: 4

ُ ما يالقيه العصاُة من العذابسبق وأْن ذكرُت بعَض النصوِص اليت ت فمن ، بنيِّ
، يعذمُب بكلوٍب من حديدٍ ، ذلك أنم الذي يكِذُب الكذبَة تبلُغ االفاقَ 

والذي انَم عن الصالِة املكتوبِة ُيْشَدُخ رأُسه ، يدخُل يف ِشْدِقِه حّت يبلَغ قفاه
وأسفُله ، ٌق أعالهضيِّ ، والزانة والزمَواين يعذمبوَن يف ثـُْقٍب مثل التنورِ ، بصخرةٍ 
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وعلى الشطِّ َمْن يلقُمه ، واملرايب َيْسَبُح يف حبٍر من الدمِ ، تـُْوَقُد الناُر حتته، واسعٌ 
 .([ 192])احلجارَة 

، وقد ذكران األحاديث اليت تتحّدث عن عذاب الذي مل يكن يستنزه من بوله
و والذي غلم من الغنيمة وحن، ([193])والذي ميشي ابلنميمة بني الناس

 . ([194])ذلك
 ـ أرواُح الكّفار: 5

بعدما وصَف حاَل املؤمِن إىل أن يبلَغ مستقّره يف  )ملسو هيلع هللا ىلص(يف حديث رسول هللا 
خترُج ، وبعد أن تـُْقَبَض روُحه، وما يالقيه عند النزع، ذكر حال الكافر، اجلنةِ 

ما أننَت هـذه الريح حّت : فيقولن، حّت أيتوَن به ابَب األر ِ ، منه كأننت ريح
 .([ 195])توَن به أرواَح الكّفارأي
 

* * * 
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الصغـرى  عالمات الساعة: الفصل الثاين
 والنفـخ فـي الصـور والكبـرى

 
 

 املبحث األول: عالمات الساعة الصغرى .
 املبحث الثاين: أشراط الساعة الكربى .
 املبحث الثالث: النفخ يف الصور .
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 عالمـات الساعة الصغرى: املبحث األول
 
 عن الغيوب املستقبلية: )ملسو هيلع هللا ىلص(واًل ـ إخبار النيب أ

وذلك مما اطلعه هللا عليه من ، ِبا يكوُن إىل قياِم الساعة )ملسو هيلع هللا ىلص(أخرب النيبُّ 
حّت بلغِت التواتَر ، واألحاديُث يف هـذا الباِب كثريٌة جداً ، الغيوِب املستقبلّيةِ 

 فمنها :، ([196])املعنويم 
خطبًة ما ترك  )ملسو هيلع هللا ىلص(ال: لقد خطبنا النيبُّ ـ ما رواه حذيفة رضي هللا عنه ق 1

إْن  ، وَجِهَلُه َمْن َجِهَلهُ ، َعِلَمُه َمْن َعِلَمهُ ، فيها شيئًا إىل قيام الساعة إال ذكره
فأعرفه كما يعِرُف الرجُل الرجَل إذا غاَب عنه ، كنُت ألرى الشيَء قد نسيتُ 

 . ([197])فراه فعرفه
صّلى بنا : قال، ي رضي هللا عنهـ روى أبو زيد عمر بن أخطب األنصار  2

، فنزلَ ، فخطبنا حّت حضرِت الظهرُ ، وصعَد املنرب، الفجرَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسوُل هللِا 
مث ، فصّلى، مث نزلَ ، فخطَبنا حّّت َحَضرِت العصرُ ، مث صعَد املِْنرَبَ ، فصّلى
فأعلُمنا ، وِبا هو كائنٌ ، فأخربان ِبا كان، فخطبنا حّّت غربِت الشمسُ ، صعدَ 

قد أخرب أمته بكلِّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(. فهـذه أدلٌة صحيحٌة على أنم النيبم  ([198])أحفظنا
 فيما خيصُّهم .، ما هو كائٌن إىل قيام الساعة
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وُرويْت أبلفاٍظ خمتلفٍة لكثرة َمْن نقلها ، وال شكم أن أشراَط الساعِة كثريٌة جداً 
 .([ 199])من الصحابِة رضي هللا عنهم

 
 اثنياً ـ علم الساعة:

، يةالقرآن اآلَيتكما دّلت على ذلك ،  يعلمه إاّل هللا تعاىل غيٌب ال
فلم ُيْطِلْع عليه َمَلكاً ، فإّن علَم الساعة ممّا استأثر هللا به، واألحاديُث النبوية

َا ﴿قال تعاىل: ، مقرابً وال نبيًا مرسالً  َن ُمْرَساَها ُقْل ِإَّنم َيْسأَُلوَنَك َعِن السماَعِة َأَيم
َد َريبِّ اَل جُيَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالم ُهَو ثـَُقَلْت يف السمَماَواِت َواأَلْرِ  اَل ِعْلُمَها ِعنْ 

َا ِعْلُمَها ِعْنَد اَّللِم َوَلِكنم  َها ُقْل ِإَّنم أَتْتِيُكْم ِإالم بـَْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَنمَك َحِفيٌّ َعنـْ
 )ملسو هيلع هللا ىلص(فاهلل تعاىل أيمُر نبّيه حمّمداً  [187 ]األعراف: ﴾َأْكثـََر النماِس اَل يـَْعَلُموَن *

ال ، فهو الذي يعلُم جلّية أمرها، أن خيرَب الناَس أنم علَم الساعِة عند هللا وحَده
َيْسأَُلَك ﴿: وقال تعاىل، ([200])يعلُم ذلك أحٌد من أهل السماوات واألر 
َا ِعْلُمَها ِعْنَد اَّللِم  لم السماَعَة َتُكوُن َوَما يُْدرِيَك َلعَ النماُس َعِن السماَعِة ُقْل ِإَّنم

َن ُمْرَساَها *ِفيَم ﴿وقال تعاىل:  [63]األحزاب:  ﴾*َقرِيًبا َيْسأَُلوَنَك َعِن السماَعِة َأَيم
تَـَهاَها *  .[ 44ـ  42]النازعات:  ﴾أَْنَت ِمْن ذِْكَراَها *ِإىَل َربَِّك ُمنـْ
رسوَل  عليه السالما ملّا سأل جربيُل وَلـذ، فمنتهى ِعلُم الساعِة إىل هللا وحَده

عن وقِت الساعِة ـ كما يف حديِث جربيل الطويل ـ قال النيبُّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللِا 
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. فجربيُل ال يعلُم مّت  ([201])«ما املسؤوُل عنها أبعلم من السائِل : » )ملسو هيلع هللا ىلص(
 . ([202]))ملسو هيلع هللا ىلص(وكذلك حمّمٌد ، تقوُم الساعة

 
 اثلثاً ـ قرب قيام الساعة:

، ية الكرمية واألحاديُث الصحيحة على قـُْرِب الساعة وُدنوِّهاالقرآن اآلَيتتدلُّ 
وعلى أننا يف اخِر أَّيم ، فإنم ظهور أكثر أشراِط الساعِة دليٌل على قرهبا

 ﴾*نَ ِإْقرَتََب لِلنماِس ِحَساهُبُْم َوُهْم يف َغْفَلٍة ُمْعِرُضو ﴿قال تعاىل: ، ([203])الدنيا
]األحزاب:  ﴾َوَما يُْدرِيَك َلَعلم السماَعَة َتُكوُن َقرِيًبا *﴿: وقال تعاىل، [1]األنبياء: 

ُْم ﴿وقال تعاىل:  [63 وقال تعاىل:  [7ـ  6]املعارج:  ﴾ونراه قريبا *يرونه بعيداِإَّنم
 اآلَيتإىل غري ذلك من  [1]القمر:  ﴾اْقرَتََبِت السماَعُة َواْنَشقم اْلَقَمُر *﴿

، واالنتقال إىل دار أخرى، الدنيوي ْرِب َّنايِة هـذا العاملالكثرية الّداّلِة على قُـ 
 . ([204])وإْن شرّاً فشر، إْن خرياً فخري، يناُل فيها كلُّ عامٍل عمله

ويشرُي أبصبعيه ، بُِعْثُت أان والساعة كهاتني» : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
 . ([205])«فيمدُّمها

 رابعاً ـ جممل أشراط الساعة الصغرى:
 وإليك أمهُّها ممّا ثبَت ابلسّنة النبوية منها :، ماُء عن أشراط الساعةحتّدث العل
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 . )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ بعثة النيبِّ  1
 . )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ موُت النيبِّ  2
 ـ فتُح بيت املقدس . 3
 .([ 206])ـ طاعوُن عمواس 4
 واالستغناُء عن الصدقة .، ـ استفاضُة املالِ  5
وموقعة ، رضي هللا عنهومقتل عثمان ، كظهورها من املشرق،  ـ ظهوُر الفنت 6

، اتباع سنن األمم  وموقعة احلَرمة، وظهور اخلوارج ([207])وموقعة صفني، اجلمل
 املاضية.

 ظهور مدعي النبوة. – 7
 ظهور انر احلجاز. – 8
 انتشار األمن. -9

 ـ قتاُل الرتك . 10
 ـ قتاُل العجم . 11
 ـ ضياُع األمانِة . 12
 وظهوُر اجلهل .، ـ قبُض العلم 13
 ـ كثرُة الشَُّرِط وأعواُن الظلمة . 14
 ـ انتشار الزان . 15
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 ـ انتشاُر الراب . 16
 ـ ظهوُر املعاِزِف واستحالَُلا . 17
 ـ كثرُة شرِب اخلمر واستحالَُلا . 18
 والتباهي هبا .، ـ زخرفُة املساجدِ  19
 ـ التطاُوُل يف البنياِن . 20
 ـ والدُة األمة ِلربّتها . 21
 القتِل . ـ كثرةُ  22
 ـ تقارُب الزمان . 23
 ـ تقارُب األسواِق . 24
 ـ ظهوُر الشرك يف هـذه األمة . 25
 وسوُء اجلوار .، وقطيعُة الرحم، ـ ظهوُر الُفْحشِ  26
 ـ تشبُّب املشيخة . 27
 ـ كثرُة الشح . 28
 ـ كثرُة التجارِة . 29
 ـ كثرُة الزالزل . 30
ْسِخ والقَ  31

َ
 ْذِف .ـ ظهوُر اخَلْسِف وامل

 ـ ذهاُب الصاحلني . 32
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 ـ ارتفاُع األسافل . 33
 أي ال يطَلُق الّسالم إال على َمْن يعرفه .: ـ التحيُة للمعرفةِ  34
 ـ التماُس العلِم عنَد األصاغر . 35
 ـ ظهوُر الكاسياِت العارَيِت . 36
 ـ صدُق رؤَي املؤمن . 37
 ـ كثرُة الكتابة وانتشاُرها . 38
 لسنن اليت رّغَب فيها اإلسالم .ـ التهاوُن اب 39
 .([ 208])ـ انتفاُخ األهلة 40
 وعدُم التثّبت يف نقل األخبار .، ـ كثرُة الكذب 41
 وكتماُن شهادة احلق .، ـ كثرُة شهادِة الزور 42
 ـ كثرُة النساِء وقّلُة الرجاِل . 43
 ـ كثرُة موِت الفجأة . 44
 . ([209])ـ وقوُع التناُكِر بني الناس 45
 ـ عوُد أرِ  العرب مروجاً وأَّناراً . 46
 وقّلة النباِت .، ـ كثرُة املطر 47
 ـ حسُر الفراِت عن جبٍل من ذهب . 48
 ـ كالُم السباِع واجلماداِت لإلنسان . 49
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 ـ َتيّن املوت من شدة البالء . 50
 وقتاَُلم للمسلمني .، ـ كثرُة الروم 51
 ـ فتح القسطنطينية . 52
 يهود .ـ قتاُل ال 53
 مث خراهُبا يف اخِر الزمان .، ـ نفُي املدينِة لشرارِها 54
 ـ بعُث الريح الطيبة لقبِض أرواِح املؤمنني . 55
 وهدُم الكعبِة .، ـ استحالُل البيِت احلرامِ  56

ومن ، )ملسو هيلع هللا ىلص(هـذه أهمُّ أشراِط الساعة الصغرى اليت جاءت يف أحاديث النيب 
ففيه ([ 210])فلرياجع كتاب ) أشراط الساعة (أراَد التوسَُّع ومعرفة األحاديث 

 التفاصيل .
 

* * * 
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الكرمي والسنة  القرآنيف  أشراط الساعة الكربى: املبحث الثاين
 النبوية الصحيحة

 
 :عليه السالمأواًل ـ نزول عيسى 

يف اخر الزمان  بٌت يف الكتاب والسنة الصحيحة  عليه السالمنزوُل عيسى 
 مٌة من عالمات الساعة الكربى :وذلك عال، املتواترة

 :عليه السالمالكرمي على نزول عيسى  القرآنأ ـ األدلة من 
َوَلمما ُضِرَب اْبُن َمْرمَيَ َمَثاًل ِإَذا قَـْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّوَن *َوَقاُلوا ﴿ـ قال هللا تعاىل:  1

ْل ُهْم قَـْوٌم َخِصُموَن *ِإْن ُهَو ِإالم أَآَِلَتُـَنا َخرْيٌ أَْم ُهَو َما َضَربُوُه َلَك ِإالم َجَداًل بَ 
َعْبٌد أَنـَْعْمَنا َعَلْيِه َوَجَعْلَناُه َمَثاًل لَِبيِن ِإْسَرائِيَل *َوَلْو َنَشاُء جَلََعْلَنا ِمْنُكْم َمالَِئَكًة يف 

َهَذا ِصَراٌط  ُعونِ اأَلْرِ  خَيُْلُفوَن *َوِإنمُه َلِعْلٌم لِلسماَعِة َفاَل ََتْرَتُنم هِبَا َواتمبِ 
 .[ 61ـ  57]الزخرف:  ﴾*ُمْسَتِقيمٌ 
وجاء يف اخرها ،  عليه السالمجاءت يف الكالم على عيسى  اآلَيتفهـذه 

قبل يوم القيامة عالمة على قرب  ﴾َوِإنمُه َلِعْلٌم لِلسماَعةِ ﴿قوله تعاىل: أي نزول 
 . ([211])الساعة
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َنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل اَّللِم َوَما َوقَـْوَلِِْم ِإانم قَـتَـلْ ﴿ـ وقال تعاىل:  2
قَـتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه ََلُْم َوِإنم المِذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما ََلُْم 

ُه اَّللمُ ِإلَْيِه وََكاَن اَّللمُ َعزِيًزا ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالم اتَِّباَع الظمنِّ َوَما قَـتَـُلوُه يَِقينًا *َبْل َرفَـعَ 
َحِكيًما *َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالم لَيُـْؤِمَننم ِبِه قَـْبَل َمْوتِِه َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن 

تدلُّ على أنم  كما أَّنا،  اآلَيتفهـذه  [159ـ  157]النساء:  ﴾َعَلْيِهْم َشِهيًدا *
،  بل رفعه هللا إىل السماء، ومل يصلبوه،  عليه السالمعيسى اليهوَد مل يقتلوا 

فإَّّنا تدلُّ على أنم ِمْن  [55: آل عمران] ﴾ِإْذ َقاَل اَّللمُ ﴿: كما يف قوله تعاىل
، وذلك عند نزوله، اخَر الزمان عليه السالمأهل الكتاب َمْن سيؤمُن بعيسى 

 .([212])يحةحاديث املتواترة الصحكما جاءت بذلك األ،  وقبل موته
 )ملسو هيلع هللا ىلص(عن النيبِّ  ([213])يف )الصحيحني(وقد ثبت ، حيٌّ  عليه السالموعيسى 
، والذي نفسي بيده ليوشكنم أن ينزَل فيكم ابُن مرمَي َحَكمًا َعْدالً »أنه قال: 

ويفيُض املاُل ، ويضُع اجلزيةَ ، ويقتُل اخلنزيرَ ، فيكِسُر الصليبَ ، وإمامًا ُمْقِسطاً 
 . «حّت ال يقبله أحدٌ 

، عنه أنّه ينزل على املنارِة البيضاء شرقي دمشق ([214])وثبت يف ) الصحيح (
، مل ينزل جسُده من السماءِ ، ومن فارقت روُحه جسَده، وأنّه يقتُل الدّجال

 فإنمه يقوُم من قربه .، وإذا ُأحييَ 
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ُرَك ِمنَ ﴿وأما قوله تعاىل:   ﴾المِذيَن َكَفُروا ِإيّنِ ُمتَـَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَِلم َوُمَطهِّ
إذ لو أراد بذلك ، فهـذا دليٌل على أنّه مل يعِن بذلك املوتَ  [55: عمران آل]

ويعرُج ، فإنم هللا يقِبُض أرواحهم، لكان عيسى يف ذلك كسائر املؤمنني، املوت
ولو كان قد : وكذلك قوله، فُعِلَم أنّه ليس له يف ذلك خاصيةٌ ، هبا إىل السماء
ُرَك ِمَن المِذيَن َكَفُروا﴿فارقت روُحه  كبدن ،  لكان بدنه يف األر ، ﴾َوُمَطهِّ
َوَما ﴿ى اآلخر  اآليةوقد قال تعاىل يف ، أو غريه من األنبياء، سائر األنبياء

قَـتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه ََلُْم َوِإنم المِذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما ََلُْم 
 ﴾ِه ِمْن ِعْلٍم ِإالم اتَِّباَع الظمنِّ َوَما قَـتَـُلوُه يَِقينًا * َبْل َرفَـَعُه اَّللمُ ِإلَْيهِ بِ 

كما ،  ﴾َبْل َرفَـَعُه اَّللمُ ِإلَْيهِ ﴿فقوله هنا يبني أنّه رُِفَع بدنُه  [158-157 ]النساء:
وما : لإذا لو أيَد موتُه لقا، أنه ينزُل ببدنه وروحه ([215])ثبت يف )الصحيح(

 قتلوه وما صلبوه بل مات .
 

 ﴾َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالم لَيُـْؤِمَننم ِبِه قَـْبَل َمْوتِهِ ﴿: ويف قوله تعاىل
 . ([216])قبل موت عيسى بن مرمي: قال [159 ]النساء:

 كثرية ومتواترة منها:  عليه السالمب ـ واألدلة من السنة على نزول عيسى 
ليوِشَكّن أْن ينزَل فيكم ابُن ، والذي نفسي بيده» : )ملسو هيلع هللا ىلص( ـ قال رسول هللا 1

ويفيُض ، ويضُع احلربَ ، ويقتُل اخلنزيرَ ، فيكِسُر الصليبَ ، مرمَي َحَكمًا َعْدالً 
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حّت تكوَن السجدُة الواحدُة خريًا من الدنيا وما ، املاُل حّّت ال يقبَله أحدٌ 
 .([217])«فيها
م إذا نزَل ابُن مرمَي فيكم وإماُمكم كيف أنت» : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ وقال رسول هللا  2

 ؟([ 218])«ِمْنُكم 
، ال تزاُل طائفٌة من أميت يقاتُِلوَن على احلقِّ : » )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ وقال رسول هللا  3

: فيقوُل له أمريُهم 4فينزُل عيسى بن مرمي : قال، إىل يوِم القيامةِ ، ظاهرينَ 
ُرمة هللِا هـذه َتكْ ، إنم بعَضُكم على بعٍض أمراء، ال: فيقول، صلِّ لنا

 .([ 219])«األمةِ 
يف الصحاح والسنن  عليه السالموقد جاءت األحاديُث يف نزول عيسى 

وهي تدلُّ داللًة صرحيًة على نزول عيسى ، واملسانيد وغريه من دواوين السنة
 .([ 220])وال حّجَة ملن رّدها،  عليه السالم

 
 اثنياً ـ أيجوج ومأجوج :

، اخر الزمان عالمٌة من عالمات الساعة الكربىخروج أيجوَج ومأجوَج يف 
 وقد دّل على ظهورِهم الكتاُب والسنُة :

 الدالة على ظهور أيجوج ومأجوج هي : اآلايتو 
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 ـ قال تعاىل يف سياقه لقصة ذي القرنني : 1
نَـ ﴿ نَـَنا َوبـَيـْ ا ُمْفِسُدوَن يف اأَلْرِ  فَـَهْل َعَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َُتَْعَل بـَيـْ ُهْم َسدًّ

نَـُهْم َرْدًما *آُتوين  َنُكْم َوبـَيـْ * َقاَل َما َمكمْنيِن ِفيِه َريبِّ َخرْيٌ َفَأِعيُنوين ِبُقومٍة َأْجَعْل بـَيـْ
زُبـََر احلَِْديِد َحّتم ِإَذا َساَوى َبنْيَ الصمَدَفنْيِ َقاَل انـُْفُخوا َحّتم ِإَذا َجَعَلُه اَنرًا َقاَل 

َعَلْيِه ِقْطرًا *َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا *َقاَل  آُتوين أُْفرِغْ 
َهَذا َرمْحٌَة ِمْن َريبِّ َفِإَذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه دَكماَء وََكاَن َوْعُد َريبِّ َحقًّا *َوتـَرَْكَنا 

 ﴾يف الصُّوِر َفَجَمْعَناُهْم مَجًْعا * بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ مَيُوُج يف بـَْعٍض َونُِفخَ 
 . [99ـ  92 ]الكهف:

َحّتم ِإَذا فُِتَحْت أَيُْجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب ﴿ـ وقال تعاىل:  2
ْد  يـَْنِسُلوَن *َواْقرَتََب اْلَوْعُد احلَْقُّ َفِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر المِذيَن َكَفُروا َيَويـَْلَنا قَ 

 .[ 97ـ  96]األنبياء:  ﴾ُكنما يف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َبْل ُكنما ظَاِلِمنَي *
تدلُّ على أّن هللا تعاىل سّخر ذا القرنني امللَك الصاحل لبناء السّد  اآلَيتفهـذه 
، ليحجَز بني أيجوج ومأجوج القوم املفسدين يف األر  وبني الناس، العظيم

وخرَج أيجوُج ، اندّك هـذا السدُّ ، اقرتبِت الساعةُ و ، فإذا جاء الوقُت املعلوم
فماجوا ، ال يقُف أماَمه أحٌد من البشر، ومجِع كبريٍ ، ومأجوُج بسرعٍة عظيمةٍ 

، وهـذا عالمٌة على قرب النفخ يف الصور، وعاثوا يف األر  فساداً ، يف الناس
 . ([221])وقيام الساعة، وخراِب الدنيا
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 على ظهور أيجوج ومأجوج كثريٌة منها : واألحاديث الصحيحة الّدالةُ 
 )ملسو هيلع هللا ىلص(أّن رسول هللا ، عن أم حبيبة بنت أيب سفيان عن زينب بنت جحش

، ويٌل للعرِب ِمْن شرٍّ َقِد اقرتبَ ، ال إلـه إال هللا» : دخَل عليها يومًا فزعًا يقول
اِم واليت وحّلِق أبصبعي اإلهب« فُِتَح اليوَم ِمْن َرْدِم أيجوَج ومأجوَج ُمْثُل هِذِه 

َي رسول هللا أفنهلُك وفينا : فقلتُ : تليها . قالت زينُب بنت جحش
 . ([222])«إذا َكثـَُر اخلََبُث ، نعم» : قال، الصاحلون

 
 اثلثاً ـ الدخان:
َفاْرَتِقْب يـَْوَم أَتْيت السمَماُء ِبُدَخاٍن ُمِبنٍي *يـَْغَشى النماَس َهَذا ﴿قال تعاىل: 
 .[ 11ـ  10الدخان: ] ﴾َعَذاٌب أَلِيٌم *

ميألُ ، ومن عالمات الساعة وأشراطها العظمى ظهوُر دخاٍن قَـْبَل قيام الساعة
ويدخُل يف ، فيأخُذ ابملؤمنني كالزكمةِ ، فتصبُح كبيٍت أوقد فيه، األرَ  كلمها

 . ([223])منافِذ الكّفار واملنافقني حّت خيرَج من كلِّ مسمٍع منهم
وحنن ، علينا )ملسو هيلع هللا ىلص(اطّلع رسوُل هللا : ي أنه قالوعن حذيفة بن أُسيٍد الغفار 

إَّّنا َلْن تقوَم » : قال، نذكر الساعة: قلنا« ما تذكرون ؟ » : نتذاَكُر فقال
وطلوَع ، والدابةَ ، والدّجالَ ، الدخانَ : فذكر، آَيتٍ حّّت تروا قبَلها عشَر 
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وثالثَة ، وأيجوَج ومأجوجَ ، ونزوَل عيسى بِن مرمي، الشمِس من مغرهبا
وخسٌف ِبزيرة العرب واخُر ، وخسٌف ابملغرب، خسٌف ابملشرق، سوفٍ خ

 .([ 224])«ذلك انٌر تطرُد الناَس إىل حمشرهم 
 

 رابعاً ـ طلوع الشمس من مغرهبا:
 وبه يـُْغَلُق ابُب التوبة .، من أعظم أشراط الساعة الكربى

 الدالة على ذلك : اآلية
َهْل يـَْنظُُروَن ِإالم ﴿قوله تعاىل:  قد ذكر هللا تعاىل طلوع الشمس من مغرهبا يف

َأْن أَتْتِيَـُهُم اْلَمالَِئَكُة َأْو أَيْيتَ َربَُّك َأْو أَيْيتَ بـَْعُض آََيِت َربَِّك يـَْوَم أَيْيت بـَْعُض 
َفُع نـَْفًسا ِإميَاَُّنَا ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَـْبُل َأْو َكَسَبْت يف ِإميَاَّنَِ  ا آََيِت َربَِّك اَل يـَنـْ

َتِظُروَن *  . [158]األنعام:  ﴾َخرْيًا ُقِل انـَْتِظُروا ِإانم ُمنـْ
هو  اآليةاملذكورة يف  اآلَيتوقد دّلت األحاديُث الصحيحُة أنم املراد ببعض 

 . ([225])وهو قول أكثر املفسرين، طلوُع الشمِس من مغرهبا
األقواِل ابلصواِب وأوىل : اآليةقال الطربي بعد ذكره ألقوال املفسرين يف هـذه 
ذلك حنَي » : أنه قال )ملسو هيلع هللا ىلص(يف ذلك ما تظاهرْت به األخباُر عن رسول هللا 

 . ([226])«تطلُع الشمُس من مغرهبا 
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 واألحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغرهبا كثرية منها :

فإذا ، ال تقوُم الساعُة حّّت تطلَع الشمُس ِمْن مغرهبا» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
فذاَك حنَي ال ينفُع نفَسًا إمياَُّنا مل تكن ، امنوا أمجعون، فراها الناسُ ، طلعتْ 

 .([ 227])«امنْت من قبُل أو كسبْت يف إمياَّنا خرياً 
 

 خامساً ـ خروج الدابة:
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا ََلُْم َدآبمًة ِمَن اأَلْرِ  ُتَكلُِّمُهْم َأنم ﴿قال تعاىل: 

 . [82]النمل:  ﴾لنماَس َكانُوا ِِبََيتَِنا اَل يُوِقُنوَن *ا
وأنم ذلك يكون عند فساد ، الكرمية جاء فيها ذكُر خروج الدابة اآليةفهـذه 
، خُيرُِج َلم دابًة من األر ، وتبديلهم الديَن احلقم ، وتركهم أوامَر هللا، الناس

َوَقَع ﴿: معىن قوله تعاىلقال العلماء يف  ([228])فتكلُِّم الناَس على ذلك
، لتماديهم يف العصيان والفسوق والطغيان، وجَب الوعيُد عليهم: ﴾اْلَقْولُ 

وانتهائهم يف ، والنزول على حكمها، وتركهم تدبرها، هللا آَيتوإعراضهم عن 
يقول ، وال تصرفهم عن غيهم تذكرةٌ ، املعاصي إىل ما ال تنجح معه فيه موعظةٌ 

: ﴾َأْخَرْجَنا ََلُْم َدآبمًة ِمَن اأَلْرِ  ُتَكلُِّمُهمْ ﴿: ا كذلكعز من قائل فإذا صارو 
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ليعلم الناس أن ، والدواب يف العادة ال كالَم َلا وال عقل، دابة تعِقُل وتنطق
 . ([229])ذلك اية من عند هللا

ابدروا » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(روى مسلم يف ) صحيحه ( عن أيب هريرة عن النيب 
، وطلوَع الشممِس من مغرهبا، ودابَة األر ِ ، والدخانَ ، الدجالَ : ابألعمال ستاً 
 . ([230])«وخويصَة أحدكم ، وأمَر العامة

 
 سادساً ـ املهدي:

 وهـذه األحاديثُ ، جاءت األحاديُث الصحيحُة الداّلُة على ظهور املهدي
ومن ، ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط، منها ما جاء فيه النصُّ على املهدي

 يث :هـذه األحاد
، يسقيه هللُا الغيثَ ، خيرُج يف اخِر أميت املهديُّ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ قال رسول هللا  1

، وتعظُُم األمةُ ، وتكثُر املاشيةُ ، ويـُْعَطى املاَل صحاحاً ، وخُترُِج األرُ  نباهتا
 . ([231])ِحَججاً : يعين« يعيُش سبعاً أو ْثانياً 

َعُث على اختالٍف من يـُبْـ ، أبّشرُكم ابملهدي» : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ وقال رسوُل هللا  2
يرَضى عنه ، فيمأُل األرَ  ِقْسطاَ وَعْداًل كما ُمِلئْت ُجْوراً وظُْلماً ، الناس وزالزلَ 

ما : فقال له رجالً « . يقِسُم املال صحاحًا ، ساكُن السماء وساكُن األر ِ 
 . ([232])«ابلسويِة بنَي الناِس » : صحاحاً ؟ قال
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املهديُّ منا أهَل » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللِا  :ـ وعن عليٍّ رضي هللا عنه قال 3
، ويوفقه، أي يتوب عليه ([233])«ُيْصِلُحه هللا عّز وجل يف ليلٍة ، البيتِ 
 بعد أن مل يكن كذلك .، ويرشده، ويلهمه

 
 سابعاً ـ املسيح الدجال:

وإحياِء ، كإنزال املطرِ ،  اآلَيتيفنُت الناَس ِبا يـُْعطاه من ، مسيُح الضاللةِ 
ألّن إحدى عينيه ، ومُسّي الدجُّال مسيحاً ، ابلنبات وغريمها من اخلوارق األر ِ 
ملا ، والقوُل األّول هو الراجحُ ، وألنّه ميسُح األرَ  يف أربعني يوماً ، ممسوحةٌ 

 . ([234])«إّن الدجاَل ممسوُح العنِي » : جاء يف احلديث النبوي
َمخِرق: ومعىن الدّجال

ُ
وه الكّذاب ابمل وهو على ، من أبنية املبالغةوهو ، املمِّ

ومجعه اإلمام ، ومجعه دّجالون، أي يكثُر منه الكذُب والتلبيسُ ، وزن فّعال
 .([ 235])مالك على دجاجلة وهو مجُع تكسريٍ 

أو ألنه يغطي على الناس  ، ألنه يغطِّي احلق ابلباطل: ومسي الدجال دجاالً 
األمر بكثرة وقيل ألنه يغطي ، كفره بكذبه وَتويهه وتلبيسه عليهم

 . ([236])مجوعه
فإذا قيل ، ولفظُة الدجال أصبحت علمًا على املسيح األعور الكذاب

 فال يتباَدُر إىل الذهن غريه .، الّدّجالُ 
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جاءت هبا األحاديُث لتعريِف ، له صفاٌت كثريةٌ ، والّدجال رجٌل من بين ادم
بل ، ال يـُْفَتنون بهف، حّت إذا خرَج عرفه املؤمنون، وحتذيرهم من شرّه، الناس به

ْقوةُ ، يكونون على علٍم بصفاته ، فاليغرتُّ به إال اجلاهُل الذي سبقت عليه الشِّ
 نسأُل هللا العافية .

أجلى ، أَْفَحج جعُد الرأسِ ، قصريٌ ، أمحرُ ، ومن هـذه الصفاِت أنمه رجٌل شابٌّ 
، ([237])بناتئةوهـذه العنُي ليست ، ممسوُح العنِي الُيمىن، عريُض النحرِ ، اجلبهةِ 

ا ِعْنبٌة طافيةٌ ،  ([238])وال جحراء وعينُه اليسرى عليها ظفرٌة ، كأَّنم
( أو ) كافر، ومكتوب بني عينيه ) ك ف ر ( ابحلروف املقطعة، ([239])غليظةٌ 

ومن صفاته أنّه عقيٌم ال ، يقرؤها كلُّ مسلِم كاتِب وغرِي كاتبِ ، بدون تقطيع
 يولد له .

الصحيحة اليت جاء فيها ذكر صفاته السابقة ومنها: وهـذه بعُض األحاديث 
، أفحُج َجْعدُ ، إّن املسيَح الدّجاَل رجٌل قصريٌ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ قال رسول هللا  1

 . ([240])«ليست بناتئٍة وال َحْجراء ، أعوُر مطموُس العنيِ 
جفاُل ، الدجاُل أعوُر العنِي الُيْسَرى» : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ قال رسوُل هللا  2

 . ([241])«الشعرِ 
 . ([242])«وإّن بني عينيه مكتوٌب كافر » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ وقال  3
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لورود ، وُحّرَِم على الّدّجاِل دخوُل مكة واملدينة حنَي خيرُج يف اخر الزمان
فإنم الدجاَل ، وأما سوى ذلك من البلدانِ ، األحاديث الصحيحة بذلك

، م والرتكوأكثُر اتباع الدجال من اليهود والعج، اآلخرسيدخُلها واحدًا بعَد 
 . ([243])وأخالٍط من الناس غالُبهم األعراُب والنساء

وذلك بسبِب ما خيلُق هللا معه من اخلوارِق العظيمة ، وفتنُة الدجال عظيمةٌ 
 . ([244)]وحترّيُ األلبابَ ، اليت تبهُر العقولَ 

أمته إىل ما يعِصُمها من فتنة املسيح  )ملسو هيلع هللا ىلص(أرشَد النيبُّ : الوقاية من الدجال
ال يزيُغ عنها إال ، ليِلها كنهارِها، فقد ترك أّمَته على احملّجِة البيضاء، لالدجا
ومن ، وال شرًّا إال حّذرها منه، خريًا إال دلم أُمته عليه )ملسو هيلع هللا ىلص(فلم يدْع ، هالكٌ 

ألَّّنا أعظُم فتنٍة تواجهها األمُة إىل ، مجلِة ما حّذر منه فتنُة املسيح الدجال
 قيام الساعِة .
بزَيدِة التحذيِر  )ملسو هيلع هللا ىلص(وَخصم حمّمٌد ،  ينِذُر أمته األعوَر الدجالوكان كلُّ نيبِّ 

فإنّه خارٌج ، وقد بنّي هللا له كثريًا من صفاِت الدّجال ليحذَِّر أمته، واإلنذارِ 
 خامُت النبيني . )ملسو هيلع هللا ىلص(وحمّمٌد ، ألَّنا اخُر األمم، من هـذه األمة ال حمالة

لتنجَو من هـذه الفتنِة  )ملسو هيلع هللا ىلص(املصطفى ومن اإلرشاداِت النبوية اليت أرشَد إليها 
 العظيمِة االيت :
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ومعرفة أمساء هللا احلسىن اليت ، والتسّلح بسالح اإلميان، ـ التمسك ابإلسالم 1
وأنم هللا تعاىل ، فيعَلم أنم الدجاَل بشٌر أيكل ويشرب، ال يشاركه فيها أحدٌ 

 وأنّه ال أحَد يرى ربمه حّت ميوَت .، منزمٌه عن ذلك
وقد وردت بذلك األحاديُث ، وخاصة يف الصالةِ ، ـ التعوذ من فتنة الدجال 2

اللهم فإيّن أعوُذ » : يدعو يف الصالة )ملسو هيلع هللا ىلص(فقد كان رسول هللا ، الصحيحةُ 
وأعوُذ ِبَك من شرِّ ، وفتنة القرب وعذاِب القربِ ، ِبَك من فتنة النار وعذاب النار

 .([ 245])«فتنِة املسيِح الدمجمال 
: )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : قال، رضي هللا عنه، عن أيب هريرة([ 246])سلموروى م

اللهمم إيّنِ أعوُذ ِبَك من : يقول، إذا تشهمد أحدُكم فليستعْذ ابهلِل من أربعٍ » 
وِمْن شرِّ فتنِة ، ومن فتنِة احمليا واملماتِ ، وِمْن عذاِب الَقرْبِ ، عذاِب جهنمم

 « .املسيح الدمجمال 
بقراءِة فواتح سورة  )ملسو هيلع هللا ىلص(فقد أمر النيبُّ : من سورة الكهف تآَيـ حفظ  3

وذلك بقراءِة عشر ، ويف بعض الرواَيت خواتيَمها، الكهف على الدّجال
 اخرها.من أوَلا أو  آَيت

فليقرْأ عليه فواتَح ، من أدرَكُه ِمْنُكم» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قوله ، ومن األحاديث الواردة
 . ([247])«سورِة الكهف 
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َيٍت ِمْن أّوِل سورِة الَكْهِف ُعِصَم آَمْن َحِفَظ َعْشِر » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
، وهـذا من خصوصياِت سورة الكهف، من فتنته: أي، ([248])ِمَن الدمجمالِ 

 . ([249])فقد جاءت األحاديُث ابحلثِّ على قراءهتا وخاّصًة يوَم اجلمعة
إّن » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص( وروى احلاكم عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن النيبم 

 .([250]) «النـُّْوِر بنَي اجلُُمَعَتنْيِ  أضاَء له ِمنْ ، َمْن قرأَ سورَة الكهِف يوَم اجلمعةِ 
َمْن مسَع » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا ، ـ الفرار من الدجال واالبتعاد منه 4

فيتبُعه مما  ،فوهللِا إنم الرمُجَل ليأتيه وهو حَيَْسُب أنمه مؤمنٌ ، فلينَأ َعْنهُ ، ابلّدّجالِ 
 . ([251])«أو ملا يبعُث به من الشبهاِت ، يبعُث به ِمَن الشُّبهاتِ 

فقد ، رضي هللا عنهموأّما هالك الدجال على يدي املسيح عيسى بن مرمي 
 . ([252])دلت على ذلك األحاديث الصحيحة

 
 اثمناً ـ اخلسوفات الثالثة:
، العالمات الكربىجاء ذكرها يف األحاديث ضمن ، وهي من أشراط الساعة

إّن الساعَة » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(فعن حذيفة بن ُأسيٍد رضي هللا عنه أنم رسول هللا 
َخْسٌف ، َيٍت .. )فذكر منها( وثالثَة خسوفٍ آلن تقوَم حّّت تـََرْوا َعْشَر 

 . ([253])«وَخْسٌف ِبزيرة العرب ، وَخْسٌف ابملغربِ ، ابملشرقِ 
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يف مشارقها ، ماكَن كثريٍة من األر وهـذه اخلسوُف تكوُن عظيمًة وعامًة أل
ولـكن ، ومغارهبا ويف جزيرة العرب . وقد ُوِجَد عرَب التاريخ اخلسُف يف مواضع

كأْن يكوَن ،  حيتمل أن يكون املراد ابخلسوف الثالثة قدرًا زائدًا على ما ُوِجدَ 
 . ([254]) أعظَم منه مكاانً وقدراً 

 
 اتسعاً ـ النار اليت حتشر الناس:

 اآلَيتوأّوُل ، وهي من أشراِط الساعة الكربى، خروُج الناِر العظيمة ومنها
وجاءت الرواَيُت أبنم خروَج هـذه الناِر يكوُن من ، املؤذنِة بقيام الساعة

فقد جاء يف حديِث حذيفة بن ُأسيد يف ذكر أشراِط ، من قعرة عدن، اليمنِ 
تطُرُد الناَس ، اليمنِ واِخُر ذلك انٌر خترُج من » : )ملسو هيلع هللا ىلص(الساعة الكربى قوله 

وانر خترُج من قعرِة » : ويف رواية له عن حذيفة أيضاً ، ([255])«إىل حمشرِهِم 
ُل الناَس  . وكون النار خترُج من قعرة عدن ال ينايف حشرها  ([256])«عدٍن ترحِّ

فإذا ، وذلك أنم ابتداَء خروِجها من قعرِة عدن، الناس من املشرق إىل املغرب
يف األرِ  كلِّها . . . وعندما تنتشُر يكون حشُرها ألهِل  خرجْت انتشرتْ 

 . ([257])املشرقِ 
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 النفخ يف الصور: املبحث الثالث
 

 أواًل ـ ما هو الصور؟
الصُّور ـ كما يف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(عّرف النيب 

َفُخ  الصُّْورُ » قال: ما الصوُر؟ ـ قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(جاء أعرايبُّ إىل النيب  قرٌن يـُنـْ
َفُخ يف الصُّوِر فَـَفزَِع َمْن يف السمَماَواِت َوَمْن ﴿قال تعاىل:  ([258])«فيه َويـَْوَم يـُنـْ

.وقد مسّاه هللا [ 87]النمل:  ﴾يف اأَلْرِ  ِإالم َمْن َشاَء اَّللمُ وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِيَن *
[ 8]املدثر:  ﴾َر يف النماُقوِر *َفِإَذا نُقِ ﴿كما قال تعاىل: ،  تعاىل أيضًا الناقور

 فالصور والناقور امسان ملسًمى واحد .، ([259])والناقور هو الصور
 

 اثنياً ـ أمساء الصوت الذي خيرج من الصور:
 وقد مّسى هللا تعاىل الصوَت الذي خيرجه إسرافيل من الصور أبمساء هي :

 . [13]احلاقة:  ﴾َواِحَدٌة *َفِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر نـَْفَخٌة ﴿ـ النفخة:  1
ُموَن *﴿ـ الصيحة:  2  ﴾َما يـَْنظُُروَن ِإالم َصْيَحًة َواِحَدًة أَتُْخُذُهْم َوُهْم خيَِصِّ

 .[ 49]يـس: 
بَـُعَها الرماِدَفُة *﴿ـ الراجفة:  3  .[ 7ـ  6]النازعات:  ﴾يـَْوَم تـَْرُجُف الرماِجَفُة *تـَتـْ
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َا ِهَي َزجْ ﴿ـ الزجرة:  4  . [13]النازعات:  ﴾َرٌة َواِحَدٌة *َفِإَّنم
وهي النفخُة بغضٍب حُتِْدُث صيحًة عظيمًة ، وزجرةً ، فإسرافيل ينفُخ نفخةً 

 . ([260])ترُجُف َلا األرُ  والقلوبُ 
 

 اثلثاً ـ عدُد النفخاِت:
 اختلف العلماء يف عدد النفخات على أقوال :

على هـذه الثالث يف   وذلك أّن هللا نصم ، أَّنا ثالُث نفخاتٍ : القول األول
 كتابه وهي :

 ـ نفخة الفزع: 1
َفُخ يف الصُّوِر فَـَفزَِع َمْن يف السمَماَواِت َوَمْن يف اأَلْرِ  ﴿قال تعاىل:  َويـَْوَم يـُنـْ

ُ وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِيَن *  . [87]النمل:  ﴾ِإالم َمْن َشاَء اَّللم
 ـ نفخة الصعق: 2
الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يف السمَماَواِت َوَمْن يف اأَلْرِ  ِإالم  َونُِفَخ يف ﴿قال تعاىل:  

 . [68]الزمر:  ﴾َمْن َشاَء اَّللمُ 
 ـ نفخة البعث: 3

 . [68]الزمر:  ﴾مُثم نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن *﴿قال تعاىل: 
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وفيه أنم ، الصور الطويل واستدلوا حبديثِ ، إن الفزع مغاِيُر للصعقِ : وقالوا
 . ([261])النفخاِت ثالثٌ 

وقالوا: هـذا ، القول الثاين: أَّّنما نفختان: )نفخة الصعق( و)نفخة البعث(
َما يـَْنظُُروَن ِإالم َصْيَحًة َواِحَدًة أَتُْخُذُهْم ﴿هو ظاِهُر النصوص: كقوله تعاىل: 

ُموَن *َفاَل َيْسَتِطيُعوَن تـَْوِصيَ  ًة َواَل ِإىَل َأْهِلِهْم يـَْرِجُعوَن *َونُِفَخ يف َوُهْم خيَِصِّ
الصُّوِر َفِإَذا ُهْم ِمَن اأَلْجَداِث ِإىَل َرهبِِّْم يـَْنِسُلوَن *َقاُلوا ََيَويـَْلَنا َمْن بـََعثـََنا ِمْن 

 .[ 52ـ  49]يـس:  ﴾َمْرَقِداَن َهَذا َما َوَعَد الرممْحَاُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن *
. وقوله:  ﴾َما يـَْنظُُروَن ِإالم َصْيَحًة َواِحَدًة أَتُْخُذُهمْ ﴿ذه هي النفخُة وقوله: هـ

َونُِفَخ يف الصُّوِر َفِإَذا ُهْم ِمَن ﴿هـذه هي النفخُة الثانية وكقوله تعاىل: 
بَـُعَها الرماِدَفُة   ﴾*اأَلْجَداِث ِإىَل َرهبِِّْم يـَْنِسُلوَن * يـَْوَم تـَْرُجُف الرماِجَفُة *تـَتـْ

 . ([262])مها النفختان األوىل والثانية [7ـ  6]النازعات: 
 

 .«بنَي النفختنِي أربعونٌ » : الق )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيبِّ 
، أبيت: قال، أربعون سنة: قالوا، أبيت: قال، َي أاب هريرة أربعون يوماً : قالوا
يٍء من اإلنساِن إاّل ُعْجُب ويبَلى كلُّ ش» ، أبيت: قال، أربعون شهراً : قالوا
 . ([263])«فيه يركمُب اخلَْلُق ، َذنَِبهِ 
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، ولكّنها تبدأُ ابلفزعِ ، وجعلهما نفخًة واحدةً ، وميِكُن اجلمُع بني الفزع والصعق
أي إنم ، مع وجوِد مسافٍة زمنيٍة تفِصُل بني بدايتها وَّنايتها، وتنتهي ابلصمْعقِ 

فينفُخ نفخَة إفزاٍع يطّوَلا وميّدها ال يفرُت ) وهو ما  ،هللا أيمُر إسرافيَل ابلنفخِ 
يعين استمرار النفخ بال انقطاع ( فيما الناُس يف العذاِب يشاهدون أحداَث 

فيموُت لشّدهتا كلُّ ، الزلزلِة إىل أْن أيمَر هللُا بنفخِة الصمْعِق األشدِّ قوًة وهوالً 
 . ([264])من يف السمـوات واألر  إال من شاء هللا

خيرُج » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ومن هـذا الباب مِيكُن االستدالُل على ذلك بقول الرسول 
َحَسٌن ، ( وهم يف ذلك دارٌّ رزُقهم: فيمكُث أربعنَي ) مث قال، الدّجاُل يف أميت

: قال ،ورفع لِْيتاً ، فال يسمُعه أحٌد إال أصغى لِْيتاً ، مث ينفُخ يف الصورِ ، عيُشهم
 «فُيصعُق وُيصُعُق الناسُ : قال، َ  إبلهوأول من يسمُعه رجٌل يلوُط َحوْ 

فهـذا ، أمال . ) والليت ( صفحُة العنق: يعين: وأصغى يف احلديث، ([265])
التسمُُّع واإلصغاُء يدلُّنا على أنم بدايَة النفخِة ليسْت كنهايتها يف القّوة 

ُد يف كما ع،  ([266])حّت إّن الصوَت مل يشمل كلم الناِس عند بدايته، والّشدةِ 
فلو كانت بدايُتها « وأّوُل َمْن مسُعه رجٌل يلوُط َحْوَ  إبله » : نص احلديث

وملا بقيت فسحٌة َلـذا التسمُِّع ، ) ابلصعقة ( املميتة ملاَت الناُس على أثرِها
إىل أن ميأل ، مث ميضي يف التدرّج الصاعدِ ، وكأّن الصوت يبدأُ رويداً ، واإلصغاء

وذلك التدرُُّج يف النفِخ واملدِّ ، مصحواًب ابلزلزلِة العظيمةِ  ،الكوَن دوَيًّ وإرعاداً 
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، وإيقاع الرهبِة يف نفوس شرار اخللق، والتطويل أدعى لتصعيِد ِحدمِة اخلوف
مَر إىل أن أي، أبحداِث الساعة ما شاَء له أن يعذِّهَبم الذي يعّذهبم هللا يف الدنيا
 .([267])بنفخِة الصعق فيصعقون

إّن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(سرافيَل األمَر ابلنفخ يف الصور: قال رسول هللا ـ انتظار إ 1
َطْرَف صاحِب الصُّْوِر منذ وُكَِّل به مستعدٌّ ينظُُر حنو العرِش خمافَة أن يؤمَر قبل 

 . ([268])«كأنم عينيه كوكباِن ُدّرَين ،  أن يرتدم إليه طرفُه
» : )ملسو هيلع هللا ىلص(ل هللا ـ كيف أنعُم وقد التقَم صاِحُب القرِن القرَن؟ قال رسو  2

وَأْصَغى مَسَْعُه ينتِظُر ، وَحىَن جبهَتهُ ، كيف أنعُم وقد التقَم صاحُب الَقْرِن القرنَ 
فكيف نقول َي رسول هللا؟ : ؟! . قال املسلمون«فينفَخ ، أن يؤمَر أن ينفخَ 

 . ([269])«توكلنا على هللا ربنا ، قولوا حسُبنا هللا ونعَم الوكيل» : قال
إنم ِمْن أفضِل » : )ملسو هيلع هللا ىلص(تكون فيه النفخة: قال رسول هللا  ـ اليوُم الذي 3

، وفيه الصعقةُ ، وفيه النفخةُ ، وفيه قُِبضَ ، فيه ُخِلَق ادمُ ، أَّيِمُكم يوَم اجلمعةِ 
إّن هللا حّرم على ، فإنم صالَتُكم معروضٌة عليم ، فأكثروا عليم من الصالِة فيه

 . [(270])«األرِ  أْن أتكَل أجساَد األنبياِء 
َونُِفَخ يف الصُّوِر ﴿ـ َمِن الذين استثناهم هللا من الفزع والصعق؟ قال تعاىل:  4

َفَصِعَق َمْن يف السمَماَواِت َوَمْن يف اأَلْرِ  ِإالم َمْن َشاَء اَّللمُ مُثم نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى 
 . [68]الزمر:  ﴾َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن *
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ِإالم َمْن ﴿هم : لماء إىل أّن الذين استثناهم هللا يف قولهذهب طائفٌة من الع
. لشهداُء أو احلُور العني ... إخلإَّّنم األنبياُء أو ا: ومنهم من قال، ﴾َشاَء اَّللمُ 

حيّدد  )ملسو هيلع هللا ىلص(والصحيُح أنّه مل يرْد نصُّ صريٌح يف كتاب هللا أو يف ُسنمِة رسوِله 
، وبذلك ال ميُكننا أن عزَم بذلك، ةاآليلنا من الذين استثناهم هللا يف تلك 

 . ([271])وأمثال ذلك ممّا مل خيرِب هللا به، وصار مثل العلم بوقِت الساعةِ 
 

 اليت يقصد هبا النفخة األوىل: اآلايترابعاً ـ 
َفُخ يف الصُّوِر فَـَفزَِع َمْن يف السمَماَواِت َوَمْن يف ﴿ـ قال تعاىل:  1 َويـَْوَم يـُنـْ

ُ وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِيَن * اأَلْرِ  ِإالم   . [87]النمل:  ﴾َمْن َشاَء اَّللم
َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يف السمَماَواِت َوَمْن يف اأَلْرِ  ﴿ـ وقوله تعاىل:  2

 .[ 68]الزمر:  ﴾ِإالم َمْن َشاَء اَّللمُ 
 ﴾ًة َواِحَدًة َما ََلَا ِمْن فَـَواٍق *َوَما يـَْنظُُر َهُؤاَلِء ِإالم َصْيحَ ﴿ـ وقوله تعاىل:  3

 . [15]ص: 
َا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة *﴿ـ وقوله تعاىل:  4  . [13]النازعات:  ﴾َفِإَّنم
 . [6]النازعات:  ﴾يـَْوَم تـَْرُجُف الرماِجَفُة *﴿ـ وقوله تعاىل:  5
 

 اليت يقصد هبا النفخة الثانية: اآلايتخامساً ـ 
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 [19]الصافات:  ﴾ا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة َفِإَذا ُهْم يـَْنظُُروَن *َفِإَّنمَ ﴿ـ قال تعاىل:  1
 . ([272])هي عبارة عن النفخة الثانية يف الصور

َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ مَيُوُج يف بـَْعٍض َونُِفَخ يف الصُّوِر ﴿ـ وقال تعاىل:  2
 . [99]الكهف:  ﴾َفَجَمْعَناُهْم مَجًْعا *

َرهبِِّْم  َونُِفَخ يف الصُّوِر َفِإَذا ُهْم ِمَن اأَلْجَداِث ِإىَل ﴿ال تعاىل: ـ وق 3
 .[ 51]يـس:  ﴾*يـَْنِسُلونَ 

يٌع َلَديـَْنا  ِإْن َكاَنْت ِإالم َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهمْ ﴿ـ وقال تعاىل:  4 مجَِ
 . [53]يـس:  ﴾*حُمَْضُرونَ 

َفُخ يف ﴿ـ وقوله تعاىل:  5  . [18]النبأ:  ﴾الصُّوِر فَـَتْأُتوَن أَفْـَواًجا *يـَْوَم يـُنـْ
َفُخ يف الصُّوِر َوحَنُْشُر اْلُمْجرِِمنَي يـَْوَمِئٍذ ُزْرًقا *﴿ـ وقوله تعاىل:  6 ]طـه:  ﴾يـَْوَم يـُنـْ

102 ]. 
نَـُهْم ﴿ـ وقال تعاىل:  7 يـَْوَمِئٍذ َوالَ َفِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر َفاَل أَْنَساَب بـَيـْ

 .([ 273])إَّنا الثانية: . قال الشنقيطي [101]املؤمنون:  ﴾*ونَ يـََتَساَءلُ 
قال  [20]ق:  ﴾َونُِفَخ يف الصُّوِر َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيِد *﴿: ـ وقوله تعاىل 8

 . ([274])للبعث ةاآلخر وهـذه هي النفخُة : الشوكاين
 ﴾يـَْوُم اخْلُُروِج * يـَْوَم َيْسَمُعوَن الصمْيَحَة اِبحلَْقِّ َذِلكَ ﴿ـ وقوله تعاىل:  9
 .[ 42 ]ق:
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لقوله [ 13]احلاقة:  ﴾َفِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر نـَْفَخٌة َواِحَدٌة *﴿ـ وقوله تعاىل:  10
 .[ 15]احلاقة:  ﴾فَـيَـْوَمِئٍذ َوقَـَعِت اْلَواِقَعُة *﴿بعدها: 

 
 اليت حتتمل األمرين: اآلايتسادسًا: 

وا َفاَل فَـْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقرِيٍب *َوَقاُلوا َوَلْو تـََرى ِإْذ َفزِعُ ﴿ـ قال تعاىل:  1
 . [54ـ  51]سبأ:  ﴾آَمنما ِبِه َوَأَنم ََلُُم التـمَناُوُش ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد *

َفُخ يف الصُّوِر َعاملُ اْلَغْيِب َوالشمَهاَدِة َوُهَو ﴿ـ وقال تعاىل:  2 َوَلُه اْلُمْلُك يـَْوَم يـُنـْ
 . [73]األنعام:  ﴾اخْلَِبرُي * احلَِْكيمُ 

قال  [6]القمر:  ﴾يـَْوَم َيدُْع الدماِعي ِإىَل َشْيٍء ُنُكٍر *﴿ـ وقوله تعاىل:  3
وعليه فتكوُن الدعوُة هي ، عليه السالم ([275])القرطيب: الداعي هو إسرافيل

 . ([276])وهللا تعاىل أعلم وأحكم، النفُخ يف الصور
 

* * * 
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وأهوال يوم  لبعث واحلشرا: الفصل الثالث
 وأحوال الناس فيها القيامة

 
 

 املبحث األول: البعث .
 وأحوال الناس فيها.، املبحث الثاين: احلشر، وأهوال يوم القيامة

 املبحث الثالث: الشفاعة .
 والصراط .، املبحث الرابع: احلساب واحلو  وامليزان
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 البـعث: املبحث األول
 

 يف االستدالل عليه : نالقرآتعريف البعث ومنهج 
من خري ، هو إعادة املخلوقات بعد فنائها للحساب واجلزاء تعريف البعث:

لَِيْجزَِي المِذيَن َأَساُءوا ِبَا َعِمُلوا َوجَيْزَِي المِذيَن ﴿قال تعاىل:  ([277]) أو شر
ْسىَن *  . [31]النجم:  ﴾َأْحَسُنوا اِبحلُْ

، وحتقُِّق وقوعه منهجاً قوَيً ، ل على البعثالكرمي يف االستدال القرآنولقد َّنج 
ِبا تشاهد وحتس ويقع منه ، جيمُع بني ما ُفِطَرْت عليه النفوس من اإلميان

وال يتناَّف مع الفطر ، وبني ما تقرره العقول السليمة، حتت أتثري السمع والبصر
 . ([278])الكرمي القرآنوتلك الطريقُة اليت َتيّـَز هبا ، املستقيمة

 
 ـ االستدالل مبن أماهتم هللا مث أحياهم: أوالً 

 كما أخرب هللا تعاىل عن ذلك ومنهم :
َوِإْذ قـُْلُتْم ََيُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحّتم نـََرى اَّللمَ ﴿ـ قوم موسى: قال تعاىل:  1

ِد َمْوِتُكْم َلَعلمُكْم َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصماِعَقُة َوأَنـُْتْم تـَْنظُُروَن *مُثم بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَعْ 
 . [56ـ  55]البقرة:  ﴾َتْشُكُروَن *
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َوِإْذ قَـتَـْلُتْم نـَْفًسا ﴿من أعضاء البقرة: كما قال تعاىل: ، ـ املضروب بعضوٍ  2
ُتْم َتْكُتُموَن *فَـُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك حُيْيِ  ي َفادماَرْأمُتْ ِفيَها َواَّللمُ خُمْرٌِج َما ُكنـْ

ُ اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم آََيتِِه َلَعلمُكْم تـَْعِقلوَن *  . [73ـ  72]البقرة:  ﴾اَّللم
أملَْ تـََر ِإىَل المِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدََيرِِهْم ﴿ـ الذين أخرب هللا عنهم بقوله تعاىل:  3

 .[ 243]البقرة:  ﴾َوُهمْ 
َمرم َعَلى قَـْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َأْو َكالمِذي ﴿كما قال تعاىل: ،  ـ ما حصل لُعَزير 4

َعَلى ُعُروِشَها َقاَل َأَنم حُيِْيي َهِذِه اَّللمُ بـَْعَد َمْوهِتَا َفَأَماَتُه اَّللمُ ِمَئَة َعاٍم مُثم بـََعَثُه َقاَل  
ظُْر ِإىَل َكْم لَِبْثَت َقاَل لَِبْثُت يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم َقاَل َبْل لَِبْثَت ِمَئَة َعاٍم َفانْ 

َطَعاِمَك َوَشَراِبَك ملَْ يـََتَسنمْه َواْنظُْر ِإىَل مِحَارَِك ولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنماِس َواْنظُْر ِإىَل 
َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنم اَّللمَ َعَلى ُكلِّ  اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشُزَها مُثم َنْكُسوَها حلًَْما فَـَلمما تـََبنيم

 . [259]البقرة:  ﴾*َشيٍء َقِديٌر 
َوِإْذ َقاَل ﴿عن كيفية إحياء املوتى: قال تعاىل:  عليه السالمـ سؤال إبراهيم  5

ِإبـَْراِهيُم َربِّ أَِرين َكْيَف حُتِْيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوملَْ تـُْؤِمْن َقاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنم 
ُهنم قَـْليب َقاَل َفُخْذ أَْربـََعًة ِمَن الطمرْيِ فَ  ُصْرُهنم ِإلَْيَك مُثم اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمنـْ

 .[ 260]البقرة:  ﴾ُجْزًءا مُثم اْدُعُهنم أَيْتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنم اَّللمَ َعزِيٌز َحِكيٌم *
من أنّه كان حييي املوتى بذن هللا:  عليه السالمـ ما أخرب هللا به عن عيسى  6

ُتُكْم ِِبيٍَة ِمْن َربُِّكْم َأيّنِ َأْخُلُق وَ ﴿قال تعاىل:  َرُسواًل ِإىَل َبيِن ِإْسَرائِيَل َأيّنِ َقْد ِجئـْ
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َئِة الطمرْيِ َفأَنـُْفُخ ِفيِه فَـَيُكوُن َطرْيًا بِِْذِن اَّللِم َوأُْبرِىُء اأَلْكَمَه  َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهيـْ
 .[ 49: آل عمران] ﴾اَّللمِ َواألَبـَْرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِْذِن 

أَْم َحِسْبَت َأنم ﴿ـ ما أخرب هللا من قصة أصحاب الكهف: كما قال تعاىل:  7
َيُة ِإىَل اْلَكْهِف  َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرمِقيِم َكانُوا ِمْن آََيتَِنا َعَجًبا *ِإْذ َأَوى اْلِفتـْ

ْء لََنا ِمْن أَْمراَِن َرَشًدا *فَـَقاُلوا َربـمَنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة َوهَ   .[10ـ  9]الكهف: ﴾ّيِّ
وقعت كّلها لتدلم على إحياء ، إّن هـذه األدّلة املتقّدمة أدلٌة حسيٌة ماديةٌ 

وقد أخرب هللا ، وهـذا برهاٌن قطعيٌّ على القدرة اإللـهية، املوتى بعد مماهتم
 .[ (279])عن وقوع البعث واحلشر فوجب القطع بذلك )ملسو هيلع هللا ىلص(ورسوله

 
 اثنياً ـ االستدالل على البعث ابلنشأة األوىل :

 الداّلة على ذلك ما يلي : اآلايتومن 
ُتْم يف َرْيٍب ِمَن اْلبَـْعِث َفِإانم َخَلْقَناُكْم ِمْن ﴿قال تعاىل:  ََيأَيُـَّها النماُس ِإْن ُكنـْ
 .[ 7ـ  5]احلج:  ﴾تـَُراٍب مُثم ِمنْ 

فقد قابل ، ل اليت ميرُّ هبا خلُق اإلنسانتعطي تفصياًل للمراح اآلَيتوهـذه 
فاهلل سبحانه ، هللا هـذه املراحل بعّدِة دالالت على قدرته سبحانه على البعث

، فلستم تر بون يف أّنكم خملوقون، يبنّيُ للناِس إْن كنتم يف ريب من البعث
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ولستم تر بون يف مبدأ خلقكم من حال إىل حال إىل حني املوت والبعث 
، فهما نظريان يف اإلمكان والوقوعُ ، نظري النشأة األوىل، ْعِدمُت بهالذي وُ 

فكيف ، فإعادتكم بعَد املوِت خلقاً جديداً كالنشأة األوىل اليت ال تر بون فيها
 ؟! . ([280])تنكرون إحدى النشأتني مع مشاهدتكم لنظريها

بعيدُة األغواِر  إَّّنا نقلٌة ضخمةٌ ، َلا داللٌة عقليٌة على البعث اآلَيتإّن هـذه 
وإّن إنشاَء اإلنسان من ، تشهُد ابلقدرة اليت ال يعجزها البعثُ ، واالماد
وانبعاَث احلياة من األر  بعد ، وتطومَر اجلننِي يف مراحل حياته، الرتاب
فهو من السنن املضطردة اليت تنشأ ، كلُّ ذلَك متعلٌِّق أبنم هللا هو احلق،  اَلمود

 وال تتخلف .، الذي ال ختتل سننه، قمن أنم خالقها هو احل
وتنّسُق ، وأنم اُتاَه احلياِة يف هـذه األطواِر ليدلم على اإلرادِة اليت تدفُعها

وبني هـذا ، فهناك ارتباٌط وثيٌق بنَي أّن هللا هو احلق، وترّتب مراحلها، خطاها
 واالُتاه الذي ال حييُد .، االضطراِد والثباتِ 

والذي أنشأ احلياَة األوىل هو الذي ، و إعادُة للحياةوأنم إحياَء املوتى ه
َعُث َمن يف اْلُقُبوِر ليالقوا ما يستحّقونه من ، ةاآلخر للمّرة  ينِشئها وَأنم هللَا يـَبـْ
 فهـذا البعُث تقتضيه حكمُة اخللق والتدبري .، جزاء

، أن يرى النورمث ميرُّ هبا الطفُل بعد ، وإنم هـذه األطواَر اليت ميرُّ هبا اجلننيُ 
ستدفُع ابإلنسان إىل حيث يبلغ  ، لتشرُي إىل أنم اإلرادَة املدبِّرَة َلـذه األطوار
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، إذ إنم اإلنساَن ال يبلُغ كماله يف حياة األر ، كماله املمكن يف دار الكمال
ْعِد ِلَكْياَل يـَْعَلَم ِمْن بَـ ﴿فهو يقُف مث يرتاجُع فالبدم ِمْن داٍر ُأخرى يتمُّ فيها َتاُم 

ًئا  . ﴾ِعْلٍم َشيـْ
فهي تدلُّ على البعِث من ، فداللة هـذه األطوار على البعِث داللٌة مزدَوجةٌ 
ألنم ، وهي تدلُّ على البعثِ ، انحيِة أنم القادَر على اإلنشاِء قادٌر على اإلعادةِ 
ُل تطويَر اإلنسان يف الدار   وهـكذا تلتقي نواميسُ ، ةاآلخر اإلرادَة املدبـَّرة تكمِّ

تشهُد  ، ونواميُس احلساِب واجلزاءِ ، اخللِق واإلعادِة ونواميُس احلياِة والبعثِ 
 . ([281])الذي ليس يف وجوده جدال، كلُّها بوجوِد اخلالق املدبِر القادرِ 

 
مثل السماوات ، اثلثًا ـ االستدالل على إمكان البعث خبلق األكوان

 فإّن خلقها أعظُم ِمْن خلق اإلنسان.، واألر 
 الدالة على ما يلي : اآلايت ومن
ُعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا * ﴿ـ قال تعاىل:  1 َوَقاُلوا أَِإَذا ُكنما ِعظَاًما َورَُفاً  أَِإانم َلَمبـْ

َأَوملَْ يـََرْوا َأنم اَّللمَ المِذي َخَلَق السمَماَواِت َواأَلْرَ  َقاِدٌر َعَلى َأْن خَيُْلَق ِمثْـَلُهْم 
 . [99ـ  98]اإلسراء:  ﴾َأَجاًل اَل َرْيَب ِفيهِ  َوَجَعَل ََلُمْ 
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أََوملَْ يـََرْوا َأنم اَّللمَ المِذي َخَلَق السمَماَواِت َواأَلْرَ  َوملَْ يـَْعَي ﴿ـ قال تعاىل:  2
 ﴾خِبَْلِقِهنم ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنمُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر *

 . [33ف: ]األحقا
أََولَْيَس المِذي َخَلَق السمَماَواِت َواأَلْرَ  ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن خَيُْلَق ﴿ـ وقال تعاىل:  3

 . [81]يـس:  ﴾ِمثْـَلُهمْ 
 

 رابعاً ـ االستدالل على إمكان البعث خبلق النبااتت املختلفة:
 ما يلي : اآلايتومن 

ََيَح ُبْشًرا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَِتِه َحّتم ِإَذا أَقَـلمْت َوُهَو المِذي يـُْرِسُل الرِّ ﴿ـ قال تعاىل:  1
َسَحااًب ثَِقااًل ُسْقَناُه لِبَـَلٍد َميٍِّت َفأَنـَْزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا بِِه ِمْن ُكلِّ الثمَمَراِت  

 .[ 57]األعراف:  ﴾َكَذِلَك ُُنْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلمُكْم َتذَكمُروَن *
َواَّللمُ المِذي أَْرَسَل الّرََِيَح فَـُتِثرُي َسَحااًب َفُسْقَناُه ِإىَل بـََلٍد َميٍِّت ﴿ال تعاىل: ـ ق 2

َنا ِبِه اأَلْرَ  بـَْعَد َمْوهِتَا َكَذِلَك النُُّشوُر *  . [9]فاطر:  ﴾َفَأْحيَـيـْ
َها اْلَماَء َوِمْن آََيتِِه أَنمَك تـََرى اأَلْرَ  َخاِشَعًة َفِإَذا أَ ﴿ـ قال تعاىل:  3 نـَْزْلَنا َعَليـْ

 ﴾اْهتَـزمْت َوَرَبْت ِإنم المِذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنمُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر *
 .[ 39]فصلت: 
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َويف اأَلْرِ  ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنماٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َوُنَِيٌل ﴿ـ قال تعاىل:  4
َواٌن وَ  ُل بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض يف اأُلُكِل ِصنـْ َواٍن ُيْسَقى ِبَاٍء َواِحٍد َونـَُفضِّ َغرْيُ ِصنـْ

 . [4]الرعد:  ﴾ِإنم يف َذِلَك آَلََيٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن *
َوِإْن تـَْعَجْب فَـَعَجٌب قَـْوَُلُْم أَِإَذا ُكنما تـَُرااًب أَِإانم َلِفي َخْلٍق ﴿ـ وقوله تعاىل:  5

 .[ 5]الرعد:  ﴾يدٍ َجدِ 
َها اْلَماَء اْهتَـزمْت َوَرَبْت ﴿ـ قال تعاىل:  6 َوتـََرى اأَلْرَ  َهاِمَدًة َفِإَذا أَنـَْزْلَنا َعَليـْ

َوأَنـْبَـَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج * َذِلَك أبَِنم اَّللمَ ُهَو احلَْقُّ َوأَنمُه حُيِْيي اْلَمْوَتى َوأَنمُه 
َعُث َمْن يف َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  َقِديٌر *َوَأنم السماَعَة آتَِيٌة اَل َرْيَب ِفيَها َوَأنم اَّللمَ يـَبـْ

 . [7ـ  5]احلج:  ﴾اْلُقُبوِر *
َنا ِبِه َجنماٍت َوَحبم ﴿ـ وقوله تعاىل:  7 َونـَزمْلَنا ِمَن السمَماِء َماًء ُمَبارًَكا َفأَنـْبَـتـْ

ًتا  احلَِْصيِد *َوالنمْخَل اَبِسَقاٍت َلََ  َنا ِبِه بـَْلَدًة َميـْ ا طَْلٌع َنِضيٌد *رِْزًقا لِْلِعَباِد َوَأْحيَـيـْ
ًتا﴿[ 11ـ  9]ق:  ﴾َكَذِلَك اخْلُُروُج * َنا ِبِه بـَْلَدًة َميـْ يراد به األر  اليت  : ﴾َوَأْحيَـيـْ
وأنبتت من كل زوٍج هبيٍج ، فلّما نزَل عليها املاُء اهتّزت وربت، كانت هامدةً 

وذلك بعدما كانت ال ، مما حياُر الطـرُف يف ُحسنهـا، ذلك من أزاهري وغري
،  فهـذا مثـاٌل للبعث بعد املـوت واَلـالك، فأصبحْت هتتـزُّ خضراً ، نبـاَت هبـا

مما املشاهد من عظيم قدرته ابحلسِّ أعظُم  وهـذا، كذلك حييي هللا املـوتى
 .([282])أنكره اجلاحدون للبعث
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وإخراَج ، ألر  بعَد موهتا نظرَي إحياِء األمواتإحياَء ا، فجعل هللا سبحانه
وجعَل ذلك ، ودّل ابلنظري على نظريه، النبات منها نظرَي إخراجهم من القبور

 ية ودلياًل على مخسة مطالب :آ
وذلك يستلزُِم إثبات صفات  ، وأنّه احلقُّ املبني، وجوِد الصانع املطلب األول:
 وأفعاله .، رمحتهوحكمته و ، وحياته وعلمه، كماله وقدرته
 أنه حييي املوتى . املطلب الثاين:
 عموم قدرته على كل شيء . املطلب الثالث:
 وأَّنا ال ريَب فيها .، إتيان الساعة املطلب الرابع:
كما أخرَج النباَت من ،  أنه خيرُِج املوتى من القبور املطلب اخلامس:

 . ([283])األر 
 

دِة إبخرِج الناِر من الشجِر خامسًا ـ االستدالل على البعِث واإلعا
 األخضِر:

فإذا أُوقدْت ، وليس فيه أثٌر للحياة، الشجُر إذا ُقِطَع وأصبَح حطبًا يكوُن ميتاً 
َفَمن َقَدَر على هـذا قَدَر ، وهـذه ا ُر احلياةِ ، به الناُر دّبت فيه حركة واضطراب

 على إحياء املوتى .
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: قال تعاىل: ني من كتابه سبحانهوقد ذكر هللا تعاىل هـذا الدليَل يف موضع
 ﴾أَفَـَرأَيـُْتُم النماَر الميِت ُتوُروَن *أَأَنـُْتْم أَْنَشْأمُتْ َشَجَرهَتَا أَْم حَنُْن اْلُمْنِشُؤوَن *﴿

ًئا أَ ﴿ وقال تعاىل: [72ـ  71 ]الواقعة: َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشيـْ ْن يـَُقوَل َلُه ُكْن ِإَّنم
  [ 82ـ  77]يـس:  ﴾*فَـَيُكونُ 

 على َمْن أنكَر البعث بثالثِة أدلٍة عقلية : اآلايتفرّد هبـذه 
قال تعاىل: ، ىاآلخر الدليل األول: االستدالل ابلنشأة األوىل على النشأة 

 . [79]يـس:  ﴾ُقْل حُيِْييَها المِذي أَْنَشَأَها َأومَل َمرمٍة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم *﴿
مع أنّه أكثر ، دالل بخراج النار من الشجر األخضرالدليل الثاين: االست

فمن قدَر على ، ألّن الشجَر إَّّنا يكوُن أخضَر إذا كان مليئًا ابملاء، ابلضدية
إخراِج الناِر من هـذا الشجر املّيت املليء ابملاء قاِدُر على إحياء األموات من 

اأَلْخَضِر اَنرًا َفِإَذا أَنـُْتْم ِمْنُه  المِذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشمَجرِ ﴿: قال تعاىل، قبورهم
 . [80]يـس:  ﴾ُتوِقُدوَن *

قال ، الدليل الثالث: االستدالل خيلق السماوات واألر  على خلق اإلنسان
َأَولَْيَس المِذي َخَلَق السمَماَواِت َواأَلْرَ  ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن خَيُْلَق ِمثْـَلُهْم ﴿تعاىل: 

ًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فَـَيُكوُن *بـََلى َوُهَو اخلَْالم  َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشيـْ  ﴾ُق اْلَعِليُم *ِإَّنم
 . [82 - 81]يـس: 
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سادسًا ـ االستدالل على البعث أبن حكمة هللا وعدله يقتضيان البعث 
 واجلزاء:

 ولن يرتكهم سًدى :، فإن هللا تعاىل مل خيلِق الناَس عبثاً 
َنا اَل تـُْرَجُعوَن *فَـتَـَعاىَل أَ ﴿ـ قال تعاىل:  1 َا َخَلْقَناُكْم َعبَـثًا َوأَنمُكْم ِإلَيـْ ُتْم أَّنم َفَحِسبـْ

ُ اْلَمِلُك احلَْقُّ اَل ِإَلَه ِإالم ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرمِي *  . [116ـ  115]املؤمنون:  ﴾اَّللم
فهل [ 36]القيامة:  ﴾ًى *َأحَيَْسُب اإِلْنَساُن َأْن ُيرْتََك ُسد﴿ـ وقال تعاىل:  2

يظنُّ عاِقٌل أْن يرتَك اإلنساُن يف هـذه الدنيا ال يؤمر وال يُنهى ويرتك يف قربه 
فكلُّ شيء يصدر عنه ، سًدى دوَن أن يبعث ؟ إّن ذلك ال يليُق حبكمة هللا

 . ([284])سبحانه له حكمة تقتضيه
ومل أيخْذ على ، تإننا نشاهد يف حياتنا ظاملني ظلوا ظاملني حّّت حلظة املو 

، مل ينصْفهم أحدٌ ، ومظلومني ظّلوا مظلومني إىل اخِر حياهتم، أيديهم أحدٌ 
أيكوُن هـذا عداًل وحكمًة ؟ وأيَن هي ، أفإْن كانت احلياُة هي َّنايَة املطاف

مث تنتهي دوَن ، خلق حياٍة ُتري أحداثُها على غري مقتضى العدل احلكمُة يف
 حساٍب؟

على أنم البعَث ضرورٌة يقتضيها عدُل هللِا وحكمته  القرآن لذا أييت التأكيُد يف
 : ([285])منها القرآنيف مواضَع عديدٍة من 
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أَْم َحِسَب المِذيَن اْجرَتَُحوا السميَِّئاِت َأْن َعَْعَلُهْم َكالمِذيَن آَمُنوا ﴿ـ قوله تعاىل:  3
 .[ 21]اجلاثية:  ﴾ْم َساَء َما حَيُْكُموَن *َوَعِمُلوا الصماحِلَاِت َسَواًء حَمَْياُهْم َومَمَاهتُُ 

أَْم َعَْعُل المِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصماحِلَاِت َكاْلُمْفِسِديَن يف ﴿ـ وقوله تعاىل:  4
 .[ 28]ص:  ﴾اأَلْرِ  أَْم َعَْعُل اْلُمتمِقنَي َكاْلُفجماِر *

 ﴾ْجرِِمنَي *َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن *أَفَـَنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلمُ ﴿ـ قال تعاىل:  5
 . [36ـ  35]القلم: 

نَـُهَما اَبِطاًل َذِلَك َظنُّ ﴿ـ قال تعاىل:  6 َوَما َخَلْقَنا السمَماَء َواأَلْرَ  َوَما بـَيـْ
 . [27]ص:  ﴾المِذيَن َكَفُروا فَـَوْيٌل لِلمِذيَن َكَفُروا ِمَن النماِر *

 
 اخلبري بوقوع القيامة :سابعاً ـ إخبار العليم 

، َفَمْن امَن ابهللِ ، أعظُم األدّلِة على وقوع املعاد إخباُر احلقِّ تبارك وتعاىل بذلك
فال مناَص له من ، وكتاِبه الذي أنزل، الذي أرسلَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وصّدَق برسوِله 

وقد ، واجلنة والنار، واجلزاء واحلساب، اإلمياِن ِبا أخربان به من البعث والنشور
واكد يف ، ليكوَن أوقَع يف النفوس، تبارك وتعاىل أساليَب اإلخبارِ  نومعَ 

 .القلوب
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ـ ففي بعض املواضع خيربان بوقوع ذلك اليوم إخبارًا مؤكدًا )أبّن( أو )بّن  1
وقوله تعاىل:  [15]طـه:  ﴾ِإنم السماَعَة آتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها﴿والالم( كقوله تعاىل: 

 . [85]احلجر:  ﴾آلَتَِيٌة َفاْصَفْح الصمْفَح اجلَِْميَل *َوِإنم السماَعَة ﴿
ُ ﴿كقوله تعاىل: ،  ـ ويف مواضع أخرى يقسُم هللا تعاىل على وقوعه وجميئه 2 اَّللم

ويقسُم  [87]النساء:  ﴾اَل ِإَلَه ِإالم ُهَو لََيْجَمَعنمُكْم ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب ِفيهِ 
َوالطُّوِر *وَِكَتاٍب َمْسُطوٍر ﴿: كقوله تعاىل،  شاء من خملوقاتهعلى حتقق ذلك ِبا 

*يف َرقٍّ َمْنُشوٍر *َواْلبَـْيِت اْلَمْعُموِر *َوالسمْقِف اْلَمْرُفوِع *َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر *ِإنم 
 .[ 8ـ  1]الطور:  ﴾َعَذاَب َربَِّك َلَواِقٌع *َما َلُه ِمْن َداِفٍع *

ابإلقسام على وقوع البعث وحتققه:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع أيمُر رسوَله ـ ويف بعض املواض 3
َزَعَم ﴿ كقوله تعاىل:،  املنكرين له، وذلك يف معر  الرّد على املكّذبني به

َعُثنم مُثم لَتُـنَـبـمُؤنم ِبَا َعِمْلُتمْ  َعُثوا ُقْل بـََلى َوَريبِّ لَتُـبـْ  ﴾المِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ
 . [7 ]التغابن:

َخِسَر المِذيَن  ﴿ مواضع أخرى يذمُّ املكّذبني ابملعاد: كقوله تعاىل: ـ ويف 4
بُوا بِِلَقاِء اَّللِم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن *  . [45]يونس:  ﴾َكذم

َوالرماِسُخوَن يف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن ﴿ـ وأحيااًن ميدح املؤمنني ابملعاد: قال تعاىل:  5
ِد َربَِّنا َوَما َيذمكمُر ِإالم أُوُلو األَْلَباِب * َربـمَنا اَل تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد آَمنما ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعنْ 
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ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة ِإنمَك أَْنَت اْلَوهماُب *َربـمَنا ِإنمَك َجاِمُع النماِس 
 . [9ـ  7: آل عمران] ﴾ِلُف اْلِميَعاَد *لِيَـْوٍم اَل َرْيَب ِفيِه ِإنم اَّللمَ اَل خيُْ 

وخرٌب الزٌم . وأجٌل ال شكم فيه: قال تعاىل: ، ـ وأحياانً خيرب أنه َوْعٌد صادق 6
َذِلَك يـَْوٌم جَمُْموٌع َلُه النماُس َوَذِلَك  ةاآلخر ِإنم يف َذِلَك آلَيًَة ِلَمْن َخاَف َعَذاَب ﴿

رُهُ  َجٍل َمْعُدوٍد * يـَْوٌم َمْشُهوٌد *َوَما نـَُؤخِّ ََ  . [104ـ  103]هود:  ﴾ِإالم أِل
أََتى أَْمُر اَّللِم َفالَ ﴿ـ ويف بعض األحيان خيرب عن جميئه واقرتابه: قال تعاىل:  7

 .([286]) [1]النحل:  ﴾َتْستَـْعِجُلوُه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمما ُيْشرُِكوَن *
بعادة اخللق بعد موهتم: ويذم ـ ويف مواضع أخرى ميدح نفسه تبارك وتعاىل  8

أَممْن يـَْبَدأُ ﴿كقوله تعاىل: ،  االَلة اليت يعبدها املشركون بعدم قدرهتا على اخللق
 . [64]النمل:  ﴾اخْلَْلقَ 

ـ وبني يف مواضع أخرى أن هـذا اخللق وذاك البعث الذي يعجُز العباد  9
بـَْعُثُكْم ِإالم َكنَـْفٍس  َما َخْلُقُكْم َوالَ ﴿ويذَّلم سهل يسري عليه: قال تعاىل: 

 ﴾*أَلمْن َعَْمَع ِعظَاَمهُ  َأحَيَْسُب اإِلْنَسانُ ﴿وقال تعاىل:  [28]لقمان:  ﴾َواِحَدةٍ 
 .([287]) [4ـ  3]القيامة: 
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 اثمناً ـ قياس البعث على النوم:
فاهلل تعاىل يتوَّّف األنفَس ابملوت ، بل هو موتٌة صغرى، فالنوُم أخو املوتِ 

قاِدٌر على إرجاع ، فالقادر على إرجاع نفِس النائم له بعد قبضها، وابلنوم
َها ﴿ قال تعاىل:، نفس امليت له بعد قبضها َمَناِمَها فَـُيْمِسُك الميِت َقَضى َعَليـْ

ََيٍت ِلَقْوٍم ِإىَل َأَجٍل ُمَسّمًى ِإنم يف َذِلَك آلَ اأْلُْخَرى اْلَمْوَت َويـُْرِسُل 
 . [ 42: مر] الز  ﴾*يـَتَـَفكمُرونَ 

إذا أخَذ مضجَعه من الليل  )ملسو هيلع هللا ىلص(كان النيبُّ :  وعن حذيفة رضي هللا عنه قال
وإذا استيقَظ ، «اللهمم ابمِسَك أموُت وأحيا » : وضَع يَده حتت َخدِِّه مث يقول

 . ([288])«احلمُد هلِل الذي أحياان بعَدما أماتنا وإليه النشوُر » : قال
النوُم ، ال» : رسول هللا أيناُم أهل اجلنة ؟ قالَي : وعن جابر بن عبد هللا قيل

 . ([289])«واجلّنُة ال موَت فيها ، أخو املوتِ 
 

 اتسعاً ـ الفطرة تدل على البعث:
وهـذا من ، فطر هللا تعاىل األنبياَء على اإلحساِس بوجوِد عامٍل اخر بعد املوت

أراَد أن يـُْقِنَع بين ألنم هللا تعاىل إذا ، اآلخرأقوى األدّلِة على وجود اليوم 
ولذا فإنم اإلنساَن ، فإنّه يغرُس فكرَة االقتناع به يف فطرِهم، اإلنسان أبمٍر ما
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وهـذا اإلحساُس شائٌع ، ولو يف عامل غري هـذا العامل، يشتاق إىل حياِة خالدةٍ 
ولذلك جاءت ، حبيث ال ميِكُن النظُر إليه ابستخفاف، يف نفوس البشر
وجعلت مصرَي كلِّ إنساٍن ، مبشرًة حبياة أخرى بعد املوت األدَيُن السماويةُ 

وِبا جاءت ، وهـذا مما يكسب زَيدَة إمياٍن بربه، مرهتناً ِبا قّدمت يداه يف الدنيا
 . ([290])فيقّدُم األعماَل الصاحلَة استعداداً هبا ليوم امليعاد، به الرسل

 
 عاشرًا ـ أمساء يوم القيامة:
ومسي أبمساء  ، الكرمي مفّصالً  القرآنالقيامة يف  وقد جاء احلديُث عن يوم

فقد كانوا ، كما هي العادُة عند العرب،  وهـذا يدلُّ على تعظيم الشيء، كثرية
ليوم  القرآنومن األمساء اليت ذُِكَرْت يف ، إذا عّظموا شيئًا أكثروا له من السماء

، ويوم التالقي، اُبنويوم التغ، ويوم البعث، ويوم االزَِفة، اآلخراليوم : القيامة
واليوم ، احلسرة ويوم احلساب . ويوم، واحلاّقة، ويوم اجلَْمع، ويوم التنادي

، والطامة الكربى، والصاخة، والساعة، ويوم الدين، ويوم اخلروج، احلقّ 
، واليوم املوعود، واملعاد، والقارعة، ويوم الفصل، والفزع األكرب، والغاشية
 . ([291])والوقت املعلوم، م الوعيدويو ، والوعد احلق، والواقعة

، ويوٌم عسريٌ ، ويوم عقيمٌ ، فقد ُوِصَف أبنّه عظيمٌ ، وأّما عن صفاِت يوم القيامة
 . ([292])ويوٌم حميطٌ ، ويوٌم كبريٌ ، ويوٌم ثقيلٌ 
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 وأحوال الناس، وأهوال يوم القيامة تعريف احلشر: املبحث الثاين
 

 أواًل ـ احلشر :
 أ ـ تعريف احلشر:

 اخلالئق يوم القيام حلساهبم والقضاء بينهم .مجع 
َوأَْنِذْر ِبِه المِذيَن خَيَاُفوَن َأْن حُيَْشُروا ِإىَل َرهبِِّْم َلْيَس ََلُْم ِمْن ُدونِِه ﴿ـ قال تعاىل:  1

 . [51]األنعام:  ﴾َوِلٌّ َواَل َشِفيٌع َلَعلمُهْم يـَتـمُقوَن *
َكَأْن ملَْ يـَْلبَـُثوا ِإالم َساَعًة ِمَن النـمَهاِر يـَتَـَعاَرُفوَن   َويـَْوَم حَيُْشُرُهمْ ﴿ـ وقال تعاىل:  2

بُوا بِِلَقاِء اَّللِم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن * نَـُهْم َقْد َخِسَر المِذيَن َكذم  . [45]يونس:  ﴾بـَيـْ
ُ اجْلَِباَل َوتـََرى اأَلْرَ  اَبرَِزًة َوَحَشرْ ﴿ـ وقال تعاىل:  3 اَنُهْم فَـَلْم نـَُغاِدْر َويـَْوَم ُنَسريِّ

ُهْم َأَحًدا *  . [47]الكهف:  ﴾ِمنـْ
ُهْم ِسَراًعا ﴿ـ وقال تعاىل:  4 َنا َيِسريٌ يـَْوَم َتَشقمُق اأَلْرُ  َعنـْ  ﴾*َذِلَك َحْشٌر َعَليـْ
 . [44]ق: 
أَُمٌم  َوَما ِمْن َدآبمٍة يف اأَلْرِ  َواَل طَائٍِر َيِطرُي ِِبََناَحْيِه ِإالم ﴿ـ وقال تعاىل:  5

 .[38]األنعام:  ﴾أَْمثَاُلُكْم َما فَـرمْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء مُثم ِإىَل َرهبِِّْم حُيَْشُروَن *
 . [5]التكوير:  ﴾َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت *﴿ـ وقال تعاىل:  6
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 ب ـ مكان احلشر )أر  احلشر(: 

 لشام قال تعاىل :دلم الكتاب والسنة على أّن أرَ  احملشر هي أر  ا
﴿ ُ ُْم َمانَِعتُـُهْم ُحُصوَُّنُْم ِمَن اَّللِم َفَأَ ُهُم اَّللم ُتْم َأْن خَيُْرُجوا َوظَنُّوا َأَّنم احلَْْشِر َما ظَنَـنـْ

ِمْن َحْيُث ملَْ حَيَْتِسُبوا َوَقَذَف يف قـُُلوهِبُِم الرُّْعَب خُيْرِبُوَن بـُُيوهَتُْم أِبَْيِديِهْم َوأَْيِدي 
 .[ 2]احلشر:  ﴾أُوِل األَْبَصاِر * ْؤِمِننَي َفاْعَتربُوا َيَ اْلمُ 

إنمكم حتشروَن إىل » كان يقول   )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن مسرة بن جندب أنم رسول هللا 
 . ([293])«مث ُتتمعون يوَم القيامِة ، بيِت املقدسِ 

 
 ج ـ صفة الناس يف احلشر:

، راًة غري البسنيع، حفاًة غري متنعلني ـ حيشر الناس حفاة عراة غراًل: 1
 فكما أّن اإلنسَان يولد حافياً عارَيً أغراًل فكذلك يبعث .، غراًل غري خمتونني

أيها الناُس ؛ إّنكم »قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النيب 
َنا ِإانم  َكَما َبَدْأاَن َأومَل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليْـ ﴿، حُتَْشُرْوَن إىل هللا حفاًة عراًة غرالً 

أال وإّن أومل اخلالئِق ُيْكَسى يوَم القيامة إبراهيُم  [104]األنبياء:  ﴾ُكنما َفاِعِلنَي *
فيؤَخُذ هبم ذاَت الشماِل ، أال وإنمه َسُيَجاُء برجاٍل من أميت، عليه السالم
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 فأقوُل كما، إنمَك ال تدري ما أحدثوا بـَْعَدكَ : فيُـَقالُ ، فأقول: َي ربِّ أصحايب
َتيِن ُكْنَت ﴿: قاَل الَعْبُد الصماحلُ  وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَـَلمما تـََوفـميـْ

ُْم ِعَباُدَك َوِإْن  أَْنَت الرمِقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد * ِإْن تـَُعذِّهْبُْم َفِإَّنم
: فُيقاُل ِل: قال [118ـ  117]املائدة:  ﴾َعزِيُز احلَِْكيُم *تـَْغِفْر ََلُْم َفِإنمَك أَْنَت الْ 

م مل يزالوا مرت  . ([294])«ديَن على أعقاهبم منُذ فارقتَـُهمإَّنم
َعُث الناُس يوَم » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن عائشة رضي هللا عنها أّن رسول هللا  يـُبـْ

لكلِّ » : قال ،فكيف ابلعوراتِ : فقالت عائشة، «ُغْراًل ، القيامِة ُحفاًة ُعراةً 
 . ([295])«امرىٍء يومئِذ شأٌن يغنيه 

َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن مَحََل ﴿: قال تعاىل ـ الوجوه: 2
 . ([296])أي ذلت وخضعت [111]طـه:  ﴾ظُْلًما *
ُْم ُخشمًعا أَْبَصاُرُهْم خَيُْرُجوَن ِمَن اأَلجْ ﴿قال تعاىل: ـ األبصار:  3 َداِث َكَأَّنم

َتِشٌر * أي  [7]القيامة:  ﴾َفِإَذا بَرَِق اْلَبَصُر *﴿وقال تعاىل: [ 7]القمر:  ﴾َجَراٌد ُمنـْ
 . ([297])اضطربت وجالت العنُي من اخلوفِ 

قال تعاىل: ، يعرضون صّفًا أمام هللا تعاىل: ـ أحوال الناس عموماً  4
ُتُمواَن َكَما َخَلْقَناُكْم َأومَل َمرمٍة َبْل َزَعْمُتْم أَلمْن َوُعِرُضوا َعَلى َربَِّك َصفًّا َلَقْد ِجئْـ ﴿

 .[ 48]الكهف:  ﴾َعَْعَل َلُكْم َمْوِعًدا *
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اِعَي اَل ِعَوَج َلُه َوَخَشَعِت ﴿قال تعاىل: ، وال يتكلمون يـَْوَمِئٍذ يـَتمِبُعوَن الدم
َهَذا يـَْوُم ﴿وقال تعاىل: [ 108]طـه:  ﴾اأَلْصَواُت لِلرممْحَاِن َفاَل َتْسَمُع ِإالم مَهًْسا *
 . [36ـ  35]املرسالت:  ﴾اَل يـَْنِطُقوَن *َواَل يـُْؤَذُن ََلُْم فَـيَـْعَتِذُروَن *

 ﴾يـَُقوُل اإِلْنَساُن يـَْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ *﴿قال تعاىل: ، وأحيااًن يتكلمون
  يتكلمون ؟فكيف يتكّلمون وال، يدلُّ على أَّّنم يتكلمون [10 ]القيامة:
ويف موقٍف ، فيوُم القيامة يوٌم طويلٌ ، هـذا حبسب اختالف األوضاع: اجلواب

يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح ﴿: وهللا تعاىل يقول، ويف موقف يصمتون، يتكّلمون
 ﴾َواْلَمالَِئَكُة َصفًّا اَل يـََتَكلمُموَن ِإالم َمْن أَِذَن َلُه الرممْحَاُن َوَقاَل َصَوااًب *

ونفُيه يف ، . فإثباُت الكالم من اخللق يوم القيامة تبٌع إلذن هللا َلم[ 38 بأ:]الن
 . ([298])احلالِة اليت مل يؤَذْن فيها

 ـ ذهول الناس وخوفهم وهلعهم: 5
ََيأَيُـَّها النماُس اتـمُقوا َربمُكْم ِإنم زَْلَزَلَة السماَعِة َشْيٌء َعِظيٌم *يـَْوَم ﴿قال تعاىل:  

ا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمما َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوتـََرى تـََرْوَّنََ 
 [2ـ  1]احلج:  ﴾النماَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنم َعَذاَب اَّللِم َشِديٌد *

، فإن كانت األمُّ املرضعُة ـ وهي أحرص ما يكون على ولدها ـ تذهُل عنه
وإن كان الطفُل الصغرُي الذي مل يذنْب بعُد خياف حّت ، ا من ابٍب أوىلفغريه

 . ([299])يشيَب عارضاه فما ابلك بغريه من الناس
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 : فكلُّ إنساٍن مشغوٌل بنفسه ألنه أييت وحيداً ، ـ تُنسى األنسابُ  6
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ ﴿ قال تعاىل:  ﴾َواَل يـََتَساَءُلوَن *َفِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر َفاَل أَْنَساَب بـَيـْ
ِإْن ُكلُّ َمْن يف السمَماَواِت َواأَلْرِ  ِإالم آيت ﴿قال تعاىل:  [101]املؤمنون: 

ُهْم َعدًّا *وَُكلُُّهْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فَـْرًدا *  ﴾الرممْحَاِن َعْبًدا *َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدم
َها النماُس اتـمُقوا َربمُكْم َواْخَشْوا يـَْوًما اَل جَيْزِي ََيأَيُـّ ﴿وقال تعاىل:  [95ـ  93]مرمي: 

ًئا ِإنم َوْعَد اَّللِم َحقٌّ َفاَل تـَُغرمنمُكُم  َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َواَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشيـْ
نـَْيا َواَل يـَُغرمنمُكْم اِبَّللِم اْلَغُروُر *  . [33ن: ]لقما ﴾احْلََياُة الدُّ

َوتـََرى ُكلم أُممٍة َجاثَِيًة ُكلُّ أُممٍة ُتْدَعى ِإىَل  ﴿قال تعاىل:  ،ـ جيثون على الرُّكبِ  7
 .[ 28]اجلاثية:  ﴾ِكَتاهِبَا اْليَـْوَم ُُتَْزْونَ 

يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن اَل ﴿: قال تعاىل: ـ يعرضون على هللا ال خيفى منهم شيء 8
 . ([300])وغري ذلك من أحوال الناس[ 18]احلاقة:  ﴾* خَتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ 

 
 أهوال يوم القيامة :: اثنياً 

وَتِلُك ، وتشدُّ أبصاَرهم، عن أهواِل ذلك اليوم اليت َتْشَده الناسَ  القرآنحيّدثنا 
 وتزلزل قلوهَبم .، عليهم نفوَسهم
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يصيُب ومن أعظم تلك األهوال ذلك الدماُر الكوينُّ الشامُل الرهيُب الذي 
ومن أهوال ذلك ، ([301])ومشَسها وقمَرها، والسماَء وعوَمها، األرَ  وجباَلا

 اليوم :
 ـ دكُّ األرِ  ونسُف اجلبال: 1

َلِت اأَلْرُ  َواجْلَِباُل َفدُكمَتا ﴿قال تعاىل:  َفِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر نـَْفَخٌة َواِحَدٌة *َومحُِ
َكالم ﴿وقال تعاىل: [ 15ـ  13]احلاقة:  ﴾َعِت اْلَواِقَعُة *دَكمًة َواِحَدًة *فَـيَـْوَمِئٍذ َوقَـ 

وعند ذلك تتحّوُل هـذه اجلبال [ 21]الفجر:  ﴾ِإَذا دُكمِت اأَلْرُ  دَكًّا دَكًّا *
يـَْوَم تـَْرُجُف اأَلْرُ  َواجْلَِباُل ﴿كما قال تعاىل: ،  الصلبة القاسية إىل رمل انعم

أي ُتْصِبُح ككثبان الرمل بعد أن   [14]املزمل:  ﴾ِهياًل *وََكاَنِت اجْلَِباُل َكِثيًبا مَ 
هو الذي إذا أخذَت منه شيئاً تبعك ما : والرمل املهيل، كانت حجارًة صماءَ 

 إذا حركت أسفله اَّنال من أعاله .، أهلُت الرمل أهيله هيالً : يقال، بعده
 ا قالكم،  والعهُن هو الصوف، وأخرب يف موضع اخر أّن اجلبال تصبُح العهن

ويف نصٍّ اخر مثلها ابلصوف  [9]املعارج:  ﴾َوَتُكوُن اجْلِِباُل َكاْلِعْهِن *﴿تعاىل: 
ُفوِش *﴿املنفوش:   . [5]القارعة:  ﴾َوَتُكوُن اجْلَِباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنـْ

ويسّوي األرَ  حّت ، مث إّن احلقم تبارك وتعاىل يزيُل هـذه اجلبال عن مواضعها
عن إزالِة اجلبال  القرآنوعرّب ، مرتفٌع وال منخفضٌ  ال يكوَن فيها موضعٌ 

َْت *﴿قال تعاىل: ، وبنسفها مرة أخرى، بتسيريها مرة  ﴾َوِإَذا اجْلَِباُل ُسريِّ
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َِت اجْلَِباُل َفَكاَنْت َسَرااًب *﴿ [3]التكوير:  : وقال يف نسفه َلا [20]النبأ:  ﴾َوُسريِّ
 .[ 10ت: ]املرسال ﴾َوِإَذا اجْلَِباُل ُنِسَفْت *﴿

ُ ﴿مث بني احلقُّ حال األر  بعد تسيري اجلبال ونسفها قال تعاىل:  َويـَْوَم ُنَسريِّ
كما ،  ([302])أي ظاهرًة الرتفاع فيها وال اُنفا ، [47]الكهف:  ﴾اجْلَِباَل َوتـََرى
ا َقاًعا َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلَِباِل فـَُقْل يـَْنِسُفَها َريبِّ َنْسًفا *فَـَيَذُرهَ ﴿قال تعاىل: 

 . [107ـ  105]طـه:  ﴾َصْفَصًفا *اَل تـََرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل أَْمًتا *
 :ـ قبُض األر  وطيُّ السماءِ  2

يًعا قَـْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ﴿قال تعاىل:  َوَما َقَدُروا اَّللمَ َحقم َقْدرِِه َواأَلْرُ  مجَِ
ٌت بَِيِميِنِه ُسبْ   [67]الزمر:  ﴾َحانَُه َوتـََعاىَل َعمما ُيْشرُِكوَن *َوالسمَماَواُت َمْطِوَيم

ِجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأاَن َأومَل َخْلٍق ﴿وقال تعاىل:  يـَْوَم َنْطِوي السمَماَء َكَطيِّ السِّ
َنا ِإانم ُكنما َفاِعِلنَي * : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا  [104]األنبياء:  ﴾نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليـْ

لِ : مث يقول، ويطوي السماَء بيمينه،  األرَ  يوَم القيامةِ يقِبُض هللاُ »
َ
ُك أان امل

 .([303])«أيَن ملوُك األر  ؟!
 .ومعىن الكالم أي على الكتاب ِبعىن املكتوب

  ـ تفجري البحار وتسجريها: 3
َرْت *﴿قال تعاىل:    [3]االنفطار:  ﴾َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِّ
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اختلَط عذهُبا : وقيل، ذهَب ماؤها: وقيل، ضفجر هللا بعضها يف بع: ُفّجرت
َوِإَذا ﴿وقال تعاىل:  [6]الطور:  ﴾َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر *﴿وقال تعاىل: ، ِباحلها

َرْت * وقيل ، فصارت انرًا تضطرِمُ ، أوقدت[ 6]التكوير:  ﴾اْلِبَحاُر ُسجِّ
ُر بعضُ  ([305])يَِبَستْ  ، ها يف بعضٍ . واملعىن املتحّصل من أقواَلم أَّّنا يفجِّ
 . ([306])مث َيْذَهُب ماؤها، فتصِبُح انراً ، مث تسجمرَ ، فتمتلىءُ 
 :ـ موران السماء وانفطارها 4

 [37]الرمحـن:  ﴾َفِإَذا اْنَشقمِت السمَماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّهاِن *﴿قال تعاىل: 
سمَماُء َفِهَي َواْنَشقمِت ال﴿: وقال تعاىل، فهي يف أشدِّ ما تكوُن من الوهن

: وقال تعاىل، وذلك أَّنا تضطرُب اضطراابً َمُهوالً  [16]احلاقة:  ﴾يـَْوَمِئٍذ َواِهَيٌة *
وقيل ، تدور دوراً ، تتحّرك حتريكًا هو تشقُّقها[ 9]الطور:  ﴾يـَْوَم ََتُوُر السمَماءُ ﴿

ا تتشقمق وت، وموُج بعضها يف بعض، استدارهتا وحترُّكها ألمر هللا نفِطُر مث إَّنم
َا َوُحقمْت *﴿قال تعاىل: ، وتنفرجُ   ﴾ِإَذا السمَماُء اْنَشقمْت *َوأَِذَنْت ِلَرهبِّ

َفَكْيَف تـَتـمُقوَن ِإْن َكَفْرمُتْ يـَْوًما جَيَْعُل اْلِوْلَداَن ﴿وقال تعاىل:  [2-1]االنشقاق: 
َفِطٌر ِبِه َكاَن َوْعُدُه َمْفُعواًل * وقال تعاىل:  [18-17مل: ]املز  ﴾ِشيًبا *السمَماُء ُمنـْ

 ﴾َوِإَذا السمَماُء ُفرَِجْت *﴿وقال تعاىل: [ 1]االنفطار:  ﴾*ِإَذا السمَماُء انـَْفَطَرتْ ﴿
 ﴾َفِإَذا اْنَشقمِت السمَماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّهاِن *﴿وقال تعاىل:  [9]املرسالت: 
، ا ابلدُّهن يف اختالِف ألوانهفشّبه السماَء يف تلوَُّّن، يعين الدهان[ 37]الرمحـن: 
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وهو َدْرِديُّ  [8: ]املعارج ﴾يـَْوَم َتُكوُن السمَماُء َكاْلُمْهِل *﴿وهو كقوله تعاىل: 
 .([307])الزيت
 : ـ تكويُر الشمس 5

[ 2ـ  1]التكوير:  ﴾**َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرتْ ِإَذا الشمْمُس ُكوَِّرْت ﴿: قال تعاىل

لصواُب عندان من القوِل يف ذلَك أّن التكويَر مجُع الشيِء وا: قال ابُن جريرِ 
، ومجع الثياُب بعُضها على بعض، ومنه تكوير العمامة، بعُضه على بعضٍ 
َع بعُضها إىل : فمعىن قوله تعاىل ِعَل وإذا فُ ، مث ُلفمت فُرمَي هبا، ﴾ُكوَِّرْت *﴿مجُِ

 .([308])هبا ذلك ذهَب ضوؤها
  ـ خسف القمر: 6

َع الشمْمُس َواْلَقَمُر *﴿ىل: قال تعا  [9ـ  8]القيامة:  ﴾َوَخَسَف اْلَقَمُر *َومجُِ
 ﴾*أبَِيِّ َذْنٍب قُِتَلتْ ﴿: وقوله تعاىل، ([309])أظلَم وذهَب نوره وضوؤه: خسف
كما يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيبِّ   )ملسو هيلع هللا ىلص(فّسره النيبُّ  [9]القيامة: 
يعين جمموعان ، ران يوَم القيامةِ الشمُس والقمُر مكوّ : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(

 . ([310])مظلمان
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  ـ تناثر النجوم: 7
قال ، ويذهب ضوُءها فتطمسَ ، والنجوم والكواكب ينفرط عقُدها فتنتثر

وانفرَط ، ([311])يعين انتثرت [2]التكوير:  ﴾َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت *﴿تعاىل: 
َوِإَذا اْلَكَواِكُب ﴿له تعاىل: وهو كقو ، وتساقطت على أهل األر ، ِعْقُدها

 ﴾َفِإَذا النُُّجوُم طُِمَسْت *﴿وقال تعاىل:  [2]االنفطار:  ﴾انـْتَـثـََرْت *
 . ([312])يعين ذهَب ضوؤها [8 ]املرسالت:

 : ـ بديُل األر ِ  8
مث تذهُب ، ويكوُن عليها احلشُر األول، وتتغريمُ صفاهُتا، تبدمُل هـذه األر 
قال تعاىل: ، يوم حُيَشُر الناُس ملكاِن احلساِب أمام اجلسر هـذه األرُ  َتاماً 

 ﴾يـَْوَم تـَُبدمُل اأَلْرُ  َغرْيَ اأَلْرِ  َوالسمَماَواُت َوبـََرُزوا َّللِِم اْلَواِحِد اْلَقهماِر *﴿
قال رسول هللا : وجاء يف ) الصحيحني ( عن سهل بن سعد قال [48]إبراهيم: 
كُقرصة   ([313])القيامِة على أرٍ  بيضاَء عفراءَ  حُيَْشُر الناُس يومَ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(
 . ([315])«ليس فيه معلٌم ألحدٍ ، ([314])النقي

عن عائشة رضي هللا عنها ، مث بعد ذلك تنتقل اخلالئق إىل أر  احلساب
فأين يكوُن الناُس يومئٍذ : عن قوله عّز وجل )ملسو هيلع هللا ىلص(سألُت رسوَل هللِا : قالتْ 
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على » : رسول هللا؟ فقال ﴾رْيَ اأَلْرِ  َوالسمَماَواتُ يـَْوَم تـَُبدمُل اأَلْرُ  غَ ﴿
 . ([316])«الصراط 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(كنُت قائمًا عنَد رسوِل هللِا :  قال )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن ثوابن موىل رسول هللا 
فدفعُته دفعًة كاَد ، السالُم عليكم َي حمممد: فجاَء َحرْبٌ من أحباِر اليهوِد فقال

أال تقول َي رسوَل هللِا ؟ فقال  :مل تدفُعين ؟ فقلت: فقال، يصرُع منها
إنم » : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال رسول هللا ، إَّّنا ندعوه ابمسه الذي مسّاه به أهلهُ : اليهوديُّ 

فقال له ، جئُت أسألكَ : فقال اليهوديُّ « امسي حمممٌد الذي مسّاين به أهلي 
ثـُْتَك؟ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا  فنكَت ، أمسع أبذين: قال« أينفُعَك شيٌء إْن حدم

أين يكون : فقال اليهوديُّ « . سل » : بعوٍد معه فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(ُل هللا رسو 
: )ملسو هيلع هللا ىلص(؟ فقال رسول هللا ﴾يـَْوَم تـَُبدمُل اأَلْرُ  َغرْيَ اأَلْرِ  َوالسمَماَواتُ ﴿الناُس 

 . ([317])«ُهْم يف الظُّْلَمِة دوَن اجِلْسِر ... » 
حملشر عندما وهبـذا يّتضُح أن تبديَل الصفات يف احلشر األول إىل أر  ا

فال يبقى يف تلك األر  معلُم ، وتسّوى األر ُ ، تـُْنَسُف اجلباُل واملرتفعاتُ 
وأما ذهاُب األرِ  ابلكلية ففي احلشر الثاين إىل أرِ  احلساب قبل ، ألحدٍ 

 . ([318])وهللا تعاىل أعلم، جسر جهنم
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 ل املالئكة:ـ سجوُد اخلالئق هلل سبحانه عند إتيانه للفصل بني العاملني ونزو  9
وحصوِل أهواِل يوم ، وحشرِهم ألرِ  احملشرِ ، بعد بعِث الناِس من قبورِهم

تنزُل ، وحشِر الناِس ألرِ  احلساِب عند اجلسرِ ، وتبديِل هـذه األر ، القيامةِ 
َويـَْوَم َتَشقمُق السمَماُء اِبْلَغَماِم َونـُّزَِل اْلَمالَِئَكُة ﴿: قال تعاىل، املالئكُة صفوفاً 

 .[ 25]الفرقان:  ﴾ْنزِياًل *تَـ 
يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمالَِئَكُة َصفًّا اَل يـََتَكلمُموَن ِإالم َمْن أَِذَن َلُه ﴿وقال تعاىل: 

 ﴾الرممْحَاُن َوَقاَل َصَوااًب *َذِلَك اْليَـْوُم احلَْقُّ َفَمْن َشاَء اختمََذ ِإىَل َربِِّه َمآاًب *
 . عليه السالمقصود ابلروح جربيل وامل[  39ـ  38 ]النبأ:

َهْل يـَْنظُُروَن ِإالم َأْن أَتْتِيَـُهُم اْلَمالَِئَكُة َأْو أَيْيتَ أَْمُر َربَِّك َكَذِلَك ﴿وقال تعاىل: 
 ﴾فَـَعَل المِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َوَما ظََلَمُهُم اَّللمُ َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن *

ومن هـذه املالئكِة هنالك ْثانيُة أمالٍك حتمُل عرَش الرمحِن  [33]النحل: 
َواْلَمَلُك َعَلى أَْرَجاِئَها َوحَيِْمُل َعْرَش َربَِّك فَـْوقَـُهْم يـَْوَمِئٍذ ﴿: سبحانه وتعاىل

 . [17]احلاقة:  ﴾َْثَانَِيٌة *
 ﴾ا *َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّ ﴿وأييت رب العزة للفصل بني العباد 

َهْل ﴿وقال سبحانه: ، ([319])أي واحلاُل أنم املالئكَة صفوفاً  [22]الفجر: 
يـَْنظُُروَن ِإالم َأْن أَيْتِيَـُهُم اَّللمُ يف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالَِئَكُة وُقِضَي اأَلْمُر َوِإىَل اَّللِم 

تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرهبِِّْم َقاَل َوَلْو ﴿وقال تعاىل:  [210]البقرة:  ﴾تـُْرَجُع األُُموُر *
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ُتْم َتْكُفُروَن *  ﴾أَلَْيَس َهَذا اِبحلَْقِّ قَاُلوا بـََلى َوَربَِّنا َقاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكنـْ
 . [30]األنعام: 

ويبدأُ ، ويُؤتى بصحِف األعمال وابلشهود، وعندئٍذ تشرُق األرُ  بنور رهبا
َا َوُوِضَع اْلِكَتاُب ﴿عاىل: قال ت، ([320])احلساب َوَأْشَرَقِت اأَلْرُ  بُِنوِر َرهبِّ

نَـُهْم اِبحلَْقِّ َوُهْم اَل يُْظَلُموَن *َوُوفَِّيْت ُكلُّ  َوِجيَء اِبلنمِبيِّنَي َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ
 . [70ـ  69]الزمر:  ﴾نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم ِبَا يـَْفَعُلوَن *

 
 لثاً ـ أحوال الكفار يوم القيامة :اث

وسنتحّدث بذن هللا تعاىل ، ختتِلُف أحوال الناِس يف ذلك اليوم اختالفًا بيناً 
فالذي يتأمل يف نصوص الكتاب والسنة اليت حتدِّثنا عن ، عن الكّفار وغريهم

اليت تنزل ابلكفرة ، واملصائب الكبار، يرى األهواَل الِعظام، مشاهد القيامة
 رمني يف ذلك اليوم العظيم .اجمل

 فمن تلك األحوال :
 ـ ذلتهم وهواهنم وحسرهتم وأيسهم: 1

َوالمِذيَن َكَسُبوا السميَِّئاِت َجَزاُء َسيَِّئٍة ِبِْثِلَها ﴿قوله تعاىل:  اآلَيتفمن هـذه 
َا أُْغِشَيتْ   . [27]يونس:  ﴾َوتـَْرَهُقُهْم ِذلمٌة َما ََلُْم ِمَن اَّللِم ِمْن َعاِصٍم َكَأَّنم
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َواتمِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قَـْبِل َأْن أَيْتَِيُكُم ﴿وقوله تعاىل: 
اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنـُْتْم اَل َتْشُعُروَن *َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس ََيَحْسَرَتى َعَلى َما فَـرمْطُت يف 

َن السماِخرِيَن *أَْو تـَُقوَل َلْو َأنم اَّللمَ َهَداين َلُكْنُت ِمَن َجْنِب اَّللِم َوِإْن ُكْنُت َلمِ 
اْلُمتمِقنَي *َأْو تـَُقوَل ِحنَي تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنم ِل َكرمًة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننَي 

ْبَت هِبَا َواْسَتْكرَبَْت وَُكْنَت ِمَن ا  ﴾ْلَكاِفرِيَن **بـََلى َقْد َجاَءْتَك آََييت َفَكذم
 . [59ـ  55]الزمر: 

يًما *يـَُبصمُروََّنُْم يـََودُّ اْلُمْجرُِم َلْو يـَْفَتِدي ِمْن ﴿: وقال تعاىل يٌم محَِ َواَل َيْسَأُل محَِ
َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ بَِبِنيِه *َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه *َوَفِصيَلِتِه الميِت تـُْؤِويِه *َوَمْن يف اأَلْرِ  

يًعا مُثم   . [14ـ  10]املعارج:  ﴾ يـُْنِجيِه *مجَِ
 
ُها 2  :([321])ـ اسوداُد وجوههم وتغريُّ

يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمما المِذيَن اْسَودمْت ُوُجوُهُهْم ﴿قال تعاىل: 
ُتْم َتْكُفُرونَ  [ 106: آل عمران] ﴾* َأَكَفْرمُتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكنـْ

َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى المِذيَن َكَذبُوا َعَلى اَّللِم ُوُجوُهُهْم ُمْسَودمٌة أَلَْيَس ﴿وقال تعاىل: 
ِيَن *  . [60]الزمر:  ﴾يف َجَهنمَم َمْثوًى لِْلُمَتَكربِّ
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 :([322])ـ إحباط أعمال الكفار 3
َماَُلُْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظمْمآُن َماًء َحّتم ِإَذا َوالمِذيَن َكَفُروا َأعْ ﴿قال تعاىل: 

ًئا َوَوَجَد اَّللمَ ِعْنَدُه فـََوفماُه ِحَسابَُه َواَّللمُ َسرِيُع احلَِْساِب * ْدُه َشيـْ  ﴾َجاَءُه ملَْ جيَِ
َناُه َهَباًء َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعلْ ﴿وقال تعاىل:  [39]النور: 
ُثورً  َمَثُل المِذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّْم َأْعَماَُلُْم َكَرَماٍد ﴿وقال تعاىل:  [23]الفرقان:  ﴾*اَمنـْ

اْشَتدمْت ِبِه الرِّْيُح يف يـَْوٍم َعاِصٍف اَل يـَْقِدُروَن ممما َكَسُبوا َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُهَو 
 . [18]إبراهيم:  ﴾الضماَلُل اْلَبِعيُد *

 :ـ فضيحتهم أمام اخلالئق 4
َوَمْن َأْظَلُم مممْن اْفرَتَى َعَلى اَّللِم َكِذاًب أُولَِئَك يـُْعَرُضوَن َعَلى َرهبِِّْم ﴿قال تعاىل: 

 ﴾َويـَُقوُل اأَلْشَهاُد َهُؤاَلِء المِذيَن َكَذبُوا َعَلى َرهبِِّْم َأاَل َلْعَنُة اَّللِم َعَلى الظماِلِمنَي *
 . [18]هود: 
 ـ ختاصُم الكفرِة يف املوقف: 5

 ﴾اأَلِخالمُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالم اْلُمتمِقنَي *﴿قال تعاىل: 
 .[ 67 ]الزخرف:

 ومن صور هـذا التخاصم :
 أ ـ ختاصم العابدين واملعبودين:
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، اَءهممث أيمُرهم أن ينادوا شرك، يف ذلك اليوم الرهيب جيمُع هللُا املشركني
َكانُوا َيْدُعوَن ِمْن قَـْبُل َوظَنُّوا ﴿ قال تعاىل:، ([323])فينكروا أن يكوَن َلم شركاءُ 

َويـَْوَم حَيُْشُرُهْم َوَما ﴿وقال تعاىل:  [48ـ  47]فصلت:  ﴾َما ََلُْم ِمْن حمَِيٍص *
اَلِء أَْم ُهْم َضلُّوا السمِبيَل يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللِم فَـيَـُقوُل أَأَنـُْتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهؤُ 

َبِغي لََنا َأْن نـَتمِخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْولَِياَء َوَلِكْن  *َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَن يـَنـْ
بُوُكْم ِبَا تـَُقوُلوَن  َمتـمْعتَـُهْم َوآاَبَءُهْم َحّتم َنُسوا الذِّْكَر وََكانُوا قَـْوًما بُوًرا *فَـَقْد َكذم

 ﴾َتْسَتِطيُعوَن َصْرًفا َواَل َنْصًرا َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُه َعَذااًب َكِبريًا * َفَما
 . [19ـ  17]الفرقان:

 ب ـ ختاصمم األتباع مع القادة املضلني:
ُتْم أَتُْتونـََنا ﴿قال تعاىل:  َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساَءُلوَن *َقاُلوا ِإنمُكْم ُكنـْ

ِن اْلَيِمنِي *َقاُلوا َبْل ملَْ َتُكونُوا ُمْؤِمِننَي *َوَما َكاَن لََنا َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن َبْل  عَ 
َنا قَـْوُل َربَِّنا ِإانم َلَذائُِقوَن *َفَأْغَويـَْناُكْم ِإانم ُكنما  ُتْم قَـْوًما طَاِغنَي *َفَحقم َعَليـْ ُكنـْ

 .[ 32ـ  27]الصافات:  ﴾َغاِويَن *
 ختاصم الضعفاء مع السادة وامللوك:ج ـ 
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يًعا فَـَقاَل الضَُّعَفاُء لِلمِذيَن اْسَتْكرَبُوا ِإانم ُكنما َلُكْم تـَبَـًعا ﴿قال تعاىل:  َوبـََرُزوا َّللِِم مجَِ
ْم فَـَهْل أَنـُْتْم ُمْغُنوَن َعنما ِمْن َعَذاِب اَّللِم ِمْن َشْيٍء َقاُلوا َلْو َهَدااَن اَّللمُ ََلََديـَْناكُ 

َنا َأَجزِْعَنا أَْم َصرَباَْن َما لََنا ِمْن حمَِيٍص *  . [21: ]إبراهيم ﴾َسَواٌء َعَليـْ
  د ـ ختاصم الكافر وقرينه:

ُتُه َوَلِكْن َكاَن يف َضاَلٍل بَِعيٍد *َقاَل اَل ﴿قال تعاىل:  َقاَل َقرِيُنُه َربـمَنا َما َأْطَغيـْ
ْمُت إِ  هو الشيطان  [28ـ  27]ق:  ﴾لَْيُكْم اِبْلَوِعيِد *خَتَْتِصُموا َلَديم َوَقْد َقدم

الذي وُكَِّل به أي يقوُل عن اإلنساِن الذي قد واََّف القيامة كافرًا يتربأ منه 
ُتهُ ﴿شيطانه  َربـمَنا َما ﴿أي بل كان هو يف نفِسه : ﴾َقاَل َقرِيُنُه َربـمَنا َما َأْطَغيـْ
ُتهُ   .([ 324])معانداً للحق، قاباًل للباطل، ﴾َأْطَغيـْ

َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر ﴿: قال تعاىل، فإذا مسع الكاِفُر هـذا من قرينه حتسمَر وتنّدم
ُْم لََيُصدُّوََّنُْم َعِن السمِبيِل َوحَيَْسُبوَن  الرممْحَاِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَااًن فَـُهَو َلُه َقرِيٌن *َوِإَّنم

ُْم ُمْهَتُدوَن *َحّتم ِإَذا َجاءَ  َنَك بـُْعَد اْلَمْشرَِقنْيِ فَِبْئَس َأَّنم اَن َقاَل ََيلَْيَت بـَْييِن َوبـَيـْ
 . ([325])[38ـ  36]الزخرف:  ﴾اْلَقرِيُن *
  ختاصم املرء مع أعضاءه: -هـ 

هُ  قال ، عندما خياِصُم املرُء أعضاَءه واملخاصمُة ذروهَتا ،، ويبلُغ األمُر أشدم
َّللِم ِإىَل النماِر فَـُهْم يُوَزُعوَن *َحّتم ِإَذا َما َجاُءوَها َويـَْوَم حُيَْشُر َأْعَداُء ا﴿: تعاىل
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 ﴾َشِهَد َعَلْيِهْم مَسُْعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن *
 .[ 22-19 ]فصلت:
 ـ مقتهم ألنفسهم: 6

قال ، فتصل كراهيتهم ألنفسهم يف ذلك اليوم أقصاها، واملقُت أشدُّ البغضِ 
ِإنم المِذيَن َكَفُروا يـَُناَدْوَن َلَمْقُت اَّللِم َأْكرَبُ ِمْن َمْقِتُكْم أَنـُْفَسُكْم ِإْذ ﴿: تعاىل

 . [10]غافر:  ﴾ُتْدَعْوَن ِإىَل اإِلميَاِن فَـَتْكُفُروَن *
 ـ صفة حشر الكّفار إىل النار: 7

 أ ـ حشرهم وهم عطاش: 
، يعين عطاشاً  [86]مرمي:  ﴾ِإىَل َجَهنمَم ِوْرًدا *َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمنَي ﴿قال تعاىل: 

كأَّّنم نـََعٌم ،  ﴾َوَنُسوقُ ﴿إشعاُر : ويف قوله، تكاُد تنقِطُع رقاهبم من العطش
 . ([326])عطاٌش تساُق إىل املاءِ 

 ب ـ حشرهم عمياً صماً بكمًا: 
ًيا َوُبْكًما َوُصمًّا َمْأَواُهْم َوحَنُْشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعمْ ﴿قال تعاىل: 

َوَمْن َأْعَرَ  ﴿وقال تعاىل:  [97]اإلسراء:  ﴾َجَهنمُم ُكلمَما َخَبْت زِْداَنُهْم َسِعريًا *
َعْن ذِْكرِي َفِإنم َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوحَنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى *َقاَل َربِّ ملَ 

 . [125ـ  124]طـه:  ﴾ُكْنُت َبِصريًا *  َحَشْرَتيِن َأْعَمى َوَقدْ 
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 ج ـ حيشرون إىل جهنم على وجوههم: 
المِذيَن حُيَْشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهْم ِإىَل َجَهنمَم أُولَِئَك َشرٌّ َمَكاانً َوَأَضلُّ ﴿قال تعاىل: 

 .[ 34]الفرقان:  ﴾َسِبياًل *
 د ـ حشرهم مع شياطينهم وهم جاثون على الركب: 

ُْم َحْوَل َجَهنمَم ِجِثيًّا *﴿: قال تعاىل ُْم َوالشمَياِطنَي مُثم لَُنْحِضَرَّنم  ﴾فَـَوَربَِّك لََنْحُشَرَّنم
حيشر كلُّ  : قيل، أي ولنحشرنم الشياطني قرانءهم: قال القرطيب [68]مرمي: 

اْحُشُروا المِذيَن ظََلُموا ﴿كما قال تعاىل: ،  كافٍر مع شيطاٍن يف سلسلةٍ 
جيوز  ﴾َوالشمَياِطنيَ ﴿ والواو يف [22]الصافات:  ﴾ْم َوَما َكانُوا يـَْعُبُدوَن *َوَأْزَواَجهُ 

واملعىن أَّّنم ، وِبعىن )مع ( وهي ِبعىن ) مع ( أوقع، للعطفأن تكوَن 
يِقرنون كلم كافٍر مع شيطاٍن ، حيشرون مع قرانءهم من الشياطني الذين أَغَوْوهم

 . ([327])يف سلسلةٍ 
ففي املوقف يوَم حُيَْشُر الناُس إىل ، صاِحٌب َلم يف كل حالوهـذا اجلثيُّ م

َوَّللِِم ُمْلُك السمَماَواِت َواأَلْرِ  ﴿قال تعاىل: ، أر  احلساب ُتثو كلُّ األمم
ى َويـَْوَم تـَُقوُم السماَعُة يـَْوَمِئٍذ خَيَْسُر اْلُمْبِطُلوَن *َوتـََرى ُكلم أُممٍة َجاثَِيًة ُكلُّ أُممٍة ُتْدعَ 

ُتْم تـَْعَمُلوَن * . ويف النار  [28ـ  27]اجلاثية:  ﴾ِإىَل ِكَتاهِبَا اْليَـْوَم ُُتَْزْوَن َما ُكنـْ
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َوِإْن ِمْنُكْم ِإالم َوارُِدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا *مُثم ﴿قال تعاىل: ، كذلك
ي المِذيَن اتـمُقْوا َوَنَذُر الظماِلِمنَي ِفيَها جِ   . [72ـ  71]مرمي:  ﴾ِثيًّا *نـَُنجِّ

 
 رابعاً ـ أحوال عصاة املوحدين :

فأتوا بشعائر اإلسالم ، وهم املؤمنون الذي خلطوا عماًل صاحلًا واخر سيئاً 
 ولكّنهم وقعوا ببعض املعاصي .، وأركانه

وجاء ذكُر بعِضهم على لساِن ، وقد ذكر هللا تعاىل عذاب أولـئك العصاة
 لكمن ذ: )ملسو هيلع هللا ىلص(رسوِل هللِا 

 :ـ الذين ال يؤدون الزكاة 1
ُعذِّب ، فمن مل يؤدِّ زكاته، وهي حقُّ املال، الزكاُة من فروِ  اإلسالم الكربى

 وقد أخربِت النصوُص أنم عذاهبم على وجهني :، هبا يف ذلك اليوم العظيم
، فيطوُِّق عنقه، الوجه األول: ميثمُل لصاحِب املال مالُه ثعبااًن أقرَع له زبيبتانِ 

ُ ﴿: قال تعاىل، وأيخُذ بلهزميت صاحبه َواَل حَيَْسََبم المِذيَن يـَْبَخُلوَن ِبَا آَ ُهُم اَّللم
ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخرْيًا ََلُْم َبْل ُهَو شمرٌّ ََلُْم َسُيَطومُقوَن َما خبَُِلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَّللِِم 

وهـذا  [180: آل عمران] ﴾ ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي *ِمريَاُث السمَماَواِت َواأَلْرِ  َواَّللمُ 
: فقد قال، )ملسو هيلع هللا ىلص(الطوُق عبارٌة عن ثعباٍن يف رقاهبم، كما فّسرها بذلك النيبُّ 
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له ، فلم يؤدِّ زكاَتُه ُمثَِّل له مالُه يوَم القيامِة شجاعًا أقرعَ ، َمْن ا ُه هللُا ماالً » 
أان :  أيخُذ بِِلْهزَِمتَـْيِه ) يعين شدقيه( مث يقولُ مث، يطومقه يوَم القيامةِ ، زبيبتانِ 
ُزكَ ، ماُلك  . ([328])«﴾َواَل حَيَْسََبم المِذيَن يـَْبَخُلونَ ﴿مث تال ، أان كنـْ

ْمتَـَنُع عن أتديِة زكاته ذهبًا أو فضةً 
ُ
ا تصفمُح ، الوجه الثاين: إن كان امل فإَّنم

فيحيُط به األمُل ِمْن كلِّ ، هممث تكَوى هبا جباُههم وجنوهُبم وظهورُ ، صفائحَ 
َوالمِذيَن َيْكِنُزوَن الذمَهَب َواْلِفضمَة َواَل يـُْنِفُقوََّنَا يف َسِبيِل ﴿: قال تعاىل، مكانٍ 

َها يف اَنِر َجَهنمَم فَـُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم  ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم * يـَْوَم حُيَْمى َعَليـْ اَّللِم فَـَبشِّ
ُتْم َتْكِنُزوَن *َوُجُنوهبُُ  نـُْفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنـْ ََ  ﴾ْم َوظُُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَـْزمُتْ أِل
فعن أي هريرة رضي ، اآليةهـذه  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد فّسر رسوُل هللا  [35ـ  34]التوبة: 
ما ِمْن صاحِب ذهٍب وال ِفضمٍة ال » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللِا : قال، هللا عنه

فُأمحي ، ال إذا كان يوُم القيامِة ُصفَِّحْت له صفائَح من انرٍ يؤدي ِمْنها َحقمها إ
، كّلما بردْت أُعيدْت له،  فُيكَوى هبا جنُبه وجبيُنه وظهرُه، عليها يف انِر جهنمم

فريى سبيَله إّما ، يف يوٍم كان مقدارُه مخسنَي ألَف سنٍة حّت يـُْقَضى بنَي العباد
 . ([329])«إىل جنٍة وإّما إىل الناِر 

 :ـ ذنوُب ال يكلُِّم هللا أصحاهَبا وال يزّكيهم 2
 وقد رتب هللا تعاىل على كثري من الذنوب هـذا العقاب فمنها :
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ِإنم المِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزَل اَّللمُ ِمَن اْلِكَتاِب ﴿قال تعاىل:  أ ـ كتمان العلم:
ُ َوَيْشرَتُوَن ِبِه َْثَنًا َقِلياًل أُولَِئَك َما أَيْكُ  ُلوَن يف ُبطُوَِّنِْم ِإالم النماَر َواَل ُيَكلُِّمُهُم اَّللم

يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يـُزَكِّيِهْم َوََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم *أُولَِئَك المِذيَن اْشرَتَُوا الضمالََلَة اِبَْلَُدى 
فمن كتم [ 175ـ  174بقرة: ]ال ﴾َواْلَعَذاَب اِبْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصرَبَُهْم َعَلى النماِر *

أو حتقيقًا ملصلحٍة ، من علماِء هـذه األمة شيئًا من العلم إرضاًء حلاكمٍ 
كان مشاهبًا ألحباِر ورهباِن اليهود ،  أو طلبًا لَعرٍ  دنيوي، شخصيةٍ 

 فكان جزاؤهم هـذا اجلزاء .، )ملسو هيلع هللا ىلص(والنصارى يف كتمهم صفاِت الرسول 
َمْن ُسِئَل عن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : قال، وعن أيب هريرة رضي هللا عنه

 . ([330])«علٍم َعِلَمه مث َكَتَمُه ُأجلَِْم يوَم القيامِة بِِلَجاٍم ِمْن انٍر 
 ﴾يـُزَكِّيِهْم َوََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم *﴿ قال تعاىل: ب ـ االستهانة بعهد هللا وميثاقه:

وتدلُّ على ، همكما توهمم بعضُ ،  وهي ليست خاّصًة ابليهود [77: آل عمران]
ثالثٌة ال ينظُر هللاُ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقد قال رسول هللا ، ([331])ذلك أحاديُث كثريةٌ 
رجٌل كاَن له فضُل ماٍء : وَلم عذاٌب أليمٌ ، وال يزّكيهم، إليهم يوَم القيامةِ 

فإْن أعطاُه ، ورجٌل ابيَع إمامًا ال يبايعه إال لدنيا، ابلطريِق فمنعه ابَن السبيلِ 
: فقال، ورجٌل أقاَم سلعته بعَد الَعْصرِ ، وإْن مل يـُْعطاه منها َسِخطَ ، منها َرِضيَ 
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مث قرأ هـذه ، فصّدقه رجلٌ ، وهللِا الذي ال إلـه غريُه لقد أُعطيُت هبا كذا وكذا
 . ([332])« ﴾ِإنم المِذيَن َيْشرَتُوَن بـََعْهِد اَّللِم َوأمَْيَاَِّنِْم َْثَناً َقِليالً ﴿ اآلية
 :ـ الغلول 3

وهو ذنٌب خيفي حتته ، هو األخُذ من الغنيمة على وجِه اخلفيِة دوَن علِم أحدٍ 
وقد توّعَد هللا تبارك وتعاىل الغالم ابلفضيحِة يوَم ، شيئًا من الطمع واألثرة

َوَما َكاَن لَِنيبٍّ َأْن يـَُغلم َوَمْن ﴿: قال تعاىل ([333])القيامة على رؤوس األشهاد
َكَسَبْت َوُهْم اَل َغلم يـَْوَم اْلِقَياَمِة مُثم تـَُوَّفم ُكلُّ نـَْفٍس َما   يـَْغُلْل أَيِْت ِبَا

معذمابً ، . أي أييت به حاماًل على ظهره ورقبته [161: آل عمران] ﴾*ُيْظَلُمونَ 
اً بظهارِ ، ومرعوابً بصوته، حبمله وثقله  خيانته على رؤوس األشهاد . وموخبم

فعن أيب هريرة رضي ، يان للغلول يوم القيامةهـذا اإلت )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد فسر الرسول 
» : فعّظمه وعّظم أمره قال، فذكر الغلولَ ، )ملسو هيلع هللا ىلص(قام فينا النيبُّ : قال، هللا عنه

على رقبِتِه فرٌس له ، ال ألفنَي أحدَكم يوَم القيامِة على رقبِتِه شاٌة َلا ثغاءٌ 
، وقد أبلغُتكَ ، لَك شيئاً  ال أملكُ : فأقولُ ، َي رسوَل هللِا َأِغْثين: يقول، مَحَْحَمةٌ 

ال أَْمِلُك شيئاً : فأقولُ ، َي رسوَل هللِا أغثين: يقول، وعلى رقبِتِه بعرٌي له ُرغاءٌ 
ال : فأقولُ ، َي رسوَل هللِا أغثين: فيقول، وعلى رقبِتِه صامتٌ ، وقد أبلغُتكَ 

هللِا َي رسوَل : أو على رقبِتِه رقاٌع ختفُق فيقول، أملُك لَك شيئًا قد أبلغُتكَ 
 . ([334])«ال أملُك لَك شيئاَ قد أبلغُتَك : فأقولُ ، أغثين
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 ـ املتكربون: 4
ويف صوِر ، القيامةِ  حُيَْشُر املتكرّبوَن أمثاَل الذمرِّ يومَ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 

وصغاُر ، . والذمرُّ صغاُر النمل ([335])«يغشاُهم الذُّلُّ ِمْن كلِّ مكاٍن ، الّرَِجالِ 
 فيطؤونه أبرجلهم وهم ال يشعرون .، ْعَبأُ به الناسُ النمل ال يَـ 

وكما يبغُض هللا املتكربين يبغض أمساءهم اليت كانوا يطلقوَّنا على أنفسهم 
تصبُح هـذه األمساُء اليت كانوا يفرحون عند مساعها أنكَر ، استكبارًا واستعالءً 
أخنُع اسٍم » : ()ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ([336])وأغيَظها على هللا، األمساء وأخبَثها

ال » : وزاد مسلم يف رواية« رجٌل تسّمى َمِلَك األمالك ، عنَد هللِا يوَم القيامةِ 
معناه أذلُّ : أخنعُ : . قال القاضي عيا  ([337])«َماِلَك إال هللا عّز وجل 

كان من ،  وإذا كان االسُم أذلم األمساءِ : األمساِء َصَغارًا . وقال ابن بطّال
 . ([338])ذالً  تسّمى به أشدم 

 ـ األثرايء املنّعمون: 5
يضّيق ، ويكثرون من التمتع بنعيمها، ويطمئنون إليها، الذين يركنون إىل الدنيا

يكونون ، وإّن أصحاب املال الكثري واملتاع الدنيوي الواسع، عليهم يوم القيامة
، ([339])اتما مل يكونوا بذلوا أمواَلم يف سبل اخلري ، أقلم الناس أجراً يوم القيامة

إاّل َمْن أعطاُه ، إّن املكثريَن هم املقّلوَن يوم القيامة» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
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وَعِمَل فيه ، وبنَي يديه وِمْن ورائه، فنفَح فيِه بيميِنه ومشاِله، هللُا خرياً 
 . ([340])«َخرْياً 
 :ـ فضيحة الغادر 6

يرفُع لكلِّ ، يوَم القيامةِ  يناآلخر إذا مجَع هللُا األّولني و » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
: )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا ، ([341])«هـذه غدرُة فالِن بن فالنٍ : قيلف، غادٍر لواءٌ 

أال وال غادَر أعظُم َغْدراً ، لكلِّ غادٍر لواٌء يوَم القيامِة يـُْرَفُع له بقدر َغْدرِه» 
  غدرتُهوكانت ، وأمري العامة هو احلاكم أو اخلليفة، ([342])«من أمرِي عامٍة 

وألنم احلاكَم أو الواِل ميِلُك القومة ، ألّن ضرره يتعّدى إىل َخْلٍق كثريٍ ، كذلك
 .([ 343])والسلطاَن فال حاجَة به إىل الَغْدرِ 

واللواء: الرايُة العظيمُة ال ميسكها ، والغادر: الذي يواِعُد على أمر ال يفي به
، يكوُن الناُس تبعًا لهو ، أو صاحب دعوِة اجليشِ ، إال صاحُب جيِش احلقِّ 

وُتعل ، فيُـْفَضُح بذلك يوم القيامة، فالغادر تـُْرَفُع له رايٌة ُتسّجل عليها غدرتُه
 . ([344])هـذه الراية عند مؤخرته

 ـ غاصب األر : 7
بغرِي َحقِِّه ُخِسَف به يوَم  من أخَذ شيئًا من األر ٌ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال النيبُّ 

 .([ 534])«القيامِة إىل َسْبِع أرضنَي 
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 ـ ذو الوجهني: 8
وموقٍف ، َشرُّ الناِس يوَم القيامِة املتلوُِّن الذي ال يثبُت على حاٍل واحدةٍ 

ُتَُِدْوَن »: )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا، ([346])وهـؤالِء بوجهٍ ، أييت هـؤالء بوجهٍ ، واحدٍ 
وهـؤالِء ، الذي أييت هـؤالِء بوجهٍ ، َشرم الناِس يوَم القيامِة ذا الوجهنيِ 

 . ([347])«بوجهٍ 
 :ـ احلاكم الذي حيتِجُب عن رعيته 9

فاحتجَب دون ، َمْن َواّله هللا شيئاً من أموِر املسلمنيَ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
احتجَب هللا دون حاجِته وَخّلته وفقرِه يوم القيامِة ، حاجتهم وَخّلِتهم وفقرِهم

»([348]) . 
 :ـ الذي يسأل وله ما يغنيه 10

جاءت مسألُته يوَم القيامِة ، َمْن سأَل وله ما يغنيه»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
 . ([349]) «و مُخُْوشاً أو ُكَدوحاً يف وجههُخُدْوشاً أ
 :ـ من كذب يف ُحُلمه 11

، ُكلَِّف أن يـَْعِقَد بني َشِعرْيََتنْيِ ،  َمْن حَتَلمَم حِبُُلٍم مل يـََرهُ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
ُصبم يف أُُذنِه االُنُك ، ِث قوٍم َوُهْم له كارهونومن استمَع إىل حدي، ولن يفعلَ 
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ُفَخ فيها الروَح وليس ، يوَم القيامةِ  ومن َصّوَر صورًة ُعذَِّب أو كّلف أْن يـَنـْ
 . ([350])«بنافٍخ 

 
 خامساً ـ حالة األتقياء :

 :ـ ال خيافون وال حيزنون وال يفزعون إذا فزع الناس يوم الفزع األكرب 1
ي اَّللمُ المِذيَن اتـمَقْوا ِبََفاَزهِتِْم اَل مَيَسُُّهُم َويُـ ﴿قال تعاىل:  السُّوُء َواَل ُهْم َنجِّ

ََيِعَباِد اَل َخْوٌف ﴿: وقال هللا تعاىل َلم تطمينًا لقلوهبم[ 61]الزمر:  ﴾*حَيَْزنُونَ 
 ﴾انُوا ُمْسِلِمنَي *َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َواَل أَنـُْتْم حَتَْزنُوَن *المِذيَن آَمُنوا ِِبََيتَِنا وَكَ 

َأاَل ِإنم َأْولَِياَء اَّللِم اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم ﴿. وقال تبارك وتعاىل:  [69ـ  68 ]الزخرف:
نـَْيا َويف  َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن *المِذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـمُقوَن *ََلُُم اْلُبْشَرى يف احْلََياِة الدُّ

 .[ 64ـ  62]يونس:  ﴾َماِت اَّللِم َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم *اَل تـَْبِديَل ِلَكلِ  ةاآلخر 
على تبشري املالئكة للمحتضر : أما البشرى يف احلياة الدنيا فُتْطلُق على أمرين

فقد قال رسول ، ([351])ابجلّنة . وتقّدم دليُل هـذا . وتطَلُق على الرؤَي الصاحلة
راُت مل يـَْبَق من النبّوِة » : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا  : وما املبشرات ؟ قال: قالوا« إال املبشِّ
 .([ 352])«الرؤَي الصاحلة»
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وأتمينهم من ، فهي تَلّقي املالئكِة َلم ابلتثبيت لقلوهبم ةاآلخر وأما البشرى يف 
اَل حَيُْزَُّنُُم اْلَفزَُع اأَلْكرَبُ َوتـَتَـَلقماُهُم اْلَمالَِئَكُة َهَذا ﴿قال تعاىل: ، الفزع الكرب

ُتْم ُتوَعُدوَن *يـَْوُمكُ  َمْن َجاَء اِبحلََْسَنِة ﴿قال تعاىل:  [103]األنبياء:  ﴾ْم المِذي ُكنـْ
َها َوُهْم ِمْن فَـزٍَع يـَْوَمِئٍذ آِمُنوَن *  .[ 89]النمل:  ﴾فَـَلُه َخرْيٌ ِمنـْ

 
 ـ بياُ  وجوههم: 2

 ﴾ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *َوأَمما المِذيَن ابـَْيضمْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرمْحَِة اَّللمِ ﴿قال تعاىل: 
 ﴾*َرٌة *َضاِحَكٌة ُمْستَـْبِشَرةٌ ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ُمْسفِ ﴿قال تعاىل:  [107: آل عمران]

وكلُّها ، مستنرية: وقيل، مضيئة: وقيل، قيل مشرقة: مسفرة [39ـ  38]عبس: 
 .([ 353])واالشتقاُق اللغوي يدل على ذلك، متقاربٌة يف املعىن

 
 :يظّلهم هللا يف ظّله ـ الذين 3
: يوَم ال ِظلم إاّل ِظلُّه، سبعٌة يُِظلُّهُم هللُا يف ِظلِّه» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا  

، ورجٌل قلُبه معلمٌق يف املساِجدِ ، وشابٌّ نشَأ يف عباِدِة ربِّه، اإلَماُم الَعادلُ 
مرأٌة ذاُت ورجٌل َدَعْتُه ا، وتفّرقا عليه، اجتمعا عليه، ورجالِن حتااّب يف هللاِ 
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َمْنِصٍب ومجاٍل فقال: إيّنِ أخاُف هللَا، ورجٌل تصدمَق ِبَصَدقٍة فأخفاها حّّت ال 
 . ([354])«تعلَم مييُنُه ما تـُْنِفُق مِشالُُه، وَرُجٌل ذكر هللَا خالياً ففاضْت عيناه 

فقد ، واإلظالُل يف ظلِّ العرِش ليس مقصوراً على السبعة املذكورين يف احلديث
وقد مجع ابُن حجٍر ، صوٌص كثريٌة تدل على أن هللا يظلُّ غريَهمجاءت ن

: ) معرفُة اخلصالِ : يف كتاب مساهاليت ُيِظلُّ هللا أصحاهَبا : العسقالين اخلصالَ 
، إنظاُر املعسِر أو الَوْضِع عنه: ومن هـذه اخلصال([ 355])املوصلُة إىل الظالل (

 «أظلمه هللُا يف ظلِّه ، أْو َوَضَع َعْنهُ  َمْن أنظَر ُمْعِسراً » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
كاَن يف ،  أو حَمَا َعْنهُ ، َمْن نـَفمَس َعْن َغرميِْهِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا ، ([356])

 . ([357])«ِظلِّ الَعْرِش يوَم القيامِة 
 
 ويسّدون َخلتهم:، ـ الذين يسَعْوَن يف حاجِة إخواهنم 4
يف يوم القيامة سعُي العبِد يف الدنيا يف فّك  من أعظم ما يفرّج كرابِت العبدِ  

قال ، ([358])والتيسرِي على املعسرين، ومساعدِة احملتاجنيَ ، كرابِت املكروبنيَ 
نيا نـَفمَس هللا َعْنُه  : »)ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا  َمْن نّفَس عن ُمْؤمٍن كربًة ِمْن ُكَرِب الدُّ

ُمْعِسٍر َيسمَر هللا عليه يف الدُّنيا وَمْن َيسمَر َعْن ، ُكربًة ِمن ُكَرِب يوم القيامةِ 
وهللُا يف َعْوِن الَعْبِد ما  ، ةاآلخر وَمْن سرَت ُمْسِلمًا َسرَتَُه هللا يف الدُّنيا و ، ةاآلخر و 

 . ([359])«كاَن الَعْبُد يف َعْوِن َأِخْيِه 
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 ـ الذين ييّسرون على املعسرين: 5
إذا أتيَت : ن يقوُل لفتاهفكا، الناسَ  كاَن رجٌل يداِينُ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال النيب  

فلقَي هللَا فتجاوَز : قال، لعلم هللا أن يتجاوَز عنا، ُمْعِسرًا ُتاوْز عنه
 . ([360])«عنه
  ـ الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما وّلوا: 6

جيلسون على منابَر من نوٍر عن ميني ، العادلون يوم القيامة يف مقاٍم رفيعٍ 
إّن املقسطنَي عنَد هللِا على » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا  ،وكلتا يديه مينيٌ ، الرمحـن

يف الذين يعدلون ، وكلتا َيَدْيِه مينيٌ ، عن مينِي الرمحِن عزم وجل، منابَر من نـُْورٍ 
 . ([361])«ُحْكِمِهم وأهليهم وما َوُلوا

 
 : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ الشهداء واملرابطون: قال رسول هللا  7
ويرى مقعَده من ، ُر له يف أّوِل دفعةٍ يـُْغفَ : للشهيِد عنَد هللِا ستُّ خصالٍ » 
َويـُْوَضُع على رأِسِه ، َوأَيَْمُن من الفزِع األكربِ ، وجُيَاُر مْن عذاِب القربِ ، اجلنمةِ 

ويزومُج اثنيت وسبعني زوجًة ، الياقوتُة منه خرٌي من الدنيا وما فيها،  ُج الوقارِ 
 . ([362])«ويشّفُع يف سبعنَي من أقرابئه ، من احلور العني
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وَمْن ماَت مرابطًا يف ، رابُط يوٍم خرٌي من صياِم دهرٍ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا
 .([ 363])«هللِا أََمِن من الفزِع األكرب سبيلِ 
  ـ الكاظمون الغيظ: 8

 [134ـ  133: آل عمران] ﴾َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنمةٍ ﴿: قال تعاىل
وهو يـَْقِدُر أن ينفَذُه دعاُه هللا على ، َمْن كظَم غيظاً » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

 .([ 364])«رؤوِس اخلالئِق يوَم القيامِة حّّت خيريه يف أيِّ احلوِر العنِي شاَء 
 
 ـ عتق الرقاب املسلمة: 9
 ﴾َفاَل اقْـَتَحَم اْلَعَقَبَة *َوَما أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة *َفكُّ َرقَـَبٍة *﴿: قال تعاىل 

فمن األعمال الكرمية اليت يتمّكُن صاحبها من اقتحاِم  [13 - 11 ]البلد:
 . ([365])العقباِت الكأداء يف يوم القيامة عتُق الرقابِ 

 
  ـ فضل املؤذنني: 10

، ([366])«املؤذِّنون أطوُل الناِس أعناقًا يوم القيامة » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
حيث كانوا يبّلغون ، قاموا به من عملمث هو مناِسٌب ملا ، وطوُل العنِق مجالٌ 

 . ([367])وتدعو للصالةِ ، اليت تعلُن التوحيدَ ، الناَس أبصواهتم كلماِت األذانَ 
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  ـ الذين يشيبون يف اإلسالم: 11

ِم كانْت له نورًا يوَم َمْن شاَب شيبًة يف اإلسال» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
 . ([368])«القيامةِ 

 
 : ـ فضل الُوضوء 12

إّن أّميت » : يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(مسعت رسول هللا: قال،  هريرة رضي هللا عنهعن أيب
أي ، غرًّا مجُع أغر، ([369])«جمِلنْيَ من ا ِر الُوُضْوءِ يُْدَعْوَن يوَم القيامِة ُغرًّا حمَُ 

مث اسُتعملْت يف ، وأصُل الُغرِّة ملعٌة بيضاُء تكوُن يف جبهِة الَفَرسِ ، ذو غرّةٍ 
واملراُد هبا النوُر الكائن يف وجوه أمة حممد ، طْيِب الذِّْكرِ اجلماِل والشُّهرِة و 

وهو بياٌ  يكون يف ثالِث قوائَم من ، وقوله ) حمجلني ( من التحجيل، )ملسو هيلع هللا ىلص(
واملراُد به هنا ، وأصُله من احِلْجِل بكسر احلاء وهو اخللخال، قوائِم الفرسِ 
للمؤمِن حليٌة يف يوم  وهـذه الغّرُة وذلك التحجيُل تكونُ ، ([370])أيضًا النور

قال : قال، عن أيب هريرة رضي هللا عنه ([371])(ففي )صحيح مسلم، القيامة
وهبـذه احللية « تبلُغ احلليُة من املؤمِن حيُث يبلُغ الُوضوُء » : )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا 

 . ([372])ال فرق بني أصحابه وغريهم، أمته بني اخلالئق )ملسو هيلع هللا ىلص(يعرف الرسوُل 
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 اعةالشف: املبحث الثالث
 

 : أواًل ـ تعريف الشفاعة
 .([373])منفعٍة أو َدْفِع مضّرةٍ  التوسُُّط للغرِي ِِبَْلبِ 
  ية والنبوية:القرآناثنياً ـ األدلة 

 يف ثبوت الشفاعة ألهلها ونفيها عمن عداهم :
 ية :القرآن اآلايتأ ـ 
 . [ 255: ] البقرة ﴾َمْن َذا المِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالم بِِْذنِهِ ﴿ـ قال تعاىل:  1
 .[  3: ] يونس ﴾َما ِمْن َشِفيٍع ِإالم ِمْن بـَْعِد ِإْذنِهِ ﴿ـ وقال تعاىل:  2
 [ 28: ] األنبياء ﴾َواَل َيْشَفُعوَن ِإالم ِلَمِن اْرَتَضى﴿ـ وقال تعاىل:  3
َفُع الشمَفاَعُة ِإالم َمْن أَِذَن َلُه الرممحَْ ﴿ـ وقال تعاىل:  4 اُن َوَرِضَي َلُه يـَْوَمِئٍذ اَل تـَنـْ

 . [109]طـه:  ﴾قَـْواًل *
 ﴾وََكْم ِمْن َمَلٍك يف السمَماَواِت اَل تـُْغيِن َشَفاَعتُـُهمْ ﴿ـ وقال تعاىل:  5

 . [26 ]النجم:
َواَل مَيِْلُك المِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشمَفاَعَة ِإالم َمْن َشِهَد ﴿ـ وقال تعاىل:  6

ويف قوله تعاىل: أي األصنام واألو ن  [86]الزخرف:  ﴾ْعَلُموَن *اِبحلَْقِّ َوُهْم يَـ 



183 
 

يقدرون على الشفاعة َلم  ﴾َواَل مَيِْلُك المِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشمَفاَعةَ ﴿أي 
لكْن َمْن شهَد : أي، ﴾ِإالم َمْن َشِهَد اِبحلَْقِّ َوُهْم يـَْعَلُموَن *﴿هـذا استثناء 

 اآلَيتفهـذه ، وعلٍم فإنّه تنفع شفاعته عند هللا بذنه له ابحلقِّ على بصريةٍ 
 . ([374])تدلُّ على الشفاعة املثبتة بشروطها

 
 فمنها :، الدالة على نفي الشفاعة عن غري أهلها وهم الكفار اآلايتوأما 
 .[ 51]األنعام:  ﴾لَْيَس ََلُْم ِمْن ُدونِِه َوِلٌّ َواَل َشِفيعٌ ﴿ـ قال تعاىل:  1
يٍم َواَل َشِفيٍع ُيطَاُع *﴿قال تعاىل: ـ و  2  .[ 18]غافر:  ﴾َما لِلظماِلِمنَي ِمْن محَِ

إذ هي يف ذكر  اآليةويشهُد لذلك ُمْفتَـَتُح ، واملراُد ابلظاملني هنا الكافرون
 . ([375])الكافرين

يًعا﴿ـ وقال تعاىل:  3  . [44]الزمر:  ﴾ُقْل َّللِِم الشمَفاَعُة مجَِ
 

 النبويةب ـ األحاديث 
لقد ورد ذكر الشفاعة كثريًا يف األحاديث النبوية الشريفة يف كتب السنة 

 : ([376])الصحاح منها
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، لكلِّ نيبٍّ دعوٌة دعا هبا يف أمته فاستجيَب له» : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ قال رسول هللا  1
َر دعويت شفاعًة ألميت يوَم القيامِة   . ([377])«وإيّن أريد أْن أَُؤخِّ

ْعَطُهنم أحٌد قبلي )وذكر أُعطيُت مخسًا مْل يُـ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ قال رسول هللا  2
 . ([378])«( وأُعطيُت الشفاعَة منها
أان سّيُد ِوْلِد ادَم َيوَم القيامِة ... وأومُل شافٍع » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ وقال رسول هللا  3

 . ([379])«وأومل ُمَشفمٍع 
 

 : ةاآلخر اثلثاً ـ أقسام الشفاعة يف 
 إىل : ةخر اآلتنقِسُم الشفاعُة يف 

 ـ الشفاعة الصحيحة: 1
 وهي، وهي اليت مجعت شروَط الشفاعِة الثالثة 

واإلذن بذلك . وسيأيت تفصيل ، ورضاه عن املشفوع له، رضي هللا عن الشافع
 هـذه الشروط يف الفقرة االتية .

 ـ الشفاعة الباطلة: 2
م شفعاء ويزعمون أَّنّ ، حيث يعبدوَّنم، هي ما يتعّلق به املشركون يف أصنامهم

َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللِم َما اَل َيُضرُُّهْم َوالَ ﴿: كما قال تعاىل،  َلم عند هللا
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َفُعُهْم َويـَُقوُلوَن َهُؤاَلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد اَّللمِ  ولكّن هـذه الشفاعة  [18]يونس:  ﴾يـَنـْ
َفُعُهْم َشَفاَعُة الشم ﴿: ابهلل ال تنفُع كما قال تعاىل  .[48]املدثر:  ﴾اِفِعنَي *َفَما تـَنـْ

أَِم اختمَُذوا ِمْن ﴿: الدالة على بطالن شفاعة املشركني قوله تعاىل اآلَيتومن 
ًئا َواَل يـَْعِقُلوَن * [ 43]الزمر:  ﴾ُدوِن اَّللِم ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكانُوا اَل مَيِْلُكوَن َشيـْ

يًعا﴿وقوله تعاىل:  َلُه ُمْلُك السمَماَواِت َواأَلْرِ  مُثم ِإلَْيِه  ُقْل َّللِِم الشمَفاَعُة مجَِ
 . [44]الزمر:  ﴾تـُْرَجُعوَن *

 
 رابعاً ـ شروط الشفاعة الصحيحة :
وهي ظاهرٌة يف كتاب هللا عّز وجّل ملن ، شروط الشفاعة الصحيحة ثالثةٌ 

 وهي :، أتمَّلها
 ـ رضي هللا عن الشافع:  1

َفعُ ﴿قال تعاىل:  مْحَاُن َوَرِضَي َلُه الشمَفاَعُة ِإالم َمْن أَِذَن َلُه الرم  يـَْوَمِئٍذ اَل تـَنـْ
 . [109]طـه:  ﴾*قَـْوالً 
 ـ رضي هللا عن املشفوع له: 2
يـَْعَلُم َما َبنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل َيْشَفُعوَن ِإالم ِلَمِن اْرَتَضى ﴿: قال تعاىل 

 . [28]األنبياء:  ﴾َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن *
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 ـ إذن هللا ابلشفاعة: 3
اَّللمُ اَل ِإَلَه ِإالم ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل أَتُْخُذُه ِسَنٌة َواَل نـَْوٌم َلُه َما يف ﴿قال تعاىل:  

 . [255]البقرة:  ﴾السمَماَواِت َوَما يف اأَلْرِ  َمْن َذا المِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالم بِِْذنِهِ 
وََكْم ِمْن َمَلٍك ﴿: هـذا وقد مجع هللا تعاىل هـذه الشروط الثالثة يف قوله تعاىل

وقوله فلم ، ﴾ِإالم ِمْن بـَْعِد َأْن أَيَْذَن اَّللمُ ﴿. فقوله هـذا شرط [ 26]النجم:  ﴾يف 
يرضى  فهل يرضى عن الشافع أم عن  ﴾َويـَْرَضى *﴿يذكر متعلمق الفعل 

 ُل :املشفوع ؟ والقاعدَة تقو 
فتشمل ، تدل على املعنيني اآلية. إذن ف ([380])َحْذُف التعلمق يفيُد العموم

 .([ 381])وهو املطلوب، الرضى عن الشافع وعن املشفوع
 ( )الصحيحنيهـذه القضيَة يف حديث أنس يف )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد وضمح رسول هللا 

فيدُعين ما ، اً فإذا رأيُته وقعُت له ساجد، فَأْسَتْأِذُن على ريبِّ » فقال  ([382])
، واْشَفْع ُتشفمعْ ، وُقْل ُيْسَمعْ ، وَسْل تعطه، ارفْع رأَسك: مث يقوُل ِل، شاَء هللا

مث ، فيحدُّ ِل َحّداً ، مث أشفعُ ، فأمحُد ريبِّ بتحميٍد يعلُِّمنيه ريب، فأرفُع رأسي
 « .وأدخُلهم اجلنَة مث أعوُد ، أخرُجهم من النارِ 
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 :خامساً ـ أنواُع الشفاعِة 
 يوَم القيامِة شفاعاٌت متعدِّدٌة منها : )ملسو هيلع هللا ىلص(إنَّ للنيبِّ 

 :ـ الشفاعة العظمى 1
وهي املقاُم احملمود الذي قال هللا تعاىل ، وهـذه الشفاعُة ِمْن أعظِم الشفاعات 

َعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا *﴿: فيه وذلك حني [ 79]اإلسراء:  ﴾َعَسى َأْن يـَبـْ
مث عيسى ، مث ُموسى، مث إبراهيمَ ، مث نوحٍ ، القيامة إىل ادم يتوسمُل الناُس يوم

أنَت رسوُل ، َي حمّمد: فيقولون» : )ملسو هيلع هللا ىلص(حّت ينتهَي األمُر إىل نبينا حممد ، 3
أشفْع لنا إىل ، وغفر هللا لك ما تقّدَم من ذنبك وما أتخمرَ ، هللِا وخامُت األنبياءِ 

ا َقْد بلغنا ؟ ! فأنطلُق فايت حتَت أال ترى ما حنُن فيه ؟ ! أال تـََرى م، ربِّكَ 
ويـُْلِهُمين من حمامِدِه وُحْسِن ، مث يفتُح هللُا عليم ، فأقُع ساجدًا لريب، العرشِ 

َسْل ، أرفْع رأَسكَ ، َي حمممدُ : مث يُقالُ ، الثناِء عليه شيئًا مل يفتْحُه ألحٍد قبلي
، َي ربِّ أُميت أُميت :فأرفُع رأسي فأقول، واشفْع تشّفع، وُقْل ُيْسَمعْ ، تـُْعطه
َي حمممُد أَْدِخِل اجلنمَة ِمْن أمِتَك َمْن ال حساَب عليه ِمَن الباِب األميِن : فيقال

وهم شركاُء الناِس فيما َسِوى ذلك ِمَن األبواِب . والذي ، ِمْن أبواِب اجلنمةِ 
جلّنِة لكما بنَي مّكَة نفِسي بيده إنم ما بنَي املصراعنِي من مصاريِع ا

 . ([383])«وُبْصَرى
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 وال ميرُّ ، يدخُل اجلنة مباشرةً  )ملسو هيلع هللا ىلص(يعين أنم َمْن ال حساَب عليه من أمة حممد 
وهـذه ، مث بعد هـذه الشفاعة يبدُأ احلسابُ ، ِبا ميرُّ به الناس من أهوالٍ 

 . ([384]))ملسو هيلع هللا ىلص(الشفاعُة خاصمة بنبينا 
 : ابستفتاح ابب اجلنة )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ اختصاُصه  2

تبعاً وأان أكثُر األنبياِء ، أان أّوُل الناِس يشفُع يف اجلّنةِ » : ()ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
، ايت ابَب اجلّنِة يوَم القيامِة فأستشفعُ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال رسول هللا ([385])«

ِبَك أُِمْرُت ال أفتُح ألحٍد : فيقولُ ، حمّمدٌ : ؟ فأقولُ َمْن أنتَ : فيقوُل اخلازِنُ 
 .([ 386])«قبلَك 

ْوَن اآلخر حنُن » : فقد قال، )ملسو هيلع هللا ىلص(اجلنَة من األمِم أمُته  وأومُل َمْن يدخلُ 
 . ([387])«وحنُن أومُل َمْن يدخُل اجلنمَة ، األّولوَن يوَم القيامةِ 

 :ـ الشفاعُة يف رفِع درجاِت أقواٍم ِمْن أهِل اجلّنِة فوق ما يقتضيه ثواُب أعماهلم 3
ما ثبَت يف ودليٌل هـذا النوِع ، وقد جاء يف ذلك بعُض األحاديث 
الصحيحني( وغرِيمها من حديث أيب موسى رضي هللا عنه يف استشهاد أيب )

فَأْقرِْئُه مينِّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(انطلْق إىل رسوِل هللِا ، َي بَن أِخي: وفيه، عامر رضي هللا عنه
واستعمَلين أبو عامٍر : قال، استغفر ِل: يقوُل لَك أبو عامرٍ : وقل له، السالمَ 

دخلُت  )ملسو هيلع هللا ىلص(فلّما رجعُت إىل النيبِّ ، مث إنّه ماتَ ، رياً ومكَث يس، على النماسِ 
وقد أثـمَر رماُل السريِر ِبَظْهِر ، وعليه فراشٌ ، وهو يف بيٍت على سريٍر ُمَرمملٍ ، عليه
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بَـْيهِ  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسوِل هللِا  قل : : قالخبرباِن وخرِب أيب عامر وقلُت لهفأخربتُه ، َوجنـْ
: مث قال، مث رفَع يديه، ِباٍء فتوضمَأ منه )ملسو هيلع هللا ىلص(فدعا رسوُل هللا ، َيْستَـْغِفْر ِل: له
اللهمم » : مث قال« اللهمم اْغِفْر لعبيٍد أيب عامٍر حّّت رأيُت بياَ  إبطيه » 

وِل َي رسول : فقلت، «اجعْله يوَم القيامِة فوَق كثرٍي ِمْن خلِقَك أو ِمَن الناس 
وأَْدِخْلُه ، هللِا بِن قيٍس َذنـَْبهُ  اللهمم اْغفر لعبدِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال النيبُّ ، هللا فاستغفرْ 

 .([ 388])«يوَم القيامِة َمْدخاًل َكرمياً 
 ،مةَ على أيب سل )ملسو هيلع هللا ىلص(دخَل رسوُل هللِا : وعن أمِّ سلمَة رضي هللا عنها قالت

فضجم « إنم الروَح إذا قُِبَض تَِبَعُه الَبَصُر » : مث قال، فأغمَضه، وقد ُشقم بصرُهُ 
نوَن ، ال َتْدُعْوا َعلى أَنـُْفِسُكْم إاّل خِبَرْيٍ » : فقالانٌس ِمْن أهِلِه  فإنم املالئكَة يؤمِّ

واْرَفْع َدَرَجَتُه يف ، اللهمم اْغِفْر أليب َسَلَمةَ » : مث قال« على ما تقولوَن 
ْهِدينيَ 

َ
واْفَسْح ، واْغِفْر لنا وله َي ربم العاملني، واخلْفُه يف َعِقِبِه يف الغابرينَ ، امل
 . ([389])«يف قربِه ونّوْر له فيه  له
 :ـ الشفاعة يف بعض الكفار من أهل النار حّّت خيفََّف عنهم 4

ه أيب طالب )ملسو هيلع هللا ىلص(وهـذه الشفاعُة خاّصٌة ابلنيبِّ  وُيْسَتَدلُّ َلـذا النوع ، لعمِّ
عبد املطلب رضي هللا عنه عن العّباس بن  ([390])حبديث يف ) الصحيحني (

، فإنّه كاَن حيوُطكَ ، هل نفعَت أاب طالٍب بشيءٍ ، : َي رسوَل هللاِ أنه قال
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ولوال أان لكاَن ، من انرٍ  ([391])هو يف َضْحَضاحٍ ، نعم» : ؟ قالويـَْغَضُب لكَ 
ْرِك األسفِل ِمَن النماِر   « .يف الدم

وإن كان أهوَن أهِل النار ، وهـذه شفاعُة ختفيٍف ال شفاعُة إخراٍج من النارِ 
: قال )ملسو هيلع هللا ىلص(يث ابن عباس رضي هللا عنه أّن رسوَل هللِا كما يف حد،  عذاابً 

َتِعٌل بنعلنيِ ، أهوُن أهِل النماِر عذااًب أبو طالبٍ » ُهما ، وهو ُمنـْ يـَْغِلي ِمنـْ
 . ([392])«ِدَماُغه
 : ـ الشفاعُة يف أهل الكبائر 5

د وق، فُيْخَرُجْوَن منها، مّمن دخل النار، يف أهِل الكبائِر من أُمته )ملسو هيلع هللا ىلص(شفاعُته 
وهـذه الشفاعُة تشارِكُه فيها املالئكُة والنبيون ، تواترت هبـذا النوِع األحاديثُ 

ومن  ([393])أربَع مرّات )ملسو هيلع هللا ىلص(وهـذه الشفاعُة تتكّرر منه ، واملؤمنون أيضاً 
قال رسول : حديُث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال، أحاديِث هـذا النوع

 . ([394]) «يتشفاعيت ألهِل الكبائِر من أُمّ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا 
 :ـ الشفاعُة يف أقواٍم يدخلون اجلّنَة بغرِي حسابٍ  6
: وحيسُن أن يستشهَد َلـذا النوع حبديِث عْمراِن بن ُحصنٍي رضي هللا عنه قال 

: قالوا« يدخُل اجلّنَة ِمْن أُّميت سبعوَن ألفًا بغرِي ِحَساٍب » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال النيبُّ 
وال ، وال يسرتقـُْونَ ، م الذين ال يكتوونَ هُ » : َوَمْن هم َي رسوَل هللِا ؟ قال
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م يتوّكلوَن ، يتطرّيُونَ  أدُع : فقال عّكاشة بن حمصن رضي هللا عنه« وعلى رهبِّ
ُهم ُهم » : قال، هللَا أن جيعَلين ِمنـْ ، َي نيبم هللا: فقاَم رجٌل فقال: قال« أنَت ِمنـْ

 . ([395])«ُة َسبَـَقَك هبا ُعّكاشَ » : قال، ادُع هللَا أن جيعَلين منهم
 : يف أقواٍم تساوْت حسناهُتم وسيئاهُتم )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ شفاعُة الرسوِل  7

أن ال ، ويف اخريَن قد أُمر هبم إىل النار، فيشفُع فيهم ليدخلوا اجلنمةَ 
 . ([396])يدخلوَّنا

 
 : )ملسو هيلع هللا ىلص(سادساً ـ الشفعاُء غرُي النيبِّ 

 : ـ املالئكة 1
ًئا ِإالم ِمْن بـَْعِد وََكْم ِمْن َمَلٍك يف السم ﴿قال تعاىل:  َماَواِت اَل تـُْغيِن َشَفاَعتُـُهْم َشيـْ

وفيه داللٌة على أنّه إذا أَِذَن  [26]النجم:  ﴾َأْن أَيَْذَن اَّللمُ ِلَمْن َيَشاُء َويـَْرَضى *
َواَل َيْشَفُعوَن ِإالم ِلَمِن اْرَتَضى ﴿: وقال تعاىل ([397])هللا تعاىل له فإنّه يشّفع

 . [28]األنبياء:  ﴾ْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن *َوُهْم ِمْن خَ 
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 : ـ األنبياُء واملؤمنون الصاحلون 2
قال رسول : وهـذا النوُع قد ثبَت ابحلديِث الطويل أليب سعيد اخلدري قال

وشفَع ، وَشَفَع األنبياءُ ، َشَفَعِت املالئكةُ : مث يقوُل هللا» ... : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
 . ([398])«وبقي أرحُم الرامحني، املؤمنون
 :ـ الشهداء 3
 . ([399]) «لشهيُد يف سبعنَي ِمْن أهِل بيتهيشفُع ا» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللِا  
 : ـ أوالد املؤمنني 4

َما ِمْن ُمْسِلٍم ميوُت َلُه » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(أنم رسوَل هللِا ، عن أنس رضي هللا عنه
ُلُغْوا احلِْنَث إاّل أَْدَخَلُه اجلَ   ([400])«نمَة ِبَفْضِل َرمْحَِتِه إَيهم ثالثٌة من الَوَلِد مل يـَبـْ

ال ميوُت ألحٍد ِمَن املسلمنَي ثالثٌة ِمَن الَوَلِد فَـَيْحَتِسبُـُهم إالّ  » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال 
َي رسوَل هللِا أو : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقالت امرأٌة عنَد رسوِل هللاِ « كانوا له ُجنمًة ِمَن النماِر 

 . ([401])«َأو اثناِن » : اثنان قال
 :الكرمي القرآنـ  5
اقرؤوا » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللا: عن أيب أُمامة الباهليِّ رضي هللا عنه قال 

البقرَة وسورَة : اقرؤوا الزمْهَراَوْينِ ، فإنّه أَيْيت يوَم القيامِة َشِفْيعًا أَلْصَحاِبهِ ، القرآن
َُما َغَمامتانِ ، آل عمران ما أتتياِن يوَم القيامِة كأَّنم ُمَ ، فإَّنم ا أو كأَّنم
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ما ِفرقاِن ِمْن َطرْيٍ َصَوافٍّ ، ([402])َغَيايتانِ  ، حُتَاجماِن عن أصحاهِبَِما، أو كأَّنم
وال يستطيُعها ، وترَكها حسرةٌ ، فإنم أخَذها بركةٌ ، اقرؤوا سورَة البقرةِ 

 أي السحرة .: ([403])«البطلةُ 
لصاِحِبَها تشفُع ، ثالثوَن ايةً  القرآنإنم سورًة ِمَن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
 ﴾تـََباَرَك المِذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر *﴿حّتم يـُْغَفَر َلُه 

 . ([404])« [1 ]امللك:
 

 سابعاً ـ األسباب اجلالبة للشفاعة :
 تعّددِت األحاديُث الواردُة يف ذكر أسباب الشفاعة منها :

 : ـ التوحيد وإخالص العبادة هلل 1
: َمْن أسعُد الناِس بشفاعِتَك يوَم ملا ُسِئلَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(يف احلديِث قوُل النيبِّ جاء 

ال إلَه إاّل هللاَ : أسعُد النماِس بشفاعيت يوَم القيامِة َمْن قالَ » : القيامِة ؟ قال
لكلِّ نيبٍّ دعوٌة » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسوُل هللِا ، ([405])«ِمْن قلِبِه أو نفِسِه  خالصاً 

 وإيّنِ اختبأُت َدْعَويت شفاعًة ألُّميت يومَ ، َعجمَل كلُّ نيبٍّ دعوَتهُ فَـتَـ ، ُمْسَتَجابةٌ 
 «فهَي انئُلُة إْن شاَء هللِا َمْن ماَت ِمْن أُّميت ال يشرُِك ابهلِل شيئًا ، القيامةِ 

([406]). 
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 :ـ الصيام 2
الصياُم : » قال )ملسو هيلع هللا ىلص(عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنم رسوَل هللِا 

أْي ربِّ منعُته الطعاَم : يقول الصيامُ ، يشفعاِن للعبِد يوَم القيامةِ  نالقرآو 
ربِّ منعُته النوَم ابلليِل فشّفعين : القرآنويقوُل ، والشراَب ابلنهاِر فشّفعين فيه

 . ([407])«فيه فيشّفعاِن 
 :ـ الدُّعاُء مبا ورَد عند األذان 3

اللهمم َربم هِذِه الدعوِة : لنَِّداءَ َمْن قاَل ِحنْيَ يسمُع ا» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
وابعْثُه مقامًا حَمُْمْوداً ، اِت حمّمدًا الوسيلَة والفضيلةَ ، والّصالِة القائمةِ ، التاممةِ 

 . ([408])«حّلْت له شفاعيت يوَم القيامة ، الذي َوعْدَتهُ 
 :والصرُب على ألوائها، ـ ُسكىن املدينةِ  4
إال كنُت له  ([409])رُب أحٌد على ألوائهاال يص» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللِا  

 . ([410])«شفيعاً أو شهيداً يوَم القيامِة إذا كان ُمْسِلماً 
 : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ الصالُة على النيبِّ  5

وِحنْيَ مُيِْسي ، َمْن صلمى عليم حنَي ُيْصِبُح َعْشراً » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللا 
 .([411]) «أدركْتُه شفاعيت يوَم القيامةِ ، َعْشراً 
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 :ـ صالُة مجاعٍة من املسلمني على املّيِت املسلم 6
ُلُغْوَن مئةً » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال   كلُّهم ،  ما ِمْن َميٍِّت تصلِّي عليه أمٌة من املسلمنَي يـَبـْ

ما ِمْن رجٍل » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا ، ([412])«إاّل ُشفُِّعوا فيِه ، يشفعوَن له
إاّل ، ال ُيْشرُِكوَن ابهلِل َشْيئاً ، ُجالً فيقوُم على جنازته أربعوَن رَ ، ُمْسِلٍم ميوتُ 

 . ([413]) «شّفعهم هللا فيه
 : ـ كثرُة السجودِ  7

، )ملسو هيلع هللا ىلص(رسوِل هللِا  كنُت أَبِْيُت مع:  عن ربيعَة بن كعٍب األسلمي أنّه قال
أسأُلَك ُمَرافَـَقَتَك يف : فقلتُ « َسْل » : فقال ِل، فأتيُته ِبَوُضْوئه وحاَجِتهِ 

فأعينِّ على نـَْفِسَك » : قال، ُهَو ذاكَ : قلت، «َأَو َغرْيَ َذِلَك؟  »: قال، اجلنمةِ 
 . ([414])«ِبَكثْـَرِة السُُّجْوِد 

 
* * * 
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 احلساب واحلو  وامليزان والصراط: املبحث الرابع
 

 أ ـ احلساب :
َوَأْشَرَقِت ﴿: ذكر هللا سبحانه وتعاىل مشهَد احلساب واجلزاء فقال تعاىل

نَـُهْم اِبحلَْقِّ  اأَلْرُ  بُِنورِ  َا َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء اِبلنمِبيِّنَي َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ َرهبِّ
واملراُد ابحلساِب هو أن يقَف العباُد بني يدي  [69]الزمر:  ﴾َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن *
م يف ما صدر منه، وأن حتضَر أقواَُلم، وأن يعّرفوا ِبا عملوا، هللا تبارك وتعاىل

وما يستحّقونه من ثواٍب ، وطاعٍة ومعصيةٍ ، احلياة الدنيا من إمياٍن وُكفرٍ 
أو ، إن كانوا مؤمننَي صاحلنيَ ، مث ما كان يتسّلمونه من ُكُتٍب بمياَّنم، وعذابٍ 
 . ([415]) إْن كانوا طاحلنيَ ، بشماَِلم

 
 أواًل ـ إيتاء العباد كتبهم :

 ﴾َتابَُه بَِيِميِنِه *َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا *َفَأمما َمْن أُويتَ كِ ﴿قال تعاىل: 
الذي ، مث عّقب حبرف الفاء، فذكر إيتاَءهم الكتَب أوالً  [8ـ  7]االنشقاق: 

. وخُيْرَُج لكلِّ إنساٍن كتاٌب  ([416])فذكر احلسابَ ، يقتضي الرتتيَب والتعقيبَ 
 ِة عليه .إلقامة احُلجم ، وإن كان أُمياً ، فيقرأه، مفتوحٌ 
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َها َواَل َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنما ُمَعذِِّبنَي َحّتم ﴿ قال تعاىل: َا َيِضلُّ َعَليـْ َفِإَّنم
َعَث َرُسواًل * وهـذا الكتاُب أيخذُه املؤمُن بيمنِه ِمْن  [15ـ  13]اإلسراء:  ﴾نـَبـْ

 . وأّما الكاِفُر فيأخذُه بشمالِه ِمْن خلِف ظهرهِ ، أماِمه
َفَأمما َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَـيَـُقوُل َهاُؤُم اقْـَرأُوا ِكَتابَِيْه *ِإيّنِ ظَنَـْنُت ﴿قال تعاىل: 

َأيّنِ ُماَلٍق ِحَسابَِيْه *فَـُهَو يف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة *يف َجنمٍة َعالَِيٍة *ُقطُوفـَُها َدانَِيٌة *ُكُلوا 
ِم اخْلَالَِيِة *َوأَمما َمْن أُويتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فَـيَـُقوُل َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَا أَ  ْسَلْفُتْم يف اأَلَيم

تَـَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة *َما َأْغىَن  َتيِن ملَْ أُوَت ِكَتابَِيْه *َوملَْ أَْدِر َما ِحَسابَِيْه *ََيلَيـْ ََيلَيـْ
ُخُذوُه فَـُغلُّوُه *مُثم اجلَِْحيَم َصلُّوُه *مُثم يف ِسْلِسَلٍة َعينِّ َمالَِيْه *َهَلَك َعينِّ ُسْلطَانَِيْه *
ُعوَن ِذرَاًعا َفاْسُلُكوُه *  .[ 32ـ  19]احلاقة:  ﴾َذْرُعَها َسبـْ

 َفَأمما َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه *َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا *﴿وقال تعاىل: 
َقِلُب ِإىَل َأْهِلهِ  َمْسُرورًا *َوأَمما َمْن أُويتَ ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِِه *َفَسْوَف َيْدُعو ثـُُبوًرا  َويـَنـْ
 . [12ـ  7]االنشقاق:  ﴾*َوَيْصَلى َسِعريًا *

يـَْوَم َنْدُعوا ُكلم أاَُنٍس بَِِماِمِهْم َفَمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفُأولَِئَك ﴿وقال تعاىل: 
 .[ 71]اإلسراء:  ﴾اهَبُْم َواَل يُْظَلُموَن فَِتياًل *يـَْقَرأُوَن ِكتَ 

َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفرَتَى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ممما ِفيِه َويـَُقوُلون ﴿وقال تعاىل: 
 َيَويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل يـَُغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالم َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما

 . [79]الكهف:  ﴾َعِمُلوا َحاِضًرا َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا *



198 
 

 ﴾وَُكلُّ َشْيٍء فَـَعُلوُه يف الزُّبُِر *وَُكلُّ َصِغرٍي وََكِبرٍي ُمْسَتَطٌر *﴿وقال تعاىل: 
، الذين وّكلهم هللُا مع كلِّ إنسان، واّلذيَن يكتبوَن هُم املالئكة [53ـ  52 ]القمر:

ُلوَن علي َوِإنم َعَلْيُكْم حَلَاِفِظنَي *ِكَراًما َكاتِِبنَي ﴿قال تعاىل: ، ه كلم شيءٍ يسجِّ
 . [12ـ  10]اإلنفطار:  ﴾*يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلوَن *

ُموا َوآَ َرُهْم وَُكلم َشْيٍء ﴿قال تعاىل:  ِإانم حَنُْن حُنِْيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدم
َناُه يف ِإَماٍم   . [12]يـس:  ﴾ُمِبنٍي *َأْحَصيـْ

 
 سؤاُل كلِّ الناِس عن أعماهِلم :: اثنياً 

 ذكر هللا تعاىل يف اايٍت كثريٍة أنَّ الكّفار ُيْسألون :
 .[ 92]احلجر:  ﴾فَـَوَربَِّك لََنْسأَلَنـمُهْم َأمْجَِعنَي *﴿كقوله تعاىل: 

ُْم َمْسُؤوُلوَن *َما َلُكْم الَ ﴿وقوله تعاىل:   ﴾تـََناَصُروَن * َوِقُفوُهْم ِإَّنم
 . [25-24 ]الصافات:

َوَقاَل المِذيَن َكَفُروا لِلمِذيَن آَمُنوا اتمِبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَاََيُكْم ﴿وقال تعاىل: 
ُْم َلَكاِذبُوَن *َولََيْحِمُلنم أَثـَْقاََلُْم  َوَما ُهْم حِبَاِمِلنَي ِمْن َخطَاََيُهْم ِمْن َشْيٍء ِإَّنم

 ﴾َقااًل َمَع أَثـَْقاَلِِْم َولَُيْسأَُلنم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعمما َكانُوا يـَْفرَتُوَن *َوأَثْـ 
 .[ 13-12 ]العنكبوت:
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َويـَْوَم حَنُْشُر ِمْن ُكلِّ أُممٍة فَـْوًجا ممَْن ُيَكذُِّب ِِبََيتَِنا فَـُهْم يُوَزُعوَن ﴿وقال تعاىل: 
بـْتُ  ُتْم تـَْعَمُلونَ  ْم ِِبََييت َوملَْ حتُِيطُوا هِبَا ِعْلًما*َحّتم ِإَذا َجاُءوا َقاَل َأَكذم  ﴾*أَمماَذا ُكنـْ

 . [85ـ  83]النمل: 
َوَمْن َخفمْت َمَوازِيُنُه َفُأوَلِئَك المِذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم يف َجَهنمَم ﴿وقال تعاىل: 

َلى َعَلْيُكْم َخاِلُدوَن *تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النماُر َوُهْم ِفيَها َكاحلُِ  وَن *أملَْ َتُكْن آََييت تـُتـْ
ُتْم هِبَا ُتَكذِّبُوَن *  . [105ـ  103]املؤمنون:  ﴾َفُكنـْ

 اليت تدلُّ على أنَّ الكّفار ال ُيْسألون : اآلايتوأّما 
َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي َأَوملَْ يـَْعَلْم َأنم اَّللمَ قَ ﴿كقوله تعاىل:  ْد َأْهَلَك ِمْن َقاَل ِإَّنم

قَـْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قـُومًة َوَأْكثـَُر مَجًْعا َواَل ُيْسَأُل َعْن ُذنُوهِبُِم 
 .[78]القصص:  ﴾اْلُمْجرُِموَن *

[ 39]الرمحـن:  ﴾فَـيَـْوَمِئٍذ اَل ُيْسَأُل َعْن َذنِْبِه ِإْنٌس َواَل َجآنٌّ *﴿وقوله تعاىل: 

 ﴾َهَذا يـَْوُم اَل يـَْنِطُقوَن *َواَل يـُْؤَذُن ََلُْم فَـيَـْعَتِذُروَن *﴿اىل: وقوله تع
م يسألون يوَم : وحنو ذلك من النصوص . قال العلماء [36ـ  35 ]املرسالت: إَّنم

فموِطٌن يكوُن فيه سؤاٌل ، فالقيامُة مواطن، القيامِة يف موطٍن دوَن موطنٍ 
 . ([417])وموطٌن ال يكوُن ذلك، وكالمٌ 
ا ُيسألوَن سؤاَل تقريٍع ، إنم الكّفاَر ال ُيسألوَن سؤاَل شفاٍء وراحةٍ : وقالوا وإَّنم
ألنّه ، وإَّّنم ال ُيسالون سؤال استفهامٍ  ([418]) مل عملتم كذا وكذا، وتوبيخٍ 



200 
 

 ملَ فَـَعْلُتم كذا: فيقال َلم، وإَّّنا ُيسألون سؤاَل تقريع، تعاىل عامِل بكلِّ أعماَلم
([419]) . 
 ﴾ُيْسَأُل َعْن ُذنُوهِبُِم اْلُمْجرُِموَن *﴿قال القرطيبُّ: إّن معىن قوله تعاىل: و 

أي إّن املالئكَة ال ، سؤال التعّرف لتمييز املؤمنني من الكافرين [78]القصص: 
ما كاَن ديـُْنَك ؟ وما كنَت َتْصَنُع : حتتاُج أْن َتْسَأَل أحدًا يوَم القيامِة أن يقال

،  يتبنّيَ َلم بخبارِه عن نفسه أنّه كان مؤمنًا أو كان كافراً يف الدُّنيا ؟ حّت
ويكون املشركون ، منشرحي الصدور، لكّن املؤمنني يكونون انضري الوجوه

وَتيزهم ، فهم إذا ُكلِّفوا سوق اجملرمني إىل النار، مكروبني، زرقاً ، سوَد الوجوه
 . ([420]) يف املوقف كفتهم مناظرهم عن تعرف أدَيَّنم

من حكمِة هللا تعاىل يف حماسبتهم ووزِن أعماهلم ـ مع أنَّ أعماهَلم حابطٌة و 
 مردودٌة ـ أموٌر منها :

َوَنَضُع ﴿قال تعاىل:  وإظهاُر َعْدِل هللا فيهم:، ـ إقامُة احلجِة عليهم 1
ًئا َوِإْن َكاَن  ِمثْـَقاَل َحبمٍة ِمْن اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم نـَْفٌس َشيـْ

َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنَي *  .[ 47]األنبياء:  ﴾َخْرَدٍل أَتـَيـْ
َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا ﴿قال تعاىل:  ـ أّن هللا حياسبهم لتوبيخهم وتقريعهم: 2

ُتْم َعَلى َرهبِِّْم َقاَل أَلَْيَس َهَذا اِبحلَْقِّ َقاُلوا بـََلى َوَربَِّنا َقاَل َفُذو  ُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكنـْ
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َفَأَخَذهْتُُم الرمْجَفُة َفَأْصَبُحوا يف َدارِِهْم ﴿وقال تعاىل:  [30]األنعام:  ﴾َتْكُفُروَن *
ًبا َكانُوا ُهُم  بُوا ُشَعيـْ ًبا َكَأْن ملَْ يـَْغنـَْوا ِفيَها المِذيَن َكذم بُوا ُشَعيـْ َجاْثِنَي *المِذيَن َكذم

 .[ 92ـ  91]الشعراء:  ﴾اخْلَاِسرِيَن *
كما هم مكّلفون بفروعها: ألّن هللا ،  ـ أّن الكفَّار مكّلفون أبصول الشريعة 3

.  [7ـ  6]فصلت:  ﴾َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكنَي * المِذيَن اَل يـُْؤُتوَن الزمَكاةَ ﴿تعاىل قال: 
َسَلَكُكْم  َما﴿: وأخرَب عن اجملرمني أَّّنم يقال َلم، فتوعمدهم على منعهم الزكاةَ 

يف َسَقَر *َقاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنَي *َوملَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنَي *وَُكنما َُنُوُ  َمَع 
. فباَن هبـذا أنم املشركنَي خماطبون ابإلميان [ 45ـ  42]املدثر:  ﴾اخْلَاِئِضنَي *

 وجُمْزِيُّون هبا ،وأَّّنم مسؤولون عنها، وإيتاء الزكاة، والبعث وإقام الصالة
([421]). 
 وحيّلون يف النار ـ أّن الكّفار يتفاوتون يف كفرهم وذنوهبم ومعاصيهم: 4

: قال تعاىل ([422]) بعُضها حتت بعض، فالنماُر َدركاتٌ ، ِبقداِر هـذه الذنوب
 . [145]النساء:  ﴾ِإنم اْلُمَناِفِقنَي يف الدمْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النمارِ ﴿
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 اً ـ األمور اليت يسأل عنها العبد يوم القيامة :اثلث
َولَُتْسأَُلنم َعمما ﴿كما قال تعاىل: ،  يسأل العبُد يوم القيامة عن كلِّ شيٍء فعله

ُتْم تـَْعَمُلوَن * فَـَوَربَِّك لََنْسأَلَنـمُهْم َأمْجَِعنَي *َعمما  ﴿وقال تعاىل: [ 93]النحل:  ﴾ُكنـْ
 .[ 93ـ  92ر: ]احلج ﴾َكانُوا يـَْعَمُلوَن *

ولكْن هناَك بعُض األعماِل نصَّ هللا تعاىل على أن ُيسأل عنها ليزداَد 
 وهي :، اخلوُف منها

َوجَيَْعُلوَن ِلَما اَل يـَْعَلُموَن َنِصيًبا ممما َرَزقْـَناُهْم ﴿قال تعاىل:  ـ الكفر والشرك: 1
 .[ 56]النحل:  ﴾ َّللِم لَُتْسأَُلنم 

َوَجَعُلوا اْلَمالَِئَكَة المِذيَن ُهْم ِعَباُد ﴿قال تعاىل:  ئكة:ـ كذهبم يف حق املال 2
 .[19]الزخرف:  ﴾*الرممْحَاِن ِإاَنً  َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدهُتُْم َوُيْسأَُلوَن 

نم يـَْوَمِئٍذ َعِن مُثم لَُتْسأَلُ ﴿قال تعاىل:  ـ النعيم الذي أنعم عليه يف الدنيا: 3
 . [ 8]التكاثر:  ﴾*ِعيمِ النم 
 ﴾َوَأْوُفوا اِبْلَعْهِد ِإنم اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل *﴿قال تعاىل:  ـ العهود واملواثيق: 4

 .[ 34]اإلسراء: 
َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ﴿قال تعاىل:  ـ العلم والسمع والبصر والفؤاد: 5

 .[36]اإلسراء:  ﴾اَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل *ِعْلٌم ِإنم السمْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤَ 
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َولََيْحِمُلنم أَثـَْقاََلُْم َوأَثـَْقااًل َمَع ﴿قال تعاىل:  ـ إضالل املضلني للناس: 6
 .[ 13]العنكبوت:  ﴾أَثـَْقاَلِِْم َولَُيْسأَُلنم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعمما َكانُوا يـَْفرَتُوَن *

فَاْسَتْمِسْك اِبلمِذي ﴿قال تعاىل:  والعمل به: القرآنصرته و ـ الدين ون 7
أُوِحَي ِإلَْيَك ِإنمَك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم *َوِإنمُه َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف 

 . [44ـ  43]الزخرف:  ﴾ُتْسأَُلوَن *
اَسُب به إّن أّوَل ما حيَُ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : ـ ُيسأل العبُد عن صالته 8

وإن ، فإْن َصَلَحْت فقد أفلَح وأعح، العبُد يوَم القياِمِة ِمْن َعَمِلِه صالتُه
انظُروا هْل : وإْن انتقص من فريضتٍة قال هللا تعاىل، َفَسَدْت فقد خاَب وَخِسرَ 

ُل هبا ما انتقَص من الفريضة ؟ مث يكوُن سائُر عمِلِه  لعبِدي من تطوٍُّع ُيَكمِّ
 . ([234])«على ذلك 

ال تزوُل قدما ابِن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : ـ سُيْسأُل كلُّ عبٍد عن أشياء 9
َعْن ُعُمرِِه فيم أفناُه ؟ وَعْن : ادَم يوَم القيامِة ِمْن عنِد ربِّه حّّت ُيْسأُل عن مَخْسٍ 

ِمَل ِفْيَما وِفْيَم أنفَقُه ؟ وماذا عَ ، شباِبِه ِفْيَم أباله ؟ وَعْن َماِلِه ِمْن أيَن اكَتَسَبهُ 
 . ([424])«َعِلَم 
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 رابعاً ـ القواعد اليت حياسب العباد على أساسها :
 الكرمي : القرآنمن هـذه القواعد اليت ذكرت يف 

 ـ عدُل هللِا التام: 1
ًئا﴿قال تعاىل:   ﴾َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم نـَْفٌس َشيـْ

ُتْم ﴿وقال تعاىل:  [ 47: ]األنبياء ًئا َواَل ُُتَْزْوَن ِإالم َما ُكنـْ َفاْليَـْوَم اَل ُتْظَلُم نـَْفٌس َشيـْ
َا ِإْن َتُك ِمثْـَقاَل َحبمٍة ِمْن َخْرَدٍل ﴿وقال تعاىل:  [54]يس:  ﴾تـَْعَمُلوَن * ََيُبيَنم ِإَّنم

ِ  أَيِْت هِبَا اَّللمُ ِإنم اَّللمَ َلِطيٌف فَـَتُكْن يف َصْخَرٍة أَْو يف السمَماَواِت َأْو يف اأَلرْ 
َخرْيٌ ِلَمِن اتـمَقى َواَل ُتْظَلُموَن  ةاآلخر وَ ﴿وقال تعاىل:  [16]لقمان:  ﴾َخِبرٌي *
َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصماحِلَاِت ِمْن ذََكٍر َأْو ﴿وقال تعاىل:  [77]النساء:  ﴾فَِتياًل *

[ 124]النساء:  ﴾َيْدُخُلوَن اجْلَنمَة َواَل ُيْظَلُموَن نَِقريًا * أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئكَ 

 .[40]النساء:  ﴾ِإنم اَّللمَ اَل َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرمةٍ ﴿وقال تعاىل: 
  ـ ال يتحملَُّل أحٌد َذْنَب أحٍد: 2

َها َواَل َتزُِر َوازَِرةٌ ﴿قال تعاىل:  ِوْزَر ُأْخَرى مُثم ِإىَل  َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالم َعَليـْ
ُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن * وقال تعاىل: [ 164]األنعام:  ﴾َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم فَـيُـنَـبُِّئُكْم ِبَا ُكنـْ

أَْم ملَْ يـُنَـبمْأ ِبَا يف ُصُحِف ُموَسى *َوِإبـَْراِهيَم المِذي َوَّفم *َأالم َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ﴿
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لَْيَس ِلإِلْنَساِن ِإالم َما َسَعى *وَأنم َسْعَيُه َسْوَف يـَُرى *مُثم جُيَْزاُه ُأْخَرى *َوَأْن 
 .[ 41ـ  36]النجم:  ﴾اجْلََزاَء اأَلْوََّف *

 ـ اطالع العباد على ما قدموه من أعمال:  3
نَـَها َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمَْضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنم ﴿ قال تعاىل: بـَيـْ

َنُه أََمًدا بَِعيًدا َوحُيَذِّرُُكُم اَّللمُ نـَْفَسُه َواَّللمُ َرُؤوٌف اِبْلِعَباِد *  [30: آل عمران] ﴾َوبـَيـْ
َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفرَتَى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ممما ِفيِه َويـَُقوُلون ﴿وقال تعاىل: 

َغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالم َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َيَويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل يُـ 
 . [49]الكهف:  ﴾َعِمُلوا َحاِضًرا َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا *

 ـ مضاعفة احلسنات دون السيئات: 4
اَّللمُ ِإْن تـُْقِرُضوا اَّللمَ قَـْرًضا َحَسنًا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم وَ ﴿قال تعاىل: 

َمْن َجاَء اِبحلََْسَنِة فَـَلُه َعْشُر ﴿وقال تعاىل:  [17]التغابن:  ﴾َشُكوٌر َحِليٌم *
 ﴾أَْمثَاَِلَا َوَمْن َجاَء اِبلسميَِّئِة َفاَل جُيَْزى ِإالم ِمثْـَلَها َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن *

ْن َجاَء اِبلسميَِّئِة َومَ ﴿قال تعاىل: ، وأما السيئُة فال جُيزى إال مثلها [160 ]األنعام:
َمَثُل المِذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواََلُْم يف َسِبيِل اَّللِم  ﴿قال تعاىل: و  . ﴾َفاَل جُيَْزى ِإالم ِمثْـَلَها

بُـَلٍة ِمَئُة َحبمٍة َواَّللمُ ُيَضاِعُف ِلَمْن  َكَمَثِل َحبمٍة أَنـْبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسنـْ
هـذا فضٌل ضربه هللا لتضعيف الثواِب  [261]البقرة:  ﴾ َواِسٌع َعِليٌم *َيَشاُء َواَّللمُ 



206 
 

وأنم احلسنَة تضاَعُف بعشِر أمثاَلا إىل ، وابتغاء مرضاته، ملن أنفَق يف سبيله
 .([425])سبعمئِة ضعفٍ 

ولكّنه ال ، ومن فضل هللا تبارك وتعاىل أّن املؤمَن الذي يهمُّ بفعِل احلسنةِ 
، مث تدركُه خمافُة هللاِ ، والذي يهمُّ بفعل السيئةِ ، ُب له حسنًة  مةً يفعلها ُتْكتَ 

فيما يرويه عن ربّه عّز  )ملسو هيلع هللا ىلص(عن النيب ، ([426])فيرتَكها تكتُب له حسنًة كاملةً 
فَمْن همم ، مث بنيم ذلكَ ، إّن هللا كتَب احلسناِت والسيئاتِ » : قال، وجلّ 

فإْن ُهَو همم هبا فعمَلها كتبها ، حسنًة كاملةً  كتَبها هللاُ عنَدهُ ،  حبسنٍة فلم يعَمْلها
ومن هم بسيئٍة ، إىل أضعاٍف كثريةٍ ، هللُا له َعْشَر حسناٍت إىل سبعمئِة ِضْعفٍ 
كتَبها هللاُ ،  فإْن ُهَو همم هبا فعِمَلها، فلم يعمْلها كتَبها هللُا له عنَده حسنًة كاملةً 

 . ([427])«له سيئًة واحدًة 
 يئاِت حسناٍت: ـ تبديُل الس 5

ُ َسيَِّئاهِتِْم ﴿قال تعاىل:  ِإالم َمْن َ َب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأولَِئَك يـَُبدُِّل اَّللم
وهـذا من رمحة هللا وفضله  [70]الفرقان:  ﴾َحَسَناٍت وََكاَن اَّللمُ َغُفوًرا َرِحيًما *

 على املؤمنني أن يبّدَل سيئاهتم حسنات .
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 ًا: إقامُة الشهوِد على الناس :خامس
أو يشهُد عليهم ِبا ، هللا سبحانه وتعاىل ال حيتاُج إىل َمْن خيربُُه عن عباِدهِ 

، إاّل أنّه سبحانه من كمال َعْدِلِه وإعذارًا للعاملني أقاَم عليهُم الشهودَ ، فعلوه
وتقّر اجلموُع ، وخترَس األفواهُ ، حّّت تنقطَع احُلججُ ، ونوَّع تلَك الشهود وكثـَّرها

َوَمْن َأْظَلُم مممْن ﴿وهـؤالء الشهود كثـٌُر كما قال تعاىل: ، ([428])بعدل هللا املطلق
اْفرَتَى َعَلى اَّللِم َكِذاًب أُولَِئَك يـُْعَرُضوَن َعَلى َرهبِِّْم َويـَُقوُل اأَلْشَهاُد َهُؤاَلِء المِذيَن  

ِإانم ﴿وقال تعاىل:  [18]هود:  ﴾ َعَلى الظماِلِمنَي *َكَذبُوا َعَلى َرهبِِّْم َأاَل َلْعَنُة اَّللمِ 
نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اأَلْشَهاُد * [ 51]غافر:  ﴾لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالمِذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ

َا َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء اِبلنمِبيِّ ﴿وقال تعاىل:  نَي َوَأْشَرَقِت اأَلْرُ  بُِنوِر َرهبِّ
نَـُهْم اِبحلَْقِّ َوُهْم اَل يُْظَلُموَن *  . [69]الزمر:  ﴾َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ

 الكرمي من إقامة الشهود على الناس االيت : القرآنومما ذكر يف 
 ـ شهود املالئكة: 1
أي َمَلٌك  [21]ق:  ﴾َوَجاَءْت ُكلُّ نـَْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد *﴿قال تعاىل:  

َوِإنم ﴿وقال تعاىل:  ([429])وَمَلٌك يشهد عليه أبعماله، وقه إىل احملشريس
 [12ـ  10]االنفطار:  ﴾َعَلْيُكْم حَلَاِفِظنَي *ِكَراًما َكاتِِبنَي *يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلوَن *
ويدلُّ عليه احلديُث ، فهـؤالء املالئكُة الكرام الكاتبون هم الذين يشهدون
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: فقال، َفَضِحكَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(ُكّنا عند رسوِل هللِا :  مالك قال التاِل عن أنِس بنِ 
ِمْن خماطبِة » : قال، قلنا هللا ورسوله أعلم: قال، «َهْل َتْدُرْوَن ممم َأْضَحُك؟ »

: فيقولُ : قال، يقوُل بـََلى: قال، َي ربِّ أمل ُتُِْرين من الظُّْلمِ : العبِد ربمه يقول
: َكَفى بِنَـْفِسَك اليوَم فيقولُ : قال، دًا مينفإيّنِ ال أجيُز على نـَْفِسي إال شاهِ 

فيقاُل ألركانه ، فُيْخَتُم على فيهِ : قال، وابلِكراِم الكاتبنَي شهوداً ، عليَك شِهْيداً 
: فيقولُ : قال، مث خُيَلمى بينُه وبنَي الكالمِ : قال، فتنِطُق أبعماِلهِ : قال، انطقي

 . ([430])«وُسْحقاً فعنكنم كنُت أانِضلُ  بـُْعداً لكنم 
 
 :ـ شهود الرسل عليهم 2
، وأزاَل عنهم الشَُّبهَ ، َلم وبنّي ، وأنّه قد بّلغهم، فيشهُد كلُّ رسوٍل على أمته 

َوِلُكلِّ أُممٍة َرُسوٌل َفِإَذا َجاَء ﴿: لئال يكوَن للناِس حجٌة بعَد الرسل . قال تعاىل
نَـُهْم ابِ  يعين إذا جاء [ 47]يونس:  ﴾*ُيْظَلُمونَ ْلِقْسِط َوُهْم اَل َرُسوَُلُْم ُقِضَي بـَيـْ

كما يف قوله تعاىل: ،  ومساه هللا تعاىل شهيداً ، الرسوُل يوم القيامة ُقِضَي بينهم
َعُث ِمْن ُكلِّ أُممٍة َشِهيًدا مُثم اَل يـُْؤَذُن لِلمِذيَن َكَفُروا َواَل ُهْم ﴿ َويـَْوَم نـَبـْ

َونـََزْعَنا ِمْن ُكلِّ أُممٍة َشِهيًدا فَـُقْلَنا ﴿وقال تعاىل:  [84]النحل:  ﴾ُيْستَـْعتَـُبوَن*
ُهْم َما َكانُوا يـَْفرَتُوَن *  ﴾َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم فَـَعِلُموا َأنم احلَْقم َّللِِم َوَضلم َعنـْ

 . [75 ]القصص:
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 : على اخللق )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ وتشهُد أمُة حمّمدٍ  3
راًب إال بتكذيب ال ُتُد هـذه األمم مه، بعد أن تشهَد الرسُل على أقوامهم

ويكّذبوَّنم . كما كانوا ، فيقومون وينكرون ما جاءت به الرسلُ ، رُسِلها
فتقوُم أمُة حمممٍد . األمُة ، ما جاءان ِمْن نيبٍّ : ويقولون، يكذبوَّنم يف الدنيا

َوَجاِهُدوا يف اَّللِم َحقم ِجَهاِدِه ُهَو ﴿: قال تعاىل: فتشهد للرسل، الوسطُ 
ا َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج ِملمَة أَبِيُكْم ِإبـَْراِهيَم ُهَو مَسماُكُم اْجتَـَباُكْم َومَ 

اْلُمْسِلِمنَي ِمْن قَـْبُل َويف َهَذا لَِيُكوَن الرمُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء 
َتِصُموا اِبَّللِم ُهَو َمْوالَُكْم فَِنْعَم اْلَمْوىَل َعَلى النماِس َفَأِقيُموا الصماَلَة َوآُتوا الزمَكاَة َواعْ 

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُممًة َوَسطًا ﴿وقال تعاىل:  [78]احلج:  ﴾َونِْعَم النمِصرُي *
وعن  [143]البقرة:  ﴾لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النماِس َوَيُكوَن الرمُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

 فيقوُل هللا، جييُء نوٌح وأمتهُ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللِا : ي قالأيب سعيد اخلدر 
هل بلمغكم ؟ : فيقوُل ألّمِتهِ ، : نعم َأْي ربِّ هل بّلغت ؟ فيقول: تعاىل

حمممٌد : َمْن يشهُد َلَك ؟ فيقول: فيقول لنوحٍ ، ما جاءان من نيبٍّ ، ال: فيقولون
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُممًة ﴿ذكره وهو قوله جّل ، فنشهُد أنّه قد بّلغَ ، وأمتهُ  )ملسو هيلع هللا ىلص(

 . ([431])العدل ﴾َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النماسِ 
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 : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ شهود نبينا حممد  4
وقال تعاىل:  [78]احلج:  ﴾َويف َهَذا لَِيُكوَن الرمُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكمْ ﴿قال تعاىل: 

َعُث يف ُكلِّ أُممٍة شَ ﴿ َنا ِبَك َشِهيًدا َعَلى َويـَْوَم نـَبـْ ِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوِجئـْ
َيااًن ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرمحَْ  ًة َوُبْشَرى َهُؤاَلِء َونـَزمْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

 . [89]النحل:  ﴾*لِْلُمْسِلِمنيَ 
 : ـ شهود جوارح اإلنسان من األلسن واأليدي على نفسه 5

ُهْم ِبَا َكانُوا يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَـتُـُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُ ﴿: قال تعاىل
َُنِْتُم َعَلى أَفْـَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم ﴿ وقال تعاىل: [24]النور:  ﴾*يـَْعَمُلونَ 

َويـَْوَم حُيَْشُر ﴿: وقال تعاىل [65]يـس:  ﴾َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن *
َأْعَداُء اَّللِم ِإىَل النماِر فَـُهْم يُوَزُعوَن *َحّتم ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم مَسُْعُهْم 
َنا َقاُلوا  َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن *َوَقاُلوا جِلُُلوِدِهْم ملَ َشِهْدمتُّْ َعَليـْ

ا اَّللمُ المِذي أَْنَطَق ُكلم َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأومَل َمرمٍة َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن *َوَما  أَْنَطَقنَ 
ُتْم  ُتْم َتْسَترتُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم مَسُْعُكْم َواَل أَْبَصارُُكْم َواَل ُجُلودُُكْم َوَلِكْن ظَنَـنـْ ُكنـْ

 . [22ـ  19]فصلت:  ﴾ممما تـَْعَمُلوَن * َأنم اَّللمَ اَل يـَْعَلُم َكِثريًا
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 ـ وتشهد األر : 6
 [5ـ  4]الزلزلة:  ﴾**أبَِنم َربمَك َأْوَحى ََلَا يـَْوَمِئٍذ حُتَدُِّث َأْخَباَرَها﴿قال تعاىل:  

يـَْوَمِئٍذ حُتَدُِّث ﴿ )ملسو هيلع هللا ىلص(قرأ رسوُل هللا : قال، عن أيب هريرة رضي هللا عنه
فإّن » : قال، هللا ورسوله أعلم: قالوا« ما أخباَرها ؟  أتدرونَ » : ﴾َأْخَباَرَها *

َعِمَل : أْن تقولَ ، أخباَرها أن تشهَد على ُكلِّ عبٍد أو أََمٍة ِبا َعِمَل على َظْهرَِها
 . ([432]) «فهـذه أخبارها: َم كذا وكذا قاليو ، كذا وكذا

 : ـ أعظم شهيد وأجّل شهيد 7
وقال  [55]األحزاب:  ﴾َلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا *ِإنم اَّللمَ َكاَن عَ ﴿قال تعاىل: 

ُلو ِمْنُه ِمْن قـُْرآٍن َواَل تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالم  ﴿تعاىل:  َوَما َتُكوُن يف َشْأٍن َوَما تـَتـْ
ُكنما َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يـَْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرمٍة يف 

 ﴾اأَلْرِ  َواَل يف السمَماِء َواَل َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكرَبَ ِإالم يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي *
، وتنتهي هـذه الشهاداتُ ، فبعد أن يشهَد األحياُء واجلماداتُ  [61]يونس: 

 . ([433])أتيت شهادُة هللِا العزيز احلميد جّل جالله وتقّدست أمساؤه
 هم:ـ شهودهم على أنفس 8
ورأى كلم ما عمله ، وتبنّيَ له أنم هللا ال ختفى عليه خافيةٌ ، إذا رأى العبُد احلقم  

، ورأى أنّه ال برهاَن له وال حجة، وقامت عليه الشهودُ ، مكتواًب يف صحيفته
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ََيَمْعَشَر اجلِْنِّ َواإِلْنِس أمََلْ ﴿: قال تعاىل، ([434])أقرم واعرتَف ِبا جىن واقرتف
ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آََييت َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا  أَيِْتُكمْ 

ُْم َكانُوا   نَيا َوَشِهُدوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َأَّنم َشِهْداَن َعَلى أَنـُْفِسَنا َوَغرمهْتُُم احْلََياُة الدُّ
 .[ 130]األنعام:  ﴾َكاِفرِيَن *

 
 املظامل بني اخللق : اقتصاص: سادساً 

فاحلساُب شاِمٌل لظلم العبِد ، يف ذلك اليوم يـُْقَتصُّ للناِس بعُضهم من بعضٍ 
ألنم ، وما أعظَم خيبَة الذي وقَع يف ظلِم الناس، وظلمه لغريِه من الناس، نفَسه

بل يكوُن ، القصاَص يومئٍذ ال يكوُن ابملاِل وال السجِن وال غري ذلك
َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد ﴿: قال تعاىل، ([435])ابحلسناِت والسيئاتِ 

 . [111]طـه:  ﴾َخاَب َمْن مَحََل ظُْلًما *
َمْن كانْت له مظلمٌة ألخيِه ِمْن ِعْرِضِه أو شيٍء » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

كان َلُه َعَمٌل صاِلٌح إن  ، فَـْليَـَتَحلمله ِمْنُه اليوَم قبَل أْن ال يكوَن ديناٌر وال ِدْرَهمٌ 
وإْن مل تكْن له حسناٌت ُأخَذ من سيئاِت صاحبه ، ُأِخَذ منه َقْدَر مظلمته

 . ([436])«فُحِمَل عليه 
س؟ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا  َُ ُْفِل

املفلُس فينا َمْن ال : قالوا« أتدروَن َمِن امل
ْفِلَس ِمْن أُمميِت » : فقال، ِدْرَهَم له وال َمَتاعَ 

ُ
 أييت يوَم القيامِة بصالٍة إنم امل



213 
 

وأكَل ماَل هـذا وسفَك دَم ، وقذَف هـذا، وأييت قد شتَم هـذا، وصياٍم وزكاةٍ 
فإْن فَِنَيْت ، وهـذا ِمْن حسناتِهِ ، فيُـْعَطى هـذا ِمْن حسناته، وضرَب هـذا، هـذا

َح مث طُِر ، ُأِخَذ من خطاَيهم َفطُرَِحْت عليه، حسناتُه قبَل أن يـَْقِضي ما عليه
 . ([437])«يف النماِر 

ومن كمال عدل هللا تعاىل يف ذلك اليوم أنّه يقتصُّ للبهائم بعِضها من 
إذا كاَن يوُم القيامِة » : عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال، ([438])بعضٍ 

، األنُس واجلنُّ والدوابُّ والوحوشُ : وُحِشَر اخلالئقُ ، ُمّدِت األر  مدم األدميُ 
حّّت تقتّص الشاُة اجلّماُء ، ك اليوم ُجِعَل القصاُص بني الدوابِ فإذا كان ذل

كوين :  قال َلا، فإذا فرَغ هللا ِمَن القصاِص بنَي الدوابِ ، ِمَن القرانِء بنطِحها
َتيِن ُكْنُت تـَُرااًب *﴿: فرياها الكاِفُر فيقول، فتكوُن تراابً ، تراابً   ﴾ََيلَيـْ
 . ([439])[40 ]النبأ:
 : دماءـ عظم شأن ال 1

من أعظِم األموِر عنَد هللا أن َيْسِفَك العباُد بعَضهم دَم بعٍض يف غرِي الطريق 
ْيُء الرجُل » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللا، ([440])الذي شرعه هللا تبارك وتعاىل جيَِ

قتلتُه : مل قتلَتُه ؟ فيقول: فيقولُ ، هـذا قتلين، َي ربِّ : فيقولُ ، اخذًا بيِد الرجلِ 
ا ِل: فيقول، لكَ  لتكوَن العزمةُ  أْي : وجييُء الرجُل اخذًا بيِد الرمُجِل فيقول، فإَّنم
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: فيقول، لتكوَن العزمُة لفالن: ؟ فيقولمل قتلَتهُ : فيقول هللا، إنم هـذا قتلين، ربِّ 
ا ليسْت لفالنٍ   . ([441]) «فيبوُء بِْثِه ، إَّنم
انصيتُه ورأُسه ، قيامةِ جييُء املقتوُل ابلقاتِل يوَم ال» : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

َي ربِّ َسْل هـذا فيَم قتلين؟ حّتم يدنيه : فيقول، وأوداُجه تشخُب دماً ، بيِده
 . ([442])«من الَعْرِش 

 :ـ أّوُل ما يقضى بنَي العباِد يف الدماءِ  2
ا تكوُن أومل شيٍء يـُْقَضى فيه بني العباد، ولعظِم أمِر الدماءِ   فقد قال ، فإَّنم

 .([443])«لدماءِ أومُل ما يـُْقَضى بنَي الناِس يوَم القيامِة يف ا» : ملسو هيلع هللا ىلص()رسول هللا 
 

 ب ـ احلو  :
َناَك اْلَكْوثـََر *َفَصلِّ ِلرمِبَك َواحْنَْر *ِإنم ﴿قال تعاىل يف سورة الكوثر  ِإانم َأْعطَيـْ

 . ﴾َشانَِئَك ُهَو األَْبرَتُ *
ذاَت يوٍم بني  )ملسو هيلع هللا ىلص( بينما رسوُل هللاِ : عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال

ما أضحكك َي : فقلنا، مث رفَع رأَسه مبتسماً ، ([444])أظُهران إذ أغفى إغفاءةً 
ِبْسِم اَّللِم الرممْحَاِن الرمِحيِم * ﴿أُنزلْت عليم انفًا سورٌة فقرأ مث : رسوَل هللِا ؟ قال

َناَك اْلَكْوثـََر *َفَصلِّ ِلرمِبَك َواحْنَْر *إِ  أتدرون » : ﴾نم َشانَِئَك ُهَو األَْبرَتُ *ِإانم َأْعطَيـْ
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عزم  فإنّه َّنٌر وعدنيه ريبِّ » : قال، هللا ورسوله أعلم: فقلنا« ما الكوثر ؟ 
انيُته عدُد ، َترُِد عليه أُمميت يوَم القيامةِ ، عليه حو ٌ ، عليه خرٌي كثريٌ ، وجلم 

ُهم فأقول ([445])فَـُيْختَـَلجُ ، النجومِ  ما : فيقول، إنمه ِمْن أُّميتربِّ : العبُد ِمنـْ
يدلُّ على أنم « عليه حو  » . فقوله  ([446])«تدري ما أحدث بعدك 
ويدلُّ احلديث أيضًا على أّن احلوَ  موجوٌد يف ، احلوَ  يتفرُّع من النهر

« فيختلج العبد منهم » : )ملسو هيلع هللا ىلص(لقوله ، َعْرصاِت يوم القيامة قبَل دخوِل اجلّنة
 .([ 447])ألَّّنم يف اجلنة ال مينعون من شيٍء يشتهونه، ّنةِ وهـذا ال يكوُن يف اجل

الذي أكرمه هللا عّز  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد جاءت األحاديُث النبويُة يف بيان حو  النيب 
بل الكوثُر يكوُن مدداً ، وهو غرُي الكوثرِ ، وهو يف َعْرصاِت القيامة، وجّل به

مُيَدُّ شراب اجلنة ، ومورٌد كرميٌ ، والذي يَتلخمص يف صفته أنّه حوٌ  عظيم، له
وأبرُد ، وأحلى من العسل، وماؤه أشدُّ بياضًا من اللَب والِوْرقِ ، من َّنر الكوثر

عرُضه وطولُه ، وهو يف غاية االّتساع، وأطيُب رحيًا من املسك، من الثلج
ترُد عليه ، وكيزانُه عدٌد عوم السماءِ ، كلُّ زاويٍة من زواَيه مسريُة شهرٍ ،  سواءٌ 

َمْن َشِرَب منه شربًة ال يظمُأ بعَدها ، وهو فَـَرطُهم عليه، )ملسو هيلع هللا ىلص(هللِا  أمُة رسولِ 
 .([ 448])أبداً 

، يف أحاديَث كثريٍة الذيَن يردون على حوضه )ملسو هيلع هللا ىلص(ولقد بنّي لنا رسوُل هللِا 
 فمن تلك األحاديث :، فُيمنعوَن من الشرِب منه، والذين يُذادون عنه



216 
 

إّن » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(أّن رسول هللا ـ عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه  1
والذي نفسي بيده إيّنِ ألذوُد ، ([450])من عدنٍ  ([449])حوضي ألبعُد َمْن أَيْلة

َي رسول هللا : قالوا« عنه الرجاَل كما يذوُد الرجُل اإلبَل الغريبَة عن حوِضِه 
سْت لي، تردوَن عليم ُغرًّا حمجملنَي من ا ِر الوضوءِ  نعم ،» : وتعرفُنا ؟ قال
 . ([451])«ألحٍد غريكم 

حّت إذا ، بينما أان قائٌم على احلو  إذا زمرةٌ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ قال رسول هللا  2
إىل : إىل أيَن؟ قال: فقلتُ ، هلم: عرفُتهم خرَج رجٌل من بيين وبينهم فقال

م ارتّدوا بعدك على أدابرِهم : ما شأَّنم ؟ قال: قلت، وهللا، النار إَّنم
: حّت إذا عرفُتهم خرَج رجٌل من بيين وبينهم فقال، مث إذا زمرةٌ ، القهقهرى

إَّّنم ارتدوا : ما شأَُّنم ؟ قال: وهللا قلتُ ، إىل النار: أين ؟ قال: قلت، هلم
 ([452]) «فال أراه خيُلُص منهم إال مَهَُل النعم ، بعدك على أدابرهم القهقهرى
 سبة اىل غريه .ألن اَلمل من اإلبل قليل ابلن، أي فال يرد احلو  إال القليل

، َمْن َمّر عليم َشِربَ ، إيّنِ فرُطُكم على احلو ِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ـ وقال رسول هللا  3
مث حُياُل بيين ، أعرُفهم ويعرفونين، َلرَيَِدنم عليم أقوامٌ ، ملَْ َيْظَمْأ أبداً ، َوَمْن شرب

 إّنَك ال َتْدرِي: فيقال، إَّنم مين: فأقول» ويف حديث اخر ، ([453])«وبينهم 
وقال النووي  ([454])«ُسحقًا ُسحقًا ملن غرّي بعدي : فأقول، ما أحدثوا بـَْعَدكَ 
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) هل تدري ما أحدثوا : )ملسو هيلع هللا ىلص(يف شرح بعض رواَيت احلديث عند قوله 
 بعدك ( املراد به على أقوال :

فيجوُز أّن حُيَْشروا ابلُغّرة ، القول األول: إن املراد به املنافقون واملرتّدون
ليس هـؤالِء ممّا : للسمة اليت عليهم فيقال )ملسو هيلع هللا ىلص(اديهم النيبُّ فين، والتحجيل
 أي مل ميوتوا على ما ظهَر من إسالمهم .، إنم هـؤالء بّدلوا بعدك، ُوعدَت هبم

فيناديهم ، مث ارتدم بعَدهُ  )ملسو هيلع هللا ىلص(القول الثاين: إّن املراد َمْن كان يف زمن النيب 
يف حياته من  )ملسو هيلع هللا ىلص(ا كان يعرفُه مل، إْن مل يكن عليهم مسُة الوضوءِ  )ملسو هيلع هللا ىلص(النيبُّ 

 ارتدوا بعدك .: فيقال، إسالمهم
الذين ماتوا على ، القول الثالث: إّن املراَد به أصحاُب املعاصي والكبائر

 وعلى هـذا، وأصحاُب البدِع الذين مل خيرجوا ببدعتهم عن اإلسالم، التوحيد
مث يرمحهم ، دوا عقوبًة َلمجيوز أن يذا، ال يـُْقطُع هبـؤالء الذين يَُذاُدْوَن ابلنار

أو ، ونقل هـذه األقوال، ([455])فُيْدِخُلهم اجلنة بغرِي عذابٍ ، سبحانه وتعاىل
 . ([456])القرطيب وابن حجر رمحها هللا تعاىل، قريباً منها

وال ميتنُع أن يكوَن أولـئك املذادون عن احلوِ  هم من جمموع تلك األصناف 
: )ملسو هيلع هللا ىلص(ففي بعضها يقول النيب ، ملٌة لكلِّ هـذافإنم الرواَيِت حمت، املذكورة

: ابلتصغري . ويف بعضها يقول ([458])«ُأصيحايب»و ([457])«فأقول أصحايب»
: ويف بعِضها يقول« َي ريب مين ومن أميت : سيؤخذ أانٌس من دوين فأقول» 
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سوا وظاهُر ذلك أنم املذادين لي ([459])«لريدنم عليم أقواٌم أعرُفهم ويعرفونين » 
فإنم العقوابِت يف الشرع ، وهـذا هو الذي تقتضيه احلكمةُ ، طائفًة واحدةً 

فيجتمع يف العقوبة الواحدة كلُّ َمِن استوجبها من ، تكوُن حبسب الذنوب
 .([460])أصحاِب ذلك الذنب

قد بنّي أّن سبَب الذوِد عن احلو  هو االرتداُد كما يف  )ملسو هيلع هللا ىلص(وإذا كان النيبُّ 
» : أو اإلحداِث يف الدين كما يف قوله« دوا على أدابرهم إَّنم ارت» : قوله

فمقتضى ذلك هو أن يَُذاَد عن احلوِ  كلُّ « إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك 
أو ، من األعراب )ملسو هيلع هللا ىلص(سواء أكان ممن ارتدم بعد موِت النيب ، مرتٍد عن الدين

وهـذا ما ، ةُ وهم املبتدع، يشارُِكهم يف هـذا أهُل األحداثِ ، مْن كان بعَد ذلك
، وكذلك الظلمُة املسرفون يف اجلور وطمس احلق، ذهَب إليه بعُض أهل العلم

وكلُّ هـؤالء خُياف عليهم أن يكونوا ممن ُعنوا هبـذا اخلرب ، واملعلنون ابلكبائر
 . ([461])وهللا أعلم

 والصحابُة من، فالذود عن احلو  إَّّنا هو بسبب الردة أو اإلحداث يف الدين
وحاربوهم يف ، الذين قاتلوهم، بل هم أعداُء املرتدين، لناس عن ذلكأبعِد ا

فقد تصّدى أصحاُب النيب ، )ملسو هيلع هللا ىلص(أصعب الظروف وأحرجها بعد موت النيب 
وانجزوهم حّت أظهرهم هللا ، وقاتلوهم قتااًل عظيماً ، َلـؤالء املرتدين )ملسو هيلع هللا ىلص(
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وعاد ، ِتلَ وقُِتَل منهم من قُ ، فعاد للدين من أهل الردة َمْن عادَ ، عليهم
 لإلسالم عزُّه وقوتُه وهيبُته على أيدي الصحابة رضي هللا عنهم .

، وكذلك أهُل البدع كان الصحابُة رضوان هللا عليهم أشدم الناِس إنكارًا عليهم
وملا ظهرْت بعُض بوادِر ، َلـذا مل تشتدم البدُع وتقوى إال بعد انقضاء عصرهم

وهـذه املواقُف ، ([462])منها ومن أهلهاوتربّؤوا ، البدع يف عصرِهم أنكروها
من أكرب الشواهد الظاهرة على ، العظيمُة للصحابة من أهل الرّدة وأهل البدع

وجهادهم أعداَءه بعد ، وحسِن بالئهم يف الدين، وقوة إمياَّنم، صدق تدينهم
األمُر الذي ، وقمَع البدعَ ، حّت أقاَم هللا هبم السُّنةَ ، )ملسو هيلع هللا ىلص(موِت رسول هللا 

والذود عن حو  ، ُر به َكِذُب َمْن رماهم ابلردة واإلحداث يف الدينيظه
، حُلْسِن صحبتهم له يف حياته، بل هم أوىل الناِس حبوِ  نبيِّهم، )ملسو هيلع هللا ىلص(النيب 

 وقيامهم أبمِر الدين بعد وفاته .
َلرَيَِدنم عليم انٌس من أصحايب » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وال ُيْشِكُل على هـذا قوُل النيبِّ 

فهـؤالء هم َمْن ماَت النيبُّ ، ([463])«ذا عرفُتهم اختلجوا دوين حّت إ، احلو ِ 
كما ارتدت كثرٌي من قبائِل العرب ،  مث ارتدوا بعد ذلك، وهم على دينه )ملسو هيلع هللا ىلص(

ألنمه ماَت ، من أصحابه )ملسو هيلع هللا ىلص(فهـؤالء يف علم النيبِّ ، )ملسو هيلع هللا ىلص(بعَد موِت النيبِّ 
إّنَك ال تدري ما أحدثوا  »: ولذا يقال له، مث ارتّدوا بعد وفاته، وهم على دينه
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فظاِهٌر أّن هـذا يف َحقِّ ، ([464])إَّّنم ارتدوا على أدابرِهم القهقرى« بعدك 
 . )ملسو هيلع هللا ىلص(املرتدين بعد موِت النيبِّ 

فقاتلوا ، الذين قاموا أبمر الدين بعَد نبيهم خرَي قيام )ملسو هيلع هللا ىلص(وأين أصحاُب النيبِّ 
حّت عمم ديُن ، لك األمصاروفتحوا بذ، وجاهدوا الكّفار واملنافقني، املرتدين

 ِمْن أولـئك املنقلبني على أدابرِهم .، هللِا كثرياً من األمصار
وال يشمُلهم مصطلح الصُّحبِة إذا ، وهـؤالء املرتدون ال يدخلون يف الصحابة

مؤمناً  )ملسو هيلع هللا ىلص(من لقَي النيبم : فالصحايب كما عّرفه العلماُء احملققون، ما أطلق
 . ([465])وماَت على اإلسالم، به

 ال َنْظَمأُ بعَدها أبداً . )ملسو هيلع هللا ىلص(فاللهم ارزقنا َشْربًة هنيئًة مريئًة من َحْوِ  النيبِّ 
 

 ج ـ امليزان :
ًئا َوِإْن  ﴿قال تعاىل:  َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيـَْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم نـَْفٌس َشيـْ
وإذا انقضى احلساُب كان بعَده وزُن : قال العلماءُ  [47]األنبياء:  ﴾َكاَن ِمثْـَقالَ 

 . ([466])ليكوَن اجلزاُء حبسبها، والوزُن إلظهاِر مقاديرِها، األعمال
منها ، الكرمي يف ثالث وعشرين اية القرآنوقد ذُِكَر لفُظ الوزِن وامليزاِن يف 

واحلذِر من ، ية خاّصًة ابلبحث على إقامِة العدل يف ميزان الدنياآمخس عشرة 
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 آَيتومنها ْثاين ، ِف يف الكيل وامليزان ... املستوجِب لعذاِب هللاالتطفي
 . ([467])ةاآلخر خاصة ابلوزن يف 

ال يقدر قدره إال هللا ، وقد دّلِت السنة املطهرة على أنم امليزاَن ميزاٌن حقيقي
فلو ُوزَِن فيه ، يـُْوَضُع امليزاُن يوم القيامةِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا ، عز وجل
َي ربِّ ِلَمْن يَزِْن هـذا ؟ فيقوُل : فتقوُل املالئكةُ ، اُت واألرُ  لوسعتْ السماو 

: َمْن ُتيُز على هـذا ؟ فيقولُ : فتقوُل املالئكةُ ، ملن شئُت ِمْن َخْلِقي: هللا تعاىل
 .([468]) «سبحانك ما عبدانك حقم عبادتك: فيقولون، َمْن شئُت ِمْن َخْلِقي

 ـ دقة امليزان: 1
ًئا َوِإْن  ﴿: قال تعاىل  َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم نـَْفٌس َشيـْ

َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنَي *  [47]األنبياء:  ﴾َكاَن ِمثْـَقاَل َحبمٍة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ
يوازُِن بني أعمال عن القضاء العادل يوَم القيامِة أبنّه  اآليةخيربُ تعاىل يف هـذه 
ووصَف هللا تعاىل املوازيَن ، فيحاسُب ُكالًّ على أعماله، العباد موازنًة دقيقةً 

فبنيم أنم تلك ، وقد يكون خبالفه، ألنم امليزاَن قد يكوُن مستقيماً ، ابلقسطِ 
َفاَل ُتْظَلُم نـَْفٌس ﴿: وأكد ذلك بقوله، املوازين ُتري على حدِّ العدل والقسطِ 

ًئا  . ﴾َشيـْ
قال ، الكرمي دّقة املوازنَة بصورٍة حسيٍة من مألوف الناس القرآنوقد صور 

َواْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن *َوَمْن ﴿: تعاىل
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 ﴾نُوا ِِبََيتَِنا َيْظِلُموَن *َخفمْت َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك المِذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم ِبَا َكا
 . [9ـ  8]األعراف: 

كما صّور احلديُث النبويُّ ذلك امليزان الدقيق العادل بصورة حسية قال رسول 
، فيوَضُع يف ِكّفةٍ ، فيُـْؤَتى ابلرمُجلِ ، تـُْوَضُع املوازيُن يوَم القيامةِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا 

َعُث به إىل النمارِ : قال، فَـَتَمايَل به امليزانُ ، فيُـْوَضُع ما أْحِصي عليه : قال، فَـيُـبـْ
، ال تـَْعَجُلوا ال تـَْعَجُلوا: إذا صائٌح يصيُح من عنِد الرمحِن يقول، فإذا أُْدِبَر بهِ 

، فتوضُع مع الرمُجل يف ِكّفةٍ ، ال إلـه إال هللا، فُيؤَتى ببطاقٍة فيها، فإنمه قد بقَي له
 . ([469])«حّّت مييَل به امليزاُن 

 : ؤمنون هم املفلحونـ امل 2
الكرمي أنم َمْن ثـَُقَلْت موازيُنه أبْن رجحْت من  القرآنذكر هللا سبحانه يف 

الناجوَن ، فأولـئك هم الفائزون ابجلنة، موازين أعمالُه ابإلمياِن وكثرِة احلسناتِ 
وإْن ، فاملؤمنون على تفاوت درجاهتم يف األعمال هُم املفلحون، من العذابِ 
كثرية   آَيتويف ذلك يقول هللا يف . ([470])بعِض ذنوهبم ِبقدارها ُعّذبوا على

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوالَ ﴿: قوله تعاىل: منها َفِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر َفاَل أَْنَساَب بـَيـْ
ُه يـََتَساَءُلوَن *َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن *َوَمْن َخفمْت َمَوازِينُ 

َفُأولَِئَك المِذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم يف َجَهنمَم َخاِلُدوَن *تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النماُر َوُهْم 
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َفَأمما َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه ﴿وقوله تعاىل: [ 104ـ  101]املؤمنون:  ﴾ِفيَها َكاحِلُوَن *
 .[ 7ـ  6]القارعة:  ﴾*فَـُهَو يف ِعيَشٍة َراِضَيٍة *

 ـ األعمال اليت تثْـُقُل يف امليزاِن: 3
وُتعُل ِكّفَة احلسناِت راجحًة ، امليزانِ  إّن كلم أعماِل الربِّ والطاعِة تثقُل يف 

، ولكْن هناَك أشياُء ُتعُل كفمة احلسناِت ثقيلًة جّداً ، على ِكّفِة السيئاتِ 
 : ([471])منها

يٍء أَثـَْقُل يف ميزاِن العبِد ما ِمْن ش» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا  أ ـ ُحْسُن اخللق:
 .([472])« يـُْبِغُض الفاِحَش الَبِذيءَ وإنم هللاَ ، املؤمِن يوَم القيامِة ِمْن ُحْسِن اخلُُلقِ 

كلمتاِن خفيفتاِن على » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا  ب ـ تسبيح هللا وحتميده:
حبمدِه وسبحاَن سبحاَن هللِا و : حبيبتاِن إىل الرمحنِ ، ثقيلتاِن يف امليزانِ ، اللسانِ 

 . ([473])«هللِا العظيم 
واحلمُد هلل َتأُل ، الطُّهوُر َشْطُر اإلميانِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا  ج ـ احلمد هلل:

، وُسبحاَن هللا واحلْمُد هلِل َتالن ـ أو َتأل ـ ما بنَي السماواِت واألر ِ ، امليزانَ 
،  ُحجمٌة لَك أو عليكَ  نالقرآو ، والصرُب ضياءٌ ، والصدقُة برهانٌ ، والصالُة نورٌ 

: . ففي قوله ([474])«فمعتُقها أو موبُقها ، فبائٌع نفَسه، كلُّ الناِس يغدو
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سبُب « وسبحان هللا واحلمد هلل َتالن ـ َتأل ـ ما بني السمـوات واألر  »
 . ([475])واالفتقار إليه، عظيُم فضِلها ما اشتملت عليه من التنزيه هلل تعاىل

َمِن احتبَس فرساً » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا  ِل يف سبيل هللا:د ـ احتباُس اخلي
كان ِشبَـُعُه ورِيُُّه َوْروثُُه وبـَْولُُه ،  وتصديقًا بوعِدهِ ، يف سبيِل هللِا إميااًن ابهللِ 

 . ([476])«حسناٍت يف ميزانه يوَم القيامِة 
 

 :د ـ الصراط
، وأدقُّ من الشمْعرِ ، أحدُّ من السيفِ ، إّن الصراط جسٌر ممدوٌد على منت جهنم

، فيقع فيها أهلها ([477])وهم يف جوازِه متفاوتون، ميرُّ عليه مجيُع اخلالئق
َوِإْن ِمْنُكْم ِإالم َوارُِدَها َكاَن َعَلى َربَِّك ﴿: قال تعاىل([ 478])وناآلخر وينجو 

ي المِذيَن اتـمُقْوا َوَنَذُر الظماِلِمنيَ   ﴾ ِفيَها ِجِثيًّا *َحْتًما َمْقِضيًّا *مُثم نـَُنجِّ
وعن جابر عن أم ، املرور على الصراط اآليةواملراد ابلورود يف  [72-71 ]مرمي:
إيّنِ ألرجو أال يدخل الناَر » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال النيبُّ : عن حفصة قالت، مبشر

: َي رسول قلتُ : قالت« . يبية أحٌد إْن شاَء هللا تعاىل مّمن شهَد بدرًا واحلد
َوِإْن ِمْنُكْم ِإالم َوارُِدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما ﴿:  تعاىلأليس قد قال هللا، هللا
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ي المِذيَن اتـمُقْوا َوَنَذُر الظماِلِمنَي ﴿: أمل تسمعيه يقول» : قال، ﴾َمْقِضيًّا * مُثم نـَُنجِّ
 . ([479])«[ 72]مرمي:  ﴾ِفيَها ِجِثيًّا *

اْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُوُرُهْم َبنْيَ أَْيِديِهْم يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِننَي وَ ﴿وقال تعاىل: 
َوأِبمَْيَاَِّنِْم ُبْشَراُكُم اْليـَْوَم َجنماٌت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو 

اْنظُُرواَن نـَْقَتِبْس ِمْن اْلَفْوُز اْلَعِظيُم *يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلمِذيَن آَمُنوا 
نَـُهْم ِبُسوٍر َلُه اَبٌب اَبِطُنُه ِفيِه  نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراءَُكْم َفاْلَتِمُسوا نُوًرا َفُضِرَب بـَيـْ
 الرممْحَُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب *يـَُناُدوََّنُْم أملَْ َنُكْن َمَعُكْم َقاُلوا بـََلى َوَلِكنمُكمْ 
ُتْم َوَغرمْتُكُم اأَلَماينُّ َحّتم َجاَء أَْمُر اَّللِم َوَغرمُكْم اِبَّللمِ  ُتْم أَنـُْفَسُكْم َوتـََربمْصُتْم َواْرتـَبـْ  فَـتَـنـْ
اْلَغُروُر *َفاْليَـْوَم اَل يـُْؤَخُذ ِمْنُكْم ِفْديٌَة َواَل ِمَن المِذيَن َكَفُروا َمْأَواُكُم النماُر ِهَي 

 . [15ـ  12]احلديد:  ﴾َوبِْئَس اْلَمِصرُي *َمْوالَُكْم 
إذ ميّرون على الصراط ، لقد كّرم هللا تعاىل املؤمنني يومئٍذ تكرميًا عظيماً 

 . ([480])أما املنافقون فال نور َلم، وأنواٍر متفاوتةٍ ، بسرعاٍت خمتلفةٍ 
َمَعُه نُوُرُهْم َيْسَعى َبنْيَ  يـَْوَم اَل خُيْزِي اَّللمُ النميبم َوالمِذيَن آَمُنوا﴿وقال تعاىل: 

َك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء أَْيِديِهْم َوأِبمَْيَاَِّنِْم يـَُقوُلوَن َربـمَنا أَتِْْم لََنا نُوَراَن َواْغِفْر لََنا ِإنم 
، ﴾َيْسَعى نُوُرُهْم َبنْيَ أَْيِديِهمْ ﴿على قدر : ويف قوله تعاىل [8]التحرمي:  ﴾*َقِديرٌ 

، ومنهم من نورُه مثل النخلةِ ، منهم من نُورُه مثُل اجلبل، ميّرون على الصراط
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، وأدانهم نورًا من نورُه يف إهبامه يّتقُد مرةً ، ومنهم من نورُه مثل الرجل القائم
 . ([481])«ويطفأ مرًة 

 :ـ املؤمنون يشفعون إلخواهنم يف النار 1
اعة عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه يف حديثه الطويل يف سياق الشف 

، وحتلُّ الشفاعةُ ، مث ُيْضَرُب اجِلْسُر على جهنم» : وفيه )ملسو هيلع هللا ىلص(عن رسول هللا 
» : وما اجلسر؟ قال، : َي رسول هللاقيل« اللهمم سّلم سّلم : قولونوي

تكوُن بنجٍد فيها ، فيه خطاطيُف وكالليُب وَحَسكٌ ، َمَزّلةٌ  ([482])َدْحضٌ 
، وكالريحِ ، طرِف العنِي وكالربقِ فيمرُّ املؤمنون ك، شويكٌة يقال َلا السعدان

ومكدوٌس ، وخمدوٌش ُمْرَسلُ ، فناٍج ُمَسلممٌ ، والرّكابِ ، وكأجاويِد اخليلِ ، وكالطري
فوالذي نفسي بيده ما ، حّت إذا خلَص املؤمنوَن من انِر جهنم، يف انِر جهّنم

القيامة  ِمْنُكم من أحٍد أبشدم مناشدًة هلل يف استقصاِء احلق من املؤمنني هلل يوم
، ويصّلون وحيّجون، ربّنا كانوا يصومون معنا: يقولون، إلخواَّنم الذين يف النار

فُيخرِجون خلقاً كثرياً ، فتحرمُم صوُرهم على النار، أخرجوا َمْن عرفُتم: فيقال َلم
ربّنا ما بقي فيها : مث يقولون، وإىل ركبتيه، قد أخذِت الّناُر إىل نصِف ساقيه

 . ([483]) «به ... أحٌد ممن أمرتنا 
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 ـ األمانُة والرحُم على جنبيت الصراط: 2
فتقوماِن على جنبيت الصراِط ، وتُرَسُل األمانُة والرمِحمُ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا  

؟ أيُّ شيِء كالربق، أبيب وأمي: قلتُ : قال« . فيمرُّ أوُلكم كالربقِ ، مييناً ومشاالً 
مث  ، ويرِجُع يف َطْرَفِة عنٍي؟ مث كمرِّ الريحِ  أمل تروا إىل الربِق كيف ميرُّ » : قال

ونبيُّكم قائٌم على الصراِط ، ُتري هبم أعماَُلم، وشدِّ الرحالِ ، كمرِّ الطريِ 
فال ، حّت جييَء الرجلُ ، حّت تعجَز أعماُل العبادِ ، سّلم سّلم، يقوُل: ربِّ 

لمقٌة مأمورٌة وعلى حافيت الصراِط كالليُب مع: قال، يستطيُع السرَي إال َزْحفاً 
 . ([484])«ومكدوٌس يف الناِر ، فمخدوٌش انجٍ ، أبخِذ َمْن أُِمَرْت به

 فياله من موقف يشيب َلوله الولدان !
أيَن األمانُة اليت : ها هي األمانُة على الصراِط تقوُل لكلِّ خائٍن ميرُّ عليها

والِد ؟ أيَن أمانُة ضيعَتها ؟ ... أين أمانُة الطاعِة ؟ ... أيَن أمانُة الزوجِة واأل
 األمواِل اليت سرقتها ؟ أيَن أمانُة الشهادِة َلـذا الدين ؟ أيَن األماانُت اليت أبت

ومحلتها أنَت أيها ، وأشفقَن منها، السماواُت واألرُ  واجلباُل أن حيملنها
أيَن : بل ها هي الرحُم تتعّلُق على الصراِط لتقوَل لكلِّ َمْن قطعها، اإلنسان
رمِحِم اليت قطعَتها يف الدنيا ؟ وماذا ستصنُع اليوَم أمام تلك صلُة ال
 ؟([485])األهوال
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قامِت ، حّّت إذا فرَغ منهم، إّن هللا تعاىل خلَق اخللقَ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
أما ترضنَي أْن ، نعم: قال، هـذا مقاُم العائِذ بَك من القطيعةِ : الرحُم فقالت

مث « فذلَك لِك : قال، بلى: طعِك ؟ قالتْ وأقطَع من ق، أصَل َمْن وصلكِ 
ُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ﴿اقرءوا إن شئتم » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللِا  ُتْم ِإْن تـََولميـْ فَـَهْل َعَسيـْ

يف اأَلْرِ  َوتـَُقطُِّعوا أَْرَحاَمُكْم *أُولَِئَك المِذيَن َلَعنَـُهُم اَّللمُ َفَأَصممُهْم َوَأْعَمى 
 . ([486])[23ـ  22د: ]حمم ﴾أَْبَصاَرُهْم *

َل هللُا تعاىل لصاحِبِه » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا  ما ِمْن ذنٍب أجدُر أْن يـَُعجِّ
نيا َمَع ما يّدخره له يف  ، واخليانةِ ، من قطيعِة الرحمِ  ةاآلخر العقوبَة يف الدُّ

حّّت إّن أهَل البيِت ليكونوا ، وإنم أعجَل الطاعَة ثوااًب لصلُة الرمحمِ ، والكذبِ 
 . ([487])«إذا تواصلوا ، ويكثَر عدُدهم، فتنموا أمواَُلم، فجرةً 
 ـ هتذيب املؤمنني وتنقيتهم قبل دخوهلم اجلنة: 3
مث ، بعد أن جيتاَز املؤمنون الصراط يـُْوَقفون على قنطرٍة بني اجلّنِة والنار 

وذلك أبْن يقتصم لبعضهم من بعٍض ،إذا كانْت بينهم مظامل ، يهّذبون وينّقون
ليس ألحٍد عند ، كانوا أطهارًا أبراراً ،  حّت إذا دخلوا اجلنة،  احلياة الدنيايف

: قال تعاىل، وال يطلُب بعُضهم بعضًا بشيٍء من ِغلٍّ وبـُْغضٍ ، مظلمةٌ  اآلخر
 . [43]األعراف:  ﴾َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ﴿
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ُيْحَبُسْوَن على قنطرٍة بني فَـ ، خيلُص املؤمنون من النارِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
حّت إذا ، فُيقتصُّ لبعِضهم من بعٍض مظامل كانت بينهم يف الدنيا، اجلّنِة والنار

فوالذي نفُس حمّمٍد بيده ألحُدهم ، ُهذِّبوا ونـُقُّوا أُِذَن َلم يف دخوِل اجلّنةِ 
 . ([488])«أهدى ِبنزله يف اجلنة منه ِبنزله كان يف الدنيا 

نوٌع تساوت حسناهتم : ُتاوز قناطر الصراط على نوعنيمث الناُس بعد 
قال ، ([489])وهو سور بني النار واجلنة، فهـؤالء أهُل األعراف، وسيئاهتم

نَـُهَما ِحَجاٌب َوَعلى اأَلْعَراِف رَِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكالًّ ِبِسيَماُهْم َواَنَدْوا ﴿: تعاىل َوبـَيـْ
. [46]األعراف:  ﴾ْيُكْم ملَْ َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن *َأْصَحاَب اجْلَنمِة َأْن َساَلٌم َعلَ 

 ونوع رجحت حسناهتم سيئاهتم وهم أهل اجلنة .
 :ـ عظة املرور على الصراط 4
مث وقع ، تفكر االن فيما حيّل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيَت الصراَط ودقّته 

وقد  ، وتغّيظها مث قرع مسُعك شهيُق النار، بصرك على سواد جهنم من حتته
وتزلزل ، واضطراِب قلبك، مع ضعِف حالكَ ، ُكّلفَت أن َتشي على الصراط

، املانعِة لك من املشي على بساط األر ، وثَِقِل ظهرَِك ابألوزار، قدِمكَ 
فكيف بك إذا وضعَت عليه إحدى رجليك ؟ ، فضاًل عن ِحدمة الصراط

واخلالئق بني يديك ، انيةواضطررَت إىل أن ترفع قدمَك الث، فأحسست حبدِّته
وأنت تنظُر ، وتتناوَلم زابنيُة النار ابخلطاطيِف والكالليبِ ، ويعثرون، يزّلون
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فيا له من منظٍر ، وتعلو أرجُلهم، إليهم كيف يـَُنكِّسون إىل جهة النار رؤوَسهم
 !!([490])وجماٍز ما أضيقه، ومرتًقى ما أصعبه، ما أفظعه

 : ([491])قال الشاعر
 ســـــي تتـــــوُب فمـــــا احتيـــــاِلأَبَــــْت نف

 
ــــــــــــذي اجلــــــــــــاللِ   ــــــــــــاُد ل ــــــــــــرَز العب  إذا ب

ــــــــــَكارى  ــــــــــورِهُم ُس ــــــــــاموا مــــــــــن قب  وق
 

 أبوزاٍر كأمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل اجلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ  
 وقــــد ُنَصــــَب الّصــــراُط لكــــي جَيُــــْوُزوا 

 
ــــــَمالِ    فمــــــنهم مــــــْن ُيَكــــــبم علــــــى الشِّ

 ومــــــــنهم َمــــــــْن يســــــــرُي لــــــــداِر َعــــــــْدنٍ  
 

 ([492])تلّقــــــــــــاه العـــــــــــــرائُس ابلغـــــــــــــواِل 
ـــــــــــه ا  ـــــــــــي: ملهـــــــــــيمنُ يقـــــــــــول ل  َي ولي

 
 غفـــــــرُت لـــــــك الـــــــذنوَب فـــــــال تبـــــــاِل 

  
   

 
* * * 
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 النـار واجلنـة: الفصل الرابع
 
 

 املبحث األول: مقدمات .
 املبحث الثاين: النار .

 املبحث الثالث: موانع إنفاذ الوعيد .
 املبحث الرابع: اجلنة .
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 ال تفنيان، اجلنة والنار موجوداتن مقـدمات: املبحث األول
 وأهـل األعـراف، بيـان مكـاهنماو 

 
 أواًل: خلود اجلنة والنار :
وهي تدلُّ على خلوِد أهل ، واألدلة على ذلك كثريةٌ ، اجلنة والنار خالد ن أبداً 

 والزُم احلقِّ حقٌّ .، وهـذا يستلزُم خلوَد اجلنة والنار، اجلنة والنار
 ـ أما اجلنة فقد دل على خلودها الكتاب والسنة : 1

َوأَمما المِذيَن ُسِعُدوا َفِفي اجْلَنمِة َخاِلِديَن ِفيَها ﴿الكرمي فقد قال تعاىل:  القرآنأما 
 ﴾َما َداَمِت السمَماَواُت َواأَلْرُ  ِإالم َما َشاَء َربَُّك َعطَاًء َغرْيَ جَمُْذوٍذ *

َما ُهْم اَل مَيَسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب وَ ﴿وقال تعاىل: ، يعين غرَي مقطوعٍ  [108 ]هود:
َها ِبُْخَرِجنَي * فقد نفى هللا تعاىل عنهم اخلروَج منها واملوَت  [48]احلجر:  ﴾ِمنـْ

َوالمِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ﴿وقال تعاىل: ، أتكيدًا ملعىن أبدية اخللود، فيها
يَها أََبًدا ََلُْم الصماحِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنماٍت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر َخاِلِديَن فِ 

َرٌة َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ ظَِلياًل *  . [57]النساء:  ﴾ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهم
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َوالمِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصماحِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنماٍت َُتْرِي ِمْن ﴿وقال تعاىل: 
 ﴾َحقًّا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَّللِم ِقياًل *حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوْعَد اَّللِم 

 . ([493])[122]النساء: 
 ()يغين أهل اجلنة، ينادي منادٍ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وأما يف السنة: فمنها قول رسول هللا 

وا، فال َتوتوا أبداً ، أّن لكم أن حتيوا وأّن ، فال تسقموا أبداً ، وأنم لكم أن تصحِّ
فذلك ، فال تبأسوا أبداً ، ّن لكم أن تنعمواوأ، لكم أن تشّبوا فال هترموا أبداً 

ُتْم تـَْعَمُلوَن *﴿قوله عز وجل:   ﴾َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنمُة أُورِثـُْتُموَها ِبَا ُكنـْ
 . ([494])« [43]األعراف: 

يؤتى » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : قال، وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه
، فيشرئبوَن وينظرونَ ، َي أهل اجلّنةِ : ادي منادٍ فين، ابملوِت كهيئِة كبٍش أملحَ 

مث ، وكلمهم قد راه فيذبح، هـذا املوت، نعم: هل تعرفوَن هـذا ؟ فيقولون: فيقولُ 
: مث قرأ، وَي أهَل الناِر خلوٌد فال موتَ ، َي أهَل اجلّنِة خلوٌد فال موتَ : يقول
 ﴾َوُهْم يف َغْفَلٍة َوُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن * َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اأَلْمرُ ﴿

 . ([495])« [39 ]مرمي:
 ـ وأما خلود النار: فقد دل على خلودها الكتاب والسنة : 2

ِإنم اْلُمْجرِِمنَي يف َعَذاِب َجَهنمَم َخاِلُدوَن *اَل يـَُفرتمُ ﴿فقد قال تعاىل:  القرآنأما 
ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن * ِإنمُكْم َوَما ﴿وقال تعاىل: ، [75ـ  74]الزخرف:  ﴾َعنـْ
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تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللِم َحَصُب َجَهنمَم أَنـُْتْم ََلَا َوارُِدوَن *َلْو َكاَن َهُؤاَلِء آَِلًَة َما 
بـََلى َمْن  ﴿وقال تعاىل: ، [99ـ  98]األنبياء:  ﴾َوَرُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن *

النماِر ُهْم ِفيَها ًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَـُتُه َفُأولَِئَك َأْصَحاُب َكَسَب َسيّـئَ 
 .[ 81]البقرة:  ﴾*َخاِلُدونَ 

َمْن تردمى » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(وأما السنة فحديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيبِّ 
ومن ، يرتّدى فيها خالدًا خمّلداً ، فهو يف انِر جهنمَ ، ِمْن جبٍل فقتَل نفَسهُ 

، فسمُّه يف يده يتحّساه يف انر جهنم خالداً فيها أبداً ، فقتل نفَسه، ى مسّاً حتسم 
جيُأ هبا يف بطنه يف انر جهنم ، فحديدتُه يف يده، ومن قتَل نفَسه حبديدةٍ 
 . ([496])«خالداً خملداً فيها أبداً 

 ـ هل املراد ابخللود طوُل املكث : 3
والناُس تسمي ، طوُل املكِث ال أبديُتهقد يقول القائل: إنم املراد ابخللوِد هو 

وتقول ، وهم يوقنون أنّه ميٌت ال حمالة، أبناءها خالدًا تفاؤاًل بطول بقائه
 العرب :

، ولـكن إىل أمٍد ،ال إىل األبدِ ، يعين أطال هللا ملكه، فالن خّلَد هللُا ملكه
 . ([497])والرجُل الذي أسنم ومل يشْب تقول عنه العرب خملمد

قال صاحب )لسان ، اب: األصل يف معىن اخللود هو دواُم البقاِء وأبديُتهواجلو 
وإَّّنا ُيْطَلُق اخللوُد ، ([498])اخلُْلوُد دواُم البقاء يف داٍر ال خيرُج منها: العرب(
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كما هو احلال يف النار ابألبد لدفع هـذا ،  على طوِل البقاِء ال أبديته بقرينةٍ 
 اضَع يف كتاب هللا :وهي ابلتتبِع ثالثُة مو ، الوهم

ِإنم المِذيَن َكَفُروا َوظََلُموا ملَْ َيُكِن اَّللمُ لِيَـْغِفَر ََلُْم َواَل ﴿املوضع األول ـ قال تعاىل: 
َذِلَك َعَلى اَّللِم  لِيَـْهِديـَُهْم َطرِيًقا *ِإالم َطرِيَق َجَهنمَم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا وََكانَ 

 .[ 169ـ  168]النساء:  ﴾*َيِسريًا
ِإنم اَّللمَ َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوَأَعدم ََلُْم َسِعريًا *َخاِلِديَن ﴿املوضع الثاين ـ قال تعاىل: 

ُدوَن َولِيًّا َواَل َنِصريًا *  . [65ـ  64]األحزاب:  ﴾ِفيَها أََبًدا اَل جيَِ
َلُه اَنَر َجَهنمَم  َوَمْن يـَْعِص اَّللمَ َوَرُسوَلُه َفِإنم ﴿املوضع الثالث ـ قال تعاىل: 

 .[ 23]اجلن:  ﴾َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا *
وتبنّي أّن ، اليت تنفي خروجهم من النار اآلَيتوزادت هـذا املعىن وضوحًا 

 . ([499])وأَّّنم ال ميوتون فيها، وأنم العذاَب ال يفرت عنهم، عذاهبم مقيم و بت
َها َوََلُْم َعَذاٌب يُرِيُدوَن َأْن خَيُْرُجوا ِمَن ﴿قال تعاىل:  النماِر َوَما ُهْم خِبَارِِجنَي ِمنـْ

َذِلُكْم أِبَنمُكْم اختمَْذمُتْ آََيِت اَّللِم ُهُزًوا ﴿وقال تعاىل:  [37]املائدة:  ﴾ُمِقيٌم *
َها َواَل ُهْم ُيْستَـْعتَـُبوَن * نـَْيا َفاْليَـْوَم اَل خُيَْرُجوَن ِمنـْ  ﴾َوَغرمْتُكُم احْلََياُة الدُّ

ِإنم اْلُمْجرِِمنَي يف َعَذاِب َجَهنمَم َخاِلُدوَن *اَل يـَُفرتمُ ﴿وقال تعاىل:  [35 اجلاثية:]
ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن * َويـََتَجنـمبُـَها ﴿وقال تعاىل: [ 75ـ  74]الزخرف:  ﴾َعنـْ

 ﴾ حَيَْيا *اأَلْشَقى *المِذي َيْصَلى النماَر اْلُكرْبَى *مُثم اَل مَيُوُت ِفيَها َوالَ 
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 ﴾ِإالم َما َشاَء َربَُّك ِإنم َربمَك فَـعماٌل ِلَما يُرِيُد *﴿ وقال تعاىل: [13ـ  11 ]األعلى:
 أوجٌه : اآليةففي تفسري هـذه ، [107ـ  106]هود: 
إال َمْن شاَء هللا عدَم خلوِده : ﴾ِإالم َما َشاَء َربُّكَ ﴿أّن قوله تعاىل  أحدمها:

وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة أنم ، ئر من املوّحدينفيها من أهل الكبا
ونقل ابُن ، وهم أهُل الكبائِر من املوّحدين، بعَض أهِل الناِر خيرجون منها

 وغريهم .، وأيب سنان، جريٍر هـذا القوَل عن قتادة والضحاك
 ،أّن املدَة اليت استثناها هللا هي املدة اليت بني بعثهم من قبورهم الوجه الثاين:

 واستقرارهم يف مصريهم .
 اآلَيتوقد جاءت ، ﴾ِإالم َما َشاَء َربُّكَ ﴿الوجه الثالث: أّن قوله: فيه 

وظاِهُرها أنه خلوٌد ال ، واألحاديث الصحيحة مصّرحًة أبَّنم خالدون فيها أبداً 
ُْجَمِل كما هومقرمٌر ، والظهوُر من املرّجحات، انقطاع له

فالظاهر مقّدٌم على امل
 . ([500])ألصوليف علم ا

 ـ وهل تفىن النار ؟ وهل ميوت أهلها ؟ وهل خيفف العذاب عن أهلها ؟ 4
 ﴾ُكلمَما َخَبْت زِْداَنُهْم َسِعريًا *﴿: أما فناء النار، فقد بنّي سبحانه عدمه بقوله

 تقتضي التكراَر بتكراِر الفعل الذي  ﴾ُكلمَما﴿ومعلوُم أن  [97]اإلسراء: 
 بعدها.
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 ﴾اَل يـُْقَضى َعَلْيِهمْ ﴿قد نصم تعاىل على عدمه بقول: وأما موهتم: ف
َوأَيْتِيِه ﴿وقوله:  [74]طـه:  ﴾اَل مَيُوُت ِفيَها َواَل حَيَْيا *﴿وقوله:  [36 ]فاطر:

 . [17]إبراهيم:  ﴾اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَيِّتٍ 
جُياُء به يوم القيامة يف  أّن املوتَ ، يف احلديِث الصحيح )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد بنّي النيبُّ 

كما ،  وإذا ُذِبَح املوُت حصل اليقنُي أبنّه ال موت، فيذبحُ ، صورِة كبِش أملح
وَي أهل الناِر خلوٌد فال ، خلوٌد فال موتَ ، َي أهَل اجلنةِ » )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 

 .([501])«موتَ 
ِجنَي ِمَن َوَما ُهْم خِبَارِ ﴿: وأما إخراجهم منها: فنصم تعاىل على عدمه بقوله

َها أُِعيُدوا ﴿وبقوله تعاىل: [ 167]البقرة:  ﴾النماِر * ُكلمَما أَرَاُدوا َأْن خَيُْرُجوا ِمنـْ
َها َوََلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ َوَما ُهْم خِبَارِِجنَي مِ ﴿وبقوله: [ 20]السجدة:  ﴾ِفيَها  ﴾*نـْ

 .[ 37]املائدة: 
ُهْم ﴿وله: فنّص تعاىل على عدمه بق: وأما ختفيف العذاب عنهم َواَل خُيَفمُف َعنـْ

فَـَلْن نَزِيدَُكْم ِإالم ﴿وقوله  [36]فاطر:  ﴾ِمْن َعَذاهِبَا َكَذِلَك َعْزِي ُكلم َكُفوٍر *
ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن *﴿وقوله:  [30]النبأ:  ﴾َعَذااًب *  ﴾اَل يـَُفرتمُ َعنـْ
: وقوله [65: ] الفرقان ﴾اًما *ِإنم َعَذاهَبَا َكاَن َغرَ ﴿وقوله:  [75 ]الزخرف:

ُهُم اْلَعَذاُب َواَل ﴿وقوله: [ 77]الفرقان:  ﴾َفَسْوَف َيُكوُن ِلَزاًما *﴿ اَل خُيَفمُف َعنـْ
 . [37]املائدة:  ﴾َوََلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم *﴿وقوله:  [162]البقرة:  ﴾ُهْم يـُْنَظُروَن *



238 
 

املسلمني من أصحاب وهـذا اخللود يف حق الكفار ال يف حّق املوحدين من 
ألن خبثهم الطبيعيم دائٌم ال ، وال غرابة يف خلوِد الكفار األبدي، الكبائر
والدليل على أنم خبثهم ال يزول قوله ، فكان جزاؤهم دائمًا ال يزولُ ، يزولُ 

 فقوله نكرٌة يف سياق[ 23]األنفال:  ﴾َوَلْو َعِلَم اَّللمُ ِفيِهْم َخرْيًا أَلمْسََعُهمْ ﴿تعاىل: 
 لعلمه هللا .، فلو كان فيهم خرياً ما، ﴾َخرْيًا﴿الشرط فهي 

ال للتطهري والتمحيص كما أشار إليه تعاىل ، وعذاب الكفار لإلهانة واالنتقام
والعلم عند  [178: آل عمران] ﴾َوََلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي *﴿: ﴾َواَل يـُزَكِّيِهمْ ﴿بقوله 

 . ([502])هللا تعاىل
 

 خملوقتان وموجوداتن االن:اثنيًا: اجلنة والنار 
 ﴾أُِعدمْت لِْلُمتمِقنَي *﴿اجلنة والنار خملوقتاِن وموجود ِن االن لقوله تعاىل: 

واإلعداُد  [24]البقرة:  ﴾أُِعدمْت لِْلَكاِفرِيَن *﴿ويف النار  [133: عمران آل]
 وقد اتفق أهل السنة على هـذا .، التهيئة

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ن األحاديُث اليت يذكر فيها النيبُّ ومن األدلة على أَّنما موجود ن اال
: كحديث عبد هللا بن عباس أنه قال،  ورأى أهلهما، أنه رأى اجلنة والنار

 )ملسو هيلع هللا ىلص(فصّلى رسوُل هللِا ، )ملسو هيلع هللا ىلص(ُخِسَفِت الشمُس على عهِد رسوِل هللا »
َي رسول هللا رأينَاك : قالوا: فقام قيامًا طوياًل ... احلديث وفيه، والناس معه
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، إيّنِ رأيُت اجلنةَ » : فقال، مث رأيناَك َتَكْعَكْعتَ ، ئًا يف مقاِمَك هـذاتناولَت شي
ورأيُت الناَر فلم ، ولو أخذتُه ألكلتم منه ما بقيِت الدُّنيا، فتناولُت منها ُعنقوداً 

، مَل َي رسول هللا: قالوا، «ورأيُت أكثَر أهِلها النساُء  أَر كاليوم منظرًا قطُّ ،
ويكفرَن ، يكفرَن العشريَ » : قال، يكفرن ابهلل: قيل ،«بكفرهنم » : قال

ما : مث رأْت منك شيئًا قالت، ولو أحسنَت إىل إحداهنم الدهرَ ، اإلحسانَ 
 .([503]) «رأيُت ِمْنَك خرياً قط

والذي نفُس حمّمٍد بيده لو رأيتُم ما » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : وعن أنٍس قال
: وما رأيَت َي رسول هللا ؟ قال: قالوا« ًا ولبكيُتم كثري ، رأيُت لضحكُتم قليالً 

 . ([504])«رأيت اجلّنَة والنار » 
 

 اثلثاً ـ مكان اجلنة:
أما كوَّنا فوق السماء ، وحتت عرش الرمحـن، مكان اجلنة فوق السماء السابعة

تَـَهى *ِعْنَدَها ﴿: قال تعاىل، الكرمي القرآنالسابعة فدلم عليه  ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمنـْ
كما ،  وسدرُة املنتهى فوق السماء السابعة [15ـ  14]النجم:  ﴾نمُة اْلَمْأَوى *جَ 

فاستفتَح ، مُثّ عرَج إىل السماِء السابعةِ » : وفيه، يف حديث اإلسراِء املشهور
، )ملسو هيلع هللا ىلص(حمممٌد : وَمْن معك ؟ قال: قيل، جربيلُ : ؟ قالَمْن هـذا: فقيل، جربيلُ 
عليه فإذا أان ببراهيَم ، فَـُفِتَح لنا، ِعَث إليهقد بُ : وقد بُِعَث إليه ؟ قال: قيل
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وإذا هو َيْدُخُله كلم يوٍم سبعون ألَف ، مسِندًا ظهَره إىل البيِت املعمورِ  السالم
َتهى، َمَلٍك ال يعودون إليه ُنـْ

، وإذا ورُقها كاذاِن الفيلةِ ، مث ُذِهَب يب إىل سدرِة امل
فما أحٌد ، من أمِر هللِا ما غّشى تغرّيتفلّما غشيها : قال، وإذا ْثُرها كالِقالل

فأوحى هللا إِلم ما أوحى ففرَ  ، ِمْن خلِق هللا يستطيُع أن ينعَتها ِمْن حسِنها
فهـذا احلديث يدلُّ على أّن ِسْدرة املنتهى  ([505])«علّي مخسني صالًة ... 
وِبا أنم اجلنة عندها إذن فهي فوق السماء ، بعَد السماء السابعة

 . ([506])عةالساب
حديث أيب ، وأما كون اجلنة حتت عرش الرمحـن فدلم على ذلك من السنة

وأقاَم ، َمْن امَن ابهلِل ورسوِله» : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(عن النيب ، هريرة رضي هللا عنه
كان حقًّا على هللِا أن يُْدِخَلُه اجلّنَة جاهَد يف سبيِل ،  وصاَم رمضانَ ، الصالةَ 

َي رسول هللا أفال نبّشُر الناَس : قالوا« .  ُوِلَد فيها أرِضِه اليت هللِا أو جلَس يف
كلُّ ،  إّن يف اجلنِة مئَة درجٍة أعّدها هللا للمجاهدين يف سبيله» : بذلك . فقال

، فإذا سألُتُم هللا فسلوه الفردوسَ ، درجتني ما بينهما كما يف السماء واألر 
 «ومنه تفّجُر أَّناُر اجلّنِة ، نفإنّه أوسُط اجلنِة وأعلى اجلنة وفوَقه عشُر الرمحـ

فأعلى درجات اجلنة هي الفردوس . كما يف احلديث . وفوق عرشه ، ([507])
 . ([508])إذن فاجلنة حتت عرشه سبحانه، الرمحـن
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 رابعاً ـ مكان النار:
نٌي ﴿قال تعاىل:  نٍي *َوَما أَْدرَاَك َما ِسجِّ َكالم ِإنم ِكَتاَب اْلُفجماِر َلِفي ِسجِّ

 .[ 9ـ  7]املطففني:  ﴾ِكَتاٌب َمْرُقوٌم **
فيقول هللا عّز وجّل اكتبوا كتابه يف سجني يف األرِ  » : ويف حديث الرباء

فّسيق وشرّيب : كما يقال،  وهو الضيق، سجني فعيل من السجن« السُّفلى 
َوَما أَْدرَاَك َما ﴿أي أمر : وَلـذا أعظم هللا أمره فقال، ومّخري وسكري وحنو ذلك

نٌي *سِ  وقد ُفّسر يف احلديِث أبنه يف ، وعذاٌب أليم، وسجٌن مقيم، ﴾جِّ
وقيل بئر يف ، صخرة حتت األر  السابعة: األر  السفلى وقال بعضهم

 )ملسو هيلع هللا ىلص(وال قول بعد قول رسول هللا، وقيل غري ذلك مما ال دليل عليه، جهنم
([509]) . 

َوَما أَْدرَاَك ﴿:  قالألنه تعاىل، أّن سجنَي هو اسُم للكتابِ  اآليةوالظاهر من 
نٌي *ِكَتاٌب َمْرُقوٌم * ولـكن قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه لقوله  ﴾َما ِسجِّ

َوَما أَْدرَاَك َما ﴿: ليس تفسريًا لقوله قال: ﴾َمْرُقوٌم * ِكَتابٌ ﴿: تعاىل
نيٌ  أي مرقوم ، سجنيوإَّّنا هو تفسرٌي ملا ُكتَب فيه من املصري إىل  ﴾*ِسجِّ

وال ينقص منه أحد . قاله حممد بن  ، ال يزاُد فيه أحدٌ ، غ منهمكتوب مفرو 
وعليه فيكون ، ([511])والقامسي . وهـكذا قال الراغب([ 510])كعب القرظي

كال إن كتاب الفجار ﴿ :تفسري لقوله ﴾ِكَتاٌب َمْرُقوٌم *﴿تفسري : قوله تعاىل
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نٌي * لفي وما ﴿ :ولهمرقوم، ويكون قأي إّن كتاَب الفّجاِر كتاٌب  ﴾ِسجِّ
نٍي * أدراك ما ر واملفسمر، ﴾ِسجِّ  اآليةوهـذه ، وهـذه مجلة معرتضٌة بني املفسِّ

 ليست صرحية يف مكان النار .
فتكوُن يف موضٍع قبل ، وقد دّلت األحاديُث أّن النار يؤتى هبا يوَم القيامةِ 

ودلم حديُث ، ([512])ألنم الصراَط منصوٌب على ِجْسِر جهنم، مكان اجلنة
يـُْؤَتى ِبهنم يومئٍذ َلا » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(عبد هللا بن مسعود عن رسول هللا 

 . ([513])«مع كلِّ زماٍم سبعوَن ألَف َملٍك جيّروَّنا ، سبعوَن ألَف زمامٍ 
 

 خامسًا: أصحاب األعراف:
نَـُهَما ِحَجاٌب َوَعلى ﴿: قال تعاىل ([514])سور بني اجلنة والنار: األعراف َوبـَيـْ

اٌل يـَْعرُِفوَن ُكالًّ ِبِسيَماُهْم َواَنَدْوا َأْصَحاَب اجْلَنمِة َأْن َساَلٌم َعَلْيُكْم مَلْ اأَلْعَراِف رِجَ 
َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن *َوِإَذا ُصرَِفْت أَْبَصاُرُهْم تِْلَقاَء َأْصَحاِب النماِر َقاُلوا َربـمَنا 

َدى َأْصَحاُب اأَلْعَراِف رَِجااًل يـَْعرُِفوََّنُْم اَل َُتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظماِلِمنَي *َوانَ 
ُتْم َتْسَتْكربُوَن *  ﴾ِبِسيَماُهْم َقاُلوا َما َأْغىَن َعْنُكْم مَجُْعُكْم َوَما ُكنـْ

 . [48-46 ]األعراف:
فمنعتهم ، وأما أصحاب األعراف: فهم قوُم استوت حسناهُتم وسيئاهُتم

فيقفون ، م سيئاهتم عن دخول اجلنةوقّصرت هب، حسناهُتم من دخوِل النارِ 
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نقله ، مث يدخلهم هللا اجلنة برمحته، حّت يـُْقَضى بني الناس، على السور
 .([515])مجع من الصحابة والتابعنيالبيهقي يف كتابه )البعث والنشور( عن 

قال سعيد بن جبري وهو : وقال عبد هللا بُن املبارك عن أيب بكر اَلُذِل قال
َفَمْن كانت حسناتُه ، حياَسُب الناُس يوَم القيامةِ : مسعود قالحيدِّث عن ابِن 

وَمْن كانْت سيئاتُه أكثَر من حسناتِِه ، أكثَر من سيئاته بواحدٍة دخل اجلّنةَ 
رَاِضَيٍة * َوأَمما َمْن َخفمْت َمَوازِيُنُه ﴿: مث قرأ قوَل هللا تعاىل، بواحدٍة دخَل النار
 . [11ـ  6]القارعة:  ﴾أَْدرَاَك َما ِهَيه *اَنٌر َحاِمَيٌة **َفأُمُُّه َهاِويٌَة *َوَما 

ومن استوت حسناته وسيئاته  : قال، امليزان خيفُّ ِبثقال حبة ويرجحُ : مث قال
مث عرفوا أهل اجلنة وأهل ، فوقفوا على الصراط، كان من أصحاب األعراف

إىل يسارهم نظروا فإذا نظروا إىل أهِل اجلّنِة اندوا وإذا صرفوا أبصارهم ، النار
َوِإَذا ُصرَِفْت أَْبَصاُرُهْم تِْلَقاَء َأْصَحاِب النماِر َقاُلوا ﴿أهل النار تعّوذوا ابهلل من 

 .[47]األعراف: َربـمَنا اَل َُتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظماِلِمنَي﴾ 
فإَّّنم يعَطْوَن نورًا ميشون به بني أيديهم ، فأّما أصحاُب احلسنات: قال
فإذا أتوا على الصراط ، وكل أمة نوراً ، ويعطى كلُّ عبٍد يومئٍذ نوراً ، اَّنموأبمي

: فلّما رأى أهُل اجلنِة ما لقَي املنافقون قالوا، سلَب هللا نور كلِّ منافٍق ومنافقةٍ 
 . ﴾َربـمَنا أَتِْْم لََنا نُوَرانَ ﴿
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ول هللا فهنالك يق، وأما أصحاب األعراف فإنم النوَر كان أبيديهم فلم ينزع
إنم : فقال ابن مسعود، ﴾ملَْ َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن *﴿فكان الطمُع : تعاىل

، وإذا عمَل سيئًة مل تكتْب إال واحدةً ، العبَد إذا عمل حسنًة ُكِتَب له هبا َعْشرٌ 
. ويف قوله تعاىل قال ابن  ([516])هلك من غلبْت احاُده عشراتِهِ : مث يقول

نَـُهَما حِ ﴿ َجاٌب َوَعلى اأَلْعَراِف رَِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكالًّ ِبِسيَماُهْم َواَنَدْوا َوبـَيـْ
يعرفون أهل : ﴾َأْصَحاَب اجْلَنمِة َأْن َساَلٌم َعَلْيُكْم ملَْ َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن *

 .([ 517])وأهُل النار بسواِد الوجوه، اجلنة ببيا  الوجوه
* * * 
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 ـارالـنَّ : املبحث الثاين
 
لعذاب الكفرة والفسقة  ةاآلخر هي الدمار اليت أعدها هللا يف  ـ النار: 1

 والعصاة.
 أواًل ـ أمساء النار :

 أوَلا وأشهرها :، ْثانيةٌ  القرآنوأمساء النار اليت ذكرت من 
  ـ النار . 1

 وأما البقية فهي كااليت :
 ـ سعري: 2

بُوا اِبلسماَعِة َوأَ ﴿قال تعاىل:   ﴾*َكذمَب اِبلسماَعِة َسِعريًا  ْعَتْداَن ِلَمنْ َبْل َكذم
نـَْيا ِبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما ﴿وقال تعاىل: [ 11]الفرقان:  َوَلَقْد َزيـمنما السمَماَء الدُّ

 . [5]امللك:  ﴾لِلشمَياِطنِي َوَأْعَتْداَن ََلُْم َعَذاَب السمِعرِي *
 ـ جهنم: 3

 [6]امللك:  ﴾يَن َكَفُروا ِبَرهبِِّْم َعَذاُب َجَهنمَم َوبِْئَس اْلَمِصرُي *َولِلمذِ ﴿قال تعاىل: 
 .[ 21]النبأ:  ﴾ِإنم َجَهنمَم َكاَنْت ِمْرَصاًدا *﴿وقال تعاىل: 
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 ـ لظى: 4
َا َلَظى *نـَزماَعًة لِلشمَوى *َتْدُعو َمْن أَْدبـََر َوتـََوىلم *َومَجََع ﴿قال تعاىل:  َكالم ِإَّنم

وقال تعاىل: ، اللظى: اللهُب اخلالص [18ـ  15]املعارج:  ﴾ْوَعى *َفأَ 
التظاءُ  [15ـ  14]الليل:  ﴾َفأَْنَذْرُتُكْم اَنرًا تـََلظمى *اَل َيْصاَلَها ِإالم اأَلْشَقى *﴿

 ﴾َفأَْنَذْرُتُكْم اَنرًا تـََلظمى *﴿وقوله تعاىل: ، تلّهبها: وتلظّيها، التهاهُبا: النارِ 
 . ([518])أي تتوهج وتتوقد[ 14]الليل: 
 ـ سقر: 5

َها ِتْسَعَة َعَشَر *﴿ قال تعاىل: وقال تعاىل:  [30ـ  26]املدثر:  ﴾لِْلَبَشِر * َعَليـْ
وَسَقَرْتُه ، البعدُ : والسقر [49ـ  48]القمر:  ﴾يـَْوَم ُيْسَحُبوَن يف النماِر َعَلى﴿

 .([519])شديُد احلرِّ  :ويوم ُمسّقر، واملْت دماَغه حبّرِها، لّوحته: الشمسُ 
 ـ اهلاوية: 6

 [11ـ  9]القارعة:  ﴾َفأُمُُّه َهاِويٌَة *َوَما أَْدرَاَك َما ِهَيه *اَنٌر َحاِمَيٌة *﴿قال تعاىل: 
: ومعىن أُمُّه هاوية، فمن سقَط يهوي فيها، ومُسّيت الناُر ابَلاويِة لبعِد قعرها

 . ([520])أي مستقرُّه اَلاويةِ 
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 ـ احلطمة: 7
َبَذنم يف احْلَُطَمِة *َوَما أَْدرَاَك َما احْلَُطَمُة *اَنُر اَّللِم اْلُموَقَدُة ﴿ل تعاىل: قا َكالم لَيُـنـْ

َدٍة * َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة *يف َعَمٍد ممَُدم  ﴾*الميِت َتطمِلُع َعَلى اأَلْفِئَدِة *ِإَّنم
قيل: هو َكْسُر الشيِء اليابِس  ،واحَلْطُم: الَكْسُر يف أيِّ وجٍه كان[ 9-4 ]اهلمزة:
ا حتِطُم رأَس وعظاَم كلِّ ، ([521])كالعظم وحنوه،  خاصةً  ومُسّيِت الناُر بذلك ألَّنم

 . ([522])َمْن دخَلها
 ـ اجلحيم: 8

. قال رسول  [47]الدخان:  ﴾ُخُذوُه َفاْعِتُلوُه ِإىَل َسَواِء اجلَِْحيِم *﴿قال تعاىل: 
، فرَ  هللا عّز وجّل عليُكم صياَمهُ ، شهٌر مباركٌ أ ُكم رمضاُن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا 

، وتـَُغلُّ فيه َمَرَدُة الشياطنيِ ، وتـُْغَلُق فيه أبواُب اجلحيمِ ، تـُْفَتُح فيه أبواُب السماءِ 
: . اجلاِحمُ ([523])«فَـَقْد ُحرِمَ ، َمْن ُحرَِم خريَها، هلِل فيه ليلٌة خرٌي ِمْن ألِف شهرٍ 

، ورأيُت جحمَة الناِر أي توقَُّدها، َحَم الناَر أوقدهاوجَ ، املكاُن الشديُد احلرِّ 
َياانً ﴿: ومنه قوله تعاىل، وكلُّ انٍر عظيمٍة يف مهواة فهي جحيمٌ  َقاُلوا ابـُْنوا َلُه بـُنـْ

وهي انٌر ، وكلُّ انٍر توقد على انِر جحيمِ [ 97]الصافات:  ﴾َفأَْلُقوُه يف اجلَِْحيِم *
ا انٌر عظيمٌة يف مهواة ومسّيِت النارُ ، ([524])جامحةٌ  وهي انٌر ، ابجلحيم ألَّنم

 . ﴾اَنُر اَّللِم اْلُموَقَدُة *﴿كما قال تعاىل: أي اليت أوقد ،  توَقُد على انرٍ 
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 هـذا وقد ذهَب بعُضهم إىل أّن هـذه األمساء إَّّنا هي أمساٌء ألبواِب جهنم ،
َعُة أَبـَْواٍب ِلكُ ﴿: قال ابن عباس يف قوله تعاىل ُهْم ُجْزءٌ لِّ ََلَا َسبـْ اَبٍب ِمنـْ

، واجلحيم، وسقر، واحلطمة، ولًظى، والسعري، : جهنم [44]احلجر:  ﴾*َمْقُسومٌ 
إنم هـذه األمساء إَّّنا هي : وهي أسفلهم . وقال بعُضهم، واَلاوية
 النار .([ 525])ِلَدرَكاتِ 

َر اليت ألّن اال ، والصحيُح أنم هـذه األمساء للنار ال ألبواهبا وال لدركاهتا
السابقة ،إَّّنا يذكرون  لآلَيتومجيُع املفسرين عند تفسريهم ، ذكرت ضعيفةٌ 

يدلُّ على أّن املراَد هو  اآلَيتوسياُق ، أنم هـذه األمساء أمساٌء للناِر ال غري
َبْل  ﴿: ُخْذ مثاًل على ذلك قوَله تعاىل، الناُر نفُسها ال أبواهبا وال دركاهتا

بُوا اِبلسماَعةِ  . فبعيٌد [ 11]الفرقان:  ﴾َوَأْعَتْداَن ِلَمْن َكذمَب اِبلسماَعِة َسِعريًا * َكذم
َكالم ﴿وكذا قوله تعاىل: ، وأعتدان ملن كّذب ابلساعِة ابابً : أن يكون املعىن

َبَذنم يف احْلَُطَمِة * ، ليس معناه لينبَذّن يف ابِب امسه احلَُطمة [4]اهلمزة:  ﴾لَيُـنـْ
نصٌّ  [6ـ  5]اهلمزة:  ﴾ا أَْدرَاَك َما احْلَُطَمُة *اَنُر اَّللِم اْلُموَقَدُة *َومَ ﴿: وقوله تعاىل

َفأُمُُّه َهاِويٌَة *َوَما أَْدرَاَك َما ِهَيه *اَنٌر ﴿وكذا قوله تعاىل: ، يف أّن هـذا اسٌم للنارِ 
َوُجوِهِهْم  يـَْوَم ُيْسَحُبوَن يف النماِر َعَلى﴿: . وقوله [11ـ  9]القارعة:  ﴾َحاِمَيٌة *

 . [48]القمر:  ﴾ُذوُقوا َمسم َسَقَر *
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، وتتلظمى، وتستعمرُ ، فالناُر كلُّها تلتهبُ ، ومعاين األمساء تقوِّي هـذا الرأي أيضاً 
وهي هاويٌة ، وال جزٌء من أجزائها، ال ابهُبا فقط، وهي كلُّها سوداءُ ، وتسّقر

، ليس فيها إال سبع دركاٍت فقط وال أظنُّ أنم النارَ ، ليس البابُ ، بعيدُة القعرِ 
 ﴾َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ممما َعِمُلوا َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل عمما يـَْعَمُلوَن *﴿قال تعاىل: 
فمنهم من يوَضُع ، وأهل النار ليسوا على سبعة مستوَيت فقط [132]األنعام: 

مث يتدرُّج ، ابً وهو أهوُن أهِل النار عذا، حتت رجله مجرٌة من النار فيغلي دماُغه
حّت يصَل إىل عذاِب املنافقني ،الذين هم يف الدمْرِك األسفِل من ، العذابُ 

 . ([526])النار
 اثنيًا: خزنة النار :

 ـ عدد خزنة النار: 1
 ﴾َوَما أَْدرَاَك َما َسَقُر *اَل تـُْبِقي َواَل َتَذُر *َلوماَحٌة لِْلَبَشِر *﴿قال تعاىل: 

ولكّن القرطيب قال: والصحيح ـ ، ُدهم تسعَة عشَر ملكاً فعد [30ـ  27 ]املدثر:
مجلُتهم فالعبارُة  وأّما، إن شاء هللا ـ أّن هـؤالء التسعة عشر هم الرؤساُء والنقباءُ 

َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النماِر ِإالم َمالَِئَكًة َوَما ﴿: كما قال تعاىل،  تعَجُز عنها
َنًة لِلمِذيَن َكَفُروا لَِيْستَـْيِقَن المِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َويـَْزَداَد المِذيَن َجَعْلَنا ِعدمهَتُْم ِإالم ِفتْـ 

آَمُنوا ِإميَااًن َواَل يـَْرَ َب المِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيَـُقوَل المِذيَن يف قـُُلوهِبِْم 
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هِبََذا َمَثاًل َكَذِلَك ُيِضلُّ اَّللمُ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمَرٌ  َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد اَّللمُ 
وقد  [31]املدثر:  ﴾َمْن َيَشاُء َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالم ُهَو َوَما ِهَي ِإالم ِذْكَرى

: )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : ثبت يف ) الصحيح ( عن عبد هللا بن مسعود قال
مع كلِّ زماٍم سبعوَن ألَف ملٍك ، ألَف زمامٍ  يؤتى ِبهّنم يومئٍذ َلا سبعونَ »

 . ([527])«جيرُّوَّنا 
 :ـ أمساُء خزنِة النار 2

، وجاء ذكره يف الكتاب والسنة، رضي هللا عنهأّما كبرُي خزنة النار فهو مالك 
َنا َربَُّك َقاَل ِإنمُكْم َماِكُثوَن *﴿قال تعاىل:   ﴾َواَنَدْوا ََيَماِلُك لِيَـْقِض َعَليـْ

عن  ([528])أخرج البخاريُّ ، ﴾َواَنَدْوا ََيَماِلكُ ﴿وهو خازن [ 77لزخرف: ]ا
يقرأ  )ملسو هيلع هللا ىلص(قال: مسعُت رسوَل هللِا ، صفوان بن يعلى عن أبيه رضي هللا عنه

َنا ﴿أي يقِبُض أرواَحنا فريحَينا مّمن حنُن » على املنرب:  َواَنَدْوا ََيَماِلُك لِيَـْقِض َعَليـْ
ُهْم ﴿تعاىل: وقال  فإَّّنم كما قال، ﴾َربُّكَ  يـُْقَضى َعَلْيِهْم فَـَيُموُتوا َواَل خُيَفمُف َعنـْ

َويـََتَجنـمبُـَها اأَلْشَقى *المِذي َيْصَلى النماَر اْلُكرْبَى *مُثم اَل ﴿وجل:  ﴾ِمْن َعَذاهِبَا
فلّما سألوا أن ميوتوا أجاهبم مالك: [ 13ـ  11]األعلى:  ﴾مَيُوُت ِفيَها َواَل حَيَْيا *

، إّنكُم ماكثون: ﴾َقاَل ِإنمُكْم َماِكُثوَن *﴿ابن عباس: مكث ألَف سنٍة مث  قال
 وال حميَد لكم عنها .، أي ال خروَج لكم منها
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وقد وصف هللا عز وجل خزنَة الناِر أبَّّنم وهم الذين يتولمْون تعذيَب الكفار 
يَُه *َسَندُْع دِ فَـْلَيدُْع انَ ﴿: كما قال سبحانه،  ﴾الزماَبنَِيَة *﴿والعصاة يف 

 . [18ـ  17]العلق:  ﴾*الزماَبنَِيةَ 
هل يعّفُر حمممٌد وجهه بني : قال أبو جهل: قال، وعن أيب هريرة رضي هللا عنه

والالِت والُعزمى لئن رأيُته يفعُل ذلك ألطأنم : فقال، نعم: قال فقيل، أظهركم
وهو  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسوَل هللِا فأتى : قال، أو ألعّفَرنم وجَهُه يف الرتابِ  ،رقبِتهِ  على

، فما َفِجئُهم منه إالّ وهو ينُكُص على عقبيه: قال، يصلِّي زعَم ليطَأ على رقبِتهِ 
قال: فقيل له: مالَك؟ فقال: إنم بيين وبينه خلندقاً من انٍر وهواًل ، ويّتقي بيديه

لو دان مينِّ الختطفتُه املالئكُة ُعْضواً : » )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال رسوُل هللِا ، وأجنحةً 
َكالم ِإنم اإِلْنَساَن لََيْطَغى *َأْن َرآُه اْستَـْغىَن ﴿عز وجل:  قال: فأنزل هللا« ْضواً عُ 

*ِإنم ِإىَل َربَِّك الرُّْجَعى *أََرأَْيَت المِذي يـَنـَْهى *َعْبًدا ِإَذا َصلمى *أََرأَْيَت ِإْن َكاَن 
ذمَب َوتـََوىلم *أملَْ يـَْعَلْم أبَِنم اَّللمَ يـََرى َعَلى اَْلَُدى *َأْو أََمَر اِبلتـمْقَوى *َأَرأَْيَت ِإْن كَ 

َتِه لََنْسَفًعا اِبلنماِصَيِة *اَنِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئٍة *فَـْلَيدُْع اَنِديَُه *َسَندُْع  *َكالم لَِئْن ملَْ يـَنـْ
 . ([529])[19ـ  6]العلق:  ﴾الزماَبنَِيَة *َكالم اَل ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقرَتِْب *

 ـ صفاهتم: 3
وقد ، وحديثُنا هنا عن صفاهتم الزائدُة عن الصفات العامة املشرتكة للمالئكة

وها ن الصفتان شاملتان جلميع ، ذكر هللا تعاىل من صفاهتم صفتني
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دمةُ ، الصفات ََيأَيُـَّها المِذيَن ﴿قال تعاىل: ، ([530])فهي فيهم، ومها: الِغْلظُة والشِّ
َها َمالَِئَكٌة ِغاَلٌظ آَمُنوا ُقوا أَنـْفُ  َسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنرًا َوُقوُدَها النماُس َواحلَِْجاَرُة َعَليـْ

 .[ 6]التحرمي:  ﴾ِشَداٌد اَل يـَْعُصوَن اَّللمَ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن *
وقد ذكر هللا تعاىل جّل جالله بعَض املواقف اليت تبنّي شيئًا من غلظتهم 

 مع أصحاب النار يف ثالثة مواطن :
َوِسيَق ﴿قال تعاىل: ، املوطن األول: عند فتح أبواب جهنم إلدخاَلم فيها

المِذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنمَم ُزَمًرا َحّتم ِإَذا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبـَْواهُبَا َوَقاَل ََلُْم َخَزنـَتُـَها أمََلْ 
ُلو  َن َعَلْيُكْم آََيِت َربُِّكْم َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا أَيِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتـْ

بـََلى َوَلِكْن َحقمْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِيَن *ِقيَل اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنمَم 
ِيَن *  . [72ـ  71]الزمر:  ﴾َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِّ

ُكلمَما أُْلِقَي ِفيَها فَـْوٌج َسَأََلُْم ﴿قال تعاىل: ، املوطن الثاين: عند دخوَلم النار
 ُ بـَْنا َوقـُْلَنا َما نـَزمَل اَّللم َخَزنـَتُـَها أملَْ أَيِْتُكْم َنِذيٌر * َقاُلوا بـََلى َقْد َجاَءاَن َنِذيٌر َفَكذم

رٍي *َوَقاُلوا َلْو ُكنما َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنما يف ِمْن َشْيٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإالم يف َضاَلٍل َكبِ 
 ﴾َأْصَحاِب السمِعرِي *َفاْعرَتَُفوا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحًقا أِلْصَحاِب السمِعرِي *

 . [11-8 ]امللك:
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املوطن الثالث: عند سؤال أهل النار خزنة جهنم أن يشفعوا َلم عند هللا يف 
َوَقاَل المِذيَن يف النماِر خِلََزنَِة َجَهنمَم اْدُعوا َربمُكْم ﴿اىل: قال تع، ختفيف العذاب

خُيَفِّْف َعنما يـَْوًما ِمَن اْلَعَذاِب *َقاُلوا َأَوملَْ َتُك أَتْتِيُكْم ُرُسُلُكْم اِبْلبَـيَِّناِت َقاُلوا بـََلى 
 . [50ـ  49]غافر:  ﴾* َقاُلوا َفاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإالم يف َضاَللٍ 

 اثلثًا: صفة النار:
 ـ أبواب النار: 1

ُهْم ﴿قال تعاىل:  َعُة أَبـَْواٍب ِلُكلِّ اَبٍب ِمنـْ َوِإنم َجَهنمَم َلَمْوِعُدُهْم َأمْجَِعنَي *ََلَا َسبـْ
 .[ 44ـ  43]احلجر:  ﴾ُجْزٌء َمْقُسوٌم *

: قال تعاىل، ا خالدينمث يدخلوَّن، وعندما يرُد الكّفار الناَر تفّتح األبوابُ 
َوِسيَق المِذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنمَم ُزَمًرا َحّتم ِإَذا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبـَْواهُبَا َوَقاَل ََلُْم ﴿

ُلوَن َعَلْيُكْم آََيِت َربُِّكْم َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء  َخَزنـَتُـَها أملَْ أَيِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتـْ
وبعد ، [71]الزمر:  ﴾َذا َقاُلوا بـََلى َوَلِكْن َحقمْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلىيـَْوِمُكْم هَ 

ِقيَل اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنمَم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثْـَوى ﴿هـذا اإلقرار يقال َلم 
ِيَن *  . [72]الزمر:  ﴾اْلُمَتَكربِّ

،  م يف اخلروج منها بعد ذلكفال مطَمَع َل، وهـذه األبواب تغلُق على اجملرمني
َوالمِذيَن َكَفُروا ِِبََيتَِنا ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة *َعَلْيِهْم اَنٌر ﴿كما قال تعاىل: 
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فأبواُب ، ([532])مغلقة األبواب: ومؤصدة ([531])[20ـ  19]البلد:  ﴾ُمْؤَصَدٌة *
، ال ميِكُن ختطّيها ،وأسواُرها ذاُت عمٍد ممدودٍة طويلةٍ ، النار مؤصدٌة مغَلقةٌ 

َدٍة *﴿ َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة *يف َعَمٍد ممَُدم  .([533])[9ـ  8]اهلمزة:  ﴾ِإَّنم
 ـ دركات النار: 2

 [145]النساء:  ﴾ِإنم اْلُمَناِفِقنَي يف الدمْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النمارِ ﴿قال تعاىل: 
لـكن ، )الدرك( كالدرج: اغبوقال الر ، ([534])هو أقصى قَـْعُر الشيء: والدمْرك

درجاُت : وَلـذا قيل، والدرك اعتبارًا ابحلدور، الدرج يقال اعتبارًا ابلصعود
كقوله تعاىل: ،  وقد يطَلُق على منازِل النار درجاتٍ ، ([535])اجلنِة ودركاُت النار

ُ َبِصرٌي ِبَا يـَْعَمُلوَن *﴿  . [163: آل عمران] ﴾ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اَّللِم َواَّللم
َكَمْن اَبَء ﴿ ويف سورة األنعام ذكر هللا أهل اجلنة والنار مث قال: وقال سبحانه:

ِبَسَخٍط ِمَن اَّللِم َوَمْأَواُه َجَهنمُم َوبِْئَس اْلَمِصرُي * ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اَّللِم َواَّللمُ َبِصرٌي 
 .[ 163ـ  162: آل عمران] ﴾ِبَا يـَْعَمُلوَن *
وقد بّينا أنم هللا عز ، ركاُت أهل النار حبسب أعماَلم وسيئاهتموتتفاوُت د

وكوَّنم يف الدرك األسفل ، وجل ذكر أنم املنافقني يف الدرك األسفل من النار
يستلزُِم أَّّنم يف أشدِّ العذاب، وليست هـذه الدركُة خمتصًة ابملنافقني فقط بل 

من الناس أَّّنم يف أشدِّ  معهم غريهم، فقد ذكر هللا تعاىل لنا ثالثة أصنافٍ 
 . ([536])العذاب
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َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا ﴿: قال تعاىل، الصنف األول: فرعون وقومه النماُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
 . [46]غافر:  ﴾َويـَْوَم تـَُقوُم السماَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدم اْلَعَذاِب *

قال تعاىل: ، وكفروا ببعضه، عض الكتابالصنف الثاين: اليهوُد الذين امنوا بب
مُثم أَنـُْتْم َهُؤاَلِء تـَْقتُـُلوَن أَنـُْفَسُكْم َوخُتْرُِجوَن َفرِيًقا ِمْنُكْم ِمْن ِدََيرِِهْم َتظَاَهُروَن ﴿

ْخَراُجُهْم َعَلْيِهْم اِبإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإْن أَيُْتوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو حُمَرمٌم َعَلْيُكْم إِ 
أَفَـتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالم 
نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإىَل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اَّللمُ ِبَغاِفٍل َعمما  ِخْزٌي يف احْلََياِة الدُّ

 . [85]البقرة:  ﴾* تـَْعَمُلونَ 
ِإْذ َقاَل ﴿قال تعاىل: ، الصنف الثالث: الذين كفروا من أصحاب املائدة

َنا َماِئَدًة ِمَن السمَماِء  احْلََوارِيُّوَن ََيِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن يـُنَـّزَِل َعَليـْ
ُتْم ُمْؤِمِننَي *قَ  َها َوَتْطَمِئنم قـُُلوبـَُنا َونـَْعَلَم َقاَل اتـمُقوا اَّللمَ ِإْن ُكنـْ اُلوا نُرِيُد َأْن ََنُْكَل ِمنـْ

َها ِمَن الشماِهِديَن *َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ اللمُهمم َربـمَنا  َأْن َقْد َصَدقْـتَـَنا َوَنُكوَن َعَليـْ
وملِ  ََ َنا َماِئَدًة ِمَن السمَماِء َتُكوُن لََنا ِعيًدا أِل َنا َوآِخراَِن َوآيًَة ِمْنَك َواْرزُقْـَنا أَْنزِْل َعَليـْ

َوأَْنَت َخرْيُ الرمازِِقنَي *َقاَل اَّللمُ ِإيّنِ ُمنَـّزَُِلَا َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر بـَْعُد ِمْنُكْم َفِإيّنِ 
 . [115ـ  112]املائدة:  ﴾أَُعذِّبُُه َعَذااًب اَل أَُعذِّبُُه َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي *
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فعن ، أهوُن أهل النار عذااًب فهو رجٌل ينتِعُل بنعلني يغلي منهما دماغه وأّما
إنم أدَن أهِل الناِر عذاابً ينتعُل » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(أيب سعيد اخلدري أنم رسول هللا 

 . ([537])«يغلي دماغُه من حرارِة نعليه ، بنعلنِي من انرٍ 
 ـ َوقوُد النار: 3

َفِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا َفاتـمُقوا النماَر ﴿: القال تع، البشر واحلجر، َوقوُد النار
. وقال تعاىل: [ 24]البقرة:  ﴾الميِت َوُقوُدَها النماُس َواحلَِْجاَرُة أُِعدمْت لِْلَكاِفرِيَن *

ُهْم أَْمَواَُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم ِمَن اَّللمِ ﴿ ًئا َوأُولَِئَك ُهْم ِإنم المِذيَن َكَفُروا َلْن تـُْغيِنَ َعنـْ  َشيـْ
ِإنمُكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللِم ﴿وقال تعاىل: [ 10: آل عمران] ﴾َوُقوُد النماِر *

ََيأَيُـَّها المِذيَن ﴿وقال تعاىل:  [98]األنبياء:  ﴾َحَصُب َجَهنمَم أَنـُْتْم ََلَا َوارُِدوَن *
َها َمالَِئَكٌة ِغاَلٌظ آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليكُ  ْم اَنرًا َوُقوُدَها النماُس َواحلَِْجاَرُة َعَليـْ

 .[ 6]التحرمي:  ﴾ِشَداٌد اَل يـَْعُصوَن اَّللمَ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن *
 ـ شّدُة حّرِها وعِظُم دخاهنا وشرارها:  4

َماِل َما َأْصَحا﴿قال تعاىل:  يٍم *َوِظلٍّ َوَأْصَحاُب الشِّ َماِل *يف مَسُوٍم َومحَِ ُب الشِّ
 اآليةوقد تضّمنْت هـذه  [44ـ  41]الواقعة:  ﴾ِمْن حَيُْموٍم *اَل اَبرٍِد َواَل َكِرمٍي *

، واَلواء، املاء: وهو ثالثة، ذكر ما يتربّد به الناُس يف الدنيا يف الكرب واحلر
فهواء جهنم ، نار شيئاً أنم هـذه ال تغين عن أهل ال اآليةوذكرت ، والظل
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، الذي قد اشتّد حرمه، وماؤها احلميمُ ، وهو الريُح احلارُّة الشديدُة احلر، السمموم
 اآلية. والظلُّ الذي أشارت إليه  ([538])وهو ِقطُع دخاَّنا، وظّلها اليحموم

عادًة والظلُّ ُيْشِعُر ، هو ظلُّ دخاِن النارِ  [43]الواقعة:  ﴾َوِظلٍّ ِمْن حَيُْموٍم *﴿
أّما هـذا الظلُّ فإنّه ليس ، كما أنم النفَس حتبُّه وتسرتيُح إليه،  ابلنداوِة والربودةِ 

 إنّه ظلٌّ من حيموم .، ابرَد املدخِل وال بكرمي املنظر
، يف هـذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار القرآنوقد حّدثنا 

َعٍب *اَل ظَِليٍل َواَل يـُْغيِن ِمَن اللمَهِب اْنطَِلُقوا ِإىَل ِظلٍّ ِذي َثاَلِث شُ ﴿: فقال
َا تـَْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر *َكأَنمُه مِجَاَلٌة ُصْفٌر *  اآليةف [33ـ  30]املرسالت:  ﴾*ِإَّنم

تقّرُر أنم الدخاَن الذي يتصاعُد من هـذه النار لفخامته ينقِسُم إىل ثالثِة 
وال تقي من اللهب املشتعل . أما ، ليلةٍ وهو يلقي ظالاًل ولكّنها غرُي ظ: أقسامٍ 

كما يشبه هـذا ،  شراُر هـذه النار املتطاير منها فإنّه يشبه احلصوَن الضخمةَ 
 أي اإلبَل السود .، الشراُر اجلماَل الصفر

َوَما أَْدرَاَك َما ﴿: ومدى أتثريها يف املعذبني، وقال احلقُّ مبينًا قّوة هـذه النار
َها ِتْسَعَة َعَشَر *َسَقُر *اَل تـُْبِقي وَ   [30-27 ]املدثر: ﴾اَل َتَذُر *َلوماَحٌة لِْلَبَشِر *َعَليـْ
ُر كلم شيءٍ ، شيءٍ  إَّّنا أتكل كلم  وتصُل ، حترُق اجللودَ ، ال تبقي وال تذر، وتدمِّ

 وتطّلع على األفئدة .، وتصهُر ما يف البطون، إىل العظامِ 
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« من سبعنَي جزءًا من انر جهنم أّن انران جزٌء » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد أخربان الرسول 
َلْت عليها بتسعنَي جزءاً » : قال، َي رسول هللا إْن كانت لكافيةٌ : قيل ،  ُفضِّ

 .([ 539])«كلهنم مثُل َحّرِها 
َوِإَذا اجلَِْحيُم ﴿: قال تعاىل، وعندما تسقِبُل الناُر أهَلها يوم القيامة تسّعر

 .([ 540])وأمحيت، أُوقدت: ومعىن ُسعِّرت [12]التكوير:  ﴾ُسعَِّرْت *
 ـ النار تتكّلم وتبصر وتغضب: 5

الذي يقرُأ النصوَص من الكتاب والسنة اليت تصُف انر جهنم جيُدها خملوقاً 
 يتكّلم ويبصر ويغضُب :

يـَْوَم نـَُقوُل جِلََهنمَم َهِل اْمَتألِت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن ﴿أّما كالمها فيقول هللا تعاىل: 
 . [30]ق:  ﴾َمزِيٍد *

بُوا اِبلسماَعِة َوَأْعَتْداَن ِلَمْن َكذمَب ﴿فيقول تعاىل: ، وأما رؤيُتها للناسِ  َبْل َكذم
 ﴾سعريا * اذا رأهتم من مكان بعيد مسعوا َلا تغيظا وزفريا اِبلسماَعةِ 
ُعوا ََلَا﴿: وقوله، على أَّنا تبِصرُ يدل  ﴾َرَأهْتُمْ ﴿فقوله:  [12- 11 ]الفرقان:   ﴾مسَِ
 .تتكلم ى أَّنايدلُّ عل

ُعوا ََلَا َشِهيًقا َوِهَي تـَُفوُر ﴿: وأما غضبها فيقول سبحانه ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها مسَِ
 ﴾*َتَكاُد ََتَيـمُز ِمَن اْلَغيِظ ُكلمَما أُْلِقَي ِفيَها فَـْوٌج َسَأََلُْم َخَزنـَتُـَها أملَْ أَيِْتُكْم َنِذيٌر *

عُ ِإَذا رَأَ ﴿وقال تعاىل:  [8ـ  7]امللك:  وا ََلَا تـََغيُّظًا هْتُْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَِ
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بل تكاُد ، فهي تشهُق وتزفـُُر من غيظها على الكافرين [12]الفرقان:  ﴾*َوَزِفريًا
 ـ من شّدِة عضبها عليهم . ([541])تتميّـُز ـ أي تتقطع

 ـ وداين النار: 6
 وهي التالية :، مّسى هللا تعاىل بعَض أمساِء هـذه األودية

وقال  [18]األنبياء:  ﴾َوَلُكُم اْلَوْيُل ممما َتِصُفوَن *﴿ـ وداي الويل: قال تعاىل:  أ
َدُه *حيَْ ﴿تعاىل:  َسُب َأنم َماَلُه َوْيٌل ِلُكلِّ مهََُزٍة ُلَمَزٍة *المِذي مَجََع َمااًل َوَعدم
ويٌل »: أنه قال )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن أيب سعيد عن رسول هللا  [3ـ  1]اهلمزة:  ﴾*َأْخَلَدهُ 

والصمُعْوُد جبٌل ، أربعنَي خريفًا قبل أن يبلَغ قعَرهُ  واٍد يف جهنمم يهوي فيه الكاِفرُ 
 .([542]) «كذلك منه أبداً من انٍر ُيْصَعُد فيه سبعنَي خريفاً ،مث يهوي فيه  

َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصماَلَة ﴿ب ـ وادي الغي: قال تعاىل: 
قال ابن مسعود رضي هللا  [59]مرمي:  ﴾ا الشمَهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا *َواتـمبَـُعو 

 .هو واٍد يف جهنم يـُْقَذُف فيه الذين اتبعوا الشهوات: عنه يف تفسريه قوله
مننُت ، ) الغي ( واٍد يف جهنم بعيُد القعرِ : وقال الرباء بن عازب رضي هللا عنه

 . ([544])فله حكم الرفع، ن قبل الرأيوهـذا ال يقاُل م، ([543])الريح
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ْوبق: قال تعاىل: 
َ
َويـَْوَم يـَُقوُل اَنُدوا ُشرََكاِئَي المِذيَن َزَعْمُتْم ﴿ج ـ وادي امل

نَـُهْم َمْوِبًقا * قال أنس بن  [52]الكهف:  ﴾َفَدَعْوُهْم فَـَلْم َيْسَتِجيُبوا ََلُْم َوَجَعْلَنا بـَيـْ
 .ٍح وَدمٍ مالك يف قوله تعاىل: واٍد من قَـيْ 

 ـ جبال النار: 7
قال ابن عباس يف تفسري هـذه  [17]املدثر:  ﴾َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا *﴿قال تعاىل: 

 . ([548])جبٌل يف جهنم: اآلية
 ـ سرادق النار: 8

اثُوا ِإانم َأْعَتْداَن لِلظماِلِمنَي اَنرًا َأَحاَط هِبِْم ُسَراِدقـَُها َوِإْن َيْسَتِغيُثوا يـُغَ ﴿قال تعاىل: 
 [29]الكهف:  ﴾*لشمَراُب َوَساَءْت ُمْرتـََفًقاِبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس ا

. وقال  ([549])كلُّ ما أحاَط بشيٍء من حائٍط أو مضرٍب أو خباءٍ :  السراِدقُ 
كلُّ جداٍر مثل مسرية ،  لسرادِق الناِر أربُع ُجُدٍر ُكُثفٍ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(رسوُل هللِا 
وهـذا السوُر له أعمدٌة ممدودٌة طويلٌة كما قال تعاىل: ، ([550])«نة أربعنَي س

َا َعَلْيِهْم ُمؤْ ﴿ َدةٍ ِإَّنم  . [9ـ  8]اهلمزة:  ﴾*َصَدٌة *يف َعَمٍد ممَُدم
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 وعظم عمقها:، وبُعد قعرها، ـ سعُة النارِ  9
 وتدلُّ على ذلك أموٌر كثرية منها:

:  أي يُهَوى هبا لبُـْعِد قعرِها ،عن أيب هريرَة قال أ ـ أّن ِمْن أمساِء الناِر اَلاويُة:
تدروَن ما » : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال النيبُّ ، إذ مسَع وجبةً  )ملسو هيلع هللا ىلص(ُكّنا مع رسوِل هللِا 

هـذا َحَجٌر ُرِمَي به يف النماِر منُذ » : هللا ورسولُه أعلم . قال: قلنا: قال« هـذا؟
 .([551])«ىل قعرهاناِر االَن حّّت انتهى إفهو يهوي يف ال، سبعنَي خريفاً 

ِضْرُس الكافِر » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ب ـ أّن الكافَر يكرُبُ حجُمه يف الناِر: قال رسول هللا 
 . ([552])«وِغَلُظ جلِدِه مسريُة ثالٍث ، أو انُب الكافِر مثُل أُحدٍ 

ومع العدد اَلائِل من الناس وهبـذا ، والذين يدخلوَن الناَر أعداٌد ال حُتصى
يـَْوَم نـَُقوُل ﴿: قال تعاىل، بل تطلُب املزيد، ا ال َتتلىءاحلج الكبري للكفار فإَّنّ 

 . [ 30: ] ق ﴾جِلََهنمَم َهِل اْمَتألِت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد *
ر ج ـ ويدلُّ على عظمها أيضًا كثرُة الذين جيروَّنا من املالئكة: فقد فسّ 

ْوَمِئٍذ يـََتذَكمُر اإِلْنَساُن َوَأَنم َلُه َوِجّيَء يـَْوَمِئٍذ ِِبََهنمَم يَـ ﴿: قوله تعاىل )ملسو هيلع هللا ىلص(النيبُّ 
يؤَتى »: قال رسول هللا، أبّن الذين جييئون هبا مالئكةٌ [ 23]الفجر:  ﴾الذِّْكَرى *

 «اٍم سبعوَن ألَف َمَلٍك جيّروَّناِبهنم يومئٍذ َلا سبعون ألف زماٍم مع كلِّ زم
([553]) . 
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 ـ وصف عذاب النار: 10
كثرية أنم هللا سبحانه   آَيتالكرمي جيُد يف  القرآنيف إّن الذي يتأمل ويتدبّر 

مما يدلُّ على ، أبوصاٍف كثريٍة متنّوعةٍ ، ةاآلخر وتعاىل قد وصَف عذاَب احلياِة 
 فمن هـذه األوصاف :، عظمة عذاهبا وشدته

نـَْيا َوَلَعَذاُب ﴿أ ـ أنّه أشقُّ وأشدُّ: قال تعاىل:   ةآلخر اََلُْم َعَذاٌب يف احْلََياِة الدُّ
وََكَذِلَك َعْزِي ﴿. وقال تعاىل: [ 34]الرعد:  ﴾َأَشقُّ َوَما ََلُْم ِمَن اَّللِم ِمْن َواٍق *

 . [127]طـه:  ﴾َأَشدُّ َوأَبـَْقى * ةاآلخر َمْن َأْسَرَف َوملَْ يـُْؤِمْن ِِبََيِت َربِِّه َوَلَعَذاُب 
ِرْف َعنما َعَذاَب َجَهنمَم ِإنم َوالمِذيَن يـَُقوُلوَن َربـمَنا اصْ ﴿ب ـ غرام: قال تعاىل: 

َي الغرمُي ، الالزُم الدائمُ : والغرامُ  [65]الفرقان:  ﴾َعَذاهَبَا َكاَن َغَراًما * ومنه مسِّ
هـذا معناه يف  ، مالزٌم له وموَلُع به: أي، فالٌن مغرٌم بكذا: ويقال، ملالزمته

 منه قول األعشى :و ، كما ذكره ابن األعرايب وابن عرفة وغريمها،  كالم العرب
 إْن يعاقِـــــْب يكــــــْن غرامـــــاً وإْن يـُْعـــــــ

 
ـــــــــاِل   ّـــــــــُه ال يـَُب ـــــــــزِياًل فإن ـــــــــِط َج  ([554])ـ

بِْئَسَما اْشرَتَْوا ِبِه أَنـُْفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا ِبَا أَنـَْزَل ﴿ج ـ العذاب املهني: قال تعاىل:  
ْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فَـَباُءوا ِبَغَضٍب َعَلى اَّللمُ بـَْغًيا َأْن يـُنَـّزَِل اَّللمُ ِمْن َفْضِلِه َعَلى مَ 

َولِْلَكاِفرِيَن ﴿وقوله تعاىل:  [90]البقرة:  ﴾َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهنٌي *
قوبلوا ، منشأ ذلك التكرب، ملّا كان كفُرهم سبَـَبه البغي  ﴾َعَذاٌب ُمِهنٌي *
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َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوين ﴿قال تعاىل: كما ،  ةاآلخر ابإلهانة والصمغاِر يف الدنيا و 
 ﴾الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنم 

 . ([555]). أي صاغريَن حقرييَن ذليلنَي راغمنيَ  [60]غافر: 
قال ، أنّه عذاب أخزى ةاآلخر د ـ العذاب األخزى: ومن أوصاِف عذاب 

ٍم حنََِساٍت لُِنِذيَقُهْم َعَذاَب اخلِْْزِي يف َفَأْرَسْلَنا َعَليْ ﴿: تعاىل ِهْم رحًِيا َصْرَصًرا يف َأَيم
نـَْيا َوَلَعَذاُب  وقال [ 16]فصلت:  ﴾َأْخَزى َوُهْم اَل يـُْنَصُروَن * ةاآلخر احْلََياِة الدُّ

 . [192: آل عمران] ﴾َربـمَنا ِإنمَك َمْن ُتْدِخِل النماَر فَـَقْد َأْخَزيـَْتهُ ﴿تعاىل: 
ُْم ﴿هـ  العذاب العظيم: قال تعاىل:  َواَل حَيْزُْنَك المِذيَن ُيَسارُِعوَن يف اْلُكْفِر ِإَّنم

ًئا يُرِيُد اَّللمُ َأالم جَيَْعَل ََلُْم َحظًّا يف  َوََلُْم َعَذاٌب  ةاآلخر َلْن َيُضرُّوا اَّللمَ َشيـْ
 . [176: آل عمران] ﴾*َعِظيمٌ 

الشديد ، أنه العذاب السيء ةاآلخر صاف عذاب و ـ العذاب السيء: ومن أو 
أََفَمْن يـَتمِقي ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِقيَل ﴿: قال تعاىل، النكاية

ُتْم َتْكِسُبوَن * َوَلْو َأنم لِلمِذيَن ﴿وقال تعاىل:  [24]الزمر:  ﴾لِلظماِلِمنَي ُذوُقوا َما ُكنـْ
يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه الَفْـَتَدْوا ِبِه ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقَياَمِة ظََلُموا َما يف األَ  ْرِ  مجَِ

 . [47]الزمر:  ﴾َوَبَدا ََلُْم ِمَن اَّللِم َما ملَْ َيُكونُوا حَيَْتِسُبوَن *
ُب ِمْن َكذمَب المِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َفَأَ ُهُم اْلَعَذا﴿ز ـ العذاب األكرب: قال تعاىل: 

نـَْيا َوَلَعَذاُب  ُ اخلِْْزَي يف احْلََياِة الدُّ َأْكرَبُ َلْو   ةاآلخر َحْيُث اَل َيْشُعُروَن *َفَأَذاقَـُهُم اَّللم
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َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب ﴿وقال تعاىل: [ 26ـ  25]الزمر:  ﴾َكانُوا يـَْعَلُموَن *
َا أَْنَت ﴿وقال تعاىل: [ 33لم: ]الق ﴾َأْكرَبُ َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن * ةاآلخر  َفذَكِّْر ِإَّنم

اَّللمُ اْلَعَذاَب  ُمذَكٌِّر *َلْسَت َعَلْيِهْم ِبَُصْيِطٍر *ِإالم َمْن تـََوىلم وََكَفَر *فَـيُـَعذِّبُهُ 
 .([556]) [24ـ  21]الغاشية:  ﴾*اأَلْكرَبَ 
 كيفية دخول أهل النار إىل جهنم: ـ  11

وبنّي ذلك يف كثري من ، ول أهل النار إىل جهنمفّصل هللا تعاىل كيفيَة دخ
قال تعاىل: ، فقد أمر هللا تعاىل املالئكَة أن تقّيَد وتغلم الكافر، اآلَيت

وهـذا القيُد ، ([557])الُغلُّ: هو ما يـَُقيمُد به [30]احلاقة:  ﴾ُخُذوُه فَـُغلُّوُه *﴿
قَـْوَُلُْم أَِإَذا ُكنما تـَُرااًب أَِإانم َوِإْن تـَْعَجْب فَـَعَجٌب ﴿: يكون يف عنقه كما قال تعاىل

َلِفي َخْلٍق َجِديٍد أُوَلِئَك المِذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّْم َوأُولَِئَك اأَلْغاَلُل يف َأْعَناِقِهْم َوأُولَِئَك 
َوَجَعْلَنا اأَلْغاَلَل ﴿وقال تعاىل:  [5]الرعد:  ﴾*النماِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َأْصَحاُب 

. وهـذه  [33]سبأ:  ﴾َأْعَناِق المِذيَن َكَفُروا َهْل جُيَْزْوَن ِإالم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن *يف 
بُوا ﴿كما قال تعاىل: ،  األغالُل عبارٌة عن سالسل من احلديد المِذيَن َكذم

يف َأْعَناِقِهْم اِبْلِكَتاِب َوِبَا أَْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف يـَْعَلُموَن *ِإِذ اأَلْغاَلُل 
مث  [72ـ  70]غافر:  ﴾َوالسماَلِسُل ُيْسَحُبوَن *يف احْلَِميِم مُثم يف النماِر ُيْسَجُروَن *

يـُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم فَـيُـْؤَخُذ ﴿ُتمُع املالئكة نواصيهم مع أقدامهم: 
: قال ضي هللا عنهعن ابن عباس ر  [41]الرمحـن:  ﴾اِبلنـمَواِصي َواأَلْقَداِم *



265 
 

. مث  ([558]) «مث يـُْقَصُف كما يـُْقَصُف احلطبُ ، جُيَْمُع بنَي رأِسِه ورجليه»
يـَْوَم يَُدعُّوَن ِإىَل اَنِر ﴿ويدفعون إليها دفعًا ، يساقون إىل النار سوقًا شديداً 

ُتْم هِبَا ُتَكذِّبُونَ َجَهنمَم َدعًّا *َهِذِه النماُر الم  : والدعُّ  [14ـ  13]الطور:  ﴾*يِت ُكنـْ
 الدفع الشديد .

، مث إذا اقرتبوا منها فُِتَحت أبواهُبا يف وجوههم بغتًة حّّت يصيَبهم عذاُب الفزع
َوِسيَق المِذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنمَم ُزَمًرا َحّتم ِإَذا َجاُءوَها فُِتَحْت ﴿: قال تعاىل

ُلوَن َعَلْيُكْم آََيِت َربُِّكْم أَبـَْواهُبَا َوَقاَل ََلُْم َخَزنـَتُـَها أملَْ أيَْ  ِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتـْ
َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا بـََلى َوَلِكْن َحقمْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى 

، وهم مكّتفون، مث يـُْلُقون فيها إلقاء من مكان ضيق [71]الزمر:  ﴾اْلَكاِفرِيَن *
َها َمَكااًن َضيًِّقا ُمَقرمنِ َوإِ ﴿: قال تعاىل  ﴾*نَي َدَعْوا ُهَناِلَك ثـُُبوًراَذا أُْلُقوا ِمنـْ
 . ([559])مقرنني أي مشدودين ومربوطني [13]الفرقان: 

َوتـََرى اْلُمْجرِِمنَي يـَْوَمِئٍذ ُمَقرمِننَي يف ﴿وهـذا الربط ابألصفاد هي األغالل 
قال تعاىل: ، ُء إَّّنا يكوُن على وجوههموهـذا اإللقا [49]إبراهيم:  ﴾اأَلْصَفاِد *

ُتْم َوَمْن َجاَء اِبلسميَِّئِة َفُكبمْت ُوُجوُهُهْم يف النماِر َهْل ُُتَْزْوَن ﴿ ِإالم َما ُكنـْ
قال تعاىل: ، مث يـُْلَقى بعُضهم على بعضٍ ([ 560]) [90]النمل:  ﴾*تـَْعَمُلونَ 

  [95ـ  94]الشعراء:  ﴾ُنوُد ِإْبِليَس َأمْجَُعوَن *َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغاُووَن *َوجُ ﴿
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. مث تبدُأ بعد ذلك سلسلٌة طويٌل  ([561])ُكبكبوا: ألقي بعُضهم على بعضٍ 
 .([ 562])من أنواع العذاب وأصناف النكال وألوان االالم

 ـ أّول من تسّعر هبم النار يوم القيامة: 12
رجٌل ، َضى يوَم القيامة عليهإنم أّوَل الناِس يـُقْ : »)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا  

قال: فما عملَت فيها؟ قال: قاتلُت ، فعّرفه نعمه فعرَفها، اُسْتِشهَد فُأيت به
فقد ، ولكّنك قاتلَت ألْن يقاَل جريءٌ ، كذبتَ :  قال، فيَك حّت استشهدتُ 

 مث أُِمَر به فُسِحَب على وجهه حّّت أُْلِقَي يف النماِر .، قيل
قال: فما ، فعّرفه نعمه فعَرفها، فُأيتَ به، القرآنوقرَأ ، وعلممه ورجٌل تعّلَم الِعْلمَ 

، كذبتَ   قال:، القرآنوقرأُت فيَك ، عملَت؟ قال: تعّلمُت العلَم وعّلمتهُ 
مث أُِمَر ، فقد قيل، لُيقاَل قارىٌ  القرآنوقرأَت ، ولكّنَك تعّلمَت العلم لُيقاَل عاملٌ 

 النماِر .حّت أُلِقَي يف ، به فُسِحَب على وجهه
فُأيت به فعّرفه نعمَه ، وأعطاُه ِمْن أصناِف املاِل كله، ورجٌل وسمَع هللُا عليهِ 

َفَق فيها : فما عملَت فيها ؟ قال: قال، فَـَعَرفَـَها ما تركُت ِمْن سبيٍل حتُب أن يـُنـْ
، فقد قيل، ولكّنَك فعلَت لُيقاَل هو َجَوادٌ ، كذبتَ :  قال، إاّل أنفقُت فيها لكَ 

 .([ 563])«مث أُْلِقَي يف النماِر ، ِمَر به َفُسِحَب على وجِههِ مث أُ 
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 اثلثاً ـ ما أعّد هللا ألهِل الّناِر من عذاِب:
 ـ شدة العذاب: 1

قال ، ومن شّدة عذاهبا أنم نفخًة واحدًة منها تكفي أَبن يقّروا بكّل شيءٍ 
ُهْم نـَْفَحٌة ِمْن َعَذاِب َربِّكَ ﴿تعاىل:  َلَنا ِإانم ُكنما لَيَـُقوُلن َيَويْـ  َولَِئْن َمسمتـْ
َطَمِة *َوَما أَْدرَاَك َما ﴿وقال تعاىل:  [46]األنبياء:  ﴾*ظَاِلِمنيَ  َبَذنم يف احلُْ َكالم لَيُـنـْ

َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة *يف  احْلَُطَمُة *اَنُر اَّللِم اْلُموَقَدُة *الميِت َتطمِلُع َعَلى اأَلْفِئَدِة *ِإَّنم
َدٍة *َعمَ  وقد اشتملت هـذه السورُة ـ مع قصرها ـ على [ 9ـ  4]اهلمزة:  ﴾ٍد ممَُدم

 يلي : وهي كما، وشدته، سبِع أموٍر تدلُّ على عظيِم عذاِب انر جهنم
َبَذنم ﴿أ ـ قوله: والنبُذ ُيستخَدُم  ، فالٌن منبوذٌ : ويقال، والذلّ ، واملهانة، ﴾لَيُـنـْ

فإَّّنم ، فهم إضافًة لعذاهبم البدين ابلنار، مُعزّ  وال، ال نصري له، أي مهاٌن حمَتقر
 يعّذبون عذاابً نفسياً ابملهانة والتحقري .

ألَّّنا حَتِْطُم عظاَم ، ﴾احْلَُطَمِة *﴿: تسميُة النار ابحلَُطَمِة تعظيٌم ب ـ قوله
 ورؤوَس َمْن دخلها .

كقوله تعاىل: ،  ﴾*َوَما أَْدرَاَك َما احْلَُطَمُة ﴿ج ـ قوله: هـذا األسلوُب أسلوُب 
اْلَقارَِعُة ﴿وقوله: [ 3ـ  1]احلاقة:  ﴾احْلَآقمُة *َما احْلَآقمُة *َوَما أَْدرَاَك َما احْلَآقمُة *﴿

 . [3ـ  1]القارعة:  ﴾*َما اْلَقارَِعُة *َوَما أَْدَراَك َما اْلَقارَِعُة *
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وهـذه إضافُة ، حانههللا تعاىل النار إىل نفسه سب ﴾اَنُر اَّللِم *﴿د ـ قوله تعاىل: 
 « .اَنَقُة هللِا » و« بـَْيُت هللا » : كقوله تعاىل،  تعظيمٍ 

اسم  وهـذه الصيغُة من صيغ، ﴾اْلُموَقَدُة *﴿هـ  وقوله تعاىل: على وزن 
، ومن املعلوم أّن هـذه الصيغة تدلُّ على من وقع عليه الفعل، ([564])املفعول

،  وهـذا من الغرائب، ا يكون ابلنارواإليقاد إَّنّ ، ويوقد عليها، فهي إذن انر
ولكّن انر جهنم من ، وهي اليت يوقد هبا ال عليها، كيف يوقد على النار

كما قال تعاىل: ،  شّدة انرها وحرارهتا يوَقُد عليها حّّت ال ختبَو وتضعفَ 
 . [97]اإلسراء:  ﴾ُكلمَما َخَبْت زِْداَنُهْم َسِعريًا *﴿
حترُِق األبشار  ﴾الميِت َتطمِلُع َعَلى اأَلْفِئَدِة *﴿من شدة حرارة جهنم أَّنا : و ـ

 بل يصُل َحْرُقها وانُرها وحرارهُتا إىل القلِب والفؤاِد .، واجللوَد فقط
َدٍة *﴿ز ـ من شّدة عذاهبا أَّنا حُمَْكمُة  َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة *يف َعَمٍد ممَُدم ، ﴾ِإَّنم

ال منجا منه وال مهرب وال ، األسوارِ ممّددُة األعمدِة و ، موَصدُة األبوابِ 
 . ([565])مفر
 ـ إحاطة النار أبهلها: 2

 ﴾َهَذا َوِإنم لِلطماِغنَي َلَشرم َمآٍب *َجَهنمَم َيْصَلْوََّنَا فَِبْئَس اْلِمَهاُد *﴿قال تعاىل: 
 [41]األعراف:  ﴾ََلُْم ِمْن َجَهنمَم ِمَهاٌد َوِمنْ ﴿وقال تعاىل:  [56ـ  55]ص: 
، وهـذا يكوُن من حتتهم، وهو الفراش، ([566])املوطأ، د: املكان املمهداملها
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وقال ، ([567])وغواش: مجع غاشية أي: نريان تغشاهم، ومهاُدهم من جهنم
َلْو يـَْعَلُم المِذيَن َكَفُروا ِحنَي اَل َيُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم النماَر َواَل َعْن ﴿تعاىل: 

َيْستَـْعِجُلوَنَك ﴿وقال تعاىل:  [39]األنبياء:  ﴾َصُروَن *ظُُهورِِهْم واَل ُهْم يـُنْ 
اِبْلَعَذاِب َوِإنم َجَهنمَم َلُمِحيَطٌة اِبْلَكاِفرِيَن *يـَْوَم يـَْغَشاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن فَـْوِقِهْم َوِمْن 

ُتْم تـَْعَمُلوَن * وقال  [55ـ  54]العنكبوت:  ﴾حَتِْت أَْرُجِلِهْم َويـَُقوُل ُذوُقوا َما ُكنـْ
ََلُْم ِمْن فَـْوِقِهْم ظَُلٌل ِمَن النماِر َوِمْن حَتِْتِهْم ظَُلٌل َذِلَك خُيَوُِّف اَّللمُ ِبِه ﴿تعاىل: 

،  والظلة سحابة تظلُّ ، الظل: مجع ظلة [16]الزمر:  ﴾ِعَباَدُه ََيِعَباِد َفاتـمُقوِن *
َعَذاُب ﴿وقوله:  [171]األعراف:  ﴾َكأَنمُه ظُلمةٌ ﴿كقوله تعاىل: ،  كغرفة وغرف

 . ([568])وهـذه الظَُّلُل من انرٍ  [189]الشعراء:  ﴾يـَْوِم الظُّلمةِ 
 
 وأغالهُلم وسالسُلهم ومطارُِقهم:ـ قيوُد أهل النار  3

وأوثق هبا أهل ، أعد هللا تعاىل ألهل النار أغالاًل وسالسَل وقيودًا ومطارقَ 
فَـيَـْوَمِئٍذ اَل ﴿قال تعاىل: ، هالكفر و قًا ال ميكن ألحٍد من العاملني أن يوثِقَ 

 . [26ـ  25]الفجر:  ﴾يـَُعذُِّب َعَذابَُه َأَحٌد *َواَل يُوِثُق َوَ َقُه َأَحٌد *
قال ، ([569])فتجعل األعضاء وسطه، وهو ما يقّيد به، واألغالل: مجع غل

اللمْيِل َوالنـمَهاِر ِإْذ  َوَقاَل المِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلمِذيَن اْسَتْكرَبُوا َبْل َمْكرُ ﴿تعاىل: 
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َنا أَتُْمُرونـََنا َأْن َنْكُفَر اِبَّللِم َوَعَْعَل َلُه أَْنَداًدا َوَأَسرُّوا النمَداَمَة َلمما َرَأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعلْ 
 . [33أ: ]سب ﴾*اأَلْغاَلَل يف َأْعَناِق المِذيَن َكَفُروا َهْل جُيَْزْوَن ِإالم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

: واألصفاد هي األغالل . قال تعاىل، واألصفاد: مجع صفد وهو الغل
 . [49]إبراهيم:  ﴾َوتـََرى اْلُمْجرِِمنَي يـَْوَمِئٍذ ُمَقرمِننَي يف اأَلْصَفاِد *﴿

أملَْ تـََر ِإىَل المِذيَن ﴿هي القيوُد من حديٍد . قال تعاىل: ، والسالسُل: معروفةٌ 
بُوا اِبْلِكَتاِب َوِبَا أَْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا جُيَاِدُلوَن يف آَيَ  ِت اَّللِم َأَنم ُيْصَرُفوَن *المِذيَن َكذم

ِإانم َأْعَتْداَن لِْلَكاِفرِيَن ﴿وقال تعاىل:  [74ـ  69]غافر:  ﴾َفَسْوَف يـَْعَلُموَن *
،  عون ذراعاً وطول هـذه السلسلة سب [4]اإلنسان:  ﴾َساَلِسَل َوَأْغاَلاًل َوَسِعريًا *

ُعوَن ِذرَاًعا ﴿كما قال تعاىل:  مُثم اجلَِْحيَم َصلُّوُه *مُثم يف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ
ألنم ، وال يِشكلُ ، وطوُل السلسلِة ال ُيْستغَربُ  [32ـ  31]احلاقة:  ﴾َفاْسُلُكوُه *

 . ([570])حّّت يكون ِضْرُسه كجبل ُأحد، الكافَر يكرُب حجمُه يف النار
ومقاِمُع أهل النار من مادة احلديد حّت يكوَن وقُعها ، ملقامع هي املطارقوا

َها ِمْن ﴿: قال تعاىل، أشدُّ  َوََلُْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد *ُكلمَما أَرَاُدوا َأْن خَيُْرُجوا ِمنـْ
أي كّلما أراَد  [22ـ  21]احلج:  ﴾َغمٍّ أُِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب احْلَرِيِق *

 .([571])يهوي مّرًة أخرى يف النارف، أحُدهم اخلروَج من النار ُضِرَب ابملقمعِ 
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 أهل النار مبعبوداهتم وشياطينهم:ـ قرن  4
اْحُشُروا المِذيَن ظََلُموا َوَأْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يـَْعُبُدوَن *ِمْن ُدوِن اَّللِم ﴿قال تعاىل: 

ِإنمُكْم َوَما ﴿وقال تعاىل:  [23ـ  22]الصافات:  ﴾* َفاْهُدوُهْم ِإىَل ِصَراِط اجلَِْحيمِ 
تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللِم َحَصُب َجَهنمَم أَنـُْتْم ََلَا َوارُِدوَن *َلْو َكاَن َهُؤاَلِء آَِلًَة َما 

ملّا عبد الكفار االَلة من [ 99ـ  98]األنبياء:  ﴾َوَرُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن *
عوقبوا أبْن ُجِعَلْت ، وتقّرهبم إليه، واعتقدوا أَّّنا تشفُع َلم عند هللا ،دون هللا

، وإبالغًا يف حسرهتم وندامتهم، ونكايًة َلم، إهانًة َلم وإذالالً ، معهم يف النار
فإنم اإلنساَن إذا ُقرَِن يف العذاب ِبن كان سبب عذابه كان أشّد يف أمله 

، يوَم القيامة ابلشمس والقمر يف النار ومن أجل ذلك يـُْقَذفُ ، ([572])وحسرته
تبكيتًا للظاملني الذين يعبدوَّنما من دون هللا ففي ، ليكوان ممّا توقد به النار

 . ([573])«الشمُس والقمُر يكّوران يوم القيامة » : احلديث
َوَمْن ﴿قال تعاىل: ، وَلـذا املعىن يقرن الكفار بشياطينهم ليكوَن أشدم لعذاهبم

ُْم لََيُصدُّوََّنُْم َعِن يـَْعُش عَ  ْن ذِْكِر الرممْحَاِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَااًن فَـُهَو َلُه َقرِيٌن *َوِإَّنم
َنَك بـُْعَد  ُْم ُمْهَتُدوَن *َحّتم ِإَذا َجاَءاَن َقاَل ََيلَْيَت بـَْييِن َوبـَيـْ السمِبيِل َوحَيَْسُبوَن َأَّنم

َفَعُكُم اْليَـْوَم ِإْذ ظََلْمُتْم أَنمُكْم يف اْلَعَذاِب اْلَمْشرَِقنْيِ فَِبْئَس اْلَقرِيُن *َولَ  ْن يـَنـْ
 . [39ـ  36]الزخرف:  ﴾ُمْشرَتُِكوَن *
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 ـ سجون أهِل النار: 5
نٌي *﴿قال تعاىل:  نٍي *َوَما أَْدَراَك َما ِسجِّ  ﴾َكالم ِإنم ِكَتاَب اْلُفجماِر َلِفي ِسجِّ
كما يقال: فسيح ،  وهو الضيق، نسّجني فعيل من السج [8ـ  7]املطففني: 

َوَما ﴿وَلـذا أعظم هللا أمره فقال: أي أمٌر ، وشريب ومخري وسكري وحنو ذلك
نٌي *  . ([574])وعذاٌب أليم، وسجٌن مقيم، ﴾أَْدرَاَك َما ِسجِّ
حُيَْشُر املتكرّبون يوم القيامة أمثاَل الذمرِّ يف صوِر : »)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

فُيساقوَن إىل سجٍن يف جهنم يسّمى ، الّذلُّ من كلِّ مكانٍ  يـَْغَشاُهمُ ، الرجالِ 
 «طينِة اخلبال ، ُيْسَقْون من ُعصارة أهِل النارِ ، تعلوهم انُر األنيار، بـُْوَلس

([575]) . 
 ـ طعام أهل النار: 6

 يلي : وهي كما، ذكر هللا تعاىل يف اَيٍت كثرية أنواعاً من طعامهم
المِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزَل اَّللمُ ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشرَتُوَن ِبِه  ِإنم ﴿أ ـ النار: قال تعاىل: 

ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة وَ  اَل َْثَناً َقِلياًل أُولَِئَك َما أَيُْكُلوَن يف ُبطُوَِّنِْم ِإالم النماَر َواَل ُيَكلُِّمُهُم اَّللم
أي إَّّنا أيكلون ما أيكلونه يف  [174ة: ]البقر  ﴾يـُزَكِّيِهْم َوََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم *

ِإنم المِذيَن ﴿قال تعاىل: ، مقابلة كتمان احلق انرًا أتّجُج يف بطوَّنم يوَم القيامة
َا أَيُْكُلوَن يف ُبطُوَِّنِْم اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا *  ﴾أَيُْكُلوَن أَْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلًما ِإَّنم
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إَّّنا جُيَْرِجُر ، الذي َيْشَرُب يف إانِء الِفضمةِ : »)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا  وقال رسول [10]النساء: 
 . ([576])«يف َبْطِنِه انَر َجَهنممَ 

فهي ال ظلم َلا ، وهي شجرٌة ال نفَع فيها، ب ـ الزقوم: من أشجار النار الزقوم
وما الظنُّ بشجرٍة ، فطلُعها كأنّه رؤوُس الشياطني، ومنظُرها بشعٌ ، ينعمون به
، وإَّّنا القصُد من وضع هـذه الشجرة هو تعذيبهم هبا،  أصِل اجلحيمتنبُت يف

فإذا أكلوا ، فما يزيُدهم إاّل عذاابً ، ظنًا منهم أنّه ينفعهم، فيأكلون من ْثرها
فيفزعون يبحثون عن املاء ليطفىَء الغليان الذي يف ، بدأ يغلي يف بطوَّنم

، فيقّطُع أمعاَءهم، اً فيشربوَن من ماِء احلميِم يكرعون منه كرع، بطوَّنم
ِإنم َشَجَرَة الزمقُّوِم *َطَعاُم األَثِيِم ﴿قال تعاىل: ، ([577])ويتضاعُف العذاب عليهم

*َكاْلُمْهِل يـَْغِلي يف اْلُبطُوِن *َكَغْلِي احلَِْميِم *ُخُذوُه َفاْعِتُلوُه ِإىَل َسَواِء اجلَِْحيِم 
 ﴾*َك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرميُ احْلَِميِم *ُذْق ِإنم  *مُثم ُصبُّوا فَـْوَق َرْأِسِه ِمْن َعَذابِ 

 . [49ـ  43]الدخان: 
. فيبدأ ([579]) وقيل: النُّحاس املذاب، ([578])ج ـ املهل: قيل: هو عكر الزيت

مُثم ِإنمُكْم أَيُـَّها ﴿قال تعاىل: ، يغلي يف بطنه كما يغلي احلميُم وهو املاُء احلار
َها اْلُبطُوَن الضمآلُّوَن اْلُمكَ  ذِّبُوَن *آلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم *َفَمالُِئوَن ِمنـْ

 ﴾*َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن احْلَِميِم *َفَشارِبُوَن ُشْرَب اَْلِيِم *َهَذا نـُُزَُلُْم يـَْوَم الدِّيِن *
ي: على الزقوِم أ ﴾َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن احْلَِميِم *﴿. فقوله  [56ـ  51]الواقعة: 
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، هيماء واحدها أهيم واألنثى، العطاش : هي اإلبُل ﴾اَْلِيِم *﴿و، ليطفأ 
، فال تروى أبدًا حّت َتوت، داٌء أيخُذ اإلبلَ : واَلِيمُ ، ويقال هائم وهائمة

أََذِلَك ﴿وقال تعاىل: ، ([580])فكذلك أهُل جهنم ال يروون من احلميم أبدًا 
َا َشَجَرٌة خَتْرُُج يف  َخرْيٌ نـُُزاًل أَْم َشَجَرةُ  َنًة لِلظماِلِمنَي *ِإَّنم الزمقُّوِم *ِإانم َجَعْلَناَها ِفتـْ

َها  َها َفَمالُِئوَن ِمنـْ ُْم آَلِكُلوَن ِمنـْ َأْصِل اجلَِْحيِم *طَْلُعَها َكأَنمُه ُرُؤوُس الشمَياِطنِي *َفِإَّنم
َها َلَشْواًب  ىَل اجلَِْحيِم *اْلُبطُوَن *مُثم ِإنم ََلُْم َعَليـْ َِ يٍم *مُثم ِإنم َمْرِجَعُهْم إَل  ﴾ِمْن محَِ

، . فبعد شرهبم من احلميم يرجعون مرة أخرى إىل النار[ 68ـ  62]الصافات: 
قال تعاىل: ، وهـكذا كأَّنم يف طواف، فهـذا حاَُلم من شجر الزقوم مرًة ُأخرى

يٍم آٍن *َهِذِه َجَهنمُم الميِت ُيَكذُِّب هِبَا اْلُمْجرُِمو ﴿ نَـَها َوَبنْيَ محَِ  ﴾َن *َيطُوُفوَن بـَيـْ
 . ([581])هو املاُء الذي بلغ أقصى حرارته: واحلميم االن [44ـ  43]الرمحـن: 

يٌم *َواَل َطَعاٌم ِإالم ِمْن ﴿: د ـ الغسلني: قال تعاىل فَـَلْيَس َلُه اْليَـْوَم َهاُهَنا محَِ
الغسلني: ُغسالُة أبداِن  [37ـ  35]احلاقة:  ﴾ُئوَن *ِغْسِلنٍي *اَل أَيُْكُلُه ِإالم اخْلَاطِ 

 .([583])وهو الدُم واملاُء الذي يسيُل من حلومهم، ([582])الكّفار يف النار
لَْيَس ََلُْم َطَعاٌم ِإالم ِمْن َضرِيٍع *اَل ُيْسِمُن َواَل يـُْغيِن ﴿هـ  الضريع: قال تعاىل: 

يقال ، نباٌت يف احلجاِز له شوٌك كبار الضريُع: [7ـ  6]الغاشية:  ﴾ِمْن ُجوٍع *
 فإذا يبَس قيل له: الضريع .، له: الشرِق
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ِإنم َلَديـَْنا أَْنَكااًل َوَجِحيًما *َوَطَعاًما َذا ُغصمٍة ﴿و ـ طعام ذو غصة: قال تعاىل: 
َوَطَعاًما َذا ﴿قال ابن عباس يف قوله  [13ـ  12]املزمل:  ﴾َوَعَذااًب أَلِيًما *

 .([ 584])ال يدخُل وال خيرجُ ، ل: شوٌك أيخُذ قا ﴾ُغصمةٍ 
 ـ شراهبم: 7

المِذيَن أُْبِسُلوا ﴿ قال تعاىل:، ([585])وهو املاُء املغليُّ شديد احلرارة أ ـ احلميم:
يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِبَا َكانُوا َيْكُفُروَن * [ 70]األنعام:  ﴾ِبَا َكَسُبوا ََلُْم َشَراٌب ِمْن محَِ

نَـَها َوَبنْيَ ﴿: وقال تعاىل َهِذِه َجَهنمُم الميِت ُيَكذُِّب هِبَا اْلُمْجرُِموَن *َيطُوُفوَن بـَيـْ
يٍم آٍن * ومنه قوله تعاىل: ، أي: بلغ وقته من شدة احلر [44ـ  43]الرمحـن:  ﴾محَِ

يٍم *َوِظلٍّ مِ ﴿قال تعاىل:  [5]الغاشية:  ﴾ُتْسَقى ِمْن َعنْيٍ آنَِيٍة *﴿ ْن يف مَسُوٍم َومحَِ
يٍم *﴿ قوله[ 44ـ  42]الواقعة:  ﴾حَيُْموٍم *اَل اَبرٍِد َواَل َكِرمٍي * أي:  ﴾مَسُوٍم َومحَِ

يًما ﴿وقال تعاىل: ، وماء حار، هواء  اَل َيُذوُقوَن ِفيَها بـَْرًدا َواَل َشَرااًب *ِإالم محَِ
كما قال ،  وهـذه احلميم إذا شربوه قّطع أمعاَءهم [25ـ  24]النبأ:  ﴾َوَغسماًقا *
يًما فَـَقطمَع أَْمَعاَءُهْم *﴿سبحانه  وإذا مل يشربوه [ 15]حممد:  ﴾َوُسُقوا َماًء محَِ

َهَذاِن ﴿قال تعاىل: ، فتنصِهُر جلودهم وما يف بطوَّنم، ُصبم فوق رؤوسهم
 ﴾َخْصَماِن اْخَتَصُموا يف َرهبِِّْم َفالمِذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت ََلُْم ثَِياٌب ِمنْ 

، إنم احلميَم لُيَصبُّ على رؤوسهم: »)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا  [20-19 ]احلج:
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فَـَيْسلُت ما يف جوِفِه حّّت ميرَق من ، فينفُذ احلَِمْيُم حّّت خيلَص إىل جوفه
 . ([586])«مث يعاُد كما كان، وهو الصمهرُ ، قدميه

اٍء َصِديٍد ِمْن َورَائِِه َجَهنمُم َوُيْسَقى ِمْن مَ ﴿قال تعاىل:  ب ـ ماء الصديد:
*يـََتَجرمُعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه َوأَيْتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَيٍِّت َوِمْن 

.  ([587])الصديد: هو القيح والدم[ 17ـ  16]إبراهيم:  ﴾َوَرائِِه َعَذاٌب َغِليٌظ *
يصبَح َّنراً يسّمى َّنر  حّّت ، وال يزاُل هـذا الصديُد يكثـُُر خروُجه من أهل النار

 اخلباِل .
َمْن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : قال، وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما

فإْن ، فإْن  َب  َب هللُا عليه، له صالٌة أربعني صباحاً  َشِرَب اخلمَر مل تْقَبلْ 
اَد مل فإْن ع، فإْن  َب  َب هللُا عليه، عاَد مل تـُْقَبْل له صالٌة أربعنَي صباحاً 

فإْن عاَد الرابعَة مل ، فإْن  َب  َب هللُا عليه، تـُْقَبْل له صالٌة أربعنَي صباحاً 
، وغضُب هللا عليه، فإْن  َب مل يـَُتِب هللُا عليه، تـُْقَبْل له صالٌة أربعنَي صباحاً 

َّنٌر »وما َّنُر اخلبال؟ قال: ، قيل: َي أاب عبد الرمحـن، «وَسَقاُه من ََّنِْر اخلبال 
 . ([588])«ن صديِد أهِل الّنارِ م
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 ﴾رًا َأَحاَط هِبِْم ُسَراِدقـَُهاِإانم َأْعَتْداَن لِلظماِلِمنَي انَ ﴿قال تعاىل:  ج ـ ماء كاملُهل:
ُْهُل: َدْرِديُّ الزيتِ  [29]الكهف: 

فهو ماٌء ، ([589])وهو ما يبقى يف أسفله، امل
 خيتِلُف عن احلميم .، ثقيل

يًما اَل َيُذوُقوَن ِفيَها بـَْرًدا َواَل َشَراابً ﴿: قال تعاىل د ـ الَغّساق:  *ِإالم محَِ
يٌم َوَغسماٌق *َوآَخُر ﴿وقال تعاىل:  [25ـ  24]النبأ:  ﴾*َوَغسماًقا َهَذا فَـْلَيُذوُقوُه محَِ

أّما احلميُم فهو احلارُّ الذي قد انتهى  [58ـ  57]ص:  ﴾ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج *
وهو البارُِد الذي ال ُيْسَتطاُع من شّدِة برده ، اُق فهو ِضّدهُ وأما الَغسّ ، حرُّه
: ﴾*َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواجٌ ﴿وَلـذا قال عز وجل: أي: وأشياء من هـذا ، املؤمل

 .  ([590])الشيُء وِضدُّه يعاقبون هبا
الَغّساُق الذي ال يستطيعون أن يذوقوه من شّدة : وعن جماهد قال

اَل َيُذوُقوَن ِفيَها بـَْرًدا َواَل َشَرااًب ﴿: ن أيب العالية يف قوله تعاىل. وع([591])برده
يًما َوَغسماًقا * ، احلميمَ : استثىن من الشراب: قال [25ـ  24]النبأ:  ﴾*ِإالم محَِ

 . ([592])الغّساق: ومن الباردِ 
 ـ لباس أهل النار: 8

، وهـذا اللباُس ليَس لسرِت العورةِ ، ساً بعد أن حُيَْشَر الناُس حفاًة ُعراًة يـُْلَبُسون لبا
فهو لباٌس من ، بل لباٌس لزَيدِة العذابِ ، ألنّه لباٌس مقطمٌع ممّزقٌ ، وال للزينةِ 
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َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا يف َرهبِِّْم َفالمِذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت ََلُْم ﴿قال تعاىل: ، انرٍ 
طُوَِّنِْم ُرُؤوِسِهُم احْلَِميُم *ُيْصَهُر ِبِه َما يف بُ  ثَِياٌب ِمْن اَنٍر ُيَصبُّ ِمْن فَـْوقِ 

بل ، يعين ليست مفّصلة على  ﴾ُقطَِّعتْ ﴿قوله: [ 20ـ  19]احلج:  ﴾*َواجْلُُلودُ 
سبحاَن من : يقول اآليةوكان إبراهيُم التـمْيميُّ إذا قرأ هـذه ، هي مقطّعٌة ممّزقةٌ 

َسَرابِيُلُهْم ِمْن َقِطَراٍن َوتـَْغَشى ﴿: وقال تعاىل، ([593])قّطع من النريان ثياابً 
والسرابُل هو القميُص ، السرابيل: مجُع سرابل [50]إبراهيم:  ﴾ُوُجوَهُهُم النماُر *

. القطران: النُّحاس  ([594])سرابل كلُّ ما لُِبَس فهو:  وقيل، أو الّدرعُ 
ذااًب حّت والنُّحاُس ال يكون م، فلباُسهم من حُناٍس مذابٍ ، ([595])املذاب

 ويكون يف الغايِة من احلرارة والغليان .، حيَمى عليه
أربٌع يف أُمميت من » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : وعن أيب مالك األشعري قال
، والطعُن يف األنسابِ ، الَفْخُر يف األحسابِ : أمِر اجلاهليِة ال يرتكوَّننم 

مل تتْب قبل موهتا تقاُم يوَم  النائحُة إذا: وقال، والنياحةُ ، واالستسقاُء ابلنجومِ 
 . ([596])«وِدرٌْع ِمْن َجَرٍب ، وعليها ِسْرابٌل من َقِطَرانٍ ، القيامة
 ـ صور من عذاهبم: 9

واجللُد موضُع ، إّن نرياَن اجلباِر حترُق جلوَد أهل النار أ ـ إنضاُج اجللوِد:
خرى غرَي تلك اليت ولذلك فإّن هللا يبّدُل َلم جلوداً أ، اإلحساِس أبمِل االحرتاقِ 
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ِإنم المِذيَن َكَفُروا ِِبََيتَِنا ﴿. قال تعاىل:  ([597])احرتقْت لَتْحرَتَِق من جديدٍ 
َوُقِل ﴿وقال تعاىل:  [56]النساء:  ﴾َسْوَف ُنْصِليِهْم اَنرًا ُكلمَما َنِضَجْت ُجُلوُدُهمْ 

فَـْلَيْكُفْر ِإانم َأْعَتْداَن لِلظماِلِمنَي اَنًرا  احلَْقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء فَـْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاءَ 
َأَحاَط هِبِْم ُسَراِدقـَُها َوِإْن َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس 

 . [29]الكهف:  ﴾الشمَراُب َوَساَءْت ُمْرتـََفًقا *
رؤوسهم، واحلميُم هو ذلك من ألواِن العذاِب صبُّ احلميم فوق  ب ـ الصهر:

وما حوْته بطوَُّنم، قال ، املاء الذي انتهى َحرُّه، فلشدمة َحرِِّه تذوُب أمعاؤهم
َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا يف َرهبِِّْم َفالمِذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت ََلُْم ثَِياٌب ِمْن ﴿تعاىل: 

 ﴾ُيْصَهُر ِبِه َما يف بُطُوَِّنِْم َواجْلُُلوُد *اَنٍر ُيَصبُّ ِمْن فَـْوِق ُرُؤوِسِهُم احْلَِميُم *
، إنم احلميَم ليصبُّ على رؤوسهم» : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا  [20ـ  19]احلج: 

فينفُذ احلميم حّّت خيلَص إىل جوفه، فيسلُت ما يف جوفه، حّت ميرَق من 
 .([598])«قدميه، وهو الصهُر، مث يعاُد كما كان

عن  )ملسو هيلع هللا ىلص(ولذلك َّناان الرسوُل ، اإلنسان وجُههأكرُم ما يف  ج ـ اللفُح:
ومن إهانِة هللِا ألهِل الّناِر أَّّنم حُيْشرون يوم القيامة على ، الَوْجهِ  ضربِ 

َوحَنُْشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ﴿قال تعاىل: ، وجوههم ُعميًا وُصمًا وُبكماً 
 ﴾نمُم ُكلمَما َخَبْت زِْداَنُهْم َسِعريًا *ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمًّا َمْأَواُهْم َجهَ 
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َوَمْن َجاَء ﴿: قال تعاىل، . ويلقون يف الّناِر على وجوههم [97]اإلسراء: 
ُتْم تـَْعَمُلوَن *  ﴾اِبلسميَِّئِة َفُكبمْت ُوُجوُهُهْم يف النماِر َهْل ُُتَْزْوَن ِإالم َما ُكنـْ

 .[ 90 ]النمل:
، ال جيدون حائاًل حيوُل بينهم وبينها، وَههم وتغشاها أبداً مث إّن الناَر تلَفُح وج

َلْو يـَْعَلُم المِذيَن َكَفُروا ِحنَي اَل َيُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم النماَر َواَل َعْن ﴿قال تعاىل: 
َوَمْن َخفمْت ﴿وقال تعاىل:  [39]األنبياء:  ﴾ظُُهورِِهْم واَل ُهْم يـُْنَصُروَن *

 .[ 104ـ  103ملؤمنون: ]ا ﴾َمَوازِيُنهُ 
واللفح كالنفخ إال أنّه أشدُّ ، حترقها: ﴾تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النمارُ ﴿ويف قوله تعاىل: 

ا أشرُف األعضاءِ ، أتثريًا منه فبياُن حاَلا أزجُر ، وختصيُص الوجوه بذلك ألَّنم
 . ([599])وهو السرُّ يف تقدميها على الفاعل، عن املعاصي املؤدية إىل النار

وتسّعُر أجسامهم املسربلة ، وحتيُط هبا، مث إنم وجوههم تعلوها النار
َوتـََرى اْلُمْجرِِمنَي يـَْوَمِئٍذ ُمَقرمِننَي يف اأَلْصَفاِد ﴿قال تعاىل: ، ([600])ابلقطران

وقال [ 50ـ  49]إبراهيم:  ﴾*َسَرابِيُلُهْم ِمْن َقِطرَاٍن َوتـَْغَشى ُوُجوَهُهُم النماُر *
تَـَنايَـ ﴿تعاىل:  إنّه  [66]األحزاب:  ﴾ْوَم تـَُقلمُب َوُجوُهُهْم يف النماِر يـَُقوُلوَن ََيلَيـْ

فالتعبرُي على هـذا النحو ، مشهٌد ابئٌس أليٌم حني تغشاهم النار من كّل جهة
واحلرُص على أن تصَل الناُر إىل كلِّ صفحٍة ، يراُد به تصويُر احلركِة وُتسيُمها
 . ([601])يف النكال من صفحاِت وجوههم زَيدةً 
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ومن أنواع العذاِب األليم َسْحُب الكفار يف النار على  د ـ السَّْحُب:
ِإنم اْلُمْجرِِمنَي يف َضاَلٍل َوُسُعٍر *يـَْوَم ُيْسَحُبوَن يف النماِر ﴿قال تعاىل: ، وجوههم

مهم إهانُتهم ويزيُد يف اال، [48ـ  47]القمر:  ﴾َعَلى َوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسم َسَقَر *
قال تعاىل: ، مقّيدون ابلقيود واألغالل والسالسل حاَل سحبهم يف النار أَّّنم

بُوا اِبْلِكَتاِب ﴿ أملَْ تـََر ِإىَل المِذيَن جُيَاِدُلوَن يف آََيِت اَّللِم َأَنم ُيْصَرُفوَن *المِذيَن َكذم
ِإِذ اأَلْغاَلُل يف َأْعَناِقِهْم َوالسماَلِسُل َوِبَا أَْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف يـَْعَلُموَن *

: قال قتادة [72ـ  69]غافر:  ﴾ُيْسَحُبوَن *يف احْلَِميِم مُثم يف النماِر ُيْسَجُروَن *
 .([ 602])ويف احلميم مرة، يسحبون مرة يف النار
 وذلك ملا، تسويُد الوجوه ةاآلخر ومن ألوان عذاِب احلياة  هـ  تسويُد الوجوه:

يـَْوَم ﴿: قال تعاىل، وما حيلُّ هبا من النكال والوابل، ترى من سوء العاقبة
تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمما المِذيَن اْسَودمْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرمُتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم 

ُتْم َتْكُفُروَن * ا أُلبست وجوُههم كأَّنّ   [106: آل عمران] ﴾َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكنـْ
قطعًا من أدمي الليل حال كونه حالكًا مظلمًا ال بصيَص فيه من نور القمر 

فصارت ظُلماٌت مرتاكمٌة ، فتشقها قطعًة بعَد قطعةٍ ، الطالع وال النجم الثاقب
َوالمِذيَن َكَسُبوا السميَِّئاِت َجَزاُء َسيَِّئٍة ﴿. قال تعاىل:  ([603])بعضها فوق بعض

َا أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطًعا ِمَن ِبِْثلِ  َها َوتـَْرَهُقُهْم ِذلمٌة َما ََلُْم ِمَن اَّللِم ِمْن َعاِصٍم َكَأَّنم
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. وحنو  [27]يونس:  ﴾اللمْيِل ُمْظِلًما أُولَِئَك َأْصَحاُب النماِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *
 ﴾َتُظنُّ َأْن يـُْفَعَل هِبَا َفاِقَرٌة *َوَوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ اَبِسَرٌة *﴿قوله تعاىل:  اآلية

 .[ 25ـ  24 ]القيامة:
ويبدو عليها ، تلك وجوه أهل النار اليت تغشاها ظلمة وانكدار

ولـكن خياجلها ، فإَّّنا ليست كاحلًة فحسب، وإرهاق، ([604])مضضٌ 
 والتوجُّس شرٌّ ، ([607])الفقار ([606])أن تنزل هبا داهية تقِصمُ ، ([605])التوجُّسُ 

 . ([608])من وقوع العذاب
عن أسامة بن زيد  ([609])يف ) الصحيحني ( و ـ اندالُق األمعاِء يف النار:

فتندلُق أقتابُه ، جُياُء ابلرمُجِل يوَم القيامِة فُيلقى يف النمارِ » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(النيب  عن
: فيقولون، فتجتمُع أهُل الّناِر عليه، فيدور به كمايدور احلماُر برَحاه، يف النارِ 
:  ؟ فيقولوتنهى عن املنكرِ ، ألَسَت كنَت أتمُر ابملعروفِ ، ما شأُنكَ ، َي فالن

 « .وأَّناُكم عن املنكِر واتيه ، كنُت امرُكم ابملعروِف وال اتيه
َواَل حَيَْسََبم ﴿: قال تعاىل، يف النار حياٌت يعذِّبَن أهلها ز ـ حّياُت جهنم:

ُم اَّللمُ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخرْيًا ََلُْم َبْل ُهَو شمرٌّ ََلُْم َسُيَطومُقوَن المِذيَن يـَْبَخُلوَن ِبَا آَ هُ 
 ِبَا تـَْعَمُلوَن َما خبَُِلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَّللِِم ِمريَاُث السمَماَواِت َواأَلْرِ  َواَّللمُ 

كما فّسرها ،  هبموهـذا الطوُق عبارٌة عن ثعبان يف رقا [180: آل عمران] ﴾*َخِبريٌ 
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ما : » قال )ملسو هيلع هللا ىلص(فعن عبد هللا بن مسعود عن رسوِل هللا ، )ملسو هيلع هللا ىلص(بذلك النيبُّ 
مث قرأ ، ِمْن رجٍل ال يؤدِّي زكاَة ماِلِه إال جعَل هللا يوَم القيامِة يف ُعُنِقِه ُشَجاعاً 

آَ ُهُم  َواَل حَيَْسََبم المِذيَن يـَْبَخُلوَن ِبَا﴿: علينا مصداَقُه من كتاب هللا عز وجل
َسُيَطومُقوَن ﴿: مصداقه )ملسو هيلع هللا ىلص(قرأ رسوُل هللِا : وقال مرة اآلية « ﴾اَّللمُ ِمْن َفْضِلهِ 

َمِن اقتطَع ماَل أخيه املسلِم بيمنٍي لقَي هللَا وهو » ، ﴾َما خبَُِلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
ون ان الذين يشرت ﴿: مصداقه من كتاب هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(مث قرأ رسوُل هللِا « غضباُن 
 .﴾بعهد هللا

َمْن ا ُه هللا مااًل فلم يؤدِّ زكاَتُه ُمثَِّل له يوَم القيامِة » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
يعين مث أيخُذ بِلْهزِمتيِه )، له زبيبتاِن يطومقه يوَم القيامةِ ، أقرعَ  ([610])ُشَجاعاً 

ُزَك : شدقيه ( مث يقول حَيَْسََبم المِذيَن  َواَل ﴿ َتال هِذه اآليََة:« أان ماُلَك أان َكنـْ
ُ ِمْن َفْضِلهِ   إىل آِخِر اآليَِة. [180]آل عمران: ﴾ ...يـَْبَخُلوَن ِبَا آَ ُهُم اَّللم

إنم يف النماِر َحيماٌت كأمثاِل أعناِق الُبْخِت تـَْلَسُع » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
عقارٌب كأمثاِل  وإنم يف النارِ ، إحداهنم اللسعَة فَـَيِجُد محوهَتا أربعنَي خريفاً 

 . ([611])«تلسُع أحَدهم اللسعَة فيجُد محوهتا أربعني سنة ، البغاِل املوّكفة
وقد دل على ذلك كتاب هللا تعاىل يف ، أهل النار كثريون ح ـ كثرة أهلها:

 ثالثة مواضع وهي :
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ْمأَلنم َجَهنمَم ِمَن اجلِْ ﴿األول: قوله تعاىل:  ََ نمِة َوالنماِس َوََتمْت َكِلَمُة رَبَِّك أَل
 . [119]هود:  ﴾َأمْجَِعنَي *

َنا ُكلم نـَْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحقم اْلَقْوُل ِمينِّ ﴿والثاين: قول تعاىل:  َنا آلَتـَيـْ َوَلْو ِشئـْ
نم َجَهنمَم ِمَن اجْلِنمِة َوالنماِس َأمْجَِعنَي * ََ ْمأَل ََ  . [13]السجدة:  ﴾أِل

ْمأَلنم َجَهنمَم ِمْنَك َوممَْن حلَْقُّ َواحلَْقم أَُقوُل *ألَ اَقاَل فَ ﴿والثالث: قول تعاىل: 
ُهْم َأمْجَِعنَي *  . [85ـ  84]ص:  ﴾تَِبَعَك ِمنـْ

عن ، فعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، دلت السنة على ذلك كما
واخلرُي ، لَبيَك وسعديكَ : فيقول، َي ادمُ : يقوُل هللُا تعاىل» : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(النيبِّ 
ِمْن ُكلِّ : وما بـَْعُث الّناِر ؟ قال: قال، َأْخرِْج بعَث الّنار: فيقول، يديكَ يف 

وتضُع كلُّ ذاِت مَحٍْل ، فعنَدُه يشيُب الصغريُ ، ألٍف تسعمئٍة وتسعًة وتسعني
، «ولكنم عذاَب هللِا شديٌد ، وترى الناَس ُسكارى وما ُهْم ِبُسكارى، محلها
، فإنم ِمْنُكم َرُجالً ، أبشروا» : الواحُد ؟ قالوأيَن ذلك ، َي رسول هللا: قالوا

والذي نفِسي بيِدِه إيّنِ أَْرُجو أن تكونوا : مث قال، وِمْن أيجوَج ومأجوَج ألفاً 
ان« رُْبع أهِل اجلّنِة  ، فكربان« أرجو أْن تكونوا ثـُُلَث أهِل اجلّنِة » : فقال، فكربم

ما أنتم يف » : فقال، فكربان«  أرجو أْن تكونوا نصَف أهِل اجلنمةِ » : فقال
أو كشعرٍة بيضاَء يف جلِد ثوٍر ، الناِس ِإاّل كالشعرِة السوداِء يف ِجْلِد ثـَْوٍر أبيضَ 

 .([ 612])«أسوَد 
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 :ةاآلخر رابعاً: مطالُب أهِل النار يف 
 هي : ةاآلخر مطالُب أهِل النار يف 

َلْو َأنم ََلُْم َما يف اأَلْرِ  ِإنم المِذيَن َكَفُروا ﴿قال تعاىل:  ـ طلب الفداء: 1
يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه لِيَـْفَتُدوا ِبهِ  إّن أقصى ما يتصّوره اخلياُل  [37ـ  36]املائدة:  ﴾مجَِ

، هو أن يكوَن للذين كفروا كلم ما يف األر  مجيعاً ، على أساِس االفرتا 
فيفِرُ  أنم َلم ما  ،ولكنم السياَق يفرِتُ  َلم ما فوَق اخليال يف عامل االفرتا 

وذلك لينجوا به ، ويصورهم حياولون االفتداَء هبـذا، يف األر  مجيعًا ومثله معه
مث ، ويرسم مشهدهم وهم حياولون اخلروج من النار، من عذاب يوم القيامة

إنمه مشهٌد جمسمٌم ، وبقاءهم يف العذاب األليم املقيم، َعْجزهم عن بلوغ اَلدف
، منظُرهم ومعهم ما يف األر  ومثله معهم، متوالياتٍ ذو مناظَر وحركاٍت 

غري مقبوِل ، ومنظُرهم وهم خميبو الطلب، ومنظُرهم وهم يعرضونه ليفتدوا به
، ومنظُرهم وهم حياولون اخلروَج منها، ومنظُرهم وهم يدخلون النار، الرجال

ويسدل الستار ويرتكهم مقيمني ، ومنظُرهم وهم يـُْرَغمون على البقاء
 . ([613])هناك

ْسىَن َوالمِذيَن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلُه َلْو َأنم ََلُْم َما ﴿قال تعاىل:  لِلمِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرهبُِِّم احلُْ
يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه اَلفْـَتَدْوا ِبِه أُولَِئَك ََلُْم ُسوُء احلَِْساِب َوَمْأَواُهْم َجَهنمُم  يف اأَلْرِ  مجَِ
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ولو ، أي: من مات فلن يقبل هللا منه خرياً أبداً  [18]الرعد:  ﴾َهاُد *َوبِْئَس اْلمِ 
لو افتدى نفسه من هللا ِبلء األر  ذهباً ، كان قد أنفَق مثل األرِ  ذهباً 

 .([614])هلها ووعرها وبرها وحبرهابوزن جباَلا وتالَلا وتراهبا ورماَلا وس
ًئا ِإنم المِذيَن َكَفُروا َلْن تـُْغيِنَ ﴿قال تعاىل:  ُهْم أَْمَواَُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم ِمَن اَّللِم َشيـْ  َعنـْ

واألموال واألوالد مظّنُة محايٍة  [10: آل عمران] ﴾َوأُولَِئَك ُهْم َوُقوُد النماِر *
ألنّه ال ، الذي ال ريَب فيه، ولكّنهما ال يُغنياِن شيئًا يف ذلك اليوم، ووقايةٍ 

... هبـذا التعبري الذي يسلبهم كلم خصائص وهم فيه ، خالَف مليعاد هللا
َوُقوُد ﴿ويصّورهم يف صورة احلطب واخلشب وساء ، ﴾َوُقوُد النماِر *﴿اإلنسان 
بل إنم األموال واألوالد ومعهما اجلاه والسلطان ال تغين شيئًا يف  ﴾النماِر *
 . ([615])الدنيا

يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه اَلفْـَتَدْوا ِبِه َوَلْو َأنم لِلمِذيَن ظََلُموا َما ﴿قال تعاىل:  يف اأَلْرِ  مجَِ
فلو أنم ، يف ثناَي التعبري الرهيب إنّه اَلوُل امللفوفُ ، [48ـ  47]الزمر:  ﴾ِمْن ُسوءِ 

لو أنم َلـؤالء مما حيرصون عليه لقّدموه فديًة مما يرون من سوء ، َلـؤالء الظاملني
 . ﴾يًعا َوِمثْـَلُه َمَعهُ َما يف اأَلْرِ  مجَِ ﴿العذاب يوم 

ا ملَْ َيُكونُوا َوَبَدا ََلُْم ِمَن اَّللِم مَ ﴿وهوٌل اخُر يتضّمنه التعبري امللفوف 
يفصُح عّما بدا َلم من هللا ومل يكونوا يتوقعونه . ال يفصح وال  ﴾*حَيَْتِسُبونَ 

فهو هللا الذي يبدو منه َلـؤالء ، ولـكّنه هـكذا هائٌل مذِهٌل خميفٌ ، عنه
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َوَبَدا ََلُْم َسيَِّئاُت َما  ﴿ الضعاف ما ال يتوّقعون، هـكذا بال تعريٍف وال حتديٍد 
حني ، وهـذه كذلك تزيُد املوقَف  ﴾َكَسُبوا َوَحاَق هِبِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِئوَن *

وحني حييُط هبم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد ، يتكّشُف َلم قبُح ما فعلوه
 . ([616])وهم يف ذلك املوقف األليم، والنذير
 ـ طلُب العودِة إىل الدنيا لعمل الصاحلات: 2

تَـَنا نـَُردُّ َواَل ُنَكذَِّب ِِبََيِت ﴿قال تعاىل:  َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النماِر فَـَقاُلوا ََيلَيـْ
خُيُْفوَن ِمْن قَـْبُل َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا  َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي *َبْل َبَدا ََلُْم َما َكانُوا

ُْم َلَكاِذبُوَن * َبْل َبَدا ََلُْم َما  ﴿ويف قوله  [28ـ  27]األنعام:  ﴾ِلَما َُّنُوا َعْنُه َوِإَّنم
ُْم َلَكاِذبُوَن * علُم هللا ي ﴾َكانُوا خُيُْفوَن ِمْن قَـْبُل َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما َُّنُوا َعْنُه َوِإَّنم

ويعلم أنم رجفَة املوقف الرهيِب ، ويعلم إصرارهم على ابطلهم، طبيعتهم
الرعيِب على النار هي اليت أنطقت ألسنتهم هبـذه األماين وهـذه الوعود 

ُْم َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما َُّنُوا ﴿ويدعهم السياُق يف هـذا املشهد  َعْنُه َوِإَّنم
 . ([617])يصفُع وجوَههم ابملهانة والتكذيبوهـذا الردُّ ، ﴾*َلَكاِذبُونَ 

َهْل يـَْنظُُروَن ِإالم أَتِْويَلُه يـَْوَم أَيْيت أَتِْويُلُه يـَُقوُل المِذيَن َنُسوُه ِمْن قَـْبُل ﴿قال تعاىل: 
نَـْعَمَل َغرْيَ َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا اِبحلَْقِّ فَـَهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فَـَيْشَفُعوا لََنا َأْو نـَُردُّ فَـ 

ُهْم َما َكانُوا يـَْفرَتُوَن*  ﴾المِذي ُكنما نـَْعَمُل َقْد َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوَضلم َعنـْ
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وما ُوِعدوا به من العذاب ، : يوم القيامةأي ﴾يـَْوَم أَيْيت أَتِْويُلهُ ﴿ [53 ]األعراف:
 .([ 618])والنكال واجلنة والنار

َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن *َلَعلِّي َأْعَمُل  َحّتم ِإَذا َجاءَ ﴿قال تعاىل: 
َا َكِلَمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َورَاِئِهْم بَـ  ْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم َصاحِلًا ِفيَما تـَرَْكُت َكالم ِإَّنم

َعُثونَ  إنّه مشهُد االحتقار وإعالن التوبة عنَد  [100ـ  99]املؤمنون:  ﴾*يـُبـْ
واإلصالح فيما ، لتدارك ما فاتَ ، وطلب الرجعة إىل احلياة، وتِ مواجهِة امل

وكأَّّنا املشهُد معروُ  اللحظَة لألنظار مشهوٌد  ، ترك وراءه من أهٍل ومالٍ 
إَّّنا ، فإذا الردُّ على هـذا الرجاء املتأخر ال يوجمه إىل صاحِب الرجاءِ ، كالعيان

َا َكِلمَ ﴿يعَلُن على رؤوس األشهاد  ، معىن َلاكلمٌة  ال   ﴾َقائُِلَها ٌة ُهوَ َكالم ِإَّنم
، إَّّنا كلمُة املوقِف الرهيبِ ، وال تنبغي العناية هبا أو بقائلها، وال مدلول وراءها

كلمٌة تقاُل يف حلظة الضيق ليس َلا يف القلب ،  ال كلمُة اإلخالِص املنيب
ـذه وإذا احلواجُز قائمٌة بني قائل ه، وهبا ينتهي مشهُد االحتضار، رصيدٌ 

وأغلقِت ، وانقطعت الصالت، فلقد ُقِضَي األمرُ ، الكلمة والدنيا مجيعاً 
َعُثوَن *﴿وُأسدلِت األستار، األبوابُ  فال هم من  ﴾َوِمْن َورَاِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
 ([619])إَّّنا هم يف ذلك الربزخ إىل يوم يبعثون، ةاآلخر وال هم من أهل ، أهل 

. 
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َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنما قَـْوًما َضآلِّنَي *َربـمَنا َأْخرِْجَنا َقالُ ﴿قال تعاىل:  وا َربـمَنا َغَلَبْت َعَليـْ
َها َفِإْن ُعْداَن َفِإانم ظَاِلُموَن *َقاَل اْخَسُأوا ِفيَها َواَل ُتَكلُِّموِن *ِإنمُه َكاَن َفرِيٌق ِمْن  ِمنـْ

ا َواْرمَحَْنا َوأَْنَت َخرْيُ الرمامِحِنَي *َفاختمَْذَُتُوُهْم ِعَباِدي يـَُقوُلوَن َربـمَنا آَمنما َفاْغِفْر لَنَ 
ُهْم َتْضَحُكوَن *ِإيّنِ َجَزيـْتُـُهُم اْليَـْوَم ِبَا  ُتْم ِمنـْ ِسْخرَيًّ َحّتم أَْنَسوُْكْم ذِْكرِي وَُكنـْ

ُْم ُهُم اْلَفاِئُزوَن * معىن وأحسُن ما قيل يف ، [111ـ  106]املؤمنون:  ﴾َصرَبُوا َأَّنم
َنا ِشْقَوتـَُنا﴿ فسّمى األهواَء واللّذاِت شقوًة ، غلبْت علينا أهواؤان ﴾َغَلَبْت َعَليـْ

ضالني عن ، ﴾وَُكنما قَـْوًما َضآلِّنَي *﴿ألَّنما يؤدَين إليهما أي: كّنا فعلنا 
َربـمَنا ﴿ويدل على ذلك قوَلم ، وليس هـذا اعتذاٌر منهم إَّنا هو إقرار، اَلدى

: طلبوا الرجعَة إىل الدنيا كما طلبوا ﴾َها َفِإْن ُعْداَن َفِإانم ظَاِلُموَن *َأْخرِْجَنا ِمنْـ 
، ألنفسنا ابلعودة ﴾فإان ظاملون﴿ إىل الكفر ﴾فإن عدان﴿ عند املوت

ابعدوا يف : ﴾اْخَسُأوا ِفيَها َواَل ُتَكلُِّموِن *﴿فيجابون بعد ألف سنة 
 .([ 620])جهنم

ْراَن  َوأَنِذِر النماسَ ﴿ قال تعاىل: يـَْوَم أَيْتِيِهُم اْلَعَذاُب فَـيَـُقوُل المِذيَن ظََلُموْا َربـمَنا َأخِّ
ن قَـْبُل َما َلُكم  ْب َدْعَوَتَك َونـَتمِبِع الرُُّسَل َأَوملَْ َتُكونُوْا أَْقَسْمُتم مِّ ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب عُِّ

ن َزَوالٍ  ُتْم يف َمَساِكِن المِذيَن ظََلُمو  مِّ َ َلُكْم َكْيَف فَـَعْلَنا * َوَسَكنـْ ا أَنـُْفَسُهْم َوتـََبنيم
أنذرهم يوم أيتيهم ذلك  [45ـ  44]إبراهيم:  ﴾هِبِْم َوَضَربـَْنا َلُكُم اأَلْمثَاَل *

: إىل هللا ابلرجاء يقولون فيتوجه الذين ظلموا يومئذ، العذاُب املرسوم انفاً 
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ْراَن ِإىَل َأَجٍل ﴿ه أندادًا وجيعلون ل، االن وقد كانوا يكفرون به من  ﴾َربـمَنا﴿ َأخِّ
ْب َدْعَوَتكَ  وهنا ينقِلُب السياق من احلكايِة إىل  ﴾ونتبع الرسل َقرِيٍب عُِ

قد  ةاآلخر وكأننا يف ، كأَّّنم ماثلون شاخصون يطلبون،  ﴾َونـَتمِبِع الرُُّسلَ ﴿
لى هو ذا اخلطاُب يوجمه إليهم من املأل األع فها، وما كان فيها، انطوت الدنيا

َأَوملَْ َتُكونُوا أَْقَسْمُتْم ﴿ابلتبكيِت والتأنيِب والتذكرِي ِبا فرط منهم يف تلك احلياة 
زلتم َي ترى أم تزولوا ؟ فكيَف ترون اآلن؟ ؟  ﴾ِمْن قَـْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل *

ابرزًا للظاملني ، وا ر الغارين شاخصٌة أمامكم مثالً ، ولقد قلُتم قولتكم هـذه
َ َلُكْم َكْيَف ﴿ احملتوم مصريهم ُتْم يف َمَساِكِن المِذيَن ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َوتـََبنيم َوَسَكنـْ

فكاَن عجبًا أن تروا مساكن الظاملني  ﴾فَـَعْلَنا هِبِْم َوَضَربـَْنا َلُكُم اأَلْمثَاَل *
 ﴾َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل *﴿مث تقسمون مع ذلك ، أمامكم خالية منهم وأنتم فيها 

وماذا كان بعد الدعاء وخيبة ، وندرُك أيَن صاروا، وعند هـذا التبكيِت ينتهي 
فكم من طغاٍة ، ويقُع كلم حني، وإّن هـذا املثَل ليتجّدُد يف احلياة، األمل

ورِّبا يكونون قد هلكوا ، يسكنون مساكَن الطغاة الذين سكنوا من قبلهم
ويسريون حذوك النعل ، ويتجرّبون، على أيديهم . مث هم يطغون بعد ذلك

واليت ، فال هتّز وجداََّنم تلك اال ر الباقية اليت يسكنوَّنا، ابلنعل ِسريَة اَلالكني
مُث يُؤخذون أخذة ، وتصّور مصايرهم للناظرين، تتحّدث عن  ريخ اَلالكني

 .([ 621])وختلوا منهم الدَيُر بعَد حنيٍ ، ويلحقون هبم، الغابرين
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َكَفُروا ََلُْم اَنُر َجَهنمَم اَل يـُْقَضى َعَلْيِهْم فَـَيُموُتوا َواَل خُيَفمُف   َوالمِذينَ ﴿قال تعاىل: 
ُهْم ِمْن َعَذاهِبَا َكَذِلَك َعْزِي ُكلم َكُفوٍر *َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها َربـمَنا َأْخرِْجَنا  َعنـْ

ْر  ُكْم َما يـََتذَكمُر ِفيِه َمْن َتذَكمَر َوَجاءَُكُم نـَْعَمْل َصاحِلًا َغرْيَ المِذي ُكنما نـَْعَمُل َأَوملَْ نـَُعمِّ
َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ﴿ [37ـ  36]فاطر:  ﴾النمِذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظماِلِمنَي ِمْن َنِصرٍي *

وجيأرون إىل ، وهو الصياح ِبهد وشدة، يفتعلون الصراخيتصارخون، ، ﴾ِفيَها
 .([ 622])هللا عز وجل أبصواهتم

َواتمِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قَـْبِل َأْن أَيْتَِيُكُم ﴿اىل: قال تع
اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنـُْتْم اَل َتْشُعُروَن *َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس ََيَحْسَرَتى َعَلى َما فَـرمْطُت يف 

تـَُقوَل َلْو َأنم اَّللمَ َهَداين َلُكْنُت ِمَن  َجْنِب اَّللِم َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السماِخرِيَن *أَوْ 
 ﴾اْلُمتمِقنَي *َأْو تـَُقوَل ِحنَي تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنم ِل َكرمًة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننَي *

َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس ََيَحْسَرَتى َعَلى َما فَـرمْطُت يف َجْنِب ﴿يف قوله [ 59ـ  55]الزمر: 
ويودُّ لو كان من املؤمنني املخلصني ، أي: يتحّسُر اجملرم املفرط يف التوبة  ﴾اَّللمِ 

 . ([623])املطيعني هلل
َوَمْن ُيْضِلِل اَّللمُ َفَما َلُه ِمْن َوِلٍّ ِمْن بـَْعِدِه َوتـََرى الظماِلِمنَي َلمما َرَأُوا ﴿قال تعاىل: 

َها َخاِشِعنَي ِمَن اْلَعَذاَب يـَُقوُلوَن َهْل ِإىَل َمَردٍّ ِمْن سَ  ِبيٍل *َوتـََراُهْم يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
الذُّلِّ يـَْنظُُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ َوَقاَل المِذيَن آَمُنوا ِإنم اخْلَاِسرِيَن المِذيَن َخِسُروا 

 ﴾*أَنـُْفَسُهْم َوَأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل ِإنم الظماِلِمنَي يف َعَذاٍب ُمِقيٍم 
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فناسَب أن يكون الذلُّ مظهَرهم ، الظاملون كانوا طغاًة بغاةً [ 45-44 ]الشورى:
ويتساءلون يف ، فيتهاوى كربَيؤهم، إَّّنم يروَن العذابَ ، البارَز يف يوم اجلزاء

يف هـذه الصيغة املوجبِة ابليأس مع  ﴾َهْل ِإىَل َمَردٍّ ِمْن َسِبيٍل *﴿ انكسار
 وهم يعرضون على النار ، ة للخالصمع التطلع إىل ابرق، اللهفة 

وهم ، ولـكن من الذُّلِّ واَلوان، احلياء ال من التقوى وال من  ﴾َخاِشِعنيَ ﴿
ال يرفعون أعينهم من الذل والعار وهي صورٌة ، يـُْعَرُضون منكمسي األبصار

ويف ظلِّ هـذا املشهد يوجمُه اخلطاُب ، ﴾يـَْنظُُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ ﴿شاخصٌة 
فال ،  املعاندين املكابرين ليستجيبوا لرهّبم قبل أن يفاجئهم مثل هـذا املصريإىل

 . ([624])وال نصرَي ينِكُر مصريهم األليم، جيدون َلم ملجأ يقيهم
ََيأَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا اَل تـُْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلدُُكْم َعْن ذِْكِر اَّللِم ﴿قال تعاىل: 

ْفَعْل َذِلَك َفُأولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن *َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرَزقْـَناُكْم ِمْن قَـْبِل َأْن َوَمْن يَـ 
ْرَتيِن ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب َفَأصمدمَق َوَأُكْن ِمَن  أَيْيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فَـيَـُقوَل َربِّ َلْواَل َأخم

َر اَّللمُ نَـ   ﴾ْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها َواَّللمُ َخِبرٌي ِبَا تـَْعَمُلوَن *الصماحِلِنَي *َوَلْن يـَُؤخِّ
 . [11ـ  9]املنافقون: 
َنا ُكلم ﴿ قال تعاىل: َنا آلَتـَيـْ ْعَنا َفاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاحِلًا ِإانم ُموِقُنوَن * َوَلْو ِشئـْ َومسَِ

َجَهنمَم ِمَن اجْلِنمِة َوالنماِس َأمْجَِعنَي  نـَْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحقم اْلَقْوُل ِمينِّ أِلْمأَلنم 
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ُتْم  *َفُذوُقوا ِبَا َنِسيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا ِإانم َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اخْلُْلِد ِبَا ُكنـْ
 .[ 14ـ  12]السجدة:  ﴾تـَْعَمُلوَن *

ا يف أَُمٍم َقْد َخَلْت َقاَل اْدُخُلو ﴿قال تعاىل:  ـ طلب االنتقام من األولياء: 3
ِمْن قَـْبِلُكْم ِمَن اجلِْنِّ َواإِلْنِس يف النماِر ُكلمَما َدَخَلْت أُممٌة َلَعَنْت ُأْختَـَها َحّتم ِإَذا 
واَلُهْم َربـمَنا َهُؤاَلِء َأَضلُّواَن َفآهِتِْم َعَذااًب  َُ يًعا َقاَلْت ُأْخَراُهْم أِل ادمارَُكوا ِفيَها مجَِ

ِمَن النماِر َقاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن اَل تـَْعَلُموَن *َوَقاَلْت أُواَلُهْم أِلْخَراُهْم ِضْعًفا 
ُتْم َتْكِسُبوَن * َنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكنـْ  ﴾َفَما َكاَن َلُكْم َعَليـْ

يًعا﴿ ويف قوله تعاىل: [39-38 ]األعراف: ، وتالحق اخُرهم  ﴾ِإَذا ادمارَُكوا ِفيَها مجَِ
 . ([625])بدأ اخلصاُم واجلدالُ ، واجتمع قاِصيهم بدانيهم

َهَذا َوِإنم لِلطماِغنَي َلَشرم َمآٍب *َجَهنمَم َيْصَلْوََّنَا فَِبْئَس اْلِمَهاُد ﴿وقال تعاىل: 
يٌم َوَغسماٌق *َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج *َهَذا فَـْوجٌ  ُمْقَتِحٌم  *َهَذا فَـْلَيُذوُقوُه محَِ

ْمُتُموُه  ُْم َصاُلو النماِر *َقاُلوا َبْل أَنـُْتْم اَل َمْرَحًبا ِبُكْم أَنـُْتْم َقدم َمَعُكْم اَل َمْرَحًبا هِبِْم ِإَّنم
َم لََنا َهَذا َفزِْدُه َعَذااًب ِضْعًفا يف النماِر *  ﴾لََنا فَِبْئَس اْلَقَراُر *َقاُلوا َربـمَنا َمْن َقدم

 . [61ـ  55]ص: 
َوَقاَل المِذيَن َكَفُروا َربـمَنا أَراَِن المَذْيِن َأَضالماَن ِمَن اجلِْنِّ َواإِلْنِس ﴿وقال تعاىل: 

المَذْيِن ﴿ويف قوله [ 29]فصلت:  ﴾َعَْعْلُهَما حَتَْت أَْقَداِمَنا لَِيُكواَن ِمَن اأَلْسَفِلنَي *
وترى احلنق والتحّرق  ([662])الشياطني على ضربني جين وإنسي: ﴾َأَضالمانَ 
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وذلك  ﴾*ا لَِيُكواَن ِمَن اأَلْسَفِلنيَ َعَْعْلُهَما حَتَْت أَْقَداِمنَ ﴿على االنتقام يف قوَلم 
 . ([627])هـذه صلة الوسوسة واإلغراء، بعد املودة واملخادنة والوسوسة

*َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا اَل  ِإنم اَّللمَ َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوَأَعدم ََلُْم َسِعريًا﴿قال تعاىل: 
تَـَنا َأَطْعَنا اَّللمَ  ُدوَن َولِيًّا َواَل َنِصريًا *يـَْوَم تـَُقلمُب َوُجوُهُهْم يف النماِر يـَُقوُلوَن ََيلَيـْ جيَِ

ِبياَل *َربـمَنا َوَأَطْعَنا الرمُسواَل *َوَقاُلوا َربـمَنا ِإانم َأَطْعَنا َساَدتـََنا وَُكرَبَاَءاَن َفَأَضلُّواَن السم 
ُهْم َلْعناً َكِبريًا *  . [68ـ  64]األحزاب:  ﴾آهِتِْم ِضْعَفنْيِ ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعنـْ

آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا َّللِِم َوَلْو يـََرى المِذيَن ظََلُموا ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب َأنم ﴿ وقال تعاىل:
يًعا َوَأنم اَّللمَ   َشِديُد اْلَعَذاِب * ِإْذ َترَبمَأ المِذيَن اتُِّبُعوا ِمَن المِذيَن اتـمبَـُعوا اْلُقومَة َّللِِم مجَِ

َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوتـََقطمَعْت هِبُِم اأَلْسَباُب *َوَقاَل المِذيَن اتـمبَـُعوا َلْو َأنم لََنا َكرمًة فَـنَـَترَبمأَ 
ُهْم َكَما َترَبمأُوا ِمنما َكَذِلَك يُرِ  يِهُم اَّللمُ َأْعَماََلُْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم خِبَارِِجنَي ِمنـْ

، أولـئك الذين اخّتذوا من دوِن هللا أنداداً  [167ـ  165]البقرة:  ﴾ِمَن النماِر *
وظلموا أنفَسهم لو مدُّوا أبصارهم إىل يوم يقفون بني يدي هللا ، فظلموا احلقم 

إىل يوم يرون العذاب الذي ينتِظُر الظاملني، لو لو تطّلعوا ببصائرهم ، الواحد
يًعا﴿يرون لرأوا  َوَأنم اَّللمَ َشِديُد ﴿ أنداَد...فال شركاَء  وال  ﴾َأنم اْلُقومَة َّللِِم مجَِ
لو يرون إذ تربّأ املتبوعون من التابعني، ورأوا العذاب، فتقطّعت  ﴾اْلَعَذاِب *

وسقطت ، بنفسه  بعاً كان أم متبوعاً  وانشغل كلٌّ ، بينهم األواصر والعالقات 
وعجزت عن وقاية ، الرَيسات والقيادات اليت كان املخدوعون يتبعوَّنا



295 
 

أنفسها، فضاًل عن وقاية  بعيها، وظهرت حقيقُة األلوهية الواحدة والقدرة 
 الواحدة، وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام هللا وأمام العذاب

ُهْم َكَما َترَبمأُوا ِمنماَوَقاَل المِذيَن ﴿ وتبّدى احلنُق  ﴾اتـمبَـُعوا َلْو َأنم لََنا َكرمًة فَـنَـَترَبمَأ ِمنـْ
لو ، وَتنموا لو يرّدون َلم اجلميل، والغيُظ يف التابعني املخدوعني من القيادات 

يعودون إىل األر  فيتربأوا من تبعّيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة يف 
اليت خدعتهم، مث تربأت منهم أمام العذاب، إنّه مشهٌد مؤثٌر، مشهُد حقيقتها 

التربؤ والتعادي والتخاصم بني التابعني واملتبوعني، بني احملبني واحملبوبني، وهنا 
ِمضُّ املؤمل

ُ
كذلك يريهم هللا أعماَلم حسرات عليهم وما ﴿ جييء التعقيب امل

 ([70]) ﴾هم خبارجني من النار
 جاد ابلشركاء واألولياء:ـ طلب االستن 4

يًعا فَـَقاَل الضَُّعَفاُء لِلمِذيَن اْسَتْكرَبُوا ِإانم ُكنما َلُكْم تـَبَـًعا ﴿قال تعاىل:  َوبـََرُزوا َّللِِم مجَِ
فَـَهْل أَنـُْتْم ُمْغُنوَن َعنما ِمْن َعَذاِب اَّللِم ِمْن َشْيٍء َقاُلوا َلْو َهَدااَن اَّللمُ ََلََديـَْناُكْم 

َنا َأَجزِْعَنا أَْم َصرَباَْن َما لََنا ِمْن حمَِيٍص *َوَقاَل الشمْيطَاُن َلمما ُقِضَي اأَلْمُر َسَوا ٌء َعَليـْ
ِإنم اَّللمَ َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ َوَوَعْدتُُّكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن 

ُتْم ِل َفاَل تـَُلوُموين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم َما َأاَن ِبُْصرِِخُكْم ِإالم َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْستَ  َجبـْ
َوَما أَنـُْتْم ِبُْصرِِخيم ِإيّنِ َكَفْرُت ِبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قَـْبُل ِإنم الظماِلِمنَي ََلُْم َعَذاٌب 

بنافعكم : ﴾رِِخُكمْ َما َأاَن ِبُصْ ﴿تعاىل:  ويف قوله [22ـ  21]إبراهيم:  ﴾أَلِيٌم *
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بنافعي بنقاذي ممّا أان : ﴾َوَما أَنـُْتْم ِبُْصرِِخيم ﴿ومنقذكم وخملصكم مما أنتم فيه 
فال أان ِبغيثكم وال أنتم : وقال القرطيبُّ ، ([628])فيه من العذاب والنكال

واملصرخ هو ، والصارُخ واملستصرُخ هو الذي يطلُب النصرة واملعاونة، ِبغيثيم 
 . ([629)]املغيث

ُتْم تـَْزُعُموَن *َقاَل ﴿وقال تعاىل:  َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فَـيَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي المِذيَن ُكنـْ
المِذيَن َحقم َعَلْيِهُم اْلَقْوُل َربـمَنا َهُؤاَلِء المِذيَن َأْغَويـَْنا َأْغَويـَْناُهْم َكَما َغَويـَْنا َترَبمْأاَن 

اَن يـَْعُبُدوَن *َوِقيَل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم َفَدَعْوُهْم فَـَلْم َيْسَتِجيُبوا ََلُْم ِإلَْيَك َما َكانُوا إِ  َيم
ُْم َكانُوا يـَْهَتُدوَن *  :ويف قوله تعاىل [64ـ  62]القصص:  ﴾َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َلْو َأَّنم

ُتْم تـَْزُعُموَن *﴿ وجوَد اليوم َلـؤالء وهللا يعلم أنّه   ﴾أَْيَن ُشرََكاِئَي المِذيَن ُكنـْ
، وال يستطيعون إليهم سبيالً ، وأّن أتباعهم ال يعلمون عنهم شيئاً ، الشركاء

ومن مَثم ال جييُب املسؤولون عن ، ولكّنه اخلزُي والفضيحُة على رؤوس األشهاد
إَّّنا حياولون أن يتربمأ من جريرة إغوائهم ، فليس املقصوُد به هو اجلواب، السؤال

، كما يفعل كرباُء قريش مع الناس خلفهم،  صدهم عن هدي هللاو ، ملن وراءهم
َربـمَنا َهُؤاَلِء المِذيَن َأْغَويـَْنا َأْغَويـَْناُهْم َكَما َغَويـَْنا َترَبمْأاَن ِإلَْيَك َما َكانُوا ﴿: فيقولون

اَن يـَْعُبُدوَن * ا إَّنّ ، فما كان لنا من سلطان على قلوهبم، ربّنا إننا مل نغوهم  ﴾ِإَيم
 كما وقعنا حنُن يف الغواية دون إجبار،  وقعوا يف الغواية عن رًضى منهم واختيار

إَّّنا كانوا  ﴾ما كانوا إَيان يعبدون﴿ من جرمية إغوائهم  ﴾َترَبمْأاَن ِإلَْيَك ﴿
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ومل يتوجهوا إلينا ، ومل ععل أنفسنا َلم اَلةً ، يعبدون أصنامًا وأو اًن وخلقًا من 
، ورأوه ماثاًل وراءه، رأوه يف هـذا ﴾َوَرَأُوا اْلَعَذابَ ﴿: قولهويف ، حنُن ابلعبادة

وهنا يف اللحظة اليت يصُل فيها املشهُد ، فليس وراَء هـذا املوقف إال العذاب
وهو أمنيُة املتميّن يف ذلك ، إىل ِذروته يعر  عليهم اَلُدى الذي يرفضونه

 .م إليه يسارعون ولو أَّنّ ، املوقف املكروب! وهو بني أيديهم يف الدنيا
ُْم ﴿ وقال تعاىل: نَـُهْم َمْوِبًقا * َوَرَأى اْلُمْجرُِموَن النماَر َفظَنُّوا َأَّنم َوَجَعْلَنا بـَيـْ

َها َمْصرًِفا * ُدوا َعنـْ َوَجَعْلَنا ﴿: ويف قوله [53ـ  52]الكهف:  ﴾ُمَواِقُعوَها َوملَْ جيَِ
نَـُهْم َمْوِبًقا * وال وصوَل ، ه ال سبيَل َلـؤالء املشركنيأّن هللا تعاىل بنّي أنّ : ﴾بـَيـْ

، ةاآلخر وأنّه يفّرِق بينهم وبينها يف ، َلم إىل اَلتهم اليت كانوا يزعمون يف الدنيا
وأمٌر  ، بل بينهم مهلٌك وهوٌل عظيمٌ ، اآلخرفال خالَص ألحِد الفريقني إىل 

 . ([630])كبريٌ 
َواَل اِبلمِذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَلْو  القرآنهِبََذا  وَقاَل المِذيَن َكَفُروا َلْن نـُْؤِمنَ ﴿وقال تعاىل: 

تـََرى ِإِذ الظماِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعْنَد َرهبِِّْم يـَْرِجُع بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض اْلَقْوَل يـَُقوُل 
المِذيَن اْسَتْكرَبُوا المِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلمِذيَن اْسَتْكرَبُوا َلْواَل أَنـُْتْم َلُكنما ُمْؤِمِننَي *َقاَل 

ُتْم جُمْرِِمنَي  لِلمِذيَن اْسُتْضِعُفوا َأحَنُْن َصَدْداَنُكْم َعِن اَْلَُدى بـَْعَد ِإْذ َجاءَُكْم َبْل ُكنـْ
*َوَقاَل المِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلمِذيَن اْسَتْكرَبُوا َبْل َمْكُر اللمْيِل َوالنـمَهاِر ِإْذ أَتُْمُرونـََنا َأْن 
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ُفَر اِبَّللِم َوَعَْعَل َلُه أَْنَداًدا َوَأَسرُّوا النمَداَمَة َلمما َرَأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اأَلْغاَلَل يف َنكْ 
 . [33ـ  31]سبأ:  ﴾َأْعَناِق المِذيَن َكَفُروا َهْل جُيَْزْوَن ِإالم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن *

ُكْم َكانُوا َويـَْوَم حَيُْشُرُهْم مجَِ ﴿وقال تعاىل:  يًعا مُثم يـَُقوُل لِْلَمالَِئَكِة َأَهُؤاَلِء ِإَيم
يـَْعُبُدوَن *َقاُلوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِيـَُّنا ِمْن ُدوَِّنِْم َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنم َأْكثـَُرُهْم 

َضرًّا َونـَُقوُل لِلمِذيَن  هِبِْم ُمْؤِمُنوَن *َفاْليَـْوَم اَل مَيِْلُك بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض نـَْفًعا َوالَ 
ُتْم هِبَا ُتَكذِّبُوَن *  . [42ـ  40]سبأ:  ﴾ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب النماِر الميِت ُكنـْ

َوِإْذ يـََتَحآجُّوَن يف النماِر فَـيَـُقوُل الضَُّعَفاُء لِلمِذيَن اْسَتْكرَبُوا ِإانم ُكنما ﴿وقال تعاىل: 
ْم ُمْغُنوَن َعنما َنِصيًبا ِمَن النماِر *َقاَل المِذيَن اْسَتْكرَبُوا ِإانم ُكلٌّ َلُكْم تـَبَـًعا فَـَهْل أَنـْتُ 

 . [48ـ  47]غافر:  ﴾ِفيَها ِإنم اَّللمَ َقْد َحَكَم َبنْيَ اْلِعَباِد *
ُتْم أَتْتُ ﴿وقال تعاىل:  ونـََنا َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساَءُلوَن *َقاُلوا ِإنمُكْم ُكنـْ

َعِن اْلَيِمنِي *َقاُلوا َبْل ملَْ َتُكونُوا ُمْؤِمِننَي *َوَما َكاَن لََنا َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن َبْل  
َنا قَـْوُل َربَِّنا ِإانم َلَذائُِقوَن *َفَأْغَويـَْناُكْم ِإانم ُكنما  ُتْم قَـْوًما طَاِغنَي *َفَحقم َعَليـْ ُكنـْ

ُْم يـَْومَ   ﴾ِئٍذ يف اْلَعَذاِب ُمْشرَتُِكوَن *ِإانم َكَذِلَك نـَْفَعُل اِبْلُمْجرِِمنَي *َغاِويَن *َفِإَّنم
،  ﴾َقاُلوا ِإنمُكْم ُكنُتْم أَتُْتونـََنا َعِن اْلَيِمنيِ ﴿ ويف قوله تعاىل: [34ـ  27]الصافات: 

، كنتم تقهروننا ابلقدرة منكم علينا ألاّن ُكّنا أذالء:  يقولون: قال ابُن عباس
 . ([631])أعزاءوكنتم 
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 ـ طلب اخلروج من النار: 5
َحّتم ِإَذا َأَخْذاَن ُمرْتَِفيِهْم اِبْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم جَيَْأُروَن *اَل َُتَْأُروا اْليَـْوَم ﴿قال تعاىل: 

ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ  َلى َعَلْيُكْم َفُكنـْ  ِإنمُكْم ِمنما اَل تـُْنَصُروَن *َقْد َكاَنْت آََييت تـُتـْ
 ويف قوله [67ـ  64]املؤمنون:  ﴾تـَْنِكُصوَن *ُمْسَتْكربِيَن ِبِه َساِمًرا هَتُْجُروَن *

يعين حّّت إذا جاَء ـ وهم املنعمون يف الدنيا ـ   ﴾َحّتم ِإَذا َأَخْذاَن ُمرْتَِفيِهمْ ﴿
أي: يصرخون ويستغيثون  ﴾ِإَذا ُهْم جَيَْأُرونَ ﴿: عذاُب هللا وأبُسه ونقمُته هبم

ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم تـَْنِكُصوَن *َفكُ  ﴿ وإن طلبتم ، إذا دعيتم أبيتم أي: ﴾نـْ
ُمْسَتْكربِيَن ِبِه ﴿قيل مستكربين ابلبيت يقولون: حنن أهله  ([632]) امنتعتم

 وال يعمرونه ويهجرونه، وكانوا يتكرّبون ويسُمرون فيه، ﴾َساِمًرا هَتُْجُروَن*
([633]). 

َتيِن اختمَْذُت َمَع الرمُسوِل َويـَْوَم يَـ ﴿وقال تعاىل:  َعضُّ الظماملُ َعَلى َيَدْيِه يـَُقوُل ََيلَيـْ
ْذ ُفاَلاًن َخِلياًل *َلَقْد َأَضلميِن َعِن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ  َتيِن ملَْ َأختِم َسِبياًل *ََيَويـَْلَّت لَيـْ

 . [29ـ  27: ]الفرقان ﴾َجاَءين وََكاَن الشمْيطَاُن ِلإِلْنَساِن َخُذواًل *
 ﴾َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قَـْبِلِهْم ِمْن قَـْرٍن فَـَناَدْوا َواَلَت ِحنَي َمَناٍص *﴿وقال تعاىل: 

اندوا ابلتوحيد حني توّلت  ﴾فنادوا والت حني مناص﴿: ومعىن قوله [3]ص: 
ا اثـْنَـَتنْيِ َقاُلوا َربـمَنا أََمتـمنَ ﴿قال تعاىل: ،  الدُّنيا عنهم وأرادوا التوبَة يف غري وقتها

تَـَنا اثـْنَـَتنْيِ َفاْعرَتَفْـَنا ِبُذنُوبَِنا فَـَهْل ِإىَل ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل *َذِلُكْم أِبَنمُه ِإَذا  َوَأْحيَـيـْ
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ْكُم َّللِِم اْلَعِليِّ اْلَكِبرِي *  ﴾ُدِعَي اَّللمُ َوْحَدُه َكَفْرمُتْ َوِإْن ُيْشَرْك ِبِه تـُْؤِمُنوا َفاحلُْ
فهل أنَت جميبنا  ﴾فَـَهْل ِإىَل ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل *﴿: ويف قوله [21ـ  11 ]غافر:

، فإّنَك قاِدٌر على ذلك لنعمل غري الذي كّنا نعمل، إىل أن تعيدان إىل الدار 
 فأجيبوا إىل أن ال سبيل إىل عودكم، فإن ُعدان إىل ما كنا فيه فإاّن ظاملون

ذلك أبنم سجاَيكم ال تقبُل احلقم  مث عّلل املنَع من، ومرجعكم إىل الدار الدنيا
ُ ﴿: وَلـذا قال تعاىل، بل َتجُّه وتنفيه، وال تقتضيه َذِلُكْم أِبَنمُه ِإَذا ُدِعَي اَّللم

ْكُم َّللِِم اْلَعِليِّ اْلَكِبرِي   َوْحَدهُ  فهـذا هو الذي  ﴾َكَفْرمُتْ َوِإْن ُيْشَرْك ِبِه تـُْؤِمُنوا َفاحلُْ
فاحلكم هلل ، وكفركم ابلوحدانية، الذليل إميانكم يقودكم إىل ذلك املوقف 

، االستعالء على كل شيء، ومها صفتان تناسبان موقف احلكم، العلي الكبري
 . ([634])والكرب فوق كل شيء يف موقف الفصل األخري

َها َوأَمما المِذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهْم النماُر ُكلمَما أَرَاُدوا َأْن خَيْرُ ﴿وقال تعاىل:  ُجوا ِمنـْ
ُتْم ِبِه ُتَكذِّبُوَن *َوَلُنِذيَقنـمُهْم  أُِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل ََلُْم ُذوُقوا َعَذاَب النماِر المِذي ُكنـْ

  [21ـ  20]السجدة:  ﴾ِمَن اْلَعَذاِب اأَلْدََن ُدوَن اْلَعَذاِب اأَلْكرَبِ َلَعلمُهْم يـَْرِجُعوَن *
 ـ طلب التخفيف من العذاب: 6

َوَقاَل المِذيَن يف النماِر خِلََزنَِة َجَهنمَم اْدُعوا َربمُكْم خُيَفِّْف َعنما يـَْوًما ِمَن ﴿تعاىل: قال 
اْلَعَذاِب *َقاُلوا َأَوملَْ َتُك أَتْتِيُكْم ُرُسُلُكْم اِبْلبَـيَِّناِت َقاُلوا بـََلى َقاُلوا َفاْدُعوا َوَما 

 .[ 50ـ  49]غافر:  ﴾ٍل *ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإالم يف َضالَ 
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 ـ طلب القضاء عليهم : 7
ُهْم َوُهْم ِفيِه ﴿قال تعاىل:  ِإنم اْلُمْجرِِمنَي يف َعَذاِب َجَهنمَم َخاِلُدوَن *اَل يـَُفرتمُ َعنـْ

َنا ُمْبِلُسوَن *َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكْن َكانُوا ُهُم الظماِلِمنَي *َواَنَدْوا ََيَماِلُك لِيَـْقِض َعلَ  يـْ
َناُكْم اِبحلَْقِّ َوَلِكنم َأْكثـَرَُكْم لِْلَحقِّ َكارُِهوَن *  ﴾َربَُّك َقاَل ِإنمُكْم َماِكُثوَن *َلَقْد ِجئـْ

 . [78ـ  74]الزخرف: 
 ـ طلب سقيا املاء والطعام: 8

َما َأْغىَن َواَنَدى َأْصَحاُب اأَلْعَراِف رَِجااًل يـَْعرُِفوََّنُْم ِبِسيَماُهْم َقاُلوا ﴿قال تعاىل: 
ُتْم َتْسَتْكربُوَن *َأَهُؤاَلِء المِذيَن أَْقَسْمُتْم اَل يـََناَُلُُم اَّللمُ ِبَرمْحٍَة  َعْنُكْم مَجُْعُكْم َوَما ُكنـْ
اْدُخُلوا اجْلَنمَة اَل َخْوٌف َعَلْيُكْم َواَل أَنـُْتْم حَتَْزنُوَن *َواَنَدى َأْصَحاُب النماِر 

َنا ِمَن اْلَماِء َأْو ممما َرَزَقُكُم اَّللمُ َقاُلوا ِإنم اَّللمَ َأْصَحاَب اجْلَنمِة أَ  ْن أَِفيُضوا َعَليـْ
نـَْيا  َحرمَمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِيَن *المِذيَن اختمَُذوا ِدينَـُهْم ََلًْوا َوَلِعًبا َوَغرمهْتُُم احْلََياُة الدُّ

 ﴾ْوِمِهْم َهَذا َوَما َكانُوا ِِبََيتَِنا جَيَْحُدوَن *َفاْليَـْوَم نـَْنَساُهْم َكَما َنُسُوا ِلَقاَء يَـ 
 . [51ـ  48]األعراف: 

 ـ طلب النور: 9
يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلمِذيَن آَمُنوا اْنظُُرواَن نـَْقَتِبْس ِمْن ﴿قال تعاىل: 

نَـُهْم ِبُسوٍر َلُه اَبٌب اَبِطُنُه ِفيِه نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراءَُكْم َفاْلَتِمُسوا نُو  ًرا َفُضِرَب بـَيـْ
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الرممْحَُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب *يـَُناُدوََّنُْم أملَْ َنُكْن َمَعُكْم َقاُلوا بـََلى َوَلِكنمُكْم 
ُتْم َوَغرمْتُكُم اأَلَماينُّ  ُتْم أَنـُْفَسُكْم َوتـََربمْصُتْم َواْرتـَبـْ َحّتم َجاَء أَْمُر اَّللِم َوَغرمُكْم اِبَّللِم فَـتَـنـْ

ويف ، إّن املنافقني واملنافقات يف َحريٍة وضالل [14ـ  13]احلديد:  ﴾اْلَغُروُر *
يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن ﴿ وهم يتعّلقون أبذَيِل املؤمنني واملؤمنات، مهانٍة وإمهالٍ 

توّجه أنظاُر فحيُثما ت ﴾ نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكمْ َواْلُمَناِفَقاُت لِلمِذيَن آَمُنوا اْنظُُروانَ 
ولـكن أَنم للمنافقني أن يقتبسوا ، يشعُّ ذلك النور اللطيف  املؤمنني واملؤمنات

قيل ﴿ وعاشوا حياهتم كلها يف الظالم ؟ إّن صوً  يناديهم، من هـذا النور
ري ِبا كان ويبدو أنّه صوٌت للتهكم والتذك ﴾ارجعوا وراءكم فالتمسوا انركم

إىل ما  ، ارجعوا وراءكم إىل الدنيا: الظالممنهم يف الدنيا من نفاٍق وَدسٍّ يف 
وعلى الفور يفصل بني املؤمنني ، ارجعوا فالنور يلتمس النور، كنتم تعملون

فهـذا يوُم الفصل إن كانوا يف الدنيا خمتلطني ، واملؤمنات واملنافقني واملنافقات
نَـُهْم ِبُسوٍر َلُه اَبٌب اَبِطُنُه ِفيِه الرممْحَُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه َفُضِرَب بَـ ﴿: يف اجلماعة يـْ
ولـكن ال مينُع الصوَت فها هم أوالء ، ويبدو أنّه سوٌر مينعُ  ﴾اْلَعَذاُب *

ق ؟ أمل نكن معكم فما ابلنا نفرت  ﴾أملَْ َنُكْن َمَعُكمْ ﴿ املنافقون ينادون املؤمنني 
 ([635])عيد واحد ؟ وقد بعثنا معكم يف صعيد واحد؟يف ص يف الدنيا نعيش

ُتْم أَنـُْفَسُكْم َوتـََربمْصُتمْ ﴿ فتنتم أنفسكم ابللذات واملعاصي : ﴾َوَلِكنمُكْم فَـتَـنـْ
ُتمْ ﴿أخرمت التوبة من وقت إىل وقت : وتربصتم أي، والشهوات : ﴾َواْرتـَبـْ
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: غرتكم الدنيا يغفر لنا وقيل: قلتم س﴾َوَغرمْتُكُم اأَلَماينُّ ﴿ابلبعث بعد املوت . 
َوَغرمُكْم اِبَّللِم ﴿ما زلتم يف هـذا حّت جاءكم املوت : ﴾َحّتم َجاَء أَْمُر اَّللمِ ﴿

 .([ 636])الشيطان: ﴾اْلَغُروُر *
 

 خامساً ـ مجلة اجلرائم اليت تدخل النار!
، الكفرو ، والتكذيُب للرسل، اإلشراُك ابهلل تعاىل، من اجلرائم اليت تدخُل النارَ 

، الرحم واحلسُد، والكذُب، واخليانُة، والظلُم، والفواحُش، والغدُر، وقطيعةُ 
، واليأُس من روِح هللا، واختالُف السرِّ والعالنية، والبخلُ ، واجلَُب عن اجلهادِ 

وترُك ، الفخُر والبطُر عند النعم، واجلزُع عند املصائب، واألمُن من مكر هللا
وخوُف املخلوق دون ، وانتهاك حرماته، على حدوده واالعتداءُ ، فرائِض هللاِ 

، وخمالفُة الكتاب والسنة يف أي اعتقاٍد وعملٍ ، والعمُل رَيًء ومسعةً ، اخلالق
، واستهزاٌء ابَيت هللا، والتعّصُب للباطل، وطاعُة املخلوِق يف معصية اخلالق

وعقوُق ، والسحرُ ، والكتماُن ملا جيُب إظهارُه من علٍم وشهادةٍ ، وجحُد احلق
والفراُر ، والراب، وأكُل ماِل اليتيم، وقتُل النفس اليت حّرم هللا إاّل ابحلق، الوالدين

 . ([637])وقذُف احملصناِت الغافالِت املؤمنات، من الزحف
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 أكرب جرائم املخّلدين يف النار :: سادساً 
جل قد ذكر ايٍت كثريٍة أّن هللا عّز و آالكرمَي جيُد يف  القرآنإّن الذي يتدبّر 

 :وا هبا اخللود يف النار من أمههاأسباَب جرائم اخلالدين الذين استحق
ِإنم المِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ﴿قال تعاىل:  ـ الكفر والشرك: 1

 . [6]البينة:  ﴾َواْلُمْشرِِكنَي يف اَنِر َجَهنمَم َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ اْلرَبِيمِة *
َوقَـيمْضَنا ََلُْم قـَُراَنَء فَـَزيـمُنوا ََلُْم َما َبنْيَ ﴿قال تعاىل:  ـ طاعة قرانء السوء: 2

أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَحقم َعَلْيِهُم اْلَقْوُل يف أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قَـْبِلِهْم ِمَن اجلِْنِّ 
ُْم َكانُوا َخاِسرِيَن *َوَقالَ  َواْلَغْوا  القرآنالمِذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا َِلََذا  َواإِلْنِس ِإَّنم

ِفيِه َلَعلمُكْم تـَْغِلُبوَن *فَـَلُنِذيَقنم المِذيَن َكَفُروا َعَذااًب َشِديًدا َولََنْجزِيـَنـمُهْم َأْسَوَأ المِذي  
ا َداُر اخْلُْلِد َجَزاًء ِبَا َكانُوا َكانُوا يـَْعَمُلوَن *َذِلَك َجَزاُء َأْعَداِء اَّللِم النماُر ََلُْم ِفيهَ 

 . [28ـ  25]فصلت:  ﴾ِِبََيتَِنا جَيَْحُدوَن *
َوَعَد اَّللمُ اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفماَر اَنَر َجَهنمَم ﴿ـ النفاق: قال تعاىل:  3

وقال [ 68]التوبة:  ﴾اٌب ُمِقيٌم *َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُـُهْم َوَلَعنَـُهُم اَّللمُ َوََلُْم َعذَ 
َويـَُعذَِّب اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرَِكاِت الظمآنِّنَي اِبَّللِم ﴿تعاىل: 

َم َظنم السمْوِء َعَلْيِهْم َدائَِرُة السمْوِء َوَغِضَب اَّللمُ َعَلْيِهْم َوَلَعنـَُهْم َوَأَعدم ََلُْم َجَهنم 
 . [ 6: ] الفتح ﴾َوَساَءْت َمِصريًا *
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َها أُولَِئَك َأْصَحاُب ﴿قال تعاىل:  ـ الكرب: 4 بُوا ِِبََيتَِنا َواْسَتْكرَبُوا َعنـْ َوالمِذيَن َكذم
ِفيَها فَِبْئَس َمثْـَوى ﴿ وقال تعاىل: [36]األعراف:  ﴾النماِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *

ِيَن * ُتْم تـَْفَرُحوَن يف اأَلْرِ  ﴿وقال تعاىل:  [72 ]الزمر: ﴾اْلُمَتَكربِّ َذِلُكْم ِبَا ُكنـْ
 .[ 76ـ  75]غافر:  ﴾ِبَغرْيِ احلَْقِّ 

وترك االلتزام ، مع التكذيب بيوم الدين :ـ عدم القيام ابلتكاليف الشرعية 5
فقد أخربان هللا سبحانه وتعاىل أّن أهَل اجلنة َيْسأَلون أهَل ، ابلضوابط الشرعية

َقاُلوا ﴿. فيجيبون قائلني:  [42]املدثر:  ﴾َما َسَلَكُكْم يف َسَقَر *﴿ار قائلني الن
ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنَي *َوملَْ َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكنَي *وَُكنما َُنُوُ  َمَع اخْلَاِئِضنَي 

 . ([638]) [47ـ  43ر: ]املدث ﴾*وَُكنما ُنَكذُِّب بِيَـْوِم الدِّيِن *َحّتم َأَ اَن اْلَيِقنُي *
 

 أشخاص أبعينهم يف النار :: سابعاً 
وحنن ـ  ، وبنّي أَّنم من أهل النار، ذكر هللا تعاىل بعَض األشخاص أبعياَّنم

لنار إاّل َمْن شهَد هللا كمسلمني ـ ال نشهُد ألحٍد بعينه أنّه من أهل ا
 ومن هـؤالء : ([639])له بذلك )ملسو هيلع هللا ىلص(ورسوله
لك كثرية، ودخولُه الناَر معلوٌم من الدين يف ذ اآلَيتو  ـ إبليس: 1

َكَمَثِل الشمْيطَاِن ﴿كمثل قوله تعاىل: ،  وابلضرورة، بل معلوٌم يف مجيع األدَين
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ِإْذ َقاَل ِلإِلْنَساِن اْكُفْر فَـَلمما َكَفَر َقاَل ِإيّنِ بَرِيٌء ِمْنَك ِإيّنِ َأَخاُف اَّللمَ َربم 
َُما يف النماِر َخاِلَدْيِن ِفيَهااْلَعاَلِمنَي *َفَكاَن َعاِقبَـتَـ  َوَذِلَك َجَزاءُ  ُهَما َأَّنم

َقاَل َفاحلَْقُّ َواحلَْقم أَُقوُل ﴿وقال تعاىل إلبليس:  [17ـ  16]احلشر:  ﴾*الظماِلِمنيَ 
ُهْم َأمْجَِعنَي *  . [85ـ  84]ص:  ﴾*أَلْمأَلنم َجَهنمَم ِمْنَك َوممَْن تَِبَعَك ِمنـْ

ال تـُْقَتُل » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ا ابن ادم ) قابيل ( فقد قال رسول هللا وأم ـ قابيل: 2
ألنّه أوُل من َسّن ، نـَْفٌس ظُلمًا إاّل كان على ابن ادَم األوِل ِكْفٌل ِمْن َدِمها

 . ([640])«القتَل 
ًة َيْدُعوَن ِإىَل النماِر َويـَْوَم ﴿: قال تعاىل ـ فرعون وجنوده: 3 َوَجَعْلَناُهْم أَِئمم

َن اْلِقَيامَ  نـَْيا َلْعَنًة َويـَْوَم اْلِقَياَمِة ُهم مِّ ِة اَل يُنَصُروَن * َوأَتْـبَـْعَناُهْم يف َهِذِه الدُّ
فَـَوَقاُه اَّللمُ َسيَِّئاِت َما َمَكُروا ﴿وقال تعاىل:  [42ـ  41]القصص:   ﴾اْلَمْقُبوِحنيَ 

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويـَْوَم تـَُقوُم َوَحاَق ِِبِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب *النماُر يـُْعَرُضوَن  َعَليـْ
 .[ 46ـ  45]غافر:  ﴾السماَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدم اْلَعَذاِب *

َوَقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد َجاَءُهْم ﴿قال تعاىل:  ـ قارون وهامان: 4
ِ  َوَما َكانُوا َساِبِقنَي *َفُكالًّ َأَخْذاَن ِبَذنِْبِه ُموَسى اِبْلبَـيَِّناِت َفاْسَتْكرَبُوا يف اأَلرْ 

ُهْم َمْن َخَسْفَنا  ُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصمْيَحُة َوِمنـْ ُهْم َمْن أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمنـْ َفِمنـْ
ُهْم َمْن َأْغَرقْـَنا َوَما َكاَن اَّللمُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكنْ  انُوا أَنـُْفَسُهْم كَ   ِبِه اأَلْرَ  َوِمنـْ
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َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اأَلْرَ  َفَما  ﴿وقال تعاىل: [ 40ـ  39]العنكبوت:  ﴾*َيْظِلُمونَ 
َتِصرِيَن *  ﴾َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اَّللِم َوَما َكاَن ِمَن اْلُمنـْ

ى ِِبََيتَِنا َوُسْلطَاٍن ُمِبنٍي *ِإىَل َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموسَ ﴿وقال تعاىل:  [81 ]القصص:
ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن فَـَقاُلوا َساِحٌر َكذماٌب *فَـَلمما َجاَءُهْم اِبحلَْقِّ ِمْن ِعْنِداَن 

الم يف َقاُلوا اقْـتُـُلوا أَبـَْناَء المِذيَن آَمُنوا َمَعُه َواْسَتْحُيوا ِنَساَءُهْم َوَما َكْيُد اْلَكاِفرِيَن إِ 
 . ([641])فسّماهم هللا تعاىل كافرين، [25ـ  23]غافر:  ﴾َضاَلٍل *
َضَرَب اَّللمُ َمَثاًل لِلمِذيَن َكَفُروا اْمَرأََة ﴿قال تعاىل:  ـ امرأة نوح وامرأة لوط: 5

ا فَـَلْم يـُْغِنَيا نُوٍح َواَمَرأََة ُلوٍط َكانـََتا حَتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِداَن َصاحِلَنْيِ َفَخانـََتامهَُ 
ًئا َوِقيَل اْدُخاَل النماَر َمَع الدماِخِلنَي * ُهَما ِمَن اَّللِم َشيـْ  . [10]التحرمي:  ﴾َعنـْ

 ﴾َوَلَقْد َذَرْأاَن جِلََهنمَم َكِثريًا ِمَن اجلِّْنِ ﴿قال تعاىل:  ـ كفرة اجلن يف النار: 6
ِلُموَن َوِمنما اْلَقاِسطُوَن َفَمْن َأْسَلَم َوَأانم ِمنما اْلُمسْ ﴿وقال تعاىل:  [179]األعراف: 

 .[15ـ  14]اجلن:  ﴾َفُأولَِئَك حَتَرمْوا َرَشًدا *َوأَمما اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا جِلََهنمَم َحطًَبا *
َوِهَي َُتْرِي هِبِْم يف َمْوٍج َكاجْلَِباِل َواَنَدى نُوٌح ﴿قال تعاىل:  ـ أحد أبناء نوح: 7

اَن يف َمْعزِل َيُبيَنم ارَْكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِيَن *َقاَل َسآِوي ِإىَل ابـَْنُه وَكَ 
َجَبٍل يـَْعِصُميِن ِمَن اْلَماِء َقاَل اَل َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن أَْمِر اَّللِم ِإالم َمْن َرِحَم َوَحاَل 

نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنَي *  . [43ـ  42هود: ] ﴾بـَيـْ
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َوأُْوِحَي ِإىَل نُوٍح أَنمُه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قَـْوِمَك ِإالم َمْن ﴿قال تعاىل:  ـ قوم نوح: 8
َتِئْس ِبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن *َواْصَنِع اْلُفْلَك أبَِْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل خُتَاِطْبيِن  َقْد آَمَن َفاَل تـَبـْ

ُْم ُمْغَرُقوَن *يف المِذيَن ظََلُموا إِ   .[ 37ـ  36]هود:  ﴾َّنم
َوتِْلَك َعاٌد َجَحُدوا ِِبََيِت َرهبِِّْم َوَعُصْوا ُرُسَلُه ﴿قال تعاىل:  ـ قوم عاد: 9

 .[ 60ـ  59]هود:  ﴾َواتـمبَـُعوا أَْمَر ُكلِّ 
َوَأَخَذ المِذيَن ظََلُموا الصمْيَحُة َفَأْصَبُحوا يف ﴿قال تعاىل:  ـ قوم مثود: 10

ُْم َأاَل بـُْعًدا لَِثُموَد *  ﴾ِدََيرِِهْم َجاْثِنَي *َكَأْن ملَْ يـَْغنَـْوا ِفيَها َأاَل ِإنم َْثُوَد َكَفُروا َرهبم
وقد قّدمنا أنم أصحاب اخللود يف ، فحكم هللا عليهم ابلكفر[ 68ـ  67]هود: 

 . ([642])النار هم الكفار واملشركون
ا َجاَء أَْمُراَن َجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها َوأَْمَطْراَن فَـَلمم ﴿قال تعاىل:  ـ قوم لوط: 11

يٍل َمْنُضوٍد *ُمَسومَمًة ِعْنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظماِلِمنَي  َها ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ َعَليـْ
 . [83ـ  82]هود:  ﴾بَِبِعيٍد *
ًبا َوالمِذيَن آَمُنوا َمَعُه َوَلمما َجاَء أَْمُراَن َعميْـ ﴿قال تعاىل:  ـ قوم شعيب: 12 َنا ُشَعيـْ

ِبَرمْحٍَة ِمنما َوَأَخَذِت المِذيَن ظََلُموا الصمْيَحُة َفَأْصَبُحوا يف ِدََيرِِهْم َجاْثِنَي *َكَأْن مَلْ 
وقال تعاىل:  [95ـ  94]هود:  ﴾يـَْغنَـْوا ِفيَها َأاَل بـُْعًدا ِلَمْدَيَن َكَما بَِعَدْت َْثُوُد *
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 ﴾بُوُه َفَأَخَذُهْم َعَذاُب يـَْوِم الظُّلمِة ِإنمُه َكاَن َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم *َفَكذم ﴿
 . ([643])وتكذيُب الرسل ِمْن أنواِع الكفر [189 ]الشعراء:
َوَلْواَل َأْن َكَتَب اَّللمُ َعَلْيِهُم اجلَْاَلَء ﴿قال تعاىل:  ـ بنو النضري من اليهود: 13

هَبُْم يف الدُّ  وقد نزلْت هـذه  [3]احلشر:  ﴾َعَذاُب النماِر * ةاآلخر نـَْيا َوََلُْم يف َلَعذم
وأرادوا قتله بلقاء حجر ، )ملسو هيلع هللا ىلص(يف يهود بين النضري ملّا خانوا الرسول  اآلية
، ([644])وأجالهم )ملسو هيلع هللا ىلص(فحاصرهم النيبُّ ، ولكّن هللا تعاىل عصمه منهم، عليه

 )ملسو هيلع هللا ىلص(بل كلُّ َمْن مسَع بدعوة النيبِّ ، وهـذا احلكُم ليس خاصًا بيهود بين النضري
: )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا ، ([645])يف النار  من اليهود والنصارى ومل ُيْسِلْم فهو

والذي نفُس حمّمٍد بيده ال يسمُع يب أحٌد ِمْن هـذه األمِة يهوديٌّ وال »
من أصحاِب إاّل كاَن ، ومل يؤمْن ابّلذي أُرسلُت به، مث ميوتُ ، نصراينٌّ 
 . ([646)]«الّنارِ 
تـَبمْت َيَدا َأيب ََلٍَب َوَتبم ﴿: قال تعاىل يف سورة املسد :ـ أبو هلب وامرأته 14

*َما َأْغىَن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب *َسَيْصَلى اَنرًا َذاَت ََلٍَب *َواْمَرأَتُُه مَحماَلَة احلََْطِب 
 . ﴾*يف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد *

َذْرين َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا ﴿: وهو املقصوُد بقوله تعاىل غرية:ـ الوليد بن امل 15
*َوَجَعْلُت َلُه َمااًل مَمُْدوًدا *َوبَِننَي ُشُهوًدا *َوَمهمْدتُّ َلُه ََتِْهيًدا *مُثم َيْطَمُع َأْن أَزِيَد 
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َر *فَـُقِتَل َكْيَف َقدمَر *َكالم ِإنمُه َكاَن آِلََيتَِنا َعِنيًدا *َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا *ِإنمُه فَ  كمَر وَقدم
َر *مُثم َنَظَر *مُثم َعَبَس َوَبَسَر *مُثم أَْدبـََر َواْسَتْكرَبَ *فَـَقاَل ِإْن َهَذا  *مُثم قُِتَل َكْيَف َقدم

 [ 26ـ  11: ] املدثر ﴾ِإالم ِسْحٌر يـُْؤثـَُر *ِإْن َهَذا ِإالم قَـْوُل اْلَبَشِر *َسُأْصِليِه َسَقَر *
فبلَغ ، فكأنّه رقم له، القرآنفقرأ عليه ، )ملسو هيلع هللا ىلص(جاء الوليُد بُن املغرية إىل النيبِّ 

: قال، َي عم إّن قوَمك يرون أن جيمعوا لك ماالً : فأ ه فقال، ذلك أاب جهل
قد علمْت : قال، فإّنك أتيَت حممدًا تتعّرُ  ِلَما ِقَبله، ليعطوكه: مل ؟ قال

أو أنمَك ، فقل فيه قواًل يبلُغ قوَمك أّنك منِكٌر له: لقا، قريٌش أين أكثُرها ماالً 
وال برجٍز ، ماذا أقول ؟ فوهللِا ما فيكم رجٌل أعلُم ابألشعاِر مين: قال، كارٌه له

، وهللِا ما ُيْشِبُه الذي يقول شيئًا من هـذا، وال أبشعاِر اجلنِّ ، وال بقصيدٍة مين
مغِدٌق ، وإنّه ملثِمٌر أعاله، عليه لطالوةٌ  وإنّ ، وهللِا إنم لقولِه الذي يقوُل حالوةٌ 

ال يرضى عنك : قال، وإنّه ليحِطُم ما حتته، وإنّه ليعلو وما يعلى عليه، أسفُله
هـذا سحٌر : قال، فلّما فكر، فدعين حّّت أفكرَ : قال، قوُمَك حّّت تقوَل فيه

 . اآلَيتِ  َذْرين َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا يعين فنزلت، أيثرُه عن غريه، يؤثر
 

* * * 
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 موانع إنفاذ الوعيد:  املبحث الثالث
 

وذكروها يف موانع إنفاذ ، ةاآلخر حتّدث العلماُء عن أسباب سقوط العذاب يف 
 واليت منها :، الوعيد

 أواًل ـ التوبة :
ودليُل ذلك الكتاب والسنة ، التوبُة مانٌع من إنفاِذ وعيد مجيع الذنوب

 واإلمجاع .
ُقْل ََيِعَباِدَي المِذيَن َأْسَرُفوا ﴿: كتاب هللا تعاىل فقد قال تعاىل  أما الدليل من

يًعا ِإنمُه ُهَو اْلَغُفوُر  َعَلى أَنـُْفِسِهْم اَل تـَْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اَّللِم ِإنم اَّللمَ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
لسمارُِق َوالسمارَِقُة َوا﴿: وقال تعاىل، ([647])أي ملن  ب [53]الزمر:  ﴾الرمِحيُم *

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم *َفَمْن َ َب ِمْن  َفاْقَطُعوا أَيِديـَُهَما َجَزاًء ِبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اَّللِم َواَّللم
 ﴾بـَْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح َفِإنم اَّللمَ يـَُتوُب َعَلْيِه ِإنم اَّللمَ َغُفوٌر َرِحيٌم *

 . [39-38 ]املائدة:
: لدليل من السنة فقد جاء عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قالأما ا

إّن هللَا عّز وجّل يـَْبُسُط يَده ابلليِل ليتوَب مسيُء » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
حّّت تطلَع الشمُس من ، ويبسُط يَده ابلنهاِر ليتوَب مسيُء الليلِ ، النهارِ 
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 يقبُل توبَة العبِد ما مل إّن هللا» : )ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال رسول هللا  ([648])«مغرهِبا 
 . ([649])«يـَُغْرِغْر 

 فقد اتفق العلماُء على أّن التوبَة من الكفِر مقبولٌة ما مل يوقنِ : وأما اإلمجاع
ومن ُشرِب ، ومن فعل فعلة قوم لوط، ومن الزان، اإلنساُن ابملوِت ابملعاينة

يف التوبة إىل دفع  ممّا ال حيتاجُ ، ومن كلِّ معصيٍة بني املرء وربه تعاىل، اخلمر
مينُع إنفاَذ وعيِد ، . فالتوبُة مانٌع شاملٌ ([ 650])ومما ليس مظلمة لإلنسان، مال

. ([ 651])وهـذا الشموُل خمتصٌّ هبـذا املانع، كالكفر وما دونه،  مجيِع الذنوب
 .([652])وليس شيٌء يغِفُر مجيَع الذنوب إالّ التوبة، فالتوبُة َتحو مجيَع السيئات

 
 ًا: االستغفار :اثني

ومن هـذه ، دّلِت النصوُص الشرعيُة على أنم االستغفاَر مانُع من إنفاِذ الوعيد
 النصوص :
َوالمِذيَن ِإَذا فَـَعُلوا َفاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اَّللمَ َفاْستَـْغَفُروا ﴿قوله تعاىل: 

اَّللمُ َوملَْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فَـَعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن  ِلُذنُوهِبِْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالم 
*أُولَِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِِّْم َوَجنماٌت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها 

ُم اَّللمُ يُوِصيكُ ﴿وقوله تعاىل:  [136ـ  135: آل عمران] ﴾َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي *
يف َأْواَلدُِكْم لِلذمَكِر ِمْثُل َحظِّ األُنـْثـََينْيِ َفِإْن ُكنم ِنَساًء فَـْوَق اثـْنَـَتنْيِ فَـَلُهنم ثـُُلثَا َما 
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ُهَما السُُّدُس ممما  بـََوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ ََ تـََرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فَـَلَها النِّْصُف َوأِل
ِه الثُـُّلُث َفِإْن َكاَن َلُه تـََرَك ِإْن َكاَن  مِّ َُ َلُه َوَلٌد َفِإْن ملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه َفأِل

ِه السُُّدُس ِمْن بـَْعِد َوِصيمٍة يُوِصي هِبَا َأْو َدْيٍن آاَبؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم اَل  ِإْخَوٌة َفألُمِّ
 ﴾َفرِيَضًة ِمَن اَّللِم ِإنم اَّللمَ َكاَن َعِليًما َحِكيًما *َتْدُروَن أَيُـُّهْم أَقْـَرُب َلُكْم نـَْفًعا 

ُْم ﴿وقوله تعاىل:  [11]النساء:  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالم لُِيطَاَع بِِْذِن اَّللِم َوَلْو َأَّنم
رمُسوُل َلَوَجُدوا اَّللمَ تَـومااًب ِإْذ ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك َفاْستَـْغَفُروا اَّللمَ َواْستَـْغَفَر ََلُُم ال

 . [64]النساء:  ﴾َرِحيًما *
، َيرّب إيّن أذنبُت ذنباً : فقال، إّن عبداً أصاَب ذنباً » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

َعِلَم َعْبِدي َأنم َلُه رابًّ يغِفُر الذمنَب وأيخُذ به ،فغفر : فقال له ربُّه، فاغفره ِل
 له .

 مث أذنَب ذنبًا اخر ،: ورِبا قال، مث أصاَب ذنبًا اخر ،مث مكَث ما شاء هللا
َعِلَم عبدي أّن له رابً : فقال ربُّه، َيربِّ إيّن أذنبُت ذنبًا اخر فاْغِفْرُه ِل: فقال

، مث أصاَب ذنبًا اخر، مث مكث ما شاء هللا، فغفرله، وأيخُذ بهِ ، يغِفُر الذنبَ 
علم : فقال ربه، ًا فاغفره ِلَيربِّ أذنبت ذنب: فقال، قال أذنب ذنبًا اخر

فليعمْل ، غفرُت لعبدي: فقال ربُّه، وأيخُذ به، عبدي أن له رابًّ يغِفُر الذنبَ 
والذي نفِسي بيِده لو مل ُتْذنِبوا » : )ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال رسول هللا ([ 653])«ما شاء 

 .([654])«َر َلمْغِفُرْوَن هللَا فَـيَـْغفِ وجلاَء بقوٍم يُْذنِبُـْوَن فَـَيْستَـ ، لذهَب هللاُ ِبُكم
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ْحَكَمُة على أنم االستغفاَر مانٌع من إنفاِذ الوعيدِ 
ُ
 فدّلت هـذه النصوُص امل

([655]) . 
 

 اثلثًا: احلسنات املاحية :
دّلت نصوٌص شرعيٌة كثريٌة على أنم احلسناِت ميكُن أن َتنَع إنفاَذ وعيِد 

ِقِم الصماَلَة َطَريفَِ َوأَ ﴿قوله تعاىل: : واألدّلُة على ذلك كثرية منها، السيئاتِ 
 ﴾النـمَهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللمْيِل ِإنم احلََْسَناِت يُْذِهَْبَ السميَِّئاِت َذِلَك ذِْكَرى لِلذماِكرِيَن *

 .[ 114]هود: 
اتمِق هللَا حيُثما  » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ِل رسوُل هللا : قال، وعن أيب ذر رضي هللا عنه

 . ([656])«وخاِلِق الّناَس خِبُلٍق َحَسٍن ، ََتُْحهاوأتبِع السيئَة احلسنَة ، كنتَ 
: يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(قال مسعُت رسوَل هللِا ، وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه

من قلبه إال  وأنم حممداً رسوُل هللِا صدقاً ، َمْن أحٍد َيْشَهُد أْن ال إلَه إاّل هللا ما»
 . ([657])«حّرَم هللاُ عليه النماَر 
َمْن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللِا : قال، عفان رضي هللا عنه وعن عثمان بن

تـََوضمَأ َفَأْحَسَن الُوُضْوَء َخَرَجْت خطاَيه ِمْن َجَسِدِه حّّت خترَج ِمْن حتت 
 . ([658])«أظفارِه 
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 أرأيُتم لو أنم ََّنْرًا بباِب أحدِكم يـَْغَتِسُل فيه كلم يومٍ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسوُل هللِا 
َقى ِمْن َدَرنِِه شيٌء مَخَْس مرّاٍت ،ه َقى ِمْن َدَرنِِه َشْيءٌ : ؟ قالوا« ل يـَبـْ ، ال يـَبـْ

 . ([659])«مَيُْحو هللا هبن اخَلطَاَي ، فكذلك َمَثُل الصلواِت اخلَْمسِ : قال
َمْن صاَم رمضان إميااًن واحتسااًب غفَر َلُه ما تقدمَم » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

 . ([660])«ِمْن َذنِْبِه 
َرَجَع من ذنوبه  ، َمْن َحجم هلِل فلم يـَْرُفْث َوملَْ يـَْفُسق» : )ملسو هيلع هللا ىلص(سول هللا وقال ر 

 . ([661])«كيوَم ولدْته أُمُُّه 
 

 رابعاً ـ دعاء املؤمنني:
النصوُص الشرعيُة اليت دّلت على مشروعيِة الدُّعاء للمؤمنني ابملغفرِة والرمحِة 

ومن أهمِّ مظاهِر انتفاعِه ، ؤمننيتدلُّ قطعًا على انتفاع املدعو بدعاء إخوانه امل
وال شك أنم الدعاء ، عدُم إنفاِذ هللا وعيَده بسبِب دعاء املؤمنني واستغفارِهم

ابملغفرِة والرمحِة ال ميِكُن أن مينَع إنفاَذ وعيِد املدعو له إذا لقي هللا متلبِّساً 
ِإنم اَّللمَ اَل ﴿: بهألّن هللا أخرَب يف كتا، كالشرك األكرب والنفاق األكرب،  ِبكفِّرٍ 

يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك اِبَّللِم فَـَقِد اْفرَتَى 
 . [48]النساء:  ﴾ِإْْثًا َعِظيًما *
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كما أنم النصوَص الشرعيَة دّلت على حترمي االستغفار املطلق واملقيد بفعٍل 
فقد دلم على حترمي االستغفار املطلق قوله تعاىل: ، َي هللا كافراً معنّيٍ كمن لق

َما َكاَن لِلنميبِّ َوالمِذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا أُوِل قـُْرىَب ِمْن ﴿
ُْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم * َ ََلُْم َأَّنم ملقصوُد من هـذا  وا [113]التوبة:  ﴾بـَْعِد َما تـََبنيم

يدلُّ ِمْن وجٍه اخَر ، كله أنم حترمَي االستغفار ِبختَلِف صوره َلَمْن َلِقَي هللا كافراً 
كما أنم ،  على أنم طلب املغفرة وما يف معناها ال أثر له البتمة يف إسقاِط وعيِده
وانتفْت ، الدعاَء من حيث هو ال يرتّتُب عليه أثرُه إاّل إذا حتققْت شروطُه

ومن موانِِعه ، ومن شروطه أن يكون املطلوب جائَز الطلِب شرعاً ، موانُعه
املغفرة وما يف معناها ملن لقي هللا كافرًا ال  وحينئٍذ فطلب، االعتداُء يف الدعاء

 . ([662])ووجوٍد مانعه، لتخّلف شرطه، ميِكُن أن يرتّتَب عليه أثرهُ 
اء املؤمنني وأمواهتم ابملغفرة وأّما األدلة الشرعية على مشروعية الدعاء ألحي

 ﴾َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ ﴿والرمحة فمنها: قوله تعاىل: 
ُهْم َواْستَـْغِفْر ََلُمْ ﴿وقوله:  [91 ]حممد: وقوله  [159: آل عمران] ﴾َفاْعُف َعنـْ

بـمَنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا المِذيَن َوالمِذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن رَ ﴿تعاىل: 
 ﴾*بـمَنا ِإنمَك َرُؤوٌف َرِحيمٌ َسبَـُقواَن اِبإِلميَاِن َواَل َُتَْعْل يف قـُُلوبَِنا ِغالًّ لِلمِذيَن آَمُنوا رَ 

 . [10]احلشر: 
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وا َقْد ُتويّفِ اليوَم رجٌل صاحٌل ِمَن احلََبِش فهلمم َفَصلُّ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
 . ([663])«َعَلْيِه 

فيقوُم على جنازتِِه أربعوَن ، َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم ميوتُ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
والشفاعُة للمّيِت ـ ، ([664])«رجاًل ال ُيْشرُِكوَن ابهلِل شيئًا إاّل َشفمعهم هللُا ِفْيِه 

، ة أصالةً أي الدعاء للميت ابملغفرة والرمحة ـ هي املقصوُد من هـذه الصال
فقد قال ، يف صالة اجلنازة بخالِص الدُّعاِء للميت )ملسو هيلع هللا ىلص(ولذلك أمر النيبُّ 

َعاِء » : )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا  ُتم على امليِِّت َفَأْخِلُصْوا َلُه الدُّ ومن ، ([665])«إذا َصلميـْ
، واْرمَحْهُ ، اللهمم اْغِفْر َلهُ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قوله ، يف صالِة اجلنازةِ  )ملسو هيلع هللا ىلص(دعاِء النيبِّ 

ْع ُمْدَخَلهُ ، وَأْكرِْم نـُزَُله، اِفِه وأْعُف َعْنهُ وع ، َواْغِسْلُه ابملاِء والثـمْلِج والرَبَدِ ، َوَوسِّ
َوأَْبِدْلُه دارًا خريًا ِمْن ، ونقِّه ِمَن اخلطاَي كما نـَقمْيَت الثوَب األبيَض ِمَن الدمَنسِ 

وَأِعذُه ِمْن ، َوأْدِخْلُه اجلنمةَ ، زوِجهِ وَزْوَجًا خريًا ِمْن ، وأهاًل َخرْيًا ِمْن أهِلهِ ، دارِهِ 
 . ([666])«وِمْن َعَذاِب النماِر ، َعَذاِب الَقرْبِ 

ويغفر ما ُدْوَن ذلك ، إنم هللا ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
 .([ 667])«َأخمْرُت َشَفاَعيِت أَلْهِل الكبائِِر : وقال، ملن يشاءُ 
ألنّه ، إَّّنا مَيَْنُع إنفاَذ الوعيِد ظّنًا ال قطعاً ، ُر للمؤمننَي وما يف معناهفاالستغفا

وإّما ، إّما لتخّلف شرطٍ ، َقْد يستجاب وقد ال ُيستجابُ : والدعاءُ ، دعاء
ولكّن جانَب اإلجابِة أرجُح لقّوة ، وإّما حلكمٍة إلـهيِة ال نعلُمها، لوجوِد مانعٍ 
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فينبغي احِلْرُص على الدعاء ، جِح مطلوٌب شرعاً والعمُل ابلرا، داللِة النصوص
فقد يـُْعِتُق هللا بدعائه كثريًا من ، واالجتهاُد يف ذلك، للمؤمنني ابملغفرة والرمحة

َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة ﴿: قال تعاىل، ةاآلخر أهل البالء واحملنة يف الربزِخ أو يف 
َها َوَمْن َيْشفَ  َها وََكاَن َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمنـْ ْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمنـْ

وعن أيب موسى األشعري رضي ، [85]النساء:  ﴾اَّللمُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمِقيًتا *
والشفاعة احلسنة تشمُل الشفاعَة  ([668])«اْشَفُعوا تـُْؤَجُروا » : هللا عنه مرفوعاً 

َفَمْن ، وغري ذلك ةاآلخر ي الدُّنيا و والدعاَء َلم خبري ، للناس يف قضاء حوائجهم
وَمْن دعا ألخيه بظهِر الغيِب أَممَن ، شَفع لينفَع كاَن له نصيٌب من األجرِ 

َلُك على دعائِهِ 
َ
 . ([669])«ولك ِبثٍل » : وقال، امل
 

 خامساً ـ إهداء القرابت:
على عمل  دّلِت النصوُص الشرعيُة على انم اجلزاَء ثوااًب أو عقااًب إَّّنا يرتّتبُ 

َها َما ﴿: وعلى ما هو من ا ِر عملِه . قال تعاىل، اإلنسان ََلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
َها﴿وقال تعاىل:  [286]البقرة:  ﴾اْكَتَسَبتْ   ﴾َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالم َعَليـْ
َقدمُموا َوآَ َرُهْم ِإانم حَنُْن حُنِْيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما ﴿وقال تعاىل:  [164]األنعام: 

َناُه يف ِإَماٍم ُمِبنٍي * أي نكتُب أعماََلم اليت [ 12]يـس:  ﴾وَُكلم َشْيٍء َأْحَصيـْ
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إْن ، فنجزَيهم على ذلك، ابشروها أبنفسهم وا َرهم اليت اثروها من بعدهم
 . ([670])وإْن شراً فشر، خرياً فخري

وأجر ، فَله أجرها، ُسنمَة َحَسَنةً  َمْن َسنم يف اإلسالمِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
َوَمْن َسنم يف ، من غري أن يـَنـُْقَص ِمْن ُأُجْورِِهْم شيءٌ ، َمْن عمله هبا ِمْن بـَْعِدهِ 

من غري أن ينقَص من ، اإلسالِم ُسنمًة َسيَِّئًة كان عليه وزُرها ووزُر َمْن عمل هبا
كاَن ،  َدَعا إىل ُهًدىَمْن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال رسول هللا  ([671])«شيء  أوزارهم

وَمْن َدَعا ، ال يـَنـُْقُص ذلك ِمْن أجورِِهم شيئاً ، له ِمَن اأَلْجِر ِمْثَل ُأُجْوِر َمْن تَِبَعهُ 
ُقُص ذلك ِمْن ، كاَن َعَلْيِه ِمَن اإِلمْث ِمْثَل ا ِم َمْن تَِبَعهُ ،  إىل َضاللةٍ   ِمِهم آال يـَنـْ

ال تـُْقَتُل نفٌس ظُْلماً إالّ كاَن على ابِن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال رسول هللا  ([672])َشْيئاً 
وقال رسول ، ([673])«نمه أومُل َمْن َسنم الَقْتلَ أل، اَدَم األول ِكْفٌل من دمها

إاّل من صدقٍة : إذا ماَت اإلنساُن انقطَع عنه عمُله إاّل ِمْن ثالثةٍ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
تَـَفُع بهِ ، جاريةٍ   . ([674])« أو ولٍد صاحٍل يدعو له، أو علٍم يـُنـْ

فإنم مقتضى داللِة هـذه النصوص ، وما نشَأ عنه من ا ر، يناآلخر وأّما عمُل 
وقد ، وعدُم استحقاِق ثوابه إْن كان خرياً ، عدُم مؤاخذِة اإلنساِن إن كان شراً 

َأالم َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى *َوَأْن ﴿: نصم على هـذا ملعىن صراحًة قولُه سبحانه
الكرميُة ال تعين  اآليةوهـذه  [39ـ  38]النجم:  ﴾ِلإِلْنَساِن ِإالم َما َسَعى *لَْيَس 

وإَّّنا تعين أنم اإلنساَن ال يستحقُّ عمَل ، أنم اإلنساَن ال ينتِفُع بعمِل غريِه
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فإنمه ال ، وهـذا حقٌّ ، أنم اإلنساَن ليس له إال سعيه اآليةفظاِهُر ، ([675])غريِه
، وأمما سعُي غريِه فال ميِلُكه وال يستحقُّه، إال سعَي نفِسه ميِلُك وال يستحقُّ 

كما أنّه دائمًا يرحُم عباَده أبسباٍب ،  لكّن هـذا ال مينُع أن ينفعه هللا ويرمحه به
 . ([676])خارجٍة عن مقدورهم

ومن ذلك ، يناآلخر وقد دّلِت النصوُص الشرعيُة على ُمْطلِق االنتفاع بعمل 
بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنه أنم سعَد بَن  ([677])ما رواه البخاري

إنم ، َي رسوَل هللاِ : فقال، وهو غائٌب عنها، توفَِّيْت أُمه، عبادَة رضي هللا عنه
ْقُت به عنها؟ قال ، وأان غائٌب عنها، أُمي توفيتْ  فهل ينفُعها شيٌء إْن تصدم

« . صدقٌة عليها ([678])فإين ُأْشِهُدَك أنم حائطي املِْخَرافَ »قال: « نعم»
 تنزيُله منزلةَ ، ومعىن نفُع امليِت ابلصدقِة عنه

 . ([679])وُيْكَتُب له ثواهُبا، حبيُث تقُع الصدقُة نفُسها عن امليتِ ، املتصدِّقِ 
ين يف إسقاِط هـذه اآلخر وهناك نصوٌص شرعية تدلُّ على االنتفاع بعمل 

 احلقوق إمجااًل وتفصياًل .
بسنده عن ابن عباس رضي هللا ([ 680])اِل فما رواه البخاريُّ أما الدليل اإلمج

إنم أُمي نذرْت أن : فقالتْ  )ملسو هيلع هللا ىلص(أّن امرأًة من ُجهينة جاءْت إىل النيبِّ ، عنهما
ي عنها، نعم» : أفأحجُّ عنها ؟ قال، فلم حتجم حّتم ماتتْ ، حتجم  أرأيِت ، ُحجِّ

، «ا هللَا فاهلُل أحقُّ ابلوفاءِ ضو لو كان على أُمُِّك ديٌن أكنِت قاضيَته ؟ أق
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وهو احلجُّ إال أنم العربَة بعموِم اللفِظ ال ، واحلديُث وإْن ورَد على سبب خاص
: ولذلك قال ابن حجر، خبصوِص السبِب على املعتمد من أقوال أهل العلم

من كفارٍة أو نذٍر أو زكاٍة أو غري ، ويلتِحُق ابحلجِّ كلُّ حقٍّ ثبَت يف ذمته
 .([ 168])ذلك

 )ملسو هيلع هللا ىلص(وأما األدلة التفصيلية فمنها ما روته عائشة رضي هللا عنها أّن رسول هللا 
وعن ابن عباس رضي ، ([682])«َمْن ماَت وعليه صياٌم صاَم عنه وليُّه » : قال

ه )ملسو هيلع هللا ىلص(استفّت سعُد بُن عبادة رسول هللا : قال، هللا عنه ، يف نذٍر كان على أُمِّ
. وعن  ([683])«فاقِضه َعْنها» : )ملسو هيلع هللا ىلص(ل هللا قال رسو ، توفيْت قبل أن تقضَيه
إذ أتته امرأٌة  )ملسو هيلع هللا ىلص(بينما أان جالٌس عند رسوِل هللِا : قال، بُريدَة رضي هللا عنه

ا ماتتْ ، إيّنِ تصدقُت على أُمي ِباريةٍ : فقالت وجَب » : فقال: قال، وإَّنم
صوُم شهٍر  إنه كان عليها، َي رسول هللا: قالت« ورّدها عليِك املرياُث ، أجُركِ 

أفأحجُّ عنها ؟ ، إَّّنا مل حتجم قط: قالت« صومي عنها » : فأصوُم عنها ؟ قال
ي عنها » : قال  . ([684])«ُحجِّ

ين يف اآلخر فقد دلم على االنتفاع بعمل ، أّما احلقوُق اليت للناس كالدمين
ن بسنده ع ([685])إسقاطها النصُّ واإلمجاَع . أّما النصُّ فما رواه البخاري

هل عليه » : فقال، ُأيتَ ِبنازٍة ليصلِّي عليها )ملسو هيلع هللا ىلص(أنم النيبم ، األكوع سلمة بن
هل عليه » : فصّلى عليه . مث ُأيَت ِبنازٍة ُأخرى فقال، ال: قالوا« من ديٍن ؟ 
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: قال أبو قتادة« . صلوا على صاحبكم » : قال، نعم: قالوا« ِمْن ديٍن ؟ 
 ى عليه .فصلّ ، عليم ديُنه َي رسوَل هللاِ 

ولو كان من ، وأمجع املسلمون على أنم قضاَء الدميِن يسقطُه من ذّمِة امليِّت
أو ِمْن غري تركته ... وأمجعوا على أنم احليم إذا كان له يف ذمة املّيِت ، أجنيب

كما يسقط من ذمة ،  فأحّله منه أنه ينفُعه ويربُأ منه، حقٌّ من احلقوقِ 
بق يتبنّي أنم النصوص الشرعية دّلت على جواِز ومن كلِّ ما س، ([686])احلي

وأنم املّيت ميكُن أن ينتفَع بكّل ما يُهدى ، ([687])إهداء الُقرابت يف اجلملة
كاإلمياِن ،  إليه من قرابٍت عدا القرابِت اليت يتعنّي أن يفعَلها العبُد بنفسه

 . ([688])والتوبةِ 
 

 سادساً ـ الشفاعة يف أهل الكبائر:
املقبولة ميِكُن أن َتنَع إنفاَذ وعيِد املعنّيِ من أهِل الكبائِر ظّنًا ال  الشفاعةُ 

: وهي ثالثة، والشفاعُة املقبولُة هي اليت انتظمت فيها شروُط الَقبولِ ، قطعاً 
َمْن َذا المِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالم ﴿: ودليله قوله تعاىل، إذُن هللا يف الشفاعةِ 

َفُع ﴿ودليله قوله تعاىل: ، ورضاه عن الشافع [525]البقرة:  ﴾بِِْذنِهِ  يـَْوَمِئٍذ اَل تـَنـْ
أي إاّل شفاعَة  [109]طـه:  ﴾الشمَفاَعُة ِإالم َمْن أَِذَن َلُه الرممْحَاُن َوَرِضَي َلُه قَـْواًل *

َواَل ﴿: ودليُله قوله تعاىل، ورضاه عن املشفوع له، ([689])َمْن أََذِن له الرمحنُ 
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ولو  ، وأهُل رضا هللِا هم أهُل التوحيدِ [ 28]األنيباء:  ﴾ِإالم ِلَمِن اْرَتَضىَيْشَفُعوَن 
. وقد دّل على هـذه الشروط جمتمعًة قوله تعاىل:  ([690])كانوا أهل كبائر

ًئا ِإالم ِمْن بـَْعِد َأْن أَيَْذَن ﴿ وََكْم ِمْن َمَلٍك يف السمَماَواِت اَل تـُْغيِن َشَفاَعتُـُهْم َشيـْ
 . ([691])أي الشافِع واملشفوِع له [26]النجم:  ﴾ ِلَمْن َيَشاُء َويـَْرَضى *اَّللمُ 
 

 سابعاً ـ املصاِئُب املكّفرة :
، اليت تلحُق اإلنسان نفسيًة كانْت أو عضويةً  لآلالماملصائُب اسٌم جامع 

 وإّما أن تكوَن شرعيًة .، وهـذه االالُم إّما أن تكوَن قدريةً 
 فتنقِسُم ابعتباِر املكاِن الذي تقع فيه إىل ثالثة أقسام : أّما االالُم القدريةُ 

 كنقِص األمواِل واألنفِس والثمراِت .:  القسم األول: االم دنيوية
رب من الفتنِة والضغطِة وهي ما تكوُن يف الق، القسم الثاين: االم برزخية

 .والروعةِ 
امة من األهواِل وهي ما تكوُن يف َعْرصاِت القي، القسم الثالث: االم أخروية

 . ([692])والُكُرابت والشدائد
وقد دّلِت النصوص الشرعية بعمومها على أنم هـذه االالم مما يكفُِّر هللا به 

ما ِمْن مصيبٍة تصيُب : »)ملسو هيلع هللا ىلص(ومن هـذه األدلة: ما قاله رسوُل هللِا ، اخلطاَي
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وقال رسول  [(693])«ُيشاُكهاحّتم الشوكِة ، املسلَم إاّل كفمَر هللُا هبا عنه
، وال َهمٍّ ، ([695])وال َوَصبٍ ، ([694])ما يصيُب املسلَم من َنَصبٍ : »)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

 ([696])«ا إال كّفَر هللا هبا من خطاَيهُ حّّت الشوكِة يشاُكه، وال َحزٍن ،وال غمٍّ 
إال ، مرٌ  فما سواه، ما ِمْن ُمْسلٍم يصيُبه أًذى» : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
: )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا ، ([697])«ِه كما حتطُّ الشجرُة ورَقها حطم هللُا به سيئاتِ 

تمسه الناُر إال حتّلَة ال ميوُت ألحد من املسلمني ثالثٌة من الولِد ف» 
 . ([698])«الَقَسمِ 

 وقد ذهَب اجلمهوُر ِمن أهِل العلِم إىل أنم نفَس املصائِب مكّفراٌت ومثيباٌت ،
اَن أِلْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوََلُْم ِمَن اأَلْعَراِب َأْن َما كَ ﴿واستدلوا بقول هللا تعاىل: 

منها ما هو ، فرّتَب هللا سبحانه األجَر على مجلِة أمورٍ  [120]التوبة:  ﴾يـََتَخلمُفوا
فدّل ذلك على أنم اإلنسان يؤجر على املصائب ، كالنمَصبِ ،  من املصائب

ْن مسلٍم يشاُك شوكًة فما فوَقها ما مِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا ، ([699])نفسها
 . ([700])«وحمَُِيْت عنه هبا خطيئًة ، إال ُكِتَبْت له هبا درجةً 

، إّن ما حيصُل للمؤمن يف الدنيا والربزخ والقيامِة من االالم اليت هي عذابٌ 
 .([ 701])فإّن ذلك مما يكفر به خطاَيه

 ا زواِجُر وجوابُر معاً .ألَّن، وأّما االالم الشرعية فهي احلدوُد والتعزيراتُ 
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، فاألمُر فيها ظاهرٌ ، أّما إَّنا زواجُر عن ارتكاب احملظورات وترِك املأموراتِ 
ُهَما ﴿: ولذا قال هللا تعاىل يف الزانية والزاين الزمانَِيُة َوالزماين َفاْجِلُدوا ُكلم َواِحٍد ِمنـْ

ُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبَّللِم َواْليَـْوِم ِمَئَة َجْلَدٍة َواَل أَتُْخْذُكْم هِبَِما َرأََفٌة يف   ِديِن اَّللِم ِإْن ُكنـْ
وذلك للتغليِظ يف  [2]النور:  ﴾َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبَُما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننَي * اآلخر

 ولزجر الناِس عن فعلهما .، زجرمها عن املعاودةِ 
نِب املعاَقِب دون حاجة إىل وأّما إَّّنا جوابُر ِبعىن أّن جمّرَد فعلها مكفٌِّر لذ

كّنا مع :  قال، فدليله ما رواُه عبادُة بن الصامت رضي هللا عنه، مكفر اخر
، تُبايعوين على أْن ال ُتْشرِكوا ابهلِل شيئاً » : فقال، يف جملسٍ  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسوِل هللِا 
َفَمْن وَّفم ، وال تـَْقُتلوا النـمْفَس اليت حّرم هللُا إاّل ابحلقِّ ، وال َتْسرِقوا، وال تـَْزنُوا

، فهو كفارٌة له، وَمْن أصاَب شيئًا من ذلَك فعوقب به، ِمْنُكم َفَأْجرُُه على هللاِ 
، إْن شاَء عفا عنه، َفَأْمرُُه إىل هللاِ ، وَمْن أصاب شيئًا من ذلك َفَسرَتَُه هللُا عليهِ 

نب ِبجّرد فدلم احلديُث على أنم العقاَب مكفُِّر للذ، ([702])«َعّذبَُه  وإْن شاءَ 
وغري املقدرة وهي ، وهـذا يعمُّ العقوابِت الشرعيِة املقّدرة وهي احلدودُ ، فعله

 .([ 703])التعزيراتُ 
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 اثمناً ـ العفو اإللـهي:
، دّلت النصوُص الشرعيُة املتواترُة ِداللًة قطعيًة على أنم هللا تعاىل عفوٌّ غفورٌ 

َوَيْستَـْعِجُلوَنَك ﴿: قوله تعاىل منها ،يتجاَوُز عّما يستحّقه املذنبون من العقابِ 
اِبلسميَِّئِة قَـْبَل احلََْسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمْن قَـْبِلِهُم اْلَمُثاَلُت َوِإنم َربمَك َلُذو َمْغِفَرٍة لِلنماِس 

َويـَْعُفو ﴿وقال تعاىل: [ 6]الرعد:  ﴾َعَلى ظُْلِمِهْم َوِإنم َربمَك َلَشِديُد اْلِعَقاِب *
 ﴾َويـَْعُفو َعْن َكِثرٍي *﴿وقوله تعاىل: [ 25]الشورى:  ﴾لسميَِّئاتِ َعِن ا
وقوله تعاىل: [ 60]احلج:  ﴾ِإنم اَّللمَ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر *﴿وقوله تعاىل:  [30 ]الشورى:

وما يف معناها ، وهـذه النصوصُ ، [43]النساء:  ﴾ِإنم اَّللمَ َكاَن َعُفوًّا َغُفوًرا *﴿
 .([704])من موانِع إنفاِذ الوعيدِ العفو اإللـهي  تدلُّ قطعاً على أنم 

ودليُل هـذا األصِل ، ولـكن ال ميكُن أن مينَع إنفاُذ وعيِد الكفِر قطعاً 
 والسنُة : القرآن

وقال [ 48]النساء:  ﴾ِإنم اَّللمَ اَل يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ ﴿الكرمي يقول:  القرآنف
َّللِم فَـَقْد َحرمَم اَّللمُ َعَلْيِه اجْلَنمَة َوَمْأَواُه النماُر َوَما لِلظماِلِمنَي ِإنمُه َمْن ُيْشرِْك ابِ ﴿تعاىل: 

 . [72]املائدة:  ﴾ِمْن أَْنَصاٍر *



327 
 

َمْن ماَت وهو يدعو ِمْن دوِن هللِا ِنّداً » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وأّما السنة فقد قال رسول هللا 
املشرك إذا ماَت على . وال خالف بني املسلمني أنم  ([705])«دخَل الناَر 

 .([ 706])شرِكه مل يكْن من أهِل املغفرةِ 
 قال تعاىل :، والعفو اإللـهي ميِكُن أن مينَع إنفاَذ وعيِد أهل الكبائر

اَل يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك اِبَّللِم فَـَقِد ﴿
أنم كلم صاحِب كبريٍة  اآليةأابنت هـذه  [48]النساء:  ﴾ِظيًما *اْفرَتَى ِإْْثًا عَ 

ما مل تكن كبريته ، وإن شاء عاقبه عليه، إْن شاَء عفا عنه، ففي مشيئة هللا
 . ([707])ِشرْكاً ابهلل

يُْدََن » : يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(مسعُت رسوَل هللِا : وعن ابن عمر رضي هللا عنه قال
فيقّرره ، ([708])ه عّز وجّل حّّت يضَع عليه َكنَـَفهُ املؤمُن يوَم القيامِة ِمْن َربّ 

فإيّنِ َقْد سرتهُتا : قال، أْي ريبِّ أعرفُ : هل تـَْعِرُف؟ فيقول: فيقول، بذنوبه
، وعن أنس رضي هللا عنه، ([709])«وإيّنِ أغفُرها لك اليوم ، عليَك يف الدنيا

بَن ادَم إنمك لو َي ا: قال هللا تعاىل» : يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(مسعُت رسوَل هللا : قال
 شيئًا ألتيُتك بُقراهبا مث لقيَتين ال تشرك يب، لقيتين ِبُقراِب األرِ  خطاَي

 . ([710])«مغفرةً 
* * * 
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 اجلَـنَّـة:  املبحث الرابع
 

 أواًل ـ الطريق إىل اجلنة:
، إّن بدايَة الطريق ِإىل اجلنة هو أن نتذّكَر الغايَة اليت خلقنا هللا تعاىل ألجلها

ُهْم ِمْن رِْزٍق ﴿: قال حيث َوَما َخَلْقُت اجلِْنم َواإِلْنَس ِإالم لِيَـْعُبُدوِن *َما أُرِيُد ِمنـْ
أنّه تبارك وتعاىل  اآلية. ومعىن  [57ـ  56]الذارايت:  ﴾َوَما أُرِيُد َأْن ُيْطِعُموِن *

ومن  ،َفَمْن أطاعه جازاه أمتم اجلزاء، ال شريَك له، خَلق العباَد ليعبدوه وحَده
بل هم الفقراء إليه يف ، وأخرب أنّه غرُي حمتاٍج إليهم، عصاه عّذبه أشدم العذاب

َي ابَن ادَم تفرّْغ » : ويف احلديث القدسي، فهو خالُقهم ورازُقهم، مجيع أحواَلم
ومل ، وإاّل تفعْل مألُت صدَرَك ُشغالً ، وأسدُّ فقركَ ، لعباديت أمأُل صدرَك غىًن 

وهي أن ، . فاهلل عّز وجّل ما خَلَق العباَد إال لغايٍة واحدةٍ  ([711])«أسدم فقرَك 
وهـذا يقتضي أن حيرَص العبُد أن تكوَن كلُّ أعماله بل كلُّ ، يعبُدوه سبحانه

ُقْل ِإنم َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّللِِم َربِّ اْلَعاَلِمنَي ﴿حياته عبادًة هلل تعاىل 
 . [163ـ  162]األنعام:  ﴾َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأاَن َأومُل اْلُمْسِلِمنَي * *اَل َشرِيَك َلهُ 

بقوٍل أو  )ملسو هيلع هللا ىلص(والعبادُة الشاملُة املطلوبُة هي أاّل تتقّدم بني يدي هللا ورسوله 
، فيه )ملسو هيلع هللا ىلص(قبل أن تعلَم حكَم هللا وحكَم الرسول ، فعٍل تفعله ِمْن عنِد نفسك



329 
 

يَن آَمُنوا اَل تـَُقدُِّموا َبنْيَ َيَدِي اَّللِم َوَرُسوِلِه َواتـمُقوا اَّللمَ ِإنم ََيأَيُـَّها المذِ ﴿: قال تعاىل
يٌع َعِليٌم * فمن العبادِة املتابعُة التامُة لكلِّ ما جاء عن  [1]احلجرات:  ﴾اَّللمَ مسَِ

 اإلخالص يف ذلك هلل ربِّ العاملني مع، من األقواِل واألفعالِ  )ملسو هيلع هللا ىلص(النيبِّ 
هي الكفيلُة بتحقيِق منزلِة العبودية التامة  )ملسو هيلع هللا ىلص(فاملتابعة التامة للنيبِّ .  ([712])

 . ([713])مع الوفاء حباجتنا البشرية على أكمِل وجٍه ممكن، هلل ربِّ العاملني
وقد نصم هللا ، فالعمُل ركٌن من أركان اإلميان، والبدم لدخوِل اجلّنة من عملٍ 

كما قال تعاىل: ،  سبٌب لدخوِل اجلنان تعاىل يف مواضَع كثريٍة أنم العملَ 
ُتْم تـَْعَمُلوَن *﴿ وقال تعاىل: [ 72]الزخرف:  ﴾َوتِْلَك اجْلَنمُة الميِت أُورِثـُْتُموَها ِبَا ُكنـْ
ُتْم تـَْعَمُلوَن *﴿  . [43]األعراف:  ﴾َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنمُة أُورِثـُْتُموَها ِبَا ُكنـْ
، أصحاب اجلنة هم املؤمنون الذين يعملون الصاحلات يذكر كثريًا أنم  القرآنو 

فهو مجٌع ، والعمُل الصاحلُ هو ما ظهَر على اجلوارح، فاإلمياُن هو ما يف القلب
أو عمل الباطن ) القلب ( وعمل ، أو اإلميان واإلسالم، بني العقيدة والشريعة
يعمل فهو  فمن امن ومل ، اآلخرفال يكفي أحُدمها عن ، الظاهر ) اجلوارح (
إذ لو امَن حقًا لظهر على جوارحه أثُر اإلميان ابألعمال ، كاذٌب يف إميانه

ومن عمل الصاحلات من غري إمياٍن فإَّّنا ال تنفعه ،إذ شرط قبول ، الصاحلة
قلُت َي رسول هللا ابُن : كما يف حديث عائشة قالت،  األعمال تقدم اإلميان

فهل ذلك انفعُه ؟ ، ُم املسكنيَ ويطع، جدعان كان يف اجلاهلية يصُل رمَحه
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، ([714]) «إنّه مل يقْل يومًا ربِّ اغفر ِل خطيئيت يوم الدين، ال ينفعهُ » : قال
إّن هللا ال يظِلُم مؤمناً » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللِا : وعن أنس بن مالك قال
 وأمما الكاِفُر فُيطَعُم حبسناتِ ، ةاآلخر وجيزي هبا يف ، حسنًة يعطي هبا يف الدنيا
مل تكن له حسنٌة جيَزى  ةاآلخر حّت إذا أفَضى إىل ، ما عمَل هبا هلِل يف الدنيا

 . ([715])«هبا 
فمن كان عنده هـذان الشرطان ، إذن البّد للجنة من إمياٍن وعمٍل صاحلٍ 

أُولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنمِة ُهْم ﴿ قال تعاىل:، ([716])استحقم ـ بعَد رمحِة هللا ـ اجلَنة
ِإنم المِذيَن َقاُلوا َربُـَّنا اَّللمُ مُثم ﴿وقال تعاىل: [ 82]البقرة:  ﴾اِلُدوَن *ِفيَها خَ 

اْستَـَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن *أُولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنمِة َخاِلِديَن 
 . [14ـ  13]األحقاف:  ﴾ِفيَها َجَزاًء ِبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن *

 فمن ذلك :، د فّصل لنا هللا تعاىل بعَض أنواِع األعمال الصاحلةوق
َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصماَلَة َواتـمبَـُعوا ﴿قال تعاىل:  :ـ التوبة 1

الشمَهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا *ِإالم َمْن َ َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفُأولَِئَك 
ًئا *َيْدُخلُ   . [60ـ  59]مرمي:  ﴾وَن اجْلَنمَة َواَل يُْظَلُموَن َشيـْ
َجنماُت َعْدٍن َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر َخاِلِديَن ﴿قال تعاىل:  ـ تزكية النفس: 2

 . [76]طـه:  ﴾ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء َمْن تـَزَكمى *
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 ﴾نُوِرُث ِمْن ِعَباِداَن َمْن َكاَن َتِقيًّا *تِْلَك اجْلَنمُة الميِت ﴿قال تعاىل:  ـ التقوى: 3
 . [63]مرمي: 
ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنمَة ﴿قال تعاىل:  ـ الصرب يف البأساء والضراء: 4 أَْم َحِسبـْ

ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضمرماُء َوزُْلزُِلو  ا َحّتم َوَلمما أَيِْتُكْم َمَثُل المِذيَن َخَلْوا ِمْن قَـْبِلُكْم َمسمتـْ
 ﴾يـَُقوَل الرمُسوُل َوالمِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَّت َنْصُر اَّللِم َأاَل ِإنم َنْصَر اَّللِم َقرِيٌب *

 . [214 ]البقرة:
ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنمَة َوَلمما يـَْعَلِم ﴿قال تعاىل:  ـ اجلهاد يف سبيل هللا: 5 أَْم َحِسبـْ

وقال تعاىل:  [142: آل عمران] ﴾ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصماِبرِيَن *اَّللمُ المِذيَن َجاَهُدوا 
ََيأَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ُِتَاَرٍة تـَُنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم *تـُْؤِمُنوَن ﴿

ِسُكْم َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم ِإْن  اِبَّللِم َوَرُسوِلِه َوُُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللِم أِبَْمَواِلُكْم َوأَنـْفُ 
ُتْم تـَْعَلُموَن *يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنماٍت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر  ُكنـْ

 . [12ـ  10]الصف:  ﴾َوَمَساِكَن طَيَِّبًة يف َجنماِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم *
َوالمِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللِم فَـَلْن ُيِضلم َأْعَماََلُْم * ﴿: قال تعاىل ـ الشهادة: 6

 .[ 6ـ  4]حممد:  ﴾َسيَـْهِديِهْم َوُيْصِلُح اَبََلُْم *َويُْدِخُلُهُم اجْلَنمَة َعرمفَـَها ََلُْم *
َهْوَن عَ ﴿قال تعاىل:  ـ االبتعاد عن الكبائر: 7 ْنُه ُنَكفِّْر ِإْن َُتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ

 . [31]النساء:  ﴾َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكرميًا *
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َوالمِذيَن َصرَبُوا اْبِتَغاَء ﴿قال تعاىل:  ـ إقام الصالة واإلنفاق يف سبيله تعاىل: 8
ا َوَعالَنَِيًة َوَيْدَرأُوَن اِبحلََْسَنِة َوْجِه َرهبِِّْم َوأََقاُموا الصماَلَة َوأَنـَْفُقوا ممما َرَزقْـَناُهْم ِسرًّ 

 . [24ـ  22]الرعد:  ﴾السميَِّئَة أُولَِئكَ 
َوالمِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصماحِلَاِت لَنُـبَـوِّئـَنـمُهْم ﴿قال تعاىل:  ـ التوكل على هللا: 9

يَها نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي *المِذيَن ِمَن اجْلَنمِة ُغَرًفا َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر َخاِلِديَن فِ 
 . [59ـ  58]العنكبوت:  ﴾َصرَبُوا َوَعَلى َرهبِِّْم يـَتَـوَكمُلوَن *

ُْم ﴿قال تعاىل:  ـ قيام الليل: 10 تـََتَجاََّف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرهبم
ِإنم اْلُمتمِقنَي يف َجنماٍت ﴿: وقال تعاىل[ 17ـ  16]السجدة:  ﴾َخْوًفا َوَطَمًعا َوممما

ُْم َكانُوا قَـْبَل َذِلَك حُمِْسِننَي * ُْم ِإَّنم  ﴾َوُعُيوٍن *آِخِذيَن َما آَ ُهْم َرهبُّ
 . [19-15 ]الذارايت:
َوأَمما َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوََّنَى النـمْفَس َعِن ﴿قال تعاىل:  ـ خوف هللا: 11

 .[ 41ـ  40]النازعات:  ﴾نمَة ِهَي اْلَمْأَوى *اَْلََوى *َفِإنم اجلَْ 
 . ([717])اليت مجعت الكثري من األعمال الصاحلة اآلَيتوهـذه بعض 

َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن *المِذيَن ُهْم يف َصاَلهِتِْم ﴿قال تعاىل:  من سورة املؤمنون:
*َوالمِذيَن ُهْم لِلزمَكاِة َفاِعُلوَن *َوالمِذيَن َخاِشُعوَن *َوالمِذيَن ُهْم َعِن اللمْغِو ُمْعِرُضوَن 

ُْم َغرْيُ  ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن *ِإالم َعَلى أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَاَُّنُْم َفِإَّنم
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 ََ َمااَنهِتِْم َمُلوِمنَي *َفَمِن ابـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك َفُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن *َوالمِذيَن ُهْم أِل
َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن *َوالمِذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواهِتِْم حُيَاِفظُوَن *أُوَلِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن 

 . ﴾*المِذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *
َوالمِذيَن ِإَذا َوِإَذا َمرُّوا اِبللمْغِو َمرُّوا ِكَراًما * ﴿ قال تعاىل: من سورة الفرقان:

َها ُصمًّا َوُعْمَيااًن *َوالمِذيَن يـَُقوُلوَن َربـمَنا َهْب لََنا  ذُكُِّروا ِِبََيِت َرهبِِّْم ملَْ خيَِرُّوا َعَليـْ
ِبَا  ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذّرََِيتَِنا قـُرمَة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتمِقنَي ِإَماًما *أُوَلِئَك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفةَ 
 . ﴾َصرَبُوا َويـَُلقمْوَن ِفيَها حتَِيمًة َوَساَلًما *َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّا َوُمَقاًما *

ِإنم اَّللمَ اْشرَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواََلُْم ﴿قال تعاىل:  من سورة التوبة:
 َسِبيِل اَّللِم فَـيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا يف التـمْورَاِة أبَِنم ََلُُم اجْلَنمَة يـَُقاتُِلوَن يف 

يِل وَ  َوَمْن َأْوََّف ِبَعْهِدِه ِمَن اَّللِم َفاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم المِذي اَبيـَْعُتْم ِبِه  القرآنَواإِلعِْ
َعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السماِئُحوَن الرماِكُعوَن َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم *التمائُِبوَن الْ 

السماِجُدوَن اآلِمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوالنماُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواحْلَاِفظُوَن حِلُُدوِد اَّللِم 
ِر اْلُمْؤِمِننَي *  . ﴾َوَبشِّ
َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوماٍب َوأُْزِلَفِت اجْلَنمُة لِْلُمتمِقنَي َغرْيَ بَِعيٍد *﴿ من سورة ق:

َحِفيٍظ *َمْن َخِشَي الرممْحَاَن اِبْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب *اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم َذِلَك 
 . ﴾يـَْوُم اخْلُُلوِد *ََلُْم َما َيَشاُؤوَن ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِيٌد *
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نَي *المِذيَن ُهْم َعَلى َصاَلهِتِْم ِإالم اْلُمَصلِّ ﴿قال تعاىل:  من سورة املعارج:
َداِئُموَن *َوالمِذيَن يف أَْمَواَلِِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم *لِلسماِئِل َواْلَمْحُروِم *َوالمِذيَن ُيَصدُِّقوَن 

ْأُموٍن بِيَـْوِم الدِّيِن *َوالمِذيَن ُهْم ِمْن َعَذاِب َرهبِِّْم ُمْشِفُقوَن *ِإنم َعَذاَب َرهبِِّْم َغرْيُ مَ 
ُْم  *َوالمِذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن *ِإالم َعَلى أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَاَُّنُْم َفِإَّنم

َمااَنهِتِْم َعاُدوَن *َوالمِذيَن ُهْم ألِ َغرْيُ َمُلوِمنَي *َفَمِن ابـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم الْ 
َن *َوالمِذيَن ُهْم ِبَشَهاَداهِتِْم َقاِئُموَن *َوالمِذيَن ُهْم َعَلى َصاَلهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعو 

 . ﴾حُيَاِفظُوَن *أُولَِئَك يف َجنماٍت ُمْكَرُموَن *
َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنمٍة ﴿قال تعاىل:  :آل عمرانمن سورة 

أُِعدمْت لِْلُمتمِقنَي *المِذيَن يـُْنِفُقوَن يف السمرماِء َوالضمرماِء  َعْرُضَها السمَماَواُت َواأَلْر ُ 
َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النماِس َواَّللمُ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي *َوالمِذيَن ِإَذا فَـَعُلوا 

ْغَفُروا ِلُذنُوهِبِْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالم َفاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اَّللمَ َفاْستَـ 
اَّللمُ َوملَْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فَـَعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن *أُولَِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِِّْم 

 . ﴾ِلنَي *َوَجنماٌت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعامِ 
وهي سبٌب ، هي من األعمال الصاحلة )ملسو هيلع هللا ىلص(وعمومًا فكلُّ طاعٍة هلل ورسوله 

لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحرٌَج َواَل َعَلى اأَلْعرَِج َحرٌَج ﴿قال تعاىل: ، لدخول اجلنة
ِمْن حَتِْتَها َواَل َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوَمْن ُيِطِع اَّللمَ َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنماٍت َُتْرِي 
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، كثري  القرآنوهـذا يف ، [17]الفتح:  ﴾اأَلَّْنَاُر َوَمْن يـَتَـَولم يـَُعذِّْبُه َعَذااًب أَلِيًما *
وعمُل خالٌص هلل على موافقة ، وتقًوى، إميانٌ : ومداره على ثالِث قواعدَ 

فأهل هـذه األصول الثالثة هم أهل الُبشرى دون من عداهم من سائر ، السنة
ومجيعها ُتتمع يف أصلني: ، والسّنةُ  القرآنعليها دارت بشاراُت و ، اخللق

 وإحسان إىل اخللق .، إخالص يف الطاعة
 ﴾المِذيَن ُهْم يـَُراُءوَن *َومَيْنَـُعوَن اْلَماُعوَن *﴿وضدُّها جيتمع يف قوله تعاىل: 

 . [7ـ  6]املاعون: 
وال طريَق ، يف حمابّه وترجُع إىل خصلٍة واحدٍة وهي موافقُة الربِّ تبارك وتعاىل

 . )ملسو هيلع هللا ىلص(إىل ذلك إال بتحقيق القدوة ظاهراً وابطناً برسول هللا 
، فهي بضٌع وسبعوَن شعبة، وأما األعمال اليت هي تفاصيُل هـذا األصل

وبني هاتني ، أدانها إماطُة األذى عن الطريق، أعالها قوُل ال إلـه إاّل هللا
، يف كلِّ ما أخربَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(ا تصديُق الرسول الشُّعبتنِي سائُر الشَُّعِب اليت مرجُعه

 . ([718])وطاعته يف مجيع ما أمَر استحباابً وإجياابً 
فاألحاديُث فيها ، وأّما األعماُل اليت هي سبٌب لدخول اجلنة الواردة يف السنة

 . ([719])أكثر من أن حتصر
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 اثنياً ـ هل اجلنة مثناً للعمل:
وال ، ولكنم اجلنمة أعظُم من أعمالنا، ةالشكم أنم األعمال سبٌب لدخول اجلن
 لذلك فإّن هللَا برمحته يُْدِخُل املؤمنني، ميكُن ألعمالنا أن تدرَِك بذاهتا اجلنةَ 

وكيف َلم أن يدركوا ، مع تقصريهم يف العمل َلا، وجيعلها من نصيبهم، اجلنمة
َوَقاُلوا ﴿قال تعاىل: ، هـذا الفضَل وأصُل هدايتهم إىل العمل الصاحل من هللا

 . [34]األعراف:  ﴾احْلَْمدُ 
اليت أعطاهم إَّيها ِبزاٍء ، مث إنم هللا تعاىل يكرمهم وجيازيهم على هـذه اَلداية

فكيف ميِكُن ألعماَلم أن تدرَك هـذا اجلزاَء الذي ، عظيٍم جّدًا وهي اجلنة
دُكم ال يدخُل أح: »)ملسو هيلع هللا ىلص(؟ وقال رسول هللا ([720])الفضُل فيه هلل أواًل واخراً 

وال أان؛ إاّل أن يتغمَدين هللاُ »قالوا: وال أنَت َي رسول هللِا؟ قال: « اجلّنَة بعمله
ا كانْت تقولُ  )ملسو هيلع هللا ىلص(، وعن عائشة زوِج النيبِّ ([721])«برمحٍة ِمْن َفْضِلهِ  قال ، أَّنم

َسدُِّدوا وقارِبُوا وأَْبِشروا، فإنّه لن يُْدِخَل اجلنَة أحداً : »)ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا 
وال أان؛ إال أْن يتغممدين »، قالوا: وال أنَت َي رسول هللا؟ قال: ([722)]«عمُله

. وعن ([723])«هللُا ِمْنُه برمحة، واعلُموا أنم أحبم العمِل إىل هللِا أدوُمه وإْن َقلّ 
وال ، ال يُْدِخُل أحدًا ِمْنُكُم عمُلُه اجلنةَ » يقول:  )ملسو هيلع هللا ىلص(جابٍر قال مسعُت النيبم 

 وهو حديث متواتر ([724])«وال أان ؛ إاّل برمحٍة ِمَن هللِا ، رِ جيريُه من النما
([725]). 
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َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َُتْرِي ِمْن حَتِْتِهُم اأَلَّْنَاُر ﴿وأما قوله تعاىل: 
ْن َهَدااَن اَّللمُ َلَقْد َوَقاُلوا احلَْْمُد َّللِِم المِذي َهَدااَن َِلََذا َوَما ُكنما لِنَـْهَتِدَي َلْواَل أَ 

ُتْم تـَْعَمُلوَن *  ﴾َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا اِبحلَْقِّ َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنمُة أُورِثـُْتُموَها ِبَا ُكنـْ
َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي ََلُْم ِمْن قـُرمِة َأْعنُيٍ َجَزاًء ِبَا  ﴿وقوله:  [43]األعراف: 
 اآليةألّن ، فال تعاُرَ  بينها وبني احلديث[ 17]السجدة:  ﴾َمُلوَن *َكانُوا يـَعْ 

واحلديُث يدلُّ على أنم األعماَل ليسْت ْثناً للجّنِة ، تدلُّ على أنم العمَل سببٌ 
 . ([726])والبدم ِمْن رمحِة هللا تعاىل حّّت يبلِّغوا هـذا العطاَء العظيمَ 

 
 اثلثاً ـ أول واخر من يدخل اجلنة :

 ﴾َوالسماِبُقوَن السماِبُقوَن *أُوَلِئَك اْلُمَقرمبُوَن *يف َجنماِت النمِعيِم *﴿قال تعاىل: 
فالسابقون إليها يف ، السابقون هُم املبادرون إىل فعل اخلريات [12ـ  10]الواقعة: 

مث يلي السابقنَي ، ةاآلخر احلياة الدنيا هم السابقون إىل اجلنة يف احلياة 
، منزلُتهم دوَن املقرّبني، الذين يؤتون كتبهم أبمياَّنم، مني األبرارأصحاُب الي

َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي ﴿قال تعاىل: ، ([727])فهم أقلُّ درجة يف النعيم من السابقني
َما َأْصَحاُب اْلَيِمنِي *يف ِسْدٍر خَمُْضوٍد *َوطَْلٍح َمْنُضوٍد *َوِظلٍّ مَمُْدوٍد *َوَماٍء 

اِكَهٍة َكِثريٍَة *اَل َمْقُطوَعٍة َواَل مَمُْنوَعٍة *َوفـُُرٍش َمْرُفوَعٍة *ِإانم َمْسُكوٍب *َوفَ 
ْصَحاِب اْلَيِمنِي *ثـُلمٌة ِمَن  ََ أَْنَشْأاَنُهنم ِإْنَشاًء *َفَجَعْلَناُهنم أَْبَكارًا *ُعُراًب أَتْـَرااًب *أِل
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والشك أنم رسولَنا  [40ـ  27]الواقعة:  ﴾يَن *اآلخر اأَلومِلنَي *َوثـُلمٌة ِمَن 
، وتدخُل أمُتُه بعَده، وأنمه أوُل َمْن تـُْفَتُح له اجلنةُ ، أوُل السابقنيَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(حمّمداً 

 وهي أول األمم دخواًل اجلنة .
عن أنس بن مالك رضي هللا : ([728])وقد دلم على ذلك أحاديث كثرية منها

وأان أَّوُل ، ًا يوَم القيامةِ أان أكثُر األنبياِء تـََبع» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : عنه قال
ايت ابَب اجلنمِة يوَم » : )ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال رسول هللا ([ 729])«من يقرُع ابَب اجلنمِة 

ِبَك أُْمِرُت : فيقولُ ، حمّمدٌ : َمْن أنَت ؟ فأقول: فيقوُل اخلازنُ ، القيامِة فَأْستَـْفِتحُ 
وَن اآلخر حنُن » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا ، ([730])«ال أفتُح ألحٍد قبلك 

 . ([731])«وحنُن أومُل َمْن يدخُل اجلنمة ، األّولوَن يوَم القيامةِ 
: فقال، حديثاً عن ذلك )ملسو هيلع هللا ىلص(فقد ذكَر رسوُل هللِا ، وأما اِخُر َمْن يدخل اجلنمة

رجٌل خيرُج ، واخَر أهِل اجلّنة دخوالً ، إيّن ألعلُم اخَر أهِل الناِر ُخروجًا ِمْنها» 
ا ، اذهْب فاْدُخِل اجلنمةَ : فيقوُل هللاُ ، ِمَن الّناِر َحْبواً  فيأتيها فُيخيمُل إليه أَّنم

، اذهْب فاْدُخِل اجلّنة: فيقول، َي ربِّ وجدهُتا مألى: فريِجُع فيقول، مألى
ا مألى فيأتيها : فيقول، َي ربِّ وجدهُتا مألى: فريجُع فيقولُ ، فُيخّيُل إليه أَّنم

نيا فإنم لكَ ، اذهْب فاْدُخِل اجلّنةَ  تسخُر مينِّ أو : فيقول، ِمْثَل عشرِة أمثاِل الدُّ
ِلُك؟ ، تضَحُك مينِّ 

َ
فلقد رأيُت : قال الراوي عبد هللا بن مسعود« وأنَت امل



339 
 

ذلك أدَن أهِل » : وكان يقال، َضِحَك حّّت َبَدْت نواِجُذه )ملسو هيلع هللا ىلص(رسوَل هللِا 
 . ([732])«اجلّنِة منزلًة 

 
 ري حساب:رابعاً ـ الذين يدخلون اجلنة بغ

أوُل زمرٍة تدخُل من هـذه األمة اجلنَة هم القمم الشاخمة يف اإلميان والتُّقى 
ال ، يدخلون اجلّنَة صفًا واحداً ، واالستقامة على الدين احلق، والعمل الصاحل

قال ، صوُرهم على صورة القمر ليلة البدر، يدخُل أوَلم حّت يدخَل اخُرهم
ُج اجلنمة صورهم على صورِة القمر ليلَة أّوُل زمرٍة تل» : )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا 

انيُتهم فيها ، وال يتغّوطون، وال يتمّخطون، ال يـَْبُصُقوَن فيها، ([733])البدرِ 
ورشُحهم ، َوجَماِمُرهم من األُلّوةِ ، أمشاطُهم من الذهُب والِفّضةُ ، الذهبُ 
لحِم من يـَُرى مخُّ ساِقهما من وراِء ال، ولكلِّ واحٍد منهم زوجتانِ ، املِْسكُ 
يسّبحون هللا ، قلوهُبم قلُب رجٍل واحدٍ ، ال اختالَف بينهم وال تباُغضَ ، احُلْسنِ 

 . ([734])«بكرًة وعشياً 
أعطيُت سبعنَي ألفًا من أُمميت يدخلوَن بغرِي » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

فاستزدُت ، قلوهُبم على قلب رجٍل واحدٍ ، وجوُههم كالقمِر ليلَة البدرِ ، حسابٍ 
 . ([735])عّز وجّل فزادين مع كلِّ واحد سبعني ألفاً  ريبِّ 
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» : فقال، السبعني ألفًا األوائل وبنّي عالماهتم )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد وصف الرسول 
والنيبُّ ميرُّ ، والنيبُّ ميرُّ معه النفرُ ، فأخَذ النيبُّ ميرُّ معه األمةُ ، ُعِرَضْت عليم األممُ 

فنظرُت فإذا سواٌد كثرٌي ، لنيبُّ ميرُّ وحَدهوا، والنيبُّ ميرُّ معه اخلمسةُ ، معه العشرةُ 
ال حساَب عليهم وال ، وهـؤالِء سبعون ألفًا قّدامهم، هـؤالِء أمُتك: . قال
ُْونَ ، وال َيْسرَتْقـُْونَ ، كانوا ال َيْكتَـُوْونَ :  ومل ؟ قال: قلتُ ، عذابَ  وعلى ، وال يـََتطريم

م يتوّكلون  ، أن جيعلين منهم ادُع هللا: الفقام إليه ُعّكاشة بن حِمْصن فق، «رهبِّ
، ادع هللا أن جيعلين منهم: مث قام إليه رجل فقال« اللهّم اْجَعْله ِمْنهم » : قال
 . ([736])«سبقك هبا ُعّكاشة » : قال
 

 خامسًا: أمساء اجلنة:
 وَلا أمساء كثرية فمنها :، اجلنُة هي دار كرامِة هللا اليت أعّدها لعباده املتقني

اَل َيْسَتِوي َأْصَحاُب النماِر ﴿قال تعاىل: ، وهو االسم املشهور َلا ـ اجلنة: 1
 . [20]احلشر:  ﴾َوَأْصَحاُب اجْلَنمِة َأْصَحاُب اجْلَنمِة ُهُم اْلَفائُِزوَن *

ُقْل أََذِلَك َخرْيٌ أَْم َجنمُة اخْلُْلِد الميِت ُوِعَد اْلُمتـمُقوَن  ﴿قال تعاىل:  ـ جنة اخللد: 2
 .ومُسّيت بذلك خللوِد أهلها فيها [15]الفرقان:  ﴾ََلُْم َجَزاًء َوَمِصريًا *َكاَنْت 
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 [85]الشعراء:  ﴾َواْجَعْليِن ِمْن َوَرثَِة َجنمِة النمِعيِم *﴿قال تعاىل:  ـ جنة النعيم: 3
 ومسُِّيت بذلك ملا فيها من النعيم املقيم الكرمي .

ومسّيت [ 15]النجم:  ﴾ُة اْلَمْأَوى *ِعْنَدَها َجنم ﴿قال تعاىل:  ـ جنة املأوى: 4
 بذلك ألَّنا مأوى املؤمنني .

 ﴾َجنماِت َعْدٍن ُمَفتمَحًة ََلُُم األَبـَْواُب *﴿قال تعاىل:  ـ جنات عدن: 5
 فهي درجٌة من درجاِت اجلنة . [50 ]ص:
يـُُّهْم ِبَا َكانُوا ََلُْم َداُر السماَلِم ِعْنَد َرهبِِّْم َوُهَو َولِ ﴿قال تعاىل:  ـ دار السالم: 6

َواَّللمُ َيْدُعو ِإىَل َداِر السماَلِم َويـَْهِدي ﴿وقال تعاىل:  [127]األنعام:  ﴾يـَْعَمُلوَن *
 ومسّيت بذلك ألمور منها : [25]يونس:  ﴾َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم *

 ٍة .ومن كلِّ بليٍة واف، _ ألَّنا ساملٌة من كلِّ املنغصات واملكدرات
ُهَو اَّللمُ المِذي ﴿كما قال تعاىل: « السالم»ومن أمسائه ، ألَّّنا داُر السالم _

فهو سبحانه ، يعين دار هللاِ ، فهي داُر الّسالم [23]احلشر:  ﴾اَل ِإَلَه ِإالم ُهوَ 
 وسّلم أهلها .، الذي سّلمها
ُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َساَلٌم حتَِيـمتُـ ﴿[ 23]إبراهيم:  ﴾حتَِيـمتُـُهْم ِفيَها َساَلٌم *﴿_ ألن: 
 .[ 44]األحزاب:  ﴾َوَأَعدم ََلُمْ 

ُْم ﴿_ ألّن أوَل ما يستقِبُلهم به خزنُة اجلّنة هو السالُم:  َوِسيَق المِذيَن اتـمَقْوا َرهبم
ا َساَلٌم َعَلْيُكْم ِإىَل اجْلَنمِة ُزَمًرا َحّتم ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـَْواهُبَا َوَقاَل ََلُْم َخَزنـَتُـهَ 
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ُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن * َجنماُت َعْدٍن َيْدُخُلوََّنَا ﴿وقال تعاىل:  [73]الزمر:  ﴾ِطبـْ
هِتِْم َواْلَمالَِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ  َوَمْن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذّرَيم

اِر *اَبٍب *َساَلٌم َعَلْيُكْم  والربُّ  [24ـ  23]الرعد:  ﴾ِبَا َصرَبْمُتْ فَِنْعَم ُعْقىب الدم
ََلُْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوََلُْم َما َيدمُعوَن *َساَلٌم قَـْواًل ِمْن َربٍّ ﴿يسلم عليهم من فوقهم 

 . [58ـ  57]يـس:  ﴾َرِحيٍم *
 يقولونه ال، أي ال لغو فيها وال فحش وال ابطل، _ ألّن كالَمهم فيها سالمٌ 

اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإالم َساَلًما َوََلُْم رِْزقـُُهْم ِفيَها ﴿وقال تعاىل: ، وال يسمعونه
 ﴾*ِفيَها َلْغًوا َواَل ِكذماابً  اَل َيْسَمُعونَ ﴿وقال تعاىل:  [62]مرمي:  ﴾ُبْكَرًة َوَعِشيًّا *

ْغًوا َواَل أَتْثِيًما *ِإالم ِقياًل َساَلًما اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها لَ ﴿وقال تعاىل:  [35]النبأ: 
 .[ 26ـ  25]الواقعة:  ﴾َساَلًما *
ومسُِّيت  [30]النحل:  ﴾َولَِنْعَم َداُر اْلُمتمِقنَي *﴿قال تعاىل:  ـ دار املتقني: 7

 بذلك ألَّّنم أهُلها .
 ﴾*ِقُلونَ ا أََفاَل تـَعْ َخرْيٌ لِلمِذيَن اتـمَقوْ  ةاآلخر َوَلَداُر ﴿قال تعاىل:  :ةاآلخر ـ دار  8

، ةاآلخر الّدار : فيقال، والغالُب أْن تذكر بلفظ التعريف للدار [109]يوسف: 
اُر ﴿قال تعاىل:  َعَْعُلَها لِلمِذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اأَلْرِ  َواَل  ةاآلخر تِْلَك الدم

 . [83]القصص:  ﴾َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتمِقنَي *



343 
 

ْسىَن َوزََِيَدةٌ ﴿قال تعاىل:  احلسىن: ـ 9  ([737])[ 26]يونس:  ﴾لِلمِذيَن َأْحَسُنوا احلُْ
َيدُة النظُر إىل َوْجِه والز ، احُلْسىَن اجلنةُ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

 . ([738])«الرمحـن
َزَن ِإنم َوَقاُلوا احْلَْمُد َّللِِم المِذي أَْذَهَب َعنما احلَْ ﴿قال تعاىل:  ـ دار املقامة: 10

 . ([739])دار املقامة يعين دار اإلقامة [35ـ  34]فاطر:  ﴾َربـمَنا َلَغُفورٌ 
أُولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن *المِذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ﴿قال تعاىل:  ـ الفردوس: 11

 .[  11ـ  10: ] املؤمنون ﴾ِفيَها َخاِلُدوَن *
 اًء كثريًة مثل :ولو توسعنا يف هـذا لذكران أمس

 ﴾َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكرميًا *﴿، املأخوذ من قوله: ـ املُْدَخِل الكرمي 12
 . [31 ]النساء:
َهَذا ذِْكٌر َوِإنم لِْلُمتمِقنَي حلَُْسَن ﴿املأخوذ من قوله تعاىل: ، ـ ُحْسَن املاب 13

 .([740]) [50ـ  49]ص:  ﴾َمآٍب *َجنماِت َعْدٍن ُمَفتمَحًة ََلُُم األَبـَْواُب *
 سادسًا: صفة اجلنة:

، وأبدَع املبدعون وصفًا للجنة، وختّيل املتخيلون، مهما كتَب الكّتاب واأُلدابء
فقد وصفها ، حلقيقتها )ملسو هيلع هللا ىلص(الكرمي ونبّيه الكرمي القرآنفلن عَد مثل وصف 

 هللا عز وجل أبمور منها :
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 ـ أبواب اجلنة: 1
نم لِْلُمتمِقنَي حلَُْسَن َمآٍب *َجنماِت َعْدٍن ُمَفتمَحًة ََلُُم َهَذا ذِْكٌر َوإِ ﴿قال تعاىل: 
َجنماُت َعْدٍن َيْدُخُلوََّنَا َوَمْن َصَلَح ﴿وقال تعاىل: [ 50ـ 49]ص:  ﴾األَبـَْواُب *

هِتِْم َواْلَمالَِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ  اَبٍب *َساَلٌم  ِمْن آاَبِئِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذّرَيم
اِر * َوِسيَق ﴿وقال تعاىل:  [24ـ  23]الرعد:  ﴾َعَلْيُكْم ِبَا َصرَبْمُتْ فَِنْعَم ُعْقىب الدم

ُْم ِإىَل اجْلَنمِة ُزَمًرا َحّتم ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـَْواهُبَا َوَقاَل ََلُْم  المِذيَن اتـمَقْوا َرهبم
ُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن * َخَزنـَتُـَها َساَلٌم َعَلْيُكمْ   .[ 73]الزمر:  ﴾ِطبـْ

ال ، فيها ابٌب ُيسّمى الرَينُ ، يف اجلّنِة ْثانيُة أبوابٍ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
 . ([741])«يدخُله إال الّصائمون 

ال شريَك ، أشهُد أْن ال إلَه إاّل هللا وحَده: َمْن قال» : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
وكلمُته ألقاها ، وابُن أَمِتهِ ، وأنم عيسى عبُد هللاِ ، ًا عبدُه ورسولُهوأنم حُمممد، له
أدخله هللُا ِمْن أيِّ أبواِب ، والّناَر َحقُّ ، وأنم اجلنَة حقٌّ ، وروٌح منه، مرميَ  إىل

 . ([742])«اجلّنِة الثمانيِة شاء 
َي يف يف سبيِل هللِا نُود ([743])َمْن أنفَق زوجنيِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

َفمْن كاَن ِمْن أهِل الصمالِة ُدعي ِمْن ابِب ، هـذا خريٌ ، َي عبَد هللاِ : اجلّنةِ 
وَمْن كاَن ِمْن أهِل ، وَمْن كاَن ِمْن أهِل اجلهاِد ُدِعَي من ابِب اجلهادِ ، الصالةِ 

وَمْن كاَن من أهِل الصياِم ُدِعَي من ابِب ، الّصدقِة ُدِعَي من ابِب الصدقةِ 
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ما على أحٍد يُدعى من تلك ، َي رسول هللا: قال أبو بكر الصديق ،«الّرَيِن 
: )ملسو هيلع هللا ىلص(فهل يُْدَعى أحٌد من تلك األبواِب كلِّها ؟ قال رسول هللا ، من ضرورةٍ 

ُهم ، نعم»   . ([744])«وأرجو أن تكوَن ِمنـْ
 
 ـ قصور اجلنة وخيامها: 2

وقد مّسى ، اخلالدة لقد بىن هللا سبحانه يف اجلنة مساكَن طيبًة لإلقامة املطمئنة
وهي القصور ، هللا عّز وجّل يف مواضَع من كتابه العزيز هـذه املساكن ابلُغرفات

كما أّن الغرفة أكرُم ،  ([745])اليت ِمْن فوقها ُغَرٌف مبنية حمكمة مزخرفة عاليةٌ 
من البهِو فيما اعتاَد الناُس يف البيوت يف هـذه احلياة الدنيا عندما يستقبلون 

ويف ذلك يقول ، فهي من ُدرٍّة جمّوفةٍ ، وأنم يف اجلنِة خيامًا عجيبةً  ،الضيوفَ 
 سبحانه يف اَيت كثرية منها :

َوَعَد اَّللمُ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنماٍت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر ﴿قال تعاىل: 
ٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اَّللِم َأْكرَبُ َذِلَك ُهَو َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة يف َجنماِت َعدْ 

 . [72]التوبة:  ﴾اْلَفْوُز اْلَعِظيُم *
َوَما أَْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلدُُكْم اِبلميِت تـَُقرُِّبُكْم ِعْنَداَن زُْلَفى ِإالم َمْن آَمَن ﴿وقال تعاىل: 

ْعِف   ﴾ِبَا َعِمُلوا َوُهْم يف اْلُغرَُفاِت آِمُنوَن *َوَعِمَل َصاحِلًا َفُأولَِئَك ََلُْم َجَزاُء الضِّ
 . [37]سبأ: 
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أُولَِئَك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَا َصرَبُوا َويـَُلقمْوَن ِفيَها حتَِيمًة َوَساَلًما ﴿وقال تعاىل: 
 . [76ـ  75]الفرقان:  ﴾*َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّا َوُمَقاًما *

ُْم ََلُْم ُغَرٌف ِمْن فَـْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيمٌة َُتْرِي لَ ﴿وقال تعاىل:  ِكِن المِذيَن اتـمَقْوا َرهبم
ُ اْلِميَعاَد *  . [20]الزمر:  ﴾ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر َوْعَد اَّللِم اَل خُيِْلُف اَّللم

[ 72ـن: ]الرمح ﴾ُحوٌر َمْقُصورَاٌت يف اخْلَِياِم *﴿: وقوله سبحانه يف خيام اجلنة

وهو أنم املؤمَن يف اجلنِة ال حيتاُج إىل التحّرك ، إشارٌة إىل معىًن يف غاية اللطف
ا األشياُء تتحّرك إليه، لشيءٍ  فاملأكوُل واملشروُب يصُل إليه من غرِي حركٍة ، وإَّنم
والعرب ميدحون ، فاحلوُر َيُكنم يف بيوت، ويطاُف عليهم ِبا يشتهونه، منه

وعنِد االنتقال إىل ، ([746])للبيوِت للدِّاللة على شّدة الصيانة النساء املالزماتِ 
وللمؤمنني ، املؤمنني يف وقِت إرادهتم تسرُي هبم لالرحتال إىل املؤمنني خيامٌ 

 . ([747])قصوٌر تنزل احلوُر من اخلياِم إىل القصور
حني دلّنا على صفاِت بعض قصور ، قصوَر اجلنة )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد وصف رسولنا 

هـذه خدجيُة ، َي رسوَل هللاِ » : . فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(أتى جربيُل النيبم : فقال، أصحابه
فإذا هي أتْتَك فاقرأ عليها ، قد أتْت َمَعها إانٌء فيه إداٌم أو طعاٌم أو شرابٌ 

ا ومينِّ  ْرها ببيٍت يف اجلنمِة من َقَصبٍ ، السالَم ِمْن رهبِّ ال ، ([748])وبشِّ
 . ([750])«فيه وال َنَصَب  ([749])َصَخبَ 
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ِلَمْن : فقلتُ ، دخلُت اجلنَة فرأيُت فيها داراً أو قصراً » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
فبكى « فذكرُت غريَتك ، فأردُت أن أدخلَ ، لعمر بِن اخلطابِ : هـذا ؟ فقالوا
 . ([751])أو عليَك يـَُغارُ ، أي رسول هللا: عمر وقال

وَلا يف السماء ثالثون خياَم اجلنة أبَّنا ُدرٌّة جمّوفة ط )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد وصف النيبُّ 
اخليمُة درٌّة جمّوفٌة » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(عن أيب بكر األشعري عن أبيه أن النيبم ، ميالً 

يف كلِّ زاويٍة منها للمؤمن أهٌل ال يراهم ، طوَلا يف السماِء ثالثون ميالً 
 . ([752])«ون اآلخر 

 
 ـ أشجار اجلنة ومثارها : 3

املتكاثُف ابألعناب والنخيل ، ُف ابلشجرُوِصَفِت اجلّنُة أبَّنا البستاُن احملفو 
وقد ، الوفريُة اال ر، واألشجاُر املتدانية القطوفُ ، حيُث اجلماُل الرائعُ ، والرمان
: فقال تعاىل، الكرمي بشواهَد َلـذا الصنف من اخلري واجلمال القرآنحفل 

 . [32ـ  31]النبأ:  ﴾ِإنم لِْلُمتمِقنَي َمَفازًا *َحَداِئَق َوَأْعَنااًب *﴿
منها ْثُر ، وإىل جانب هـذه احلدائق واألعناب هناك فاكهة كثرية متنوعة

كما أن ِمْن   [68]الرمحـن:  ﴾ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَُنٌْل َوُرمماٌن *﴿النخيل والرمان 
ْدُر املخضوُد الذي ال شوك فيه فإنمه  ، خبالِف سدر الدنيا، أشجاِر اجلّنِة السِّ

وإنم ِمْن أشجاِر اجلّنِة ، على العكس ةاآلخر ويف ، الثمرِ  قليلُ ، كثرُي األشواكِ 
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وأنمه ، لـكن له ْثٌر أحلى من العسل، الطلُح املنضوُد الذي يشبه طلَح الدنيا
َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُب اْلَيِمنِي *يف ﴿: وقال تعاىل، ([753])مرتاِكُم الثمر

*َوِظلٍّ مَمُْدوٍد *َوَماٍء َمْسُكوٍب *َوَفاِكَهٍة َكِثريٍَة *اَل  ِسْدٍر خَمُْضوٍد *َوطَْلٍح َمْنُضودٍ 
 .([754])[ 33ـ  27]الواقعة:  ﴾َمْقطُوَعٍة َواَل مَمُْنوَعٍة *

وإذا كان قد ، وفواكُه اجلّنِة ال حُتَجُب عن مؤمن فضاًل عن كل معني يطلبه
له أن يدعَو ، فهافإنم ما حيبه املؤمن من فاكهة يعر ، ذكر بعض أنواع الفواكه

ُمتمِكِئنَي ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثريٍَة ﴿قال تعاىل: ، ليجَد بغيته أمامه
ُوَن *﴿وقال تعاىل:  [51]ص:  ﴾َوَشَراٍب * [ 20]الواقعة:  ﴾َوَفاِكَهٍة ممما يـََتَخريم

َه ممما َيْشتَـُهوَن *ُكُلوا ِإنم اْلُمتمِقنَي يف ِظاَلٍل َوُعُيوٍن *َوفَـَواكِ ﴿وقال تعاىل: 
ُتْم تـَْعَمُلوَن *  . [43ـ  41]املرسالت:  ﴾َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَا ُكنـْ

فهي ليست كأشجاِر الدنيا تعطي يف وقٍت دوَن ، وأشجاُر اجلنة دائمُة العطاء
وهي نعمٌة تطمئّن ، بل هي دائمُة األْثاِر والظاللِ ، وفصٍل دون فصلٍ ، وقتٍ 

َمَثُل اجْلَنمِة الميِت ُوِعَد اْلُمتـمُقوَن َُتْرِي ﴿قال تعاىل: ، ([755])وتسرتيح َلا النفسُ 
ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها تِْلَك ُعْقىَب المِذيَن اتـمَقْوا َوُعْقىَب اْلَكاِفرِيَن 

ْقطُوَعٍة َواَل ٍة *اَل مَ َوَفاِكَهٍة َكِثريَ ﴿وقال سبحانه:  [35]الرعد:  ﴾النماُر *
 . [33ـ  32]الواقعة:  ﴾*مَمُْنوَعةٍ 
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وأَّنا شديدُة ، ووصف هللا عز وجل أشجار اجلنة أبَّّنا ذاُت أغصاٍن مجيلةٍ 
 ([756])يناَلا أهُل اجلّنِة بيسٍر وسهولةٍ ، وأنم ْثاَرها قريبٌة دانيٌة مذلملةٌ ، اخلضرةِ 

ِه َجنـمَتاِن *فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّاَبِن *َذَواَ  َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ ﴿قال تعاىل: 
َوِمْن ُدوَِّنَِما َجنـمَتاِن *فَِبَأيِّ ﴿وقال عز وجل:  [48ـ  46]الرمحـن:  ﴾أَفْـَناٍن *

: وقال سبحانه [64ـ  62]الرمحـن:  ﴾آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّاَبِن *ُمْدَهآممَتاِن *
 [54]الرمحـن:  ﴾فـُُرٍش َبطَائِنُـَها ِمْن ِإْسَترْبٍَق َوَجىَن اجْلَنـمَتنْيِ َداٍن * ُمتمِكِئنَي َعَلى﴿

 .[ 23ـ  22]احلاقة:  ﴾يف َجنمٍة َعالَِيٍة *ُقطُوفـَُها َدانَِيٌة *﴿وقال تعاىل: 
 : ([757])بعض أشجار اجلنة أبوصاٍف عجيبٍة منها )ملسو هيلع هللا ىلص(ولقد وصف الرسوُل 

وهي الشجرُة اليت ذكرت يف كب فيها مئة عام: أ ـ الشجرة اليت يسري الرا 
: فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد فّسره النيبُّ [ 30]الواقعة:  ﴾َوِظلٍّ مَمُْدوٍد *﴿: قوله سبحانه

واقرؤوا إْن ، إّن يف اجلّنِة شجرًة يسرُي الراكُب يف ظلِّها مئَة عام ال يقطُعها»
قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص( بن سعد عن رسول هللا ﴾َوِظلٍّ مَمُْدوٍد *﴿، وعن «([758])شئتم: 

 .([759])«ا مئَة عاٍم ال يقطُعها إّن يف اجلّنِة لشجرٌة يسري الراكُب يف ظلِّه»
تَـَهى ﴿قال تعاىل:  ب ـ سدرة املنتهى: َوَلَقْد َرآُه نـَْزَلًة ُأْخَرى *ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمنـْ

ْدَرَة َما يـَْغَشى *َما زَ  اَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى *ِعْنَدَها َجنمُة اْلَمْأَوى *ِإْذ يـَْغَشى السِّ
يف ِسْدٍر ﴿وقال تعاىل: [ 18ـ  13]النجم:  ﴾*َلَقْد َرَأى ِمْن آََيِت َربِِّه اْلُكرْبَى *
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فذكر يف هـذه  [30ـ  28]الواقعة:  ﴾خَمُْضوٍد *َوطَْلٍح َمْنُضوٍد *َوِظلٍّ مَمُْدوٍد *
ْدرُ ، ثالَث أنواٍع من األشجارِ  اآلَيت له: خمضود أي منزوُع ويف قو ، منها: السِّ
 . الشوكِ 

وهي كما تبنّيَ « طوىب » ومن أشجار اجلنة شجرٌة تسّمى  ج ـ شجرة طوىب:
فعن أيب سعيد اخلدري ، ِمْن وصفها شجرٌة عظيمٌة خَترج منها ثياُب أهل اجلنة

طوىب ملن ، َي رسول هللا: أنم رجاًل قال له )ملسو هيلع هللا ىلص(رضي هللا عنه عن رسول هللا 
مث ُطْوىَب مث طُْوىَب مث ُطْوىَب ، طُوىب ِلَمْن راين واَمن يب» : لقا، وامن بك، راك

، شجرٌة يف اجلّنةِ » : وما طوىب ؟ قال: وقال له رجل، «ملن امن يب ومل يـََرين 
 .([ 762])«ثياُب أهِل اجلّنِة خترُج من أكماِمَها ، مسريُة مئِة عامٍ 

َوالمِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ﴿: كما قال سبحانه،  ومجيُع أشجار اجلنة َلا ظلُّ ظليلٌ 
الصماحِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنماٍت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ََلُْم 

َرٌة َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ ظَِلياًل * واملؤمن يكثر حظُّه  [57]النساء:  ﴾ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهم
وهللا ، وال إلـه إال هللا، واحلمد هلل، ثاِر من سبحان هللامن أشجاِر اجلنة ابإلك

، َي حمّمدُ : فقال، لقيُت إبراهيَم ليلَة ُأسرَِي يب» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللا ، أكرب
ا ، عذبُة املاءِ ، طيبُة الرتبةِ ، أقرىء أُّمتَك ميّن السمالَم وأخربهم أنم اجلنةَ  وأَّنم

وهللاُ ، وال إلـه إال هللا، واحلمُد هللِ ، سبحاَن هللاِ : وأنم غرَسها، قيعانٌ 
 . ([763])«أكربُ 
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ما يف اجلّنِة شجرٌة » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا ، وسيقان أشجاِر اجلّنِة ِمْن ذهبِ 
 . ([764])«إال وساُقها من َذهٍب 

، ال تنقطُع وال َتنعُ ، وأنواُع نعيمها دائمةٌ ، ال تفىن وال تبيد، فاجلنُة خالدةٌ 
وال يبيدون وال ، ال يرحلون عنها وال يظعنون، الدونوأهُلها فيها خ

َوالمِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصماحِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم ﴿. قال تعاىل:  ([765])ميوتون
َجنماٍت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوْعَد اَّللِم َحقًّا َوَمْن َأْصَدُق 

ِإنم المِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ﴿وقال عز وجل: [ 122]النساء:  ﴾ِقياًل * ِمَن اَّللمِ 
َها  ُغوَن َعنـْ الصماحِلَاِت َكاَنْت ََلُْم َجنماُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزاًل *َخاِلِديَن ِفيَها اَل يـَبـْ

يف َمَقاٍم أَِمنٍي * يف َجنماٍت ﴿ وقال سبحانه: [108ـ  107]الكهف:  ﴾ِحَواًل *
ُعُيوٍن *يـَْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَترْبٍَق ُمتَـَقابِِلنَي *َكَذِلَك َوَزومْجَناُهْم حِبُوٍر ِعنٍي وَ 

*َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ َفاِكَهٍة آِمِننَي *اَل َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإالم اْلَمْوَتَة اأُلوىَل 
 ﴾َربَِّك َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم * َوَوَقاُهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم *َفْضاًل ِمنْ 

 . [57ـ  51 ]الدخان:
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 ـ درجات اجلنة: 4
وأولياُء هللا املتقون يف تلك ، اجلنُة درجاٌت متفاضالٌت تفاضاًل عظيماً 

َوَمْن أَيْتِِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل ﴿: قال تعاىل، الدرجات حبسب إمياَّنم وتقواهم
 .[ 75]طـه:  ﴾ِئَك ََلُُم الدمَرَجاتُ الصماحِلَاِت َفُأولَ 

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ﴿وقال تبارك وتعاىل:  َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجم
َوَسَعى ََلَا  ةاآلخر مُثم َجَعْلَنا َلُه َجَهنمَم َيْصاَلَها َمْذُموًما َمْدُحوًرا *َوَمْن أَرَاَد 

َو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك َكاَن َسْعيُـُهْم َمْشُكورًا *ُكالًّ َّنُِدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْن َسْعيَـَها َوهُ 
َعطَاِء َربَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء َربَِّك حَمْظُوًرا *اْنظُْر َكْيَف َفضمْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى 

فبنّي هللا  [21ـ  18]اإلسراء:  ﴾بـَْعٍض َوَلآلِخَرُة َأْكرَبُ َدَرَجاٍت َوَأْكرَبُ تـَْفِضياًل *
وأنم ، من عطائه ةاآلخر سبحانه وتعاىل أنه ميدُّ من يريُد الدنيا ومن يريُد 

اْنظُْر َكْيَف َفضمْلَنا بـَْعَضُهْم ﴿: مث قال، عطاَءه ما كان حمظورًا من بـَرٍّ وال فاجر
فبنيم هللا سبحانه أّن  ﴾ *َعَلى بـَْعٍض َوَلآلِخَرُة َأْكرَبُ َدَرَجاٍت َوَأْكرَبُ تـَْفِضيالً 

وأن درجات ، يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناُس يف الدنيا ةاآلخر أهل 
 . ([766])أكرب من درجات الدنيا ةاآلخر 

قال تعاىل: ، كتفاضل سائر عباده املؤمنني  عليهم السالموتفاضُل أنبيائه 
ُهْم َمْن َكلمَم اَّللمُ َوَرَفَع بـَْعَضُهْم تِْلَك الرُُّسُل َفضمْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ﴿ ِمنـْ

َنا ِعْيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَـيَِّناِت َوأَيمْداَنُه ِبُروِح اْلُقُدسِ   [253]البقرة:  ﴾َدَرَجاٍت َوآتـَيـْ
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 ﴾ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اَّللِم َواَّللمُ َبِصرٌي ِبَا يـَْعَمُلوَن *﴿وقال تعاىل: 
 .[ 163 :عمران آل]

، فكّلما كان عمُل اإلنساِن أكثرَ ، وهـذه الدرجات ختتلف ابختالف العمل
َوِلُكلٍّ ﴿: قال تعاىل، ودرجتُه يف اجلنة أعلى، كان أجرُه أكثرَ ،  وموافقًا للسنة

 . [19]األحقاف:  ﴾َدَرَجاٌت ممما َعِمُلوا َولِيُـَوفِّيَـُهْم َأْعَماََلُْم َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن *
فقد ذكر هللا ، اِت العالياِت يكونون يف نعيٍم أرقى من الذين دوَّنموأهُل الدرج

 ﴾َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنـمَتاِن *﴿أنّه أعدم للذين خيافون جنتني: 
أي  [62]الرمحـن:  ﴾َوِمْن ُدوَِّنَِما َجنـمَتاِن *﴿ووصفهما مث قال:  [46 ]الرمحـن:

ومن أتّمَل صفاِت اجلنتني اللتني ذكرمها هللا ، دوَن تلك اجلنتني يف املقام واملرتبة
َين اآلخر و ، فاأُلوليان للمقربني، علم أَّّنما دون اأُلولينِي يف الفضل، اخراً 

 ملّا وصَف اجلنتني أشار إىل الفرق بينهما .: قال القرطيبُّ ، ألصحاب اليمني
َناِن َُتْرََِيِن *﴿فقال يف اأُلوليني:  يني: اآلخر وقال يف  [50]الرمحـن:  ﴾ِفيِهَما َعيـْ

ألنم ، ولكّنهما ليستا كاجلاريتني، أي فّوار ن ابملاء [66]الرمحـن:  ﴾ِفيِهَما *﴿
 النضَخ دون اجلري .
معروٌف  [52]الرمحـن:  ﴾ِفيِهَما ِمْن ُكلِّ َفاِكَهٍة َزْوَجاِن *﴿وقال يف اأُلولينِي: 

ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَُنٌْل ﴿: ينيِ اآلخر ويف ، فَـَعمم ومل خيصّ ، رطٌب وَيبسٌ ، وغريبٌ 
 ومل يقل ِمْن كلِّ فاكهة زوجان . [68]الرمحـن:  ﴾َوُرمماٌن *
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 [54]الرمحـن:  ﴾ُمتمِكِئنَي َعَلى فـُُرٍش َبطَائِنُـَها ِمْن ِإْسَترْبَقٍ ﴿وقال يف اأُلوليني: 
َقرِيٍّ ُمتمِكِئنَي َعَلى َرفْـَرٍف ُخْضٍر َوعَ ﴿يني: اآلخر وهو الديباج . وقال يف  بـْ

وال شكم أنم الديباَج أعلى من ، والعبقريُّ الوشيُ ، [76]الرمحـن:  ﴾ِحَساٍن *
والشكم أنم الُفُرَش املعّدة لالتكاء فيها أفضُل ، والَرفْـَرُف َكْسُر اخلِباء، الوشي

 من اخلباء .
ُنم اْلَياُقوُت َواْلَمرْ ﴿وقال يف اأُلوليني يف صفة احلور العني:   ﴾َجاُن *َكَأَّنم

وليس  [ 70]الرمحـن:  ﴾ِفيِهنم َخرْيَاٌت ِحَساٌن *﴿يني: اآلخر ويف [ 58]الرمحـن: 
 كلُّ ُحْسٍن كُحْسِن الياقوت واملرجان .

يني: اآلخر ويف [ 48]الرمحـن:  ﴾َذَواَ  أَفْـَناٍن *﴿وقال يف اأُلوليني: 
خضرهتما أي خضروان كأَّّنما من ِشّدة  [64]الرمحـن:  ﴾*ُمْدَهآممَتانِ ﴿

 سوداوان .
 . ([767])ينِي ابخلضرة وحدهااآلخر و ، ووصف اأُلولينِي بكثرة األغصان

إّن أهَل اجلّنِة » : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال ، درجاِت اجلنة )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد بنّيَ رسوُل هللا 
كما ترتاَءوَن الكوكَب الدُّرِيم الغاِبَر يف األُفِق ،  يرتاءوَن أهَل الُغَرِف ِمْن فوقهم

شرِِق أو
َ
ْغِرِب لتفاُضِل ما بينهم  ِمَن امل

َ
تلَك منازُِل ، َي رسوَل هللاِ : قالوا، «امل

والذي نفِسي بيِدِه رجاٌل امنوا ابهلِل ، بلى»األنبياِء ال يبلُغها غريهم؟ قال: 
 .([ 768])«وصّدقوا املرسلني 
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وقد ذكرها هللا سبحانه يف كتابه ، وأعلى درجاُت اجلّنِة هي الفردوِس األعلى
ْرَدْوَس ُهْم ِفيَها أُولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن *المِذيَن يَرِثُوَن اْلفِ ﴿: اىليف قوله تع

، منزلَة هـذه الدرجة )ملسو هيلع هللا ىلص(وبنّي الرسوُل  [11ـ  10]املؤمنون:  ﴾*َخاِلُدونَ 
كاَن حّقاً ،  وصاَم رمضانَ ، وأقاَم الصالةَ ، َمْن امَن ابهلِل ورسوِله» : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال

أو جلَس يف أرِضِه اليت ُوِلَد ، هاجَر يف سبيِل هللاِ ، ةعلى هللِا أن يدخَلُه اجلنم 
إّن يف اجلنمِة مئُة درجٍة » : أفال نبّشُر الناس ؟ قال، َي رسول هللا: قالوا، «فيها 

، أعدمها هللُا للمجاهديَن يف سبيلِه ما بنَي الدرجتنِي كما بنَي السماِء واألر ِ 
وفوَقُه عرُش ، وأعلى اجلّنةِ ، إنّه أوسُط اجلّنةِ ف، فإذا سألُتم هللَا فاسألوه الفردوسَ 

 .([ 769])«ومنه تـََفجمُر أَّناُر اجلّنِة ، الرمحنِ 
فهـذا يدلُّ ، و) أعلى اجلنة ( أي طوالً ، واملقصوُد بـ ) وسط اجلنة ( أي عرضاً 

. قال  ([770])ويدل أن اجلنة مقببة، على أّن الفردوَس على مثِل الربوِة أو الُقّبةِ 
، فإن أعلى القبة هو أوسطها، وال تكون هـذه الصفة إال يف املقبب: كثري  ابن

 . ([771])فاجلنة وهللا أعلم كذلك
وهي منزلٌة لشخٍص واحٍد فقط هو ، وأعلى درجاُت الفردوِس هي الوسيلةُ 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(فعن عبِد هللِا بن عمرِو بِن العاص أنّه مسَع النيبم ، )ملسو هيلع هللا ىلص(نبيُّنا حممد 
فإنمه َمْن صلمى ، مث صلُّوا عليم ، م املؤذِّن فقالوا مثَل ما يقولُ إذا مسعتُ » : يقولُ 

ا منزلٌة يف اجلنمِة ال ، مُثم َسُلوا هللا َِل الوسيلةَ ، عليم صالًة صّلى هللُا هِبَا َعْشراً  فإَّنم
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َفمْن سأَل ِلَ الوسيلَة ، وأرجو أْن أكوَن أان ُهوَ ، تنبغي إاّل لعبٍد من عباِد هللاِ 
 . ([772])«ْت له الشمَفاَعُة َحلم 
 ـ أهنار اجلنة: 5

وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن َلم جنات ُتري من ﴿ قال تعاىل:
أُولَِئَك ََلُْم َجنماُت َعْدٍن َُتْرِي ِمْن ﴿وقال تعاىل: [ 25]البقرة:  ﴾حتتها األَّنار
 . [31]الكهف:  ﴾حَتِْتِهُم اأَلَّْنَارُ 
، ومنها اخلمرُ ، ومنها اللَبُ ، بل منها املاءُ ، يسْت ماًء فحسبوأَّناُر اجلّنِة ل

َمَثُل اجْلَنمِة الميِت ُوِعَد اْلُمتـمُقوَن ِفيَها َأَّْنَاٌر ﴿قال تعاىل: ، ومنها العسُل املصّفى
ٍة لِلشمارِِبنَي ِمْن َماٍء َغرْيِ آِسٍن َوَأَّْنَاٌر ِمْن َلََبٍ ملَْ يـَتَـَغريمْ َطْعُمُه َوَأَّْنَاٌر ِمْن مَخٍْر  َلذم

 . [15]حممد:  ﴾َوَأَّْنَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمْصّفىً 
ونفى عن كلِّ واحٍد منها االفَة اليت ، وذكر سبحانه هـذه األجناَس األربعةَ 

وافُة اللَِب أن ، فافُة املاِء أن أيسَن وأيجَن من طوِل مكثه، تعرُ  له يف الدنيا
وافُة اخلمِر كراهُة مذاقها املنايف ، رَي قارصاً وأن يص، يتغريمَ طعُمه إىل احلموضةِ 

وأتّمِل اجتماَع هـذه األَّنار ، ([773])وافُة العسل عدُم التصفيةِ ، للّذة شراهبا
وهـذا ، وهو املاءُ : فهـذا لشرهِبم وطُهورِهم، األربعة اليت هي أفضُل أشربِة الناس

وهـذا ، اخلمر وهو: وهـذا للّذهتم وسرورهم، وهو اللَب: لقوهتم وغذائهم
 .([ 774])وهو العسل: لشفائهم ومنفعتهم
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َناَك اْلَكْوثـََر *﴿قال تعاىل: فعن ، ومن أَّناِر اجلّنة َّنُر الكوثر عباس  ﴾ِإانم َأْعطَيـْ
: وعن أنس رضي هللا عنه قال ([775])«هو َّنٌر يف اجلنمةِ »رضي هللا عنه قال: 

ما هـذا َي : قلتُ ، اه قباُب اللؤلؤرأيُت َّنرًا يف اجلّنِة حافت» : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال النيب 
 . ([776])«هـذا الكوثُر الذي أعطاَكُه هللاُ : جربيُل ؟ قال

 ـ عيون اجلنة : 6
ِإنم اْلُمتمِقنَي يف َجنماٍت ﴿قال تعاىل: ، يف اجلنِة عيوٌن كثريٌة خمتلفُة الطعِم والّلذةِ 

ِإنم ﴿وقال تعاىل:  [46ـ  54]احلجر:  ﴾َوُعُيوٍن *اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم آِمِننَي *
 . [52ـ  51]الدخان:  ﴾اْلُمتمِقنَي يف َمَقاٍم أَِمنٍي *يف َجنماٍت َوُعُيوٍن *

ِفيَها ﴿: قال تعاىل، مث جيري على أرِ  اجلنة، وبعُض هـذه العيون خيرُج ماؤها
 . [12]الغاشية:  ﴾َعنْيٌ َجارِيٌَة *

ِفيِهَما ﴿: مها هللا ملن خاف مقام ربهقال تعاىل يف وصف اجلّنتني اللتنِي أعدم 
َناِن َُتْرََِيِن * : وقال سبحانه يف وصف اجلنتني اللتني دوَّنما [50]الرمحـن:  ﴾َعيـْ

َناِن َنضماَخَتاِن *﴿ وهو أبلُغ من ، والنضُخ فوراُن املاءِ  [66]الرمحـن:  ﴾ِفيِهَما َعيـْ
 النضِح .
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 وهي:، نهاوقد ذكر هللا تعاىل لنا أمساَء ثالثٍة م
ِإنم األَبـَْراَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا ﴿أ ـ عني الكافور: قال تعاىل: 

ُروََّنَا تـَْفِجريًا * فاألبراُر  [6ـ  5]اإلنسان:  ﴾*َعْينًا َيْشَرُب هِبَا ِعَباُد اَّللِم يـَُفجِّ
 املقرّبون ِصْرفًا ال َخْلَط بينما يشربُه عباُد هللاِ ، يشربوَن ماًء ممزوجًا ابلكافور

وقد ُعِلَم ما يف الكافور من التربيِد والرائحِة الطيبة مع ما يضاُف ، ([777])فيه
 . ([778])إىل ذلك من اللذاذة يف اجلنة

َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزْعَِبياًل ﴿ب ـ عني السلسبيل: قال تعاىل: 
يعين  ﴾َوُيْسَقْوَن ِفيَها﴿أي  [18ـ  17]اإلنسان:  ﴾ممى َسْلَسِبياًل **َعْيناً ِفيَها ُتسَ 

َكاَن ِمَزاُجَها   ﴿أي مخرًا  ﴾كأساً ﴿ األبرار ـ أيضًا من هـذه األكواب 
، و رًة ابلزعبيل وهو حار، وهو ابرد، فتارًة ميزج َلم الشراب  ﴾*َزْعَِبيالً 

وأّما املقرّبون ، ومن هـذا  رة، ـذا  رةوهـؤالء مُيْزَُج َلم من ه، ليعتدَل األمرُ 
 . ([779])فإَّّنم يشربون من كلِّ منها صرفاً كما قاله قتادة وغري واحد

 )ملسو هيلع هللا ىلص(قال: كنُت قائمًا عنَد رسوِل هللِا  )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن ثوابن موىل رسول هللا 
 فدفعُته دفعًة كادَ ، فقال: السالُم عليك َي حمممدُ ، فجاَء َحرْبٌ من أحباِر اليهودِ 

فقال ، ُيْصرَُع منها . فقال: مل تدفعين؟ فقلُت: أال تقول َي رسوَل هللا
إّن : »)ملسو هيلع هللا ىلص(فقال رسول هللا ، اليهوديُّ: إَّّنا ندعوه ابمسه الذي مسّاه به أهُله
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فقال ، فقال اليهوديُّ: جئُت أسأُلكَ ، «امسي حمّمٌد الذي مسّاين به أهلي
ثـْتُ : »)ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا   قال: أمسُع أبذين .« . َك؟أينفُعَك شيٌء إْن حدم

 فقال اليهودي: أيَن يكونُ « . سل»بعوٍد معه فقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(فنكَت رسوُل هللِا 
: )ملسو هيلع هللا ىلص(الناُس يوَم تبدمُل األرُ  غرَي األرِ  والسمـوات ؟ فقال رسول هللا 

فقراُء » : فمن أّوُل الناِس إجازًة ؟ قال: قال، «ُهْم يف الظُّْلَمِة دوَن اجِلْسِر »
زَيدُة  » : قال، فما حتفُتهم حني يدخلوَن اجلنمة؟: قال اليهوديُّ ، «ريَن املهاج

 فما ِغَذاؤهم على ِإْثرِها .: قال، «َكْبِد النـُّْوِن 
فما شراهُبم : قال، «يـُْنحُر َلم ثوُر اجلّنِة الذي كاَن أيكُل ِمْن أطرافها » : قال

 صدقت . :قال« ِمْن عنٍي فيها ُتسّمى سلسبياًل » : عليه ؟ قال
وجئُت أسأُلَك عن شيٍء ال يعلُمه أحٌد ِمْن أهِل األرِ  إاّل نيبٌّ أو رجٌل : قال

جئُت : قال، أمسُع أبذين: قال، ينفُعك إْن حّدثُتك ؟: قال، أو رجالنِ 
فإذا اجتمعا ، وماُء املرأِة أصفرُ ، ماُء الرمُجِل أبيضُ » : قال، أسأُلَك َعِن الولدِ 
وإذا عال َميِنُّ املرأِة َميِنم الرمُجِل انثا ، َميِنم املرأِة أذَكرا بذِن هللاِ  فَـَعاَل َميِنُّ الرجلِ 

 « .بذِن هللِا 
فقال رسول هللا ، مث انصرَف فذهبَ ، لقد صدقَت وإنمك لنيبٌّ : قال اليهوديُّ 

لقد َسألين هذا َعِن الذي سألين عنه وماِل علٌم بشيٍء منه حّّت » : )ملسو هيلع هللا ىلص(
 . ([780])« أ ين هللاُ به
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ِإنم األَبـَْراَر َلِفي نـَْعيٍم *َعَلى اأَلرَاِئِك يـَْنظُُروَن ﴿ج ـ عني التسنيم: قال تعاىل: 
*تـَْعِرُف يف َوُجوِهِهْم َنْضَرَة النمِعيِم *ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق خَمُْتوٍم *ِخَتاُمُه ِمْسٌك َويف 

 ﴾*َيْشَرُب هِبَا اْلُمَقرمبُونَ  اُجُه ِمْن َتْسِنيٍم *َعْيناً َذِلَك فَـْليَـتَـَناَفِس اْلُمتـََناِفُسوَن *َوِمزَ 
وهو ، ) تسنيم ( أشرُف شراِب أهل اجلنة: قال ابن عباس[ 28ـ  22]املطففني: 

 . ([781])ومُيْزَُج ألصحاِب اليمني، ِصْرٌف للمقربني
 ـ نور اجلنة: 7

ا َلْغًوا ِإالم َساَلًما َوََلُْم رِْزقـُُهْم اَل َيْسَمُعوَن ِفيهَ ﴿: كما قال تعاىل،  واجلنُة َلا نورٌ 
أي يف مثل وقت البكرات ووقت : يف قوله [62]مرمي:  ﴾ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا *

ولكّنهم يف ، ال أّن هناك لياًل وَّناراً ، ﴾َوََلُْم رِْزقـُُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا *﴿
 . ([782])يعرُف مضيها أبضواٍء وأنوارٍ ، أوقاٍت تتعاَقبُ 

يَها مَشًْسا َواَل ُمتمِكِئنَي ِفيَها َعَلى اأَلَراِئِك اَل يـََرْوَن فِ ﴿وقد قال تعاىل: 
، وال ليٌل وال َّنارٌ ، واجلنة ليَس فيها مشٌس وال قمرٌ  [13]اإلنسان:  ﴾*َزْمَهرِيًرا

: رطيب. وقال الق ([783])لكّن الُبْكَرة والعشيَة تُعرفاِن بنوٍر يظهر من ِقَبل العرش
وإَّّنا يعرفون ، وإَّّنا هم يف نوٍر دائمٍ ، ليس يف اجلّنة ليٌل وَّنارٌ : قال العلماءُ 

ذكره أبو الفرج ابن ، مقداَر الليل برخاِء احُلُجِب وإغالِق األبواب
 . ([784])اجلوزي
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 ـ ريح اجلنة: 8
ن مسافات وهـذه الرائحُة جيُدها املؤمن م، للجنِة رائحٌة عبقٌة زكيٌة َتأُل جنباهِتا

َمْن قتَل َرُجاًل ِمْن َأْهِل الذِّممِة مل جيْد » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا ، ([785])شاسعة
 . ([786])«وإنم رحَيها ليوَجُد ِمْن مسريِة أربعنَي عاماً ، ريَح اجلّنةِ 

 ـ تربة اجلنة: 9
فعن أيب سعيٍد ، تربُة اجلّنِة بيضاُء كما جاء ذلك مصرحًا به يف احلديث

، َدْرَمَكٌة بيضاءُ : سأل ابَن صائٍد عن تُربِة اجلّنة فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(أّن النيب اخلدري 
: . َدْرَمَكُة بيضاء ([787])«َصَدَق » : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال رسول هللا ، ِمْسٌك خاِلصٌ 

 . ([788])هي الدقيُق األبيضُ 
، «ِمْن ماٍء » : ممم ُخِلَق اخللق ؟ قال، قلُت َي رسوَل هللاِ : عن أيب هريرَة قال

ومالطُها ، ولبنٌة ِمْن ِفّضةٍ ، لبنٌة من ذهبٍ » : اجلنُة ما بناؤها ؟ قال: قلنا
ُعُم ، وتربُتها الزعفرانُ ، وحصباؤها الدُّرُّ والياقوتُ ، املِْسُك األذفرُ  مْن يدخُلها يـَنـْ

 . ([789])«وال يفىن شبابه ، وال تبلى ثيابُه، وخَيُْلُد وال ميوتُ ، وال يـَْبَأسُ 
وإذا تراهُبا ، فإذا فيها جناِدُل اللؤلؤِ ، أدخلُت اجلنةَ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

 . ([790])«املِْسُك 



362 
 

، يركُبها أهُل اجلّنةِ ، يف اجلنِة دواٌب وطيوٌر كثريةٌ : ـ دواُب اجلّنِة وطيوُرها 10
يـَْوَم حَنُْشُر اْلُمتمِقنَي ِإىَل ﴿: قال تعاىل، ويتمّتعون ابلنظِر إليها، وأيكلون منها

 . [85]مرمي:  ﴾اِن َوْفًدا *الرممحَْ 
وال ، ال وهللِا ما على أرجلهم حيشرون: قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

عليها رحائُل من ، ولـكن بنوٍق مل يَر اخلالئُق مثلها، حيشر الوفُد على أرجِلهم
 . ([791])فريكبوَن عليها حّّت يضربوا أبواَب اجلّنة، ذهبٍ 

، رو ـ وله حكم الرفع ـ أّن يف اجلنِة إباًل وخيالً وقد ثبت عن عبد هللا بن عم
 . ([792])ويركُبها أهُلها، يف اجلنِة ِعتاُق اخليِل وكرائُم النجائب: حيُث قال

: جاء رجٌل بناقٍة خمطومٍة فقال: وعن أيب مسعوٍد األنصاري رضي هللا عنه قال
لقيامِة سبُعمئِة انقٍة  لَك هبا يوَم ا» : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال رسوُل هللِا ، هـذه يف سبيِل هللاِ 
ولـكن جاءت ، وهـذه الروايُة مل تنّص أَّنا يف اجلنةِ ، ([793])«كلُّها خمطومٌة 

: )ملسو هيلع هللا ىلص(حيُث قال « يف اجلّنِة » روايٌة ُأخرى َلـذا احلديث عند احلاكم بزَيدة 
 . ([794])«لك هبا سبعمئِة انقٍة خمطومٍة يف اجلّنِة » 

أي أيكلون من حلم [ 21]الواقعة:  ﴾ا َيْشتَـُهوَن *َوحلَِْم َطرْيٍ ممم ﴿: وقال تعاىل
: ما الكوثر؟ )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن أنس بن مالك قال: ُسِئل رسوُل هللِا ، طري يشتهونه

وأحلى ِمَن ، ذاك َّنٌر أعطانيه هللُا ـ يعين يف اجلّنِة ـ أشدُّ بياضًا من اللَبِ »قال: 
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قال ، : إّن هـذه لناعمةٌ قال عمر، «فيها طرٌي أعناُقها كأعناق اجلُُزرِ ، الَعَسلِ 
 . ([795])«أكلُتها أحسُن منها » : )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا 

 أو يدوُر يف اخليال:، وإَّّنا فوَق ما خيطُر ابلبال، ـ اجلنُة ال مثَل َلا 11
َزاًء ِبَا َكانُوا َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي ََلُْم ِمْن قـُرمِة َأْعنُيٍ جَ ﴿قال تعاىل: 

أعددُت لعبادي الصاحلنَي : »)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللِا  [17]السجدة:  ﴾*يـَْعَمُلونَ 
فاقرءوا إن شئتم ، وأذن مسعْت، وال َخطَر على قلِب َبَشرٍ ، ما ال َعني رأتْ 

وملن دخل اجلنة ما يشاُء من ، «ْم ِمْن قـُرمِة َأْعنُيٍ َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َلَُ ﴿
َوِقيَل ﴿قال تعاىل: ، بل له فوَق هـذا بكثريٍ ، بيتمىن ويطل وله كلُّ ما، النعيم

نـَْيا َحَسَنٌة  لِلمِذيَن اتـمَقْوا َماَذا أَنـَْزَل َربُُّكْم َقاُلوا َخرْيًا لِلمِذيَن َأْحَسُنوا يف َهِذِه الدُّ
ي ِمْن حَتِْتَها َخرْيٌ َولَِنْعَم َداُر اْلُمتمِقنَي *َجنماُت َعْدٍن َيْدُخُلوََّنَا َُتْرِ  ةاآلخر َوَلَداُر 

 [31ـ  30]النحل:  ﴾اأَلَّْنَاُر ََلُْم ِفيَها َما َيَشاُؤوَن َكَذِلَك جَيْزِي اَّللمُ اْلُمتمِقنَي *
 .[ 35]ق:  ﴾ََلُْم َما َيَشاُؤوَن ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِيٌد *﴿: وقال تعاىل

فعن ، فيهاوما الظنُّ ِبكاٍن موضُع السوِط أو القوِس فيه خرٌي من الدنيا وما 
موضُع السوِط يف » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسوُل هللِا : سهل بن سعد الساعدي قال
لقاُب قوٍس » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا ، ([796])«اجلّنِة خرٌي من الدنيا وما فيها 

لغدوٌة أو روحٌة يف » : وقال، «يف اجلّنِة خرٌي ممّا تطلُع عليه الشمُس وتغرُب 
 . ([797])«الشمُس وتغرُب  سبيِل هللِا خرٌي ممّا تطلُع عليه
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وما الظنُّ ِبكاٍن الغمسُة الواحدُة فيه تـُْنِسي املعذمَب كلم عذابه وشقائه يف 
يُؤَتى أبنعِم أهِل » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا : فعن أنس بن مالك قال، الدنيا

َغةً  بَن ادَم َي ا: مث يقالُ ، الدُّنيا من أهِل الناِر يوَم القيامِة فَـُيْصَبُغ يف الناِر َصبـْ
ويـُْؤَتى ، ال وهللِا َي ربِّ : هل مرم بَك نعيٌم َقطُّ ؟ فيقولُ ، هل رأيَت خريًا قطُّ 

َغًة يف اجلّنةِ ، أبشدِّ الناِس بؤسًا يف الدُّنيا من أهِل اجلّنةِ  : فُيقاُل له، فَـُيْصَبُغ َصبـْ
ٌة قط ؟ فيقول، َي ابَن ادَم هل رأيَت بؤسًا َقط  َي ال وهللاِ : هل مرم بَك شدم

 . ([798])«وال رأيُت شّدًة قط ، ما مرم يب بؤٌس قط، ربِّ 
 

 سابعاً ـ أصحاب اجلنة :
أصحاُب اجلّنِة هم املؤمنون املوحدون الذين يعملون الصاحلات مع إخالٍص 

وعدِم نقضهم ، ووفاٍء بعهوِدهم، واستقامٍة على شريعته، عظيٍم هلِل عّز وجلم 
، وخوفهم من سوِء العذابِ ، وخشيتهم هللِ ، ووصلهم ما أمر هللا بوصله، َلا

، ودرئهم ابحلسنِة السيئةَ ، واالنفاِق سرًّا وعالنية، وإقام الصالة، وصربهم هلل
َا ﴿قال تعاىل:  َا أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإَّنم أََفَمْن يـَْعَلُم أَّنم

ُقُضوَن اْلِميثَاَق *َوالمِذيَن يـََتذَكمُر أُوُلو األَْلَباِب * المِذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اَّللِم َواَل يـَنـْ
ُْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء احلَِْساِب *َوالمِذيَن  َيِصُلوَن َما أََمَر اَّللمُ ِبِه َأْن يُوَصَل َوخَيَْشْوَن َرهبم

نـَْفُقوا ممما َرَزقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعالَنَِيًة َوَيْدَرأُوَن َصرَبُوا ابِْتَغاَء َوْجِه َرهبِِّْم َوأََقاُموا الصماَلَة َوأَ 
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اِر *َجنماُت َعْدٍن َيْدُخُلوََّنَا َوَمْن َصَلَح ِمْن  اِبحلََْسَنِة السميَِّئَة أُولَِئَك ََلُْم ُعْقىب الدم
هِتِْم َواْلَمالَِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَليْ  ِهْم ِمْن ُكلِّ اَبٍب *َساَلٌم آاَبِئِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذّرَيم

اِر *  . ([799])[24ـ  19]الرعد:  ﴾َعَلْيُكْم ِبَا َصرَبْمُتْ فَِنْعَم ُعْقىب الدم
وطريُق اجلنة فيه ، والصعوُد إىل العلياء حيتاُج إىل جهٍد كبريٍ ، واجلنُة درجٌة عاليةٌ 

، وإرادٍة قويةٍ ، اضيةٍ وهـذا حيتاُج إىل عزميٍة م، خمالفٌة ألهواِء النفوس وحمبوابهتا
 «وُحِجَبِت اجلّنُة ابملكارهِ ، ُحِجَبِت الّناُر ابلشهواتِ » :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 

من  )ملسو هيلع هللا ىلص(وهـذا من بديِع الكالِم وفصيحِه واجلوامِع اليت أُوتيها  ([800])
وال إىل النار ، ومعناه ال يوصَل إىل اجلَنِة إاّل ابرتكاِب املكارِه، التمثيل احلسن

فمن هتك احلجاَب ، وكذلك مها حمجوبتاِن هبما، رتكاب الشهواتإاّل اب
وهتك حجاب ، فهتك حجاب اجلّنِة ابقتحام املكاره، وصل إىل احملجوبِ 

، فأمما املكارُِه فيدخُل فيها االجتهاُد يف العبادة، النار ابرتكاِب الشهوات
والصدقة ، واحللم ،والعفو، وكظُم الغيظِ ، والصرُب على مشاقِّها، واملواظبُة عليها

 . ([801])وحنو ذلك، والصرُب على الشهواتِ ، واإلحسان إىل املسيء
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 ـ معرفُة أهل اجلنة ملساكنهم : 1
الصماحِلَاِت َوآَمُنوا ِبَا نـُّزَِل َعَلى حُمَممٍد َوُهَو احلَْقُّ ِمْن َرهبِِّْم َكفمَر ﴿ قال تعاىل:

ُهْم َسيَِّئاهِتِْم َوَأْصَلَح ابَ  تفّرقوا : أي إذا دخلوها يقال َلم [2ـ  1]حممد:  ﴾ََلُْم *َعنـْ
 فهم أعرُف ِبنازَلم من أهل اجلمعة إذا انصرفوا إىل منازَلم، إىل منازلكم

([802]) . 
فُيْحَبُسْوَن على قنطرٍة بنَي ، خيلُص املؤمنوَن من الّنارِ : »)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسوُل هللا 

نيافَـيُـَقصُّ لبعِضهم من ب، اجلّنِة والّنارِ  حّّت إذا ، عٍض مظاملُ كانْت بينهم يف الدُّ
فوالذي نفُس حمّمٍد بيِدِه ألحُدُهم ، ُهذِّبوا ونـُّقوا أُِذَن َلم يف دخوِل اجلّنةِ 

 . ([803])«أهَدى ِبنزِلِه يف اجلّنِة منه ِبنزله كان يف الدنيا 
 
ـذا ختاصَم الرجاُل والنساُء يف ه ـ هل الرجال أكثر يف اجلنة أم النساء؟ 2

اختصَم : عن ابن سريين قال ([804])ففي ) صحيح مسلم (، والصحابُة أحياء
: وإّما تذاكروا، إّما تفاخروا: أيُّهم أكثُر يف اجلّنِة ؟ ويف روايةٍ : الرجاُل والنساءُ 

فاحتجم أبو هريرة على أنم ، الرجاُل يف اجلنِة أكثُر أم النساُء ؟ فسألوا أاب هريرةَ 
إنم أومل زمرٍة تدخُل اجلّنَة على » : )ملسو هيلع هللا ىلص(أكثُر بقول الرسول  النساَء يف اجلنةِ 

لكلِّ ، واليت تليها على أضوأ كوكٍب ُدّرِي يف السماءِ ، صوِر القمِر ليلَة البدرِ 
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ما يف اجلّنِة ، يـَُرى مخُّ سوقهما من وراِء اللحمِ ، امرىٍء منهم زوجتان اثنتان
 النساَء يف اجلنة أكثر من الرجال .واحلديُث واضُح الداللِة على أنم « أعزُب 

« رأيُتُكنم أكثَر أهِل النمار » : وقد احتجم بعُضهم على أنم الرجاَل أكثُر حبديثِ 
واجلواُب ال يلزُم من كوَّننم أكثَر أهِل النار أن يكنم أقّل ساكين اجلنة كما 

النساَء  فيكوُن اجلمُع بني احلديثنِي أنم ، ([805])يقول ابن حجر العسقالين
وبذلك يكنُّ أكثر من الرجاِل وجودًا يف ، وأكثُر أهِل اجلنةِ ، أكثُر أهِل النارِ 

 . ([806])اخللق
 
 ـ أطفال املؤمنني: 3

[ 21]الطور:  ﴾َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمرِىٍء ِبَا َكَسَب َرِهنٌي *﴿ قال تعاىل:

ألنم الطفَل ،  معهم يف اجلنةتدلُّ بعمومها على أنم ذريَة املؤمنني اآليةفهـذه 
فيكوُن ، فإذا ماَت فهو مّيٌت على اإلميانِ ، وهي اإلسالمُ ، يولد على الفطرةِ 

ُكلُّ نـَْفٍس ِبَا َكَسَبْت َرِهيَنٌة *ِإالم ﴿: وقال تعاىل، مع والديه يف اجلنان
عنه: قال علٌي بُن أيب طالب رضي هللا [ 39ـ  38]املدثر:  ﴾َأْصَحاَب اْلَيِمنِي *
 . ([807])مل يكتسبوا فريهتنوا بكسبهم، هم أطفاُل املسلمني

وذكر الكّتاين أَّّنا بلغْت حدم ، ودخوُل أطفاِل املسلمني اجلنمة  بٌت يف السنُّة
إنّه ماَت ِل ابناِن فما : قلُت أليب هريرة: فعن أيب حسان قال، ([808])التواتر
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، قال، تطيُِّب به أنفَسنا عن مو انحبديٍث  )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَت حمدِّثين عن رسوِل هللِا 
أو قال ، يلتقي أحُدهم أابه، اجلّنةِ ، ([809])صغاُرُهم َدَعاِمْيصُ » : نعم: قال
فال ، كما اخُذ أان بصفنة ثوِبَك هـذا،  أو قال بيده، فيأخذه بثوبه، أبويه

وعن الرباء  ([810])«يتناهى . ـ أو قال فال ينتهي ـ حّت يدخله وأابه اجلنة 
: )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(ملّا تويف إبراهيُم ابُن الرسوِل : هللا عنه قال رضي

 . ([811])«إّن له ُمْرِضعاً يف اجلّنِة »
ما ِمْن مسلٍم ميوُت له ثالثٌة ِمَن الولِد مل يبلغوا » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 

. وقال  ([812])« احلِْنَث إالم تلقمْوُه ِمْن أبواِب اجلّنة الثمانيِة من أيِّها شاَء دخلَ 
 « عليه السالمذراري املسلمنَي يف اجلّنِة يُكُفلهم إبراهيُم » : )ملسو هيلع هللا ىلص(رسوُل هللا 

أطفاُل املسلمنَي يف جبٍل يف اجلّنِة يكُفُلهم » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا  ([813])
 . ([814])«إبراهيُم وسارٌة حّّت يدفعوَّنم إىل اابئهم يوم القيامة 

 ديثهم:ـ اجتماع أهل اجلنة وح 4
َنا ﴿ من أحاديثهم ما قاله سبحانه : قَـْبُل يف َأْهِلَنا ُمْشِفِقنَي * َفَمنم اَّللمُ َعَليـْ

 ﴾َوَوَقااَن َعَذاَب السمُموِم *ِإانم ُكنما ِمْن قـَْبُل َنْدُعوُه ِإنمُه ُهَو اْلرَبُّ الرمِحيُم *
 .[ 28ـ  25 ]الطور:

، اآلخرلذين كانوا يشككوَّنم ابهلل واليوم ومن أحاديثهم تذكُُّرهم أهَل الكفِر ا
ُتْم تـَْعَمُلوَن *ِإالم ِعَباَد اَّللِم اْلُمْخَلِصنَي *أُولَِئَك ﴿قال تعاىل:  َوَما ُُتَْزْوَن ِإالم َما ُكنـْ
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 ََلُْم رِْزٌق َمْعُلوٌم *فَـَواِكُه َوُهْم ُمْكَرُموَن *يف َجنماِت النمِعيِم *َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلنيَ 
ٍة لِلشمارِِبنَي *  ﴾*ُيطَاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعنٍي *بـَْيَضاَء َلذم

 . [61 -39 ]الصافات:
 اآليةفقد بنّي هللا تعاىل يف هـذه ، من النعيم والكرامة اآلَيتأتمل ما يف هـذه 

، ويعطون من الفواكه وهم على السرر متقابلني، أَّّنم جيتمعون يوم القيامة
فعندهم ، ويف أثناء حديثهم خُيَْدُمون كامللوك، أطراَف احلديث يتجاذبون
مث يبدأُ ، وعندهم النساُء احلور العني، وُيطاُف عليهم ابخلمر اللذيذة، الفواكه
فينادي ، وينِكُر البعث، فيتذّكر أحُدهم صاحبًا له كان أيُمرُه ابملعاصي، احلوار
ا الرجُل لرييَُه ذلَك الصاحَب وقد هل تريُد أن تعرَف حاَله ؟ فيأخُذ هـذ: منادٍ 

فيخاِطُبه سائاًل ، ال ميوت وال حييا، يتقلمب على اجلمرِ ، استقرم يف قلِب اجلحيمِ 
ولن ، ولن نبعث، سؤال توبيٍخ واستنكاٍر: هل حنُن ال َّنوُت إاّل موتتنا األوىل

بَح وينظُر إىل حال هـذا الذي أص، نعذب؟ مث ينظر حلاله والنعيم الذي هو فيه
، فريى البوَن الشاسَع والفرَق الواسع، ويقارن بني احلالني، ِمْن حطِب جهنم

 .فسه وقد امتأل سروراً وفا  غبطة فيقول لن
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 ـ أعلى أهل اجلنة : 5
َوالرمُسوَل َفُأولَِئَك ﴿ قال تعاىل:، األنبياُء مث الصديقون مث الشهداُء مث الصاحلون

دِّيِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصماحِلِنَي َوَحُسَن  َمَع المِذيَن أَنـَْعَم اَّللمُ  َعَلْيِهْم ِمَن النمِبيِّنَي َوالصِّ
وإن مل يكونوا معهم يف ، أي معهم يف اجلنة [69]النساء:  ﴾أُولَِئَك َرِفيًقا *

 . ([815])الدرجة
: سأَل موسى ربمه» : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(مسعُت رسوَل هللِا : وعن املغرية بن شعبة قال

، هو رجٌل جييُء بعدما أُْدِخَل أهُل اجلّنِة اجلّنةَ :  أهُل اجلّنِة منزلًة ؟ قالما أدَن
أْي ربِّ كيَف وقد نزَل الناُس منازََِلُم وأخذوا : فيقول، اْدُخْل اجلنمةَ : فُيقاُل له

أترى أْن يكوَن لَك مثل ُمْلٍك َمِلٍك من ملوِك الدنيا ؟ : َأَخَذاهِتِم ؟ فيقال له
فقال يف ، ومثُلهُ ، ومثُلهُ ، ومثُلهُ ، ومثُله، َلَك ذلك: فيقولُ ، َربِّ  رضيتُ : فيقول

ولَك ما اْشتَـَهْت ، َهَذا لَك َوَعشرُة أمثاِلهِ : فيقول، رضيُت َربِّ : اخلامسةِ 
 رضيُت ربِّ .: فيقول، ولّذْت عيَنكَ ، نـَْفُسكَ 

 فأعالهم منزلًة ؟، ربِّ : قال
فلم تَر ، وختمُت عليها، هم بيديغرسُت كرامتَ ، قال: أولـئك الذين أردتُ 

قال: ومصداقه يف كتاب هللا ، ومل خيطْر على قلِب بشرٍ ، ومل تسمْع أذنٌ ، عنيٌ 
َزاًء ِبَا َكانُوا َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي ََلُْم ِمْن قـُرمِة َأْعنُيٍ جَ ﴿عز وجل 

 . ([816])[17]السجدة:  ﴾*يـَْعَمُلونَ 
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 صيب أهل النار يف اجلنة:ـ أهل اجلنة يرثون ن 6
َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َُتْرِي ِمْن حَتِْتِهُم اأَلَّْنَاُر َوَقاُلوا ﴿قال تعاىل: 

احْلَْمُد َّللِِم المِذي َهَدااَن َِلََذا َوَما ُكنما لِنَـْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَدااَن اَّللمُ َلَقْد َجاَءْت 
ُتْم تـَْعَمُلوَن *ُرُسُل َربَِّنا ابِ   ﴾حلَْقِّ َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنمُة أُورِثـُْتُموَها ِبَا ُكنـْ
ُتْم تـَْعَمُلونَ َوتِْلَك اجْلَنمُة الميِت أُورِثـُْتمُ ﴿وقال تعاىل:  [43  ]األعراف:  ﴾*وَها ِبَا ُكنـْ
يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم  أُولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن *المِذينَ ﴿وقال تعاىل:  [72]الزخرف: 

ما ِمْنُكم من : »)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا  [11ـ  10]املؤمنون:  ﴾ِفيَها َخاِلُدوَن *
، فإذا ماَت فدخَل الّنارَ ، ومنزٌل يف الّنارِ ، أحٍد إالم له منزالِن: منزٌل يف اجلّنةِ 

 ثُوَن﴾أُولَِئَك ُهُم اْلَوارِ ﴿فذلك قوله تعاىل:، ورَث أهُل اجلّنِة منزله

 .«[10 ]املؤمنون:
 
 ـ زوجة املؤمن إذا ماتت على اإلميان مع زوجها املؤمن يف اجلنة: 7

هِتِْم ﴿قال تعاىل:  َجنماُت َعْدٍن َيْدُخُلوََّنَا َوَمْن َصَلَح ِمْن آاَبِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذّرَيم
، عممون من األزواجِ وهم يف اجلّناِت من [23]الرعد:  ﴾َواْلَمالَِئَكُة َيْدُخُلونَ 

ُهْم َوأَْزَواُجُهْم يف ﴿قال تعاىل: ، مسرورين فرحني، يتكئون يف ظالل اجلنة
اْدُخُلوا اجْلَنمَة أَنـُْتْم ﴿وقال تعاىل:  [56]يـس:  ﴾ِظاَلٍل َعَلى اأَلرَاِئِك ُمتمِكُئوَن *

 . ([817]) [70]الزخرف:  ﴾َوَأْزَواُجُكْم حُتْرَبُوَن *
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 ن يدخلون اجلنة:ـ مؤمنو اجل 8
فبعد أن تكلمَم هللا عّز وجّل ، ويدخلون اجلّنةَ ، مؤمنو اجلن يثابون على الطاعةِ 

َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ممما َعِمُلوا ﴿عن اإلنس واجلن يف سورة األنعام قال تعاىل: وقوله 
َف اأَلْرِ  َوَرَفَع َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل عمما يـَْعَمُلوَن * َوُهَو المِذي َجَعَلُكْم َخالَئِ 

فدلم ، يعود على اإلنس واجلن [165]األنعام:  ﴾بـَْعَضُكْم فَـْوَق بـَْعٍض َدَرَجاتٍ 
وقوله تعاىل يف احلور ، ([818])على أنم َلم درجات يف اجلّنِة حبسب عملهم

َلُهْم َواَل َجآنٌّ ﴿العني:   ﴾* ِفيِهنم َقاِصَراُت الطمْرِف ملَْ َيْطِمثْـُهنم ِإْنٌس قَـبـْ
ويتمّتعون ابحلور العني كما ، فدلم على أنم اجلنم يدخلون اجلنة [56 ]الرمحـن:

 . ([819])حيصُل لإلنس
 ـ ضحك أهُل اجلّنِة من أهل النار: 9

فإذا ، ويهزؤون هبم، ويسخرون منهم، كان الكّفار يف الدنيا خياصمون املؤمنني
وهم يف النعيم ، فإذا ابملؤمنني، الُ وتبّدلِت األَ ، جاَء يوُم القيامِة انقلَب احلالُ 

قال ، ([820])ويسخرون هبم، املقيم ينظرون إىل اجملرمني فيضحكون منهم
َتْسِنيٍم * َعْينًا َيْشَرُب هِبَا اْلُمَقرمبُوَن *ِإنم المِذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن المِذيَن ﴿ تعاىل:

يـَتَـَغاَمُزوَن *َوِإَذا انـَْقَلُبوا ِإىَل َأْهِلِهُم انـَْقَلُبوا آَمُنوا َيْضَحُكوَن *َوِإَذا َمرُّوا هِبِْم 
َفِكِهنَي *َوِإَذا َرَأْوُهْم َقاُلوا ِإنم َهُؤاَلِء َلَضآلُّوَن *َوَما أُْرِسُلوا َعَلْيِهْم َحاِفِظنَي 
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ُروَن *َهْل ثـُوَِّب *َفاْليَـْوَم المِذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفماِر َيْضَحُكوَن *َعَلى اأَلرَاِئِك يـَْنظُ 
 . ([821])[36ـ  22]املطففني:  ﴾اْلُكفماُر َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن *

 
 اثمنًا: سادة أهل اجلنة:

 ـ األنبياء والرسل: 1
، مث إخوانُه من األنبياء واملرسلني، )ملسو هيلع هللا ىلص(سّيُد أهِل اجلّنِة هو حممد رسول هللا 

َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب أُوِل األَْيِدي َواأَلْبَصاِر َواذُْكْر ِعَباَداَن ِإبـَْراِهيَم ﴿قال تعاىل: 
اِر * المِذيَن ﴿وقال تعاىل:  [50ـ  45]ص:  ﴾*ِإانم َأْخَلْصَناُهْم خِبَاِلَصٍة ذِْكَرى الدم

تُـ  َنا آَمُنوا َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاََّنُْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك ََلُُم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن *َوتِْلَك ُحجم
َناَها ِإبـَْراِهيَم َعَلى قَـْوِمِه نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنم َربمَك َحِكيٌم َعِليٌم  آتـَيـْ
َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب ُكالًّ َهَديـَْنا َونُوًحا َهَديـَْنا ِمْن قَـْبُل َوِمْن ُذرِّيمِتِه  *َوَوَهبـْ

 ﴾َف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك َعْزِي اْلُمْحِسِننَي *َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوسُ 
 . [90ـ  82]األنعام: 

فوصفهم هللا ابَلداية والصالح واالجتباء واإلحساِن وبنيم يف اَيٍت كثريٍة أنم 
ْسىَن َوزََِيَدٌة َواَل يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ ﴿احملسَن جزاؤه اجلنة  َواَل  لِلمِذيَن َأْحَسُنوا احلُْ

وهـذا معلوٌم من  [26]يونس:  ﴾ِذلمٌة أُولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنمِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *
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فإنم هللا تعاىل ال يرِسُل مبّلغًا عنه ، بل العقُل يدلُّ على ذلك، الدين ابلضرورة
، ودينًا وصالحاً ، القصوى من الكمال البشري َخلقًا وُخلقاً  إال وهو يف الغاية

 . ([822])ا كان هللا ليعذَِّب َمْن دلم الناَس عليهوم
 ـ سادات الصحابة: 2

اجلّنُة درجاٌت ومراتُب، وأهلها متفاوتون يف درجاهتم، وأعلى الدرجات فيها 
رضي هللا عنهما فسّيُد كهول أهل اجلنة أبو بكر وعمر ، سادُة أهل اجلنة

 «ينَ اآلخر ن األولنَي و أهل اجلنة مأبو بكٍر وعمُر سيدا كهوِل : »)ملسو هيلع هللا ىلص(لقوله
احلسُن : »)ملسو هيلع هللا ىلص(وسيدا شباب أهل اجلنة احلسُن واحلسنُي، لقوله  ([823])

على أنم عشرًة  )ملسو هيلع هللا ىلص(، ونصم الرسول ([824])«واحلسنُي سيدا شباب أهل اجلنة
وُعثماُن ، أبو بكر يف اجلنة، وُعمُر يف اجلنة»من أصحابه يف اجلنة، فقد قال: 

وطلحُة يف اجلنة، والزبرُي يف اجلنة، وعبُد الرمحـن بن ، وعليٌّ يف اجلنة، يف اجلنة
وأبو ، وسعيُد بُن زيٍد يف اجلنة، وسعُد بن أيب وقاص يف اجلنة، عوف يف اجلنة

 وإسناُده صحيح . ([825])«عبيدة بن اجلراح يف اجلنة 
 على جمموعٍة أخرى من الصحابة يف اجلنة منهم: )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد نصم الرسول 
دخلُت : »)ملسو هيلع هللا ىلص(ومحزة بن عبد املطلب: قال رسول هللا ، بجعفر بن أيب طال

وإذا محزُة متكىءٌ ، فإذا جعفُر يطرُي مع املالئكةِ ، فنظرُت فيها، اجلّنَة البارحةَ 
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سّيُد الشهداِء محزُة »قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(، وقد صحم أنم الرسول ([826])«على سريرٍ 
 .([827])«بُن عبِد املطلبِ 

عبُد هللِا بن َسالٍم عاِشُر عشرِة يف : »)ملسو هيلع هللا ىلص( عبد هللا بن َسالم: قال رسول هللا
 .([828])«اجلّنة

، فاستقبلتين جاريٌة شابةٌ ، دخلُت اجلنمة: »)ملسو هيلع هللا ىلص(زيد بن حارثة: قال رسول هللا 
 . ([829])«لزيِد بِن حارثة : ِلَمْن أنِت ؟ قالت: فقلتُ 

يُت لزيِد بِن دخلُت اجلنمة فرأ» : )ملسو هيلع هللا ىلص(زيد بن عمرو بن نـَُفْيٍل: قال رسوُل هللِا 
 « .عمرِو بن نـَُفْيٍل درجتني 

فسمعُت فيها ، دخلُت اجلنمة: »)ملسو هيلع هللا ىلص(حارثة بن النعمان: قال رسول هللا 
كذلكم ،  كذلكم الربُّ ،  فقلُت: َمْن هـذا؟ قالوا: حارثُة بُن النعمان، قراءةً 
 . ([830])«الربُّ 

ُت خشفًة فسمع، دخلُت اجلّنةَ : »)ملسو هيلع هللا ىلص(بالل بن أيب رابح: قال رسوُل هللا 
 «هـذا بالٌل ميشي أماَمك : ما هـذه اخلشفُة ؟ فقيل: قلتُ ، بني يدي

([831]). 
 ـ سيدات نساء أهل اجلنة: 3

فقد ، وأفضُل النساِء على اإلطالق، مرمُي بنُت عمران هي سيدُة النساِء اأُلوىل
قال رسوُل : روى الطرباينُّ بسناٍد صحيٍح على شرِط مسلم عن جابٍر قال
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، وخدجيةُ ، فاطمةُ ، سيداُت نساِء أهِل اجلّنِة بعَد مرمَي ابنَة عمرانَ : »ملسو هيلع هللا ىلص()هللاِ 
، فهـؤالء األربعُة َّناذُج رائعٌة للنساء الكامالت ([832])«واسيُة امرأُة فرعون

 الصاحلات.
ا يف قوله:  َوَمْرمَيَ ابـَْنَة ِعْمَراَن الميِت َأْحَصَنْت ﴿فمرمي ابنة عمران أثىن عليها رهبُّ

: القرآنوكوَُّنا أفضُل النساِء على اإلطالق صرّح به  [12]التحرمي:  ﴾َجَهافَـرْ 
َوِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة ََيَمْرمَيُ ِإنم اَّللمَ اْصَطَفاِك َوَطهمَرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء ﴿

 . [42: آل عمران] ﴾اْلَعاَلِمنَي *
واسته بنفِسه وماَلا، ، وثبتته، من غري تردُّدٍ  )ملسو هيلع هللا ىلص(منت ابلرسول آوخدجيُة اليت 

ا يف حياهِتا بَقْصٍر يف اجلّنِة ِمْن َقَصبٍ  ال َصَخَب فيه وال ، قد بّشرها رهبُّ
عن أيب هريرة رضي  ([834])فقد روى البخاريُّ يف )صحيحه(، ([833])َنَصبَ 

هـذه خدجيُة قد ، َي رسوَل هللاِ »فقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا عنه قال: أتى جربيُل النيبم 
فإذا هي أتْتَك فاقرأ عليها السالَم ، شرابٌ  َمَعها إانٌء فيه إداٌم أو طعاٌم أو أتتْ 

ا ومين  .«ال َصَخَب فيه وال َنَصبٌ ، وبّشرها ببيٍت يف اجلّنِة من قصبٍ ، من رهبِّ
فكفرت بفرعون ، هاَن عليها ُمْلُك الدنيا ونعيُمها، سيُة امرأة فرعونآو 

قال تعاىل: ،  خرجْت روُحها إىل ابرئهافصربت حّت، فعّذهبا زوجها، وألوهيته
ًتا ﴿ َوَضَرَب اَّللمُ َمَثاًل لِلمِذيَن آَمُنوا اْمَرأََة ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِل ِعْنَدَك بـَيـْ
 . [11]التحرمي:  ﴾يف 
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الصابرُة احملتسَبُة التقية الورعة فرُع الشجرة  )ملسو هيلع هللا ىلص(وفاطمة الزهراء ابنة الرسول 
 . ([835])وتربيُة معلم البشرية ،الطاهرة

قال ، يف اجلنة )ملسو هيلع هللا ىلص(ألَّنّن مع النيبِّ ، وأمهاُت املؤمنني أيضًا من سّيدات اجلنة
نـَْيا َوزِينَـتَـَها ﴿: تعاىل ْزَواِجَك ِإْن ُكْننُتم تُرِْدَن احْلََياَة الدُّ ََ ََيأَيُـَّها النميبُّ ُقْل أِل

اَر فَـتَـَعاَلنْيَ أَُمتِّْعُكنم َوُأَسّرِحْ  ياًل *َوِإْن ُكْننُتم تُرِْدَن اَّللمَ َوَرُسوَلُه َوالدم ُكنم َسَراًحا مجَِ
 . [29ـ  28]األحزاب:  ﴾َفِإنم اَّللمَ َأَعدم لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنم َأْجًرا َعِظيًما * ةاآلخر 

 بتخيري أزواِجِه بدأَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(ملا أُِمَر رسوُل هللِا : عن عائشة رضي هللا عنها قالت
إيّنِ ذاكٌر َلِك أمرًا فال عليِك أْن ال تـَْعَجِلي حّّت تستأمري »فقال: ، يب

قالت: قد علَم أنم أبويم مل يكوان ليأمراين بفراِقِه قالت: مث قال: إن « أبويكِ 
نـَْيا ََيأَيُـَّها النميبُّ ُقْل أِلْزَواِجَك ِإْن ُكْننُتم تُرِْدَن احْلََياَة الدُّ ﴿هللا عزم وجلم قال: 

ياًل *َوِإْن ُكْننُتم تُرِْدَن اَّللمَ َوَرُسوَلُه  َوزِينَـتَـَها فَـتَـَعاَلنْيَ أَُمتِّْعُكنم َوُأَسّرِْحُكنم َسرَاًحا مجَِ
اَر   ﴾َفِإنم اَّللمَ َأَعدم لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنم َأْجًرا َعِظيًما * ةاآلخر َوالدم
فإيّنِ أريُد هللاَ ، هـذا أستأمُر أبويم يف أيِّ : فقلتُ : قالت[ 29-28 ]األحزاب:

 . ([836])مث فعل أزواُج رسوِل هللِا مثل ما فعلتُ : قالت، ةاآلخر ورسوَله والداَر 
مجَع »: ويف رواية« .  ةاآلخر املرأُة الخِر أزواِجها يف : » )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
 الم معه يفوعليه فتكون زوجاته عليه الصالة والس، ([837])«بيَنهما يف اجلنة 

ألنّه قد ثبت أنم ، وال يلزُم ِمْن هـذا أن يكنم معه يف نفس الدرجة، اجلنة
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ولـكنهّن قريباٌت ، يف منزلة الوسيلة اليت ال تنبغي إاّل لرجٍل واحدٍ  )ملسو هيلع هللا ىلص(النيبم 
وال يلزم من هـذا أيضًا أن تكون أمهات املؤمنني خرٌي من كلِّ ، )ملسو هيلع هللا ىلص(منه 

وقد تواترت ، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليِبا  )ملسو هيلع هللا ىلص(أصحاِب رسوِل هللِا 
األحاديُث على أفضليِة أيب بكر على مجيِع الصحابِة ِبا فيهم أمهات 

وقد تواتر عن أمري املؤمنني عليِّ بِن أيب طالب رضي هللا عنه ، ([838])املؤمنني
 . ([839])خرُي هـذه األمِة بعَد نبيها أبو بكر مث عمر رضي هللا عنهما: أنه قال

 
 اتسعًا: فضُل نعيم اجلنِة على متاِع الدنيا:

وبنّي أنم نعيَم اجلّنِة خرٌي من ، قارن املوىل عّز وجّل بني متاع الدنيا ونعيم اجلنة
وما ذلك إال ليجتهد العباُد ، ةاآلخر وأطال يف ذمِّ الدنيا وبيان ، الدُّنيا وأفضل
وتفضيَل ، ةاآلخر دَح نعيم وعُد َذمم الدنيا وم، ونيل نعيمها، ةاآلخر يف طلب 

: قال تعاىل، ([840])ما عند هللا على متاع الدنيا القريب العاجل يف مواضع
نـَْيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيهِ ﴿ ُهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ نَـْيَك ِإىَل َما َمتـمْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمنـْ  َواَل ََتُدمنم َعيـْ

زُيَِّن لِلنماِس ﴿: . وقال يف موضع  نٍ  [131]طـه:  ﴾*َورِْزُق َربَِّك َخرْيٌ َوأَبـَْقى 
ُحبُّ الشمَهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذمَهِب َواْلِفضمِة 

 . [15ـ  14: آل عمران] ﴾َواخْلَْيِل اْلُمَسومَمةِ 
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 من وجوٍه منها:على متاع الدنيا  ةاآلخر وِسرُّ أفضليِة نعيم 
 ـ متاع الدنيا قليل: 1

نـَْيا َقِليٌل وَ ﴿ قال تعاىل: ْرتـََنا ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ  ةاآلخر اْلِقَتاَل َلْواَل َأخم
 .[ 77]النساء:  ﴾َخرْيٌ ِلَمِن اتـمَقى َواَل ُتْظَلُموَن فَِتياًل *

ِبثاٍل  ةاآلخر نسبِة إىل نعيم ِقّلَة متاِع الدنيا ابل )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد صور لنا الرسول 
إال مثل ما جيعُل أحدُكم أصبَعه هِذِه ـ  ةاآلخر وهللِا ما الدُّنيا يف » : ضربه فقال

. مالذي أتخُذُه األصبُع  ([841])«وأشار ابلسبابة ـ يف الَيمِّ . فلينظْر ِِبَ تـَْرِجُع 
ذه هي نسبُة الدنيا هـ، إَّّنا ال أتخُذ منه قطرة، إذا ُغِمَسْت يف البحِر اخِلَضمِّ 

 . ةاآلخر إىل 
فقد عاتَب هللا املؤثرين ملتاع الدنيا على نعيم ، وملا كان متاع الدنيا قليل

ََيأَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسِبيِل ﴿قال تعاىل: ، ةاآلخر 
قَـْلُتْم ِإىَل اأَلْرِ  أََرِضيُتْم  نـَْيا ِمَن اَّللِم ا م نـَْيا  ةاآلخر اِبحْلََياِة الدُّ َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

 . [38]التوبة:  ﴾ِإالم َقِليٌل * ةاآلخر يف 
  ـ هو أفضُل من حيث النوع: 2

نَـْيَك ِإىَل َما ﴿ [17]األعلى:  ﴾َخرْيٌ َوأَبـَْقى * ةاآلخر وَ ﴿قال تعاىل:  َواَل ََتُدمنم َعيـْ
نـَْيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه وَ َمتـمْعَنا ِبِه أَزْ  ُهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ  ﴾*رِْزُق َربَِّك َخرْيٌ َوأَبـَْقىَواًجا ِمنـْ
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فثياُب أهِل اجلّنِة وطعاُمهم وشراهُبم وحليِّهم وقصوُرهم أفضُل مما يف [ 131]طـه: 
 [20]اإلنسان:  ﴾َكِبريًا *َوِإَذا َرأَْيَت مَثم َرأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا  ﴿قال تعاىل: ، الدنيا

، فإّن موضَع السوِط يف اجلّنة خرٌي من الدنيا وما فيها، بل ال وجَه للمقارنة
موضُع سوٍط يف : »)ملسو هيلع هللا ىلص(فعن سهِل بن سعِد الساعديِّ قال: قال رسول هللا 

لغدوٌة أو : »)ملسو هيلع هللا ىلص(، وقال رسول هللا ([842])«اجلّنِة خرٌي من الدنيا وما فيها
 . ([843])« خرٌي من الدُّنيا وما فيهاروحٌة يف سبيِل هللاِ 

، وقارن نساء أهل اجلنة بنساِء الدنيا لتعلَم َفْضَل ما يف اجلنة على ما يف الدنيا
لروحٌة يف سبيِل هللِا أو غدوٌة خرٌي من » : )ملسو هيلع هللا ىلص(عن أنس بن مالك عن النيبِّ 

 سوطه ـ ولقاُب قوِس أحدِكم من اجلّنِة أو موضُع قيِد ـ يعين، الدنيا وما فيها
ولو أنم امرأًة ِمْن أهِل اجلّنِة اطّلعْت إىل أهِل األرِ  ، خرٌي من الدُّنيا وما فيها

ُفها على رأِسَها خرٌي ِمَن الدُّنيا وما ، وملألته رحياً ، ما بينهما ألضاءتْ  ولنِصيـْ
 . ([844])«فيها 

: أي [70]الزخرف:  ﴾وَن *اْدُخُلوا اجْلَنمَة أَنـُْتْم َوأَْزَواُجُكْم حُتْربَُ ﴿وقال تعاىل: 
 . ([845])والفرح يف القلب، تفرحون
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 ـ اجلنُة خاليٌة من شوائِب الدُّنيا وكدرها: 3
وإذا شرَب ، فطعام أهل الدنيا وشراهُبم يلزُم منه الغائط والبول والروائح الكريهة

واجلنُة ، واحليُض أًذى، ونساُء الدُّنيا حيضَن ويلدنَ ، املرُء مخر الدنيا فقد عقَله
وال ، وال يبصقون، وال يتغوطون، فأهلها ال يبولون، خاليٌة من ذلك كله

ٍة لِلشمارِِبنَي *﴿: ومخُر اجلنة كما وصفها خاِلُقها، يتفلون  ﴾بـَْيَضاَء َلذم
َمَثُل اجْلَنمِة الميِت ﴿ولبُنها ال يتغريم طعُمه ، وماُء اجلنة ال أيَسنُ  [46]الصافات: 
ُقوَن ِفيَها َأَّْنَاٌر ِمْن َماٍء َغرْيِ آِسٍن َوَأَّْنَاٌر ِمْن َلََبٍ ملَْ يـَتَـَغريمْ َطْعُمُه َوَأَّْنَاٌر ُوِعَد اْلُمتـم 

ٍة لِلشمارِِبنَي َوَأَّْنَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمْصّفًى َوََلُْم ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثمَمَراِت  ِمْن مَخٍْر َلذم
يًما فَـَقطمَع أَْمَعاَءُهْم * َوَمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِِّْم َكَمْن ُهوَ   ﴾َخاِلٌد يف النماِر َوُسُقوا َماًء محَِ

ونساُء أهل اجلّنِة مطهمرات من احليض والنفاس وكل قاذورات  [15]حممد: 
 .[ 25]البقرة:  ﴾َوََلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهمَرةٌ ﴿كما قال تعاىل: ،  نساء الدنيا

فال تسمُع يف اجلّنِة  ، وأعماَُلم صاحلةٌ ، م طيبةٌ وأقواَلُ ، وقلوُب أهل اجلنة صافيةٌ 
فاجلنُة خاليٌة من ، وتستثرُي األعصابَ ، وتعّكُر املزاجَ ، كلمًة انبيًة تكّدُر اخلاطرَ 
 .[ 47]احلجر:  ﴾َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ﴿ابطِل األقواِل واألعماِل 

الطيبُة الساملُة من عيوِب كالم أهل  وال تطرُق املسامَع إال الكلمُة الصادقةُ 
اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ﴿[ 35]النبأ:  ﴾اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل ِكذمااًب *﴿الدنيا 

اَل ﴿وقال تعاىل: [ 62]مرمي:  ﴾ِإالم َساَلًما َوََلُْم رِْزقـُُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا *
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ا داُر الطُّْهِر والنمقاِء والصمفاِء اخلاليِة من  [11]الغاشية:  ﴾* َتْسَمُع ِفيَها اَلِغَيةً  إَّنم
اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل ﴿إَّّنا داُر الّسالِم والتسليم ، األوشاب واألكدار

فأهُل اجلّنِة ـ عند دخول [  26ـ  25]الواقعة:  ﴾أَتْثِيًما *ِإالم ِقياًل َساَلًما َساَلًما *
 يسّبحون هللا، قلوهُبم على قلٍب واحدٍ ، ة ـ ال اختالَف بينهم وال تباغضَ اجلن

َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ﴿: وَصَدَق هللُا إذ يقول، ([846])بكرًة وعشياً 
 .[ 47]احلجر:  ﴾ِإْخَواانً َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلنَي *

 
 ابٍق: ةاآلخر ـ نعيم الدنيا زائل ونعيم  4
اَر ﴿ال تعاىل: ق نـَْيا ِإالم ََلٌْو َوَلِعٌب َوِإنم الدم َلََِي  ةاآلخر َوَما َهِذِه احْلََياُة الدُّ

ولذلك مسمى احلقُّ تبارك وتعاىل  [64]العنكبوت:  ﴾احْلَيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن *
وُل . وأما نعيُم مث يز ، ألنُّه يـََتمتمُع به، ما زُيمن للناِس من زهرِة الدنيا متاعاً 

َفُد َوَما ِعْنَد اَّللِم ﴿قال تعاىل: ، فهو ابٍق ليس له نفادٌ  ةاآلخر  َما ِعْندَُكْم يـَنـْ
[ 54]ص:  ﴾ِإنم َهَذا َلرِْزقـَُنا َما َلُه ِمْن نـََفاٍد *﴿قال تعاىل:  [96]النحل:  ﴾اَبقٍ 

ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم  اَل مَيَسُُّهمْ ﴿ [35]الرعد:  ﴾ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها﴿وقال: 
َها ِبُْخَرِجنَي *  .[ 48]احلجر:  ﴾ِمنـْ

َواْضِرْب ََلُْم ﴿وقد ضرب هللا األمثاَل لسرعِة زوال الدنيا وانقضائها قال تعاىل: 
نـَْيا َكَماٍء أَنـَْزْلَناُه ِمَن السمَماِء َفاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اأَلْرِ  َفَأْصَبحَ   َمَثَل احْلََياِة الدُّ
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َهِشيًما َتْذُروُه الّرََِيُح وََكاَن اَّللمُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا *اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة 
نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصماحِلَاُت َخرْيٌ ِعْنَد َربَِّك ثـََوااًب َوَخرْيٌ أََماًل *  ﴾احْلََياِة الدُّ

ال الدنيا وانقضائها ابملاِء فقد ضرَب هللا مثاًل لسرعة زو  [46-45 ]الكهف:
وما هي ، فيخضّر ويزهر ويثمر، الذي خياِلُط نباَت األر ، النازِل من السماءِ 

مث تعِصُف به الرَيح يف كلِّ ، فيذوُب ويصّفر، إال فرتٌة وجيزٌة حّّت تزوَل هبجُته
وكذلك زينُة الدنيا من الشباب واملال والبناء واحلرث والزرع كلُّها ، مكانٍ 
والصحُة والعافيُة تبّدُل هرماً ، فالشباُب يذوُب ويذهبُ ، شى وتنقضيتتال

فال رحيَل وال فناَء وال  ةاآلخر وأما ، واألمواُل واألوالُد قد تذهب، ومرضاً 
َوِقيَل لِلمِذيَن اتـمَقْوا َماَذا أَنـَْزَل َربُُّكْم َقاُلوا َخرْيًا لِلمِذيَن َأْحَسُنوا ﴿قال تعاىل: ، زوالَ 
نـَْيا َحَسَنٌة َوَلَداُر يف هَ  َخرْيٌ َولَِنْعَم َداُر اْلُمتمِقنَي *َجنماُت َعْدٍن  ةاآلخر ِذِه الدُّ

جَيْزِي اَّللمُ  َيْدُخُلوََّنَا َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر ََلُْم ِفيَها َما َيَشاُؤوَن َكَذِلكَ 
 . [31ـ  30]النحل:  ﴾*اْلُمتمِقنيَ 

 
 :ةاآلخر نيا ونسيان ـ العمل ملتاع الد 5

اجْلَنمَة فَـَقْد ﴿ ، قال تعاىل:ه احلسرة والندامة ودخول النريانالعمل للدنيا تعقب
نـَْيا ِإالم َمَتاُع اْلُغُروِر *  لآلخرةوأّما العمل [ 185: آل عمران] ﴾َفاَز َوَما احْلََياُة الدُّ

 . ([847])فال يعقبه إال الفوز هبا
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ال يقربون هم إىل اجلنة قال تعاىل: ، نَة تقرمُب َلمومن تكرمي هللا َلم أنم اجل
َوأُْزِلَفِت اجْلَنمُة ﴿وقال تعاىل:  [90]الشعراء:  ﴾َوأُْزِلَفِت اجْلَنمُة لِْلُمتمِقنَي *﴿

 ﴾َوِإَذا اجْلَنمُة أُْزِلَفْت *﴿وقال تعاىل: [ 31]ق:  ﴾لِْلُمتمِقنَي َغرْيَ بَِعيٍد *
 . ([848)]أي: قربت [13 ]التكوير:

 
 عاشرًا: نعيُم أهِل اجلّنِة:

 ـ طعام أهل اجلنة: 1
ِإنم َلَك َأالم َُتُوَع ِفيَها َواَل تـَْعَرى ﴿قال تعاىل: ، اجلنُة ال جوُع فيها وال عطش

 . [119ـ  118]طـه:  ﴾*َوأَنمَك اَل َتْظَمأُ ِفيَها َواَل َتْضَحى *
ُفُلون، فيها ويشربونَ  إّن أهَل اجلّنة أيكلونَ : »)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا  ، وال يـَتـْ

قالوا: فما ابُل الطعام؟ قال: ، «وال يتمّخطون، وال يتغوطون، وال يبولون
كما يـُْلَهُموَن ،  يـُْلَهُمْوَن التسبيَح والتحميدَ ، جشاٌء ورشٌح كرشِح املِْسكِ »

 . ([849])«النـمَفسَ 
 وقد ذكر هللا تعاىل أنواعاً كثريًة من طعامهم منها :

ُوَن *﴿هة ِبميع أنواعها: قال تعاىل: الفاك ومن  [20]الواقعة: ﴾َوَفاِكَهٍة ممما يـََتَخريم
 [32-31 ]النبأ: ﴾ِإنم لِْلُمتمِقنَي َمَفازًا *َحَداِئَق َوَأْعَنااًب*﴿هـذه الفاكهة العنُب 
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َها َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثريٌَة ِمنْـ ﴿بل هي كثريٌة ، وهـذه الفاكهُة ليست بقليلةٍ 
 . [73]الزخرف:  ﴾أَتُْكُلوَن *

وحيِضُرها اخلدُم ، بل يطلُب ذلك، وال يتعب املؤمن نفسه يف إحضارها وجنيها
 . [51]ص:  ﴾ُمتمِكِئنَي ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثريٍَة َوَشَراٍب *﴿له 

 أيتونه فال، وهـذه الفاكهة من النوع الذي خيتاره ويشتهيه حّت تكمَل اللّذةُ 
ُوَن *َوحلَِْم َطرْيٍ ممما َيْشتَـُهوَن *﴿بشيٍء مل خيرته وال يشتهيه   ﴾َوَفاِكَهٍة ممما يـََتَخريم

ِإنم اْلُمتمِقنَي يف ِظاَلٍل َوُعُيوٍن *َوفَـَواِكَه ممما ﴿وقال تعاىل:  [21ـ  20]الواقعة: 
تُ   . [43ـ  41]املرسالت:  ﴾ْم تـَْعَمُلوَن *َيْشتَـُهوَن *ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَا ُكنـْ

بل ، وهـذه الفاكهة ال تنقطُع يف وقٍت من األوقاِت كما حيصُل يف فواكه الدنيا
َوَماٍء َمْسُكوٍب *َوَفاِكَهٍة  ﴿وال َُتنع عن أصحاب اجلنة أبدًا ، هي متوّفرٌة دائماً 

وإذا اشتهى أن يقطَف  [33ـ  31]الواقعة:  ﴾َكِثريٍَة *اَل َمْقطُوَعٍة َواَل مَمُْنوَعٍة *
ا ال تعسُر عليه وتنزُل حّّت أيخُذ ، بل تذلل له األغصانُ ، الفاكهَة بنفِسه فإَّنم

ظالَلا وذللت قطوفها  َوَدانَِيًة َعَلْيِهمْ ﴿بال تعٍب وال عناٍء ، منها ما شاء
ْسَترْبٍَق َوَجىَن ُمتمِكِئنَي َعَلى فـُُرٍش َبطَائِنُـَها ِمْن إِ ﴿وقال:  [14]اإلنسان:  ﴾تذليال

 .[ 54]الرمحـن:  ﴾اجْلَنـمَتنْيِ َداٍن *
ُوَن *َوحلَِْم َطرْيٍ ممما َيْشتَـُهوَن *﴿حلم الطري: قال تعاىل:   ﴾َوَفاِكَهٍة ممما يـََتَخريم

: ما )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن أنس بن مالك قال: ُسئَل رسوُل هللِا  [21ـ  20]الواقعة: 
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،  ـ يعين يف اجلنة ـ أشدُّ بياضًا من اللَبِ ذاَك َّنٌر أعطانيه هللاُ »الكوثر؟ قال: 
قال عمر: إن هـذه « فيها طرٌي أعناُقها كأعناِق اجلُُزرِ ، وأحلى من الَعسلِ 

. وليس هـذا  ([850])«أكلُتها َأْحَسُن منها: »)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللِا ، لناعمةٌ 
َعَلْيِهْم  ُيطَافُ ﴿بل َلم كلُّ ما اشتهْت أنفُسهم ولّذتُه أعيُنهم ، فقط طعاُمهم

ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه األَنـُْفُس َوتـََلذُّ اأَلْعنُيُ َوأَنـُْتْم ِفيَها 
 .[ 71]الزخرف:  ﴾َخاِلُدوَن *

 
 ـ شراب أهل اجلنة: 2

ال كما يفعُل بعُض الضاّلني الذين ، وأّما شراهُبم فإنّه شراٌب طهوٌر طيبٌ 
، وبعضهم يشرُب الدَم املسفوحَ ، فتجُدهم يشربون اخلمرَ ، ةيشربون النجاس

 وبعُضهم يشرُب العرق وغري ذلك من النجاسات والقاذورات .
ُْم َشَرااًب ﴿وأّما أهُل اجلّنة فشراهبم طاهٌر طهوٌر طيب قال تعاىل:  َوَسَقاُهْم َرهبُّ

 . [21]اإلنسان:  ﴾َطُهوًرا *
َمَثُل اجْلَنمِة الميِت ُوِعَد ﴿قال تعاىل:  اء:العسل واللنب وامل ومن هـذه األشربة:

اْلُمتـمُقوَن ِفيَها َأَّْنَاٌر ِمْن َماٍء َغرْيِ آِسٍن َوَأَّْنَاٌر ِمْن َلََبٍ ملَْ يـَتَـَغريمْ َطْعُمُه َوَأَّْنَاٌر ِمْن 
ٍة لِلشمارِِبنَي َوَأَّْنَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمْصّفىً   .[51]حممد:  ﴾مَخٍْر َلذم
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 ﴾ِإنم األَبـَْراَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا *﴿قال تعاىل:  الكافور:
 . [6ـ  5]اإلنسان: 
َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزْعَِبياًل *َعْينًا ِفيَها ﴿قال تعاىل:  الزجنبيل:

عن مزج شراهبم أخرب سبحانه  [18ـ  17]اإلنسان:  ﴾ُتَسممى َسْلَسِبياًل *
فإّن يف الكافوِر من ، والزعبيل يف اخرها، ابلكافور يف أول السورة :بشيئني

ويف الزعبيِل من احلرارِة وطيِب الرائحِة ما حيدُث َلم ، الربِد وطيِب الرائحة
حالة أخرى أكمل وأطيب  اآلخروجميء أحدمها على أثر ، ابجتماع الشرابني

، وما اآلخريعّدل كيفية كل منهما بكيفية و ، وألذ من كل منهما ابنفراده
فإّن شراهَبم ، ألطَف موضَع ذكر الكافور يف أول السورة والزعبيِل يف اخرها

والظاهُر أنم ، وفيه من الربد ما جييء الزعبيُل بعَده فيعّدله، ُمزَِج أواًل ابلكافور
حدمها ُمزَِج أ، وأَّّنما نوعان لذيذان من الشراب، الكأَس الثانيَة غري األوىل

 . ([851])والثاين ُمزَِج بزعبيلٍ ، بكافورٍ 
ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق خَمُْتوٍم *ِخَتاُمُه ِمْسٌك َويف َذِلَك ﴿قال تعاىل:  التسنيم:

 ﴾فَـْليَـتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسوَن *َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم *َعْينًا َيْشَرُب هِبَا اْلُمَقرمبُوَن *
وهو ، قال ابن عباس: تسنيٌم أشرُف شراِب أهِل اجلنة [28ـ  25 ]املطففني:

 . ([852])وميزَُج ألصحاب اليمني، صرٌف للمقربني
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ونفى عنه مجيع افاِت ، اخلمر: تكّلَم هللا تعاىل عن مخِر اجلّنِة يف غرِي ما اية
َها  أبَِْكَواٍب َوَأاَبرِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعنٍي *الَ ﴿قال تعاىل: ، مخر الدنيا ُيَصدمُعوَن َعنـْ

َوأَْمَدْداَنُهْم ِبَفاِكَهٍة َوحلٍَْم ممما ﴿وقال: [ 19ـ  18]الواقعة:  ﴾َواَل يـُْنزُِفوَن *
[ 23ـ  22]الطور:  ﴾َيْشتَـُهوَن *يـَتَـَناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا اَل َلْغٌو ِفيَها َواَل أَتْثِيٌم *

ٍة لِلشم ﴿وقال:  ، ([853])فخمر الدنيا [15]حممد:  ﴾ارِِبنيَ َوَأَّْنَاٌر ِمْن مَخٍْر َلذم
ويكثر عندها ، وَتْذَهُب بعِقِله، وحَيُْدُث ملن شرهبا ُصداعٌ ، طعُمها غرُي لذيذٍ 

العظاِم من  اآل مِ وتوقع اإلنساَن يف ، بل ال حتلو إالم بكثرِة اللغو، اللغُو واللمغطُ 
وكيف ، عن شيٍء منهافال ميتنع ، وارتكاٍب للمحظورات، دخوٍل حتت اللعنةِ 

 ميتنع وهو ال عقل له ؟ فهـذه مخسُة منّغصاٍت خلمر الدنيا نفاها هللا عن مخر
َها َواَل يـُْنزُِفوَن *﴿وهم ، فالطعُم لّذة للشاربني، ةاآلخر   أي: ﴾اَل ُيَصدمُعوَن َعنـْ

ُيطَاُف ﴿: . وقال تعاىل ([854])وال إمث فيها، وال لغو عندها، ُتْذِهُب عقوََلم
َها عَ  ٍة لِلشمارِِبنَي *اَل ِفيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعنـْ َلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعنٍي *بـَْيَضاَء َلذم

 . [47ـ  45]الصافات:  ﴾يـُْنزُِفوَن *
ولوُن هـذه اخلمر ، ) واملعني ( اجلاري الكثري، وهـذه الكأُس من مخر اجلنة

وقيل وجٌع ، صداٌع يف الرأسِ  والَغْولُ ، وهي ) لذٌة (، بيضاء أي حسنُة املنظرِ 
يسكرون  أي:﴾يـُْنزُِفوَن *﴿وهي ليس فيها هـذا وال هـذا  ، يف البطنِ 

واخلمُر هي املقصودة بقوله ، وتبقى لّذهُتا، فال ُتْذِهُب عقوََلم، ([855])منها
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يسقون من رحيق خمتوم * ختامه مسك ويف ذلك فليتنافس ﴿ :تعاىل
 [27-25]املطففني: ﴾* عينًا يشرب هبا املقربوناملتنافسون * ومزاجه من تسنيم 

ولعّل ، ([856])ومن لذة اخلمر أَّنا خُتَْتُم ابملسك، والرحيق هي اخلمر الصافية
قال ، ةاآلخر أعظَم منّغصاِت مخِر الدنيا أنم َمْن شرهبا يف الدنيا مل يشرهبا يف 

وقال رسول ، « ةاآلخر  َمْن َشرهَِبا يف الدُّنيا مل َيْشَرهْبا يف» : )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا 
نيا ملَْ َيْشَرهْبا يف » : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا  ِإاّل أْن  ةاآلخر َمْن َشِرَب اخلمَر يف الدُّ
 . ([857])«يـَتُـْوبَ 

أميا مؤمٍن َأْطَعَم ُمْؤِمنًا على ُجْوٍع َأْطَعَمُه هللُا يوَم : »)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
نًا على َظَمٍأ َسَقاُه هللُا يوَم القيامِة وأميا مؤمٍن َسَقى ُمْؤمِ ، القيامِة ِمْن ْثاِر اجلّنةِ 
وأمّيا مؤمٍن كسا ُمْؤِمنًا على ُعْرٍي َكَساُه هللُا ِمْن خضر ، ِمْن الرمِحْيِق املختومِ 

 . ([858])«اجلّنِة 
 
 ـ انية طعامهم وشراهبم: 3

ٍف ُيطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحا﴿قال تعاىل: ، انيُة طعاِم أهِل اجلّنِة ِمْن ذهٍب وفضةٍ 
 َوأَنـُْتْم ِفيَها ِمْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه األَنـُْفُس َوتـََلذُّ اأَلْعنُيُ 

َحاف ( مجع صحفة وهي القصعُة ، ([859])[71]الزخرف:  ﴾*َخاِلُدونَ  ) الصِّ
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واألكواُب مجع كوب وهو ، اآليةهو صريُح  وهي من ذهٍب كما، وزاًن ومعىن
 . ([860])لرأِس الذي ال عروَة له وال خرطومالكوُز املستديُر ا
، أّوُل زمرٍة تدخُل اجلنمة على صورِة القمِر ليلَة البدرِ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسوُل هللِا 

، قلوهُبم على قلِب رجٍل واحدٍ ، والذين على أثرِهم كأشدِّ كوكٍب إضاءةً 
منهما  كلُّ واحدةٍ ،  لكلِّ امرىٍء منهم زوجتان، الاختالَف بينهم وال تباُغض

ال ، ُيَسبُِّحْوَن هللَا ُبْكرًة وَعِشّياً ، يـَُرى ُمخُّ ساِقها ِمْن وراِء حلمها من احُلْسنِ 
وأمشاطُهم ، انيُتهم الذهُب والفضةُ ، وال يـَْبُصُقونَ ، وال يـََتَمخمطونَ ، َيْسُقُمْونَ 
 . ([861])«ووقوُد جماِمُرهم األُّلوة ـ يعين العود ـ ورشُحهم املِْسُك ، الذهبُ 

َها َواَل ﴿وقال تعاىل:  أبَِْكَواٍب َوَأاَبرِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعنٍي *اَل ُيَصدمُعوَن َعنـْ
واألكواب الكبرية ذاُت العري ، أابريق مجع إبريق [19ـ  18]الواقعة:  ﴾يـُْنزُِفوَن *
وهـذا ، ([863])والكأُس هو الكوُب إذا كان فيه شرابٌ ، ([862])واخلراطيم

أي [ 34]النبأ:  ﴾وََكْأًسا ِدَهاًقا *﴿كما قال تعاىل: ،  ابلشرابِ الكأُس مليٌء 
فال ينقصهم شيٌء حّّت الكؤوُس ، وهـذا من كماِل النعيم، مليئٌة مرتعٌة متتابعةٌ 

َوُيطَاُف َعَلْيِهْم ِِبنَِيٍة ِمْن ِفضمٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت قَـَوارِيَرا ﴿وقال تعاىل: ، مليئةٌ 
ُروَها تـَْقِديًرا **قَـَوارِيَرا ِمْن فِ  أي ، القوارير الزجاج [16ـ  15]اإلنسان:  ﴾ضمٍة َقدم

 . ([864])وهـذا ما ال نظرَي له يف الدُّنيا، وهي من فضة، هي يف صفاء الزجاج
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وهي معّدٌة على َقْدِر كفايِة وِلِّ هللا يف شربٍة ال تنقُص عن كفايته شيء وال 
فلو نقَص عن ريِّه ، لغ يف لّذة الشاربوهـذا أب، فقد قّدروها تقديراً ، تزيدُ 

، ولو زاد حّت يشمئز منه حصل له ماللٌة وسامٌة من الباقي، لنقص التذاذهُ 
ال » : )ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال رسول هللا  ([865])وهـذا يدلُّ على االعتناء والشرف

ا يف وال أتكلو ، وال تشربوا يف انيِة الذمَهِب والِفضمةِ ، تلَبُسوا احلريَر وال الدِّيباجَ 
ا، ِصَحافها نيا فإَّنم . وقال رسول  ([866])« ةاآلخر ولنا يف ، َلم يف الدُّ

وجنتان من ذهٍب انيُتهما ، جّنتاِن من فضٍة انيُتهما وما فيهما» : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
م إالم رداُء الكربَيِء على وجهه ، وما فيهما وما بنَي القوِم وبني أن ينظروا إىل رهبِّ

 . ([867])«يف جّنِة َعْدٍن 
 ـ لباس أهل اجلنة وحليهم: 4

ِإنم َلَك َأالم َُتُوَع ِفيَها َواَل تـَْعَرى *َوأَنمَك اَل ﴿: ال ُعْرَي يف اجلّنة قال تعاىل
َمْن »: )ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال رسول هللا  [119ـ  118]طـه:  ﴾َتْظَمُأ ِفيَها َواَل َتْضَحى *
ُعُم ال يـَْبَأسُ  َلى ثيابهُ ، يدخُل اجلّنَة يـَنـْ  .([868])«وال يـَْفىَن شبابُه ، ال تـَبـْ

 وهلم أفضُل أنواِع اللباِس فمن ذلك :
َصرَبُوا َجنمًة َوَجَزاُهْم ِبَا ﴿احلرير: أبنواعه الرقيق منه والغليظ قال تعاىل 

ِإنم اَّللمَ يُْدِخُل المِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ﴿وقال تعاىل: [ 12]اإلنسان:  ﴾*َوَحرِيًرا
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اٍت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر حُيَلمْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب الصماحِلَاِت َجنم 
أُولَِئَك ََلُْم َجنماُت ﴿وقال تعاىل:  [23]احلج:  ﴾َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر *

ِمْن َذَهٍب َويـَْلَبُسوَن ثَِيااًب  َعْدٍن َُتْرِي ِمْن حَتِْتِهُم اأَلَّْنَاُر حُيَلمْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِورَ 
ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَترْبٍَق ُمتمِكِئنَي ِفيَها َعَلى اأَلرَاِئِك نِْعَم الثـمَواُب َوَحُسَنْت 

يـَْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَترْبٍَق ﴿وقال سبحانه:  [31]الكهف:  ﴾ُمْرتـََفًقا *
 . [53]الدخان:  ﴾ُمتَـَقابِِلنَي *

وقال الّزجماُج: ، واالستربق ما غلَظ منه، السندس ما رقم من الديباِج واحلريرِ و 
فجمع ، وألني اللباس احلرير، وأحسن األلوان األخضر، مها نوعاِن من احلرير

َعالِيَـُهْم ثَِياُب ﴿. وقال تعاىل:  ([869])والتلذذ به، َلم بني ُحْسِن منظِر اللباس
ُْم َشَرااًب َطُهورًاٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن ِفضمٍة َوَسَقاهُ ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتربَْ   ﴾*ْم َرهبُّ

أتمل ما دّلْت عليه لفظة من كون ذلك اللباس ظاهرًا ابرزاً  [21]اإلنسان: 
ُل  بل الذي يلبس فوق الثياب ، ليس ِبنزلة الشعار الباطن، ﴾َعالِيَـُهمْ ﴿جُيَمِّ

 . ([870])للزينة واجلمال
 

 ليهم وأساورهم فهي كالتايل:وأّما ح
 . [23]احلج:  ﴾حُيَلمْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهبٍ ﴿قال تعاىل:  الذهب:
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 . [21]اإلنسان:  ﴾َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن ِفضمةٍ ﴿ الفضة:
َهٍب َجنماُت َعْدٍن َيْدُخُلوََّنَا حُيَلمْوَن ِفيَها ِمْن ْأَساِوَر ِمْن ذَ ﴿قال تعاىل:  اللؤلؤ:

فأساِوُر أهل اجلنة بعُضها من  [33]فاطر:  ﴾َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر *
حُيَلمْوَن ِفيَها ِمْن ﴿قال تعاىل: ، وبعُضها من لؤلؤ، وبعُضها من ذهبٍ ، الفضة

 . ([871])[23]احلج:  ﴾َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر *
 
 فرش أهل اجلنة: ـ 5

 ﴾ُمتمِكِئنَي َعَلى فـُُرٍش َبطَائِنُـَها ِمْن ِإْسَترْبٍَق َوَجىَن اجْلَنـمَتنْيِ َداٍن *﴿قال تعاىل: 
فكيف ، فإذا كان هـذا ابطُنها، فَـُفْرُش أهل اجلّنِة ابطُنها من حريرٍ  [54]الرمحـن: 

كما ،  والظهارةهو ظاهُرها؟ وهـذه الفرُش عاليٌة َلا مُسك وحشو بني البطانة 
 . [34]الواقعة:  ﴾َوفـُُرٍش َمْرُفوَعٍة *﴿قال تعاىل: 

 
 ـ بسط أهل اجلنة: 6

ُثوثٌَة *﴿قال تعاىل:  والزرايبُّ مجُع زربية وهي  [16]الغاشية:  ﴾َوَزَرايبُّ َمبـْ
وقال تعاىل: ، وهو مبثوثٌة على شكٍل مّتسٍق ومتكاملٍ ، ([872])البسط
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َقرِيٍّ ِحَساٍن *ُمتمِكِئنَي َعَلى َرفْـرَ ﴿ العبقري: [ 76]الرمحـن:  ﴾ٍف ُخْضٍر َوَعبـْ
 . ([873])والرفرف: رَي  اجلنة، البسط اجلياد

 
 ـ الوسائد: 7

ُثوثٌَة *﴿قال تعاىل:  النمارق:  [16ـ  15]الغاشية:  ﴾َوََّنَارُِق َمْصُفوَفٌة *َوَزَرايبُّ َمبـْ
وهي ، وقيل املساند، سِ وهي اليت توَضُع حتَت الرأ، مجع َّنرقة وهي الوسادة

. وهـذه ([874])اجلنب . وقد يعمهما اللفظاليت تـُْوَضُع خلَف الظهر أو على 
وترتيُب الوسائِد وصفُّها ، والوسائد مصفوفٌة ومعّدٌة لالستناد إليها دائماً  املخاد

فينعمون حّّت ، وهـكذا وسائُد أهل اجلنة، أمجُل للناظر من املبعثرة
 .([ 875])ابلنظر

 
 ـ سرر وأرائك أهل اجلنة: 8

 [20]الطور:  ﴾ُمتمِكِئنَي َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزومْجَناُهْم حِبُوٍر ِعنٍي *﴿قال تعاىل: 
 . ([876])السرر: مجع سرير وهو الذي جيلس عليه
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 وذكر هللا تعاىل هلـذه السرر ثالث صفات:
وليس ، ﴾َمْصُفوَفةٍ  ُسُررٍ ﴿قال تعاىل: فالسرُر مصفوفٌة بعُضها إىل جانِب 

 وال بعيٌد عن بعض .، بعُضها خلف بعض
َها ُمتَـَقابِِلنَي *﴿وقال تعاىل:   ﴾َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة *ُمتمِكِئنَي َعَليـْ

ومنسوجة بقضباِن الذهب ، ومتقاربة، أي مرّصعة: موضونةٌ  [16-15 ]الواقعة:
 . ([877])مشّبكٌة ابلدُّر والياقوت والزبرجد

 . ([878])[13]الغاشية:  ﴾ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة *﴿: وقال تعاىل
أُولَِئَك ََلُْم َجنماُت َعْدٍن َُتْرِي ِمْن حَتِْتِهُم اأَلَّْنَاُر حُيَلمْوَن ِفيَها ِمْن ﴿وقال تعاىل: 

ِفيَها َعَلى  َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َويـَْلَبُسوَن ثَِيااًب ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَترْبٍَق ُمتمِكِئنيَ 
ُمتمِكِئنَي ﴿وقال تعاىل:  [31]الكهف:  ﴾اأَلَراِئِك نِْعَم الثـمَواُب َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا *

ُمتمِكِئنَي ﴿وقال تعاىل:  [51]ص:  ﴾ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثريٍَة َوَشَراٍب *
وقال  [13]اإلنسان:  ﴾اَل َزْمَهرِيًرا *ِفيَها َعَلى اأَلرَاِئِك اَل يـََرْوَن ِفيَها مَشًْسا وَ 

 ﴾٢٤تـَْعِرُف يف ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النمِعيمِ ٢٣َعَلى اأْلََراِئِك يـَْنظُُرونَ ﴿تعاىل: 
َفاْليَـْوَم المِذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفماِر َيْضَحُكوَن ﴿وقال تعاىل:  [24-23]املطففني: 
قال ابن ، األرائِك مجُع أريكةٍ [ 35ـ  34]املطففني:  ﴾رَاِئِك يـَْنظُُروَن **َعَلى األَ 

وقال جماهد هي ، ([879])ال تكوُن أريكًة حّت يكوَن السريُر يف احَلَجَلةِ : عباس
القماِش تكوُن على السريِر  واحلجال: القبُة من، ([880])األسّرُة يف احلجال

ا من ضرِب الستور واألقمشِة على شكل مثلما ُيْصَنُع للعروِس على سريرِه
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خيلو به املؤمُن ، فاألريكُة سريٌر عليه الستور، ([881])القّبة وتعلمُق فوق السرير
 . ([882])حِببِّه
 ـ خدم أهل اجلنة: 9

وََكْأٍس ِمْن  َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خُمَلمُدوَن *أبَِْكَواٍب َوَأاَبرِيقَ ﴿قال تعاىل: 
َوَيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خُمَلمُدوَن ِإَذا ﴿وقال تعاىل:  [18ـ  17الواقعة: ] ﴾*َمِعنيٍ 

ُثورًا * تَـُهْم ُلْؤُلًؤا َمنـْ يطوُف على أهِل اجلّنِة للخدمِة  [19]اإلنسان:  ﴾َرأَيـْتَـُهْم َحِسبـْ
ال ، أي على حالٍة واحدٍة خملمدون  ﴾خُمَلمُدونَ ﴿ ُوْلَداٌن من ولداِن أهل اجلّنة

ِإَذا َرأَيـْتَـُهْم ﴿وقوله تعاىل: ، ال تزيُد أعماُرهم عن تلك السنُّ ، يتغرّيون عنها
ُثوًرا * تَـُهْم ُلْؤُلًؤا َمنـْ يف انتشارهم يف  ﴾َرأَيـْتَـُهمْ ﴿ أي إذا [19]اإلنسان:  ﴾َحِسبـْ

وحسِن ألواَّنم وثياهبم وحليهم ، وصباحِة وجوههمِ ، وكثرهتم، قضاء حوائج 
تَـُهْم ُلْؤلُ ﴿ ُثوًرا *َحِسبـْ وال يف املنظر ، يكوُن يف التشبيه أحسُن من هـذا ﴾ًؤا َمنـْ

 .([ 883])أحسن من اللؤلؤ املنثور على املكان احلسن
 ـ سوق أهل اجلنة: 10

فتهبُّ ريُح ، أيتوَّنا كلم مُجَُعةٍ ، إّن يف اجلّنِة لسوقاً : »)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 
فريجعون إىل ، ُحسنًا ومجاالً  فيزدادونَ ، فتحثوا يف وجوههم وثياهبم، الشمالِ 

وهللِا لقد ازددمُت بعَدان : فيقوُل َلم أهلوهم، أهليهم وقد ازدادوا ُحسنًا ومجاالً 
 . ([884]) «ْزَدْدمُت بعَدان ُحسناً ومجاالً وهللِا لقد ا، أنتم: فيقولون، ُحْسناً ومجاالً 
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، ا يف السوقواملراد ابلسوِق جمّمٌع َلم جيتمعون كما جيتمع الناُس يف الدني
وليس هناك حقيقًة ، أي أسبوع، أي مقدار كل مجعة، ومعىن أيتوَّنا كلم مجعة

 . ([885])لفقد الشمس والليل والنهار، أسبوعٌ 
 ـ مساع أهل اجلنة: 11

 ﴾َفَأمما المِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصماحِلَاِت فَـُهْم يف َرْوَضٍة حُيْرَبُوَن *﴿قال تعاىل: 
 ﴾اْدُخُلوا اجْلَنمَة أَنـُْتْم َوأَْزَواُجُكْم حُتْرَبُوَن *﴿وقال تعاىل:  [15]الروم: 
 . [70 ]الزخرف:

ِإنم ﴿وقال تعاىل: ، ([886])قال حيّي بن أيب كثري: احَلرْبَُة: اللّذة ومساُع الغناء
قال ابن عباس رضي  [55]يـس:  ﴾َأْصَحاَب اجْلَنمِة اْليَـْوَم يف ُشُغٍل َفاِكُهوَن *

. وقوله الفكاهُة املزاُح والكالُم الطيُِّب ([ 887])ُشُغُلهم بسماِع األو ر:  عنههللا
 .واملتفكه املتنعم

 ـ هلم ما اشتهت نفوسهم: 12
َعُدوَن *اَل ﴿قال تعاىل:  َها ُمبـْ ْسىَن أُولَِئَك َعنـْ ِإنم المِذيَن َسبَـَقْت ََلُْم ِمنما احلُْ

 ﴾ َما اْشتَـَهْت أَنـُْفُسُهْم َخاِلُدوَن *َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم يف 
 ﴾ََلُْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوََلُْم َما َيدمُعوَن *﴿وقال تعاىل:  [102-101 ]األنبياء:
ََلُْم ِفيَها َما َيَشاُؤوَن َخاِلِديَن َكاَن َعَلى َربَِّك ﴿وقال جل ذكره:  [57 ]يـس:
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ََلُْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد َرهبِِّْم َذِلَك ﴿اىل: وقال تع [16]الفرقان:  ﴾َوْعًدا َمْسُؤواًل*
ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما ﴿ وقال تعاىل: [34]الزمر:  ﴾َجَزاءُ 

 . [71]الزخرف:  ﴾َتْشَتِهيِه األَنـُْفُس َوتـََلذُّ اأَلْعنُيُ َوأَنـُْتْم ِفيَها َخاِلُدوَن *
 
 اجلنة: ـ اجلمع بني متاع الدنيا ونعيم 13

نيا ُتَذمُّ إذا كانت شاغاًل عن  أّما إذا جعلها العبُد َمْعرَبًا وَمْدَخاًل ، ةاآلخر الدُّ
وانظر إىل الصاحلنَي من قوم ، فاألمُر ليس كما يظن بعُض الناسِ ، ةاآلخر لنيل 

اَر ﴿: قالوا له ةاآلخر قارون عندما أنسته أموالُه   ةخر اآلَوابـَْتِغ ِفيَما آَ َك اَّللمُ الدم
نـَْيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اَّللمُ ِإلَْيَك َواَل تـَْبِغ اْلَفَساَد يف  َواَل تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

فلم أيمروه برتِك الدنيا  [ 77]القصص:  ﴾اأَلْرِ  ِإنم اَّللمَ اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن *
وأقّرهم ربُّ العزة على  ﴾نـَْياَواَل تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ﴿بل قالوا له: ، كلِّها
ُقْل َمْن ﴿. وقال تعاىل:  ([891])وسطّرها يف كتابه عنوااًن ملنهج رابين، هـذه 

َحرمَم زِيَنَة اَّللِم الميِت َأْخرََج ِلِعَباِدِه َوالطميَِّباِت ِمَن الّرِْزِق ُقْل ِهَي لِلمِذيَن آَمُنوا يف 
نـَْيا َخاِلَصةً  ُل  احْلََياِة الدُّ  ﴾*ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ  اآلَيتيـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نـَُفصِّ

 . [32]األعراف: 
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 احلادي عشر: احلور العني:
 ـ مجال وحسن احلور العني: 1

 شبه هللا تعاىل احلور العني بثالث تشبيهات :
ُنم بـَيْ ﴿ـ قال تعاىل:  1  ﴾ٌض َمْكُنوٌن *َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطمْرِف ِعنٌي *َكَأَّنم

وهو عند العرب ، قيل إنّه بـَْيُض النعام املكنون يف الرمل [49ـ  48]الصافات: 
 . ([892])املراد هبا اللؤلؤ قبل أن يربز من صدفه: وقيل، أحسُن ألواِن البيا 

 [23-22]الواقعة:  ﴾َوُحوٌر ِعنٌي *َكَأْمثَاِل اللمْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن *﴿: ـ وقال تعاىل 2

، الذي مل يغرّي صفاَء لونه ضوُء الشمس وال عبُث األيدي، املكنون: أي املخبأ
فاللؤلؤ املكنون هو اللؤلؤ املصون الذي مل خيرج من ، ومل تؤثّر على لونه

، وهو يف هـذه احلال يف غاية ما يكوُن من احلسن واجلمال، ([893])َصَدفه
، ونظافتهنّ ، ن حلسنهّن وهبائهنّ تعاىل احلوَر العني ابللؤلؤ املكنو  فشّبه هللاُ 

حّّت إنم ، وبيا  احلور العني غايٌة يف البيا ِ ، وملبسهنّ ، وُحْسن منظرهنّ 
قال رسول ، ([894])إحداهنم لو خرجْت إىل الدُّنيا ملأَل نوُرها أرجاَء املعمورة

 ولو أنم امرأًة ِمْن أهِل اجلّنِة اطّلعْت على أهِل األرِ  ألضاءتْ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
ُفها على رأِسَها خرٌي من الدُّنيا وما فيها، وملألته رحياً ، ما بينَـُهما . ([895])َولََنِصيـْ
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فإذا كان اخلماُر خريًا من الدنيا وما فيها فما ابُلَك ، والنمِصْيُف هو اخِلَمارُ 
 . ([896])«ابليت تـَْلَبُس اخلََماَر 

ُنم اْلَياُقوُت َواْلمَ ﴿ـ وقال تعاىل:  3 الياقوُت  [58]الرمحـن:  ﴾ْرَجاُن *َكَأَّنم
فشبههّن يف صفاِء ، وَلما منظٌر حسٌن بديعٌ ، واملرجاُن حجراِن كرمياِن مجيالنِ 

ْرَجانِ 
َ
 .([ 897])الياقوِت وبياِ  امل

 
 ـ صفاهتن اخلُُلقية: 2

َلُهْم ِفيِهنم َقاِصَراُت الطمْرِف ملَْ َيْطِمثْـُهنم ِإْنٌس قَـبْـ ﴿قاصرات الطرف: قال تعاىل: 
َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطمْرِف ِعنٌي ﴿وقال تعاىل: [ 56]الرمحـن:  ﴾َواَل َجآنٌّ *

ُنم بـَْيٌض َمْكُنوٌن * َوِعْنَدُهْم ﴿وقال تعاىل: ، [49ـ  48]الصافات:  ﴾*َكَأَّنم
واملفّسرون كلُّهم على أنم املعىن َقَصْرَن  [52]ص:  ﴾َقاِصَراُت الطمْرِف أَتْـرَاٌب *

َقَصْرَن أبصارهنم : قال جماهد، فال يطمحَن إىل غريِهم، ْرفهنم على أزواجهنّ ط
َقَصْرَن طرَف : وقلوهبّن وأنفسهّن على أزواجهّن فال يردن غريهم . وقيل

 . ([898])فال يدعهم حسنهّن ومجاَلّن أن ينظروا إىل غريهن، أزواجهّن عليهنم 
أَْبَكارًا *ُعُراًب  نم ِإْنَشاًء *َفَجَعْلَناُهنم ِإانم أَْنَشْأاَنهُ ﴿متحببات: قال تعاىل: 

وهي ، أو َعرِبة أو عروب ([899])مجع َعروبة: ُعُرب [37ـ  35]الواقعة:  ﴾*أَتْـَراابً 
 .([ 900])العاشقة له، املرأُة احلسناُء املتوددة املتحببة لزوجها
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ِر المِذي﴿: قال تعاىل: مجيُع األخالق احلسنة الطاهرة َن آَمُنوا َوَعِمُلوا َوَبشِّ
َها ِمْن َْثََرٍة رِْزًقا  الصماحِلَاِت َأنم ََلُْم َجنماٍت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر ُكلمَما ُرزُِقوا ِمنـْ
َرٌة َوُهْم  َقاُلوا َهَذا المِذي ُرزِقْـَنا ِمْن قَـْبُل وأُُتوا ِبِه ُمَتَشاهِبًا َوََلُْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهم

طّهر ابطَنها من األخالق السيئة والصفات [ 25]البقرة:  ﴾ِفيَها َخاِلُدوَن *
وطهر طرفها من أن تطمع لغري ، وطّهَر لساَّنا من الُفْحِش والَبَذاءِ ، املذمومة
 .([ 901])وطهرت أثواهبا من أن يعرَ  َلا دنس أو وسخ، زوجها
 
 ـ صفاهتن اخلْلِقيَّة: 3

 أ ـ مطهرات من األجناس:
َرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *﴿تعاىل:  قال أي  [25]البقرة:  ﴾َوََلُْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهم

، واملين، والنخامة، واملخاط، والبصاق، والغائط، والبول، والنفاس، ِمَن احليض
بل حّّت إذا ، ([902])وكل قذر وأذى يكون يف نساء الدنيا، واحلدث، واملذي

أنه  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا ، نزعه طاهرًة مطهرةً  وطئها زوُجها رجعْت بعد
فإذا قاَم ، نعم والذي نفِسي بيِده دمحًا دمحاً » : أنطُأ يف اجلّنِة ؟ قال: سئل

 . ([903])«عنها رجعْت مطّهرًة بكراً 
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 ب ـ حور عني:
. احلُْوُر مجع  [54]الدخان:  ﴾َكَذِلَك َوَزومْجَناُهْم حِبُوٍر ِعنٍي *﴿قال تعاىل: 

. ([904])قية اللون واجللد لبياضهان، وهي املرأُة الشابُّة احلسنُة اجلميلةُ ، اءحور 
ويشتدم سواُد ، واحلور أن يشتدم بياُ  العني، وهـذا اللفُظ مشتقٌّ من احلَور

وال تكوُن ، وترقُّ جفوَّنا مع شّدة بياِ  اجلسدِ ، وتستديُر حدقُتها، سواِدها
ال تسممى حوراَء حّت تكوَن مع َحَوِر عينيها : قال األزهريُّ ، السمراُء َحْوراء

ألنم الناظَر ، إّن لفَظ احلَْوراء مشتقُّ من احلرية: وقيل، ([905])بيضاء لون اجلسد
، ([906])قال جماهد: احلور اليت حياُر الطرُف فيها، من شّدة مجاَلا إليها حيارُ 

وِعنْيٌ: مجع [ 48]الصافات:  ﴾*َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطمْرِف ِعنٌي ﴿وقال تعاىل: 
ومجعت أعُينهنم مع السعة صفاِت احلسن ، ([907])وهي الواسعُة الَعنْيِ ، عيناء

 . ([908])واملالحة
 ج ـ أتراب يف السن: 

وقال تعاىل:  [52]ص:  ﴾َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطمْرِف أَتْـَراٌب *﴿قال تعاىل: 
 [37ـ  35]الواقعة:  ﴾*َفَجَعْلَناُهنم أَْبَكارًا *ُعُراًب أَتْـَرااًب *ِإانم أَْنَشْأاَنُهنم ِإْنَشاًء ﴿

وميالد واحد ، مستوَيت على سن واحدة، أسناَّنن واحدة، أتراٌب: أي أقران
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واملعىن من اإلخبار ابستواء أسناَّننم أَّنّن ليس فيهن ، من الشباب واحلسن
 . ([099])وال والئد ال يطقَن الوطء، عجائز قد فات حسنهنّ 

 ﴾ِإانم أَْنَشْأاَنُهنم ِإْنَشاًء *َفَجَعْلَناُهنم أَْبَكارًا *﴿كما قال تعاىل: د ـ أبكار: 
فاألرُ  اليت مل يُرَع فيها خرٌي من ، والبكر أفضل من الثيب[ 36ـ  35]الواقعة: 

عن أيب هريرة ، وهـذه البكارُة تعوُد كّلما قام عنها زوُجها، أرٍ  قد ُرِعَي فيها
نعم والذي نفِسي » : أنطأ يف اجلنة ؟ قال: أنه سئل )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا  عن

 . ([910])«فإذا قاَم عنها رجعْت مطّهرًة بكراً ، بيِده دمحاً دمحاً 
كواعُب: مجع  [ 33]النبأ:  ﴾وََكَواِعَب أَتْـَرااًب *﴿قال تعاىل:  هـ  كواعب:

، ([911])ستدارَ أي ََّنََد وا، الكاِعُب هي املرأة اليت تكّعب ثديها، كاعب
نواهَد : ويسمنيَ ، ليست متدليًة إىل أسفل، واملراد أنم ثُديهنم نواِهُد كالرمان

 .([ 912])وكواعبَ 
واملنتهى يف ، وأنّه بلَغ الغايَة يف احلسن، وحسبك شهادًة جلماَلنم الباهرَ 

 ﴾ِفيِهنم َخرْيَاٌت ِحَساٌن *﴿اجلمال ؛ إّن هللا تعاىل شهد هبـذا فقال: 
 . ([913])وِحَساٌن مجع حسناء[ 70 لرمحـن:]ا
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 ـ غرية احلور العني: 4
إاّل قالْت زوجُته ِمَن ، ال تـُْؤِذي امرأٌة زوَجها يف الدنيا: »)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 

ا ُهَو دخيٌل عنَدكِ ، احلُْوِر الِعنْيِ: ال تؤذيه قاتـََلِك هللاُ  يوِشُك أْن يفارَِقِك ، فإَّنم
 .([914])«إلينا
 ْعَطى املؤمن يف اجلنة قوة مائة رجل:ـ يُـ  5

َي أاب القاسم ؛ : رجٌل من اليهود فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(عن زيد بن أرقم قال: أتى النيبم 
إْن أقّر ِل : ألسَت تزعُم أنم أهَل اجلنِة أيكلوَن فها ويشربوَن ـ وقال ألصحابه

بلى والذي نفِسي بيِدِه إنم » : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال رسول هللا : هبـذه خصمته ـ قال
ْشَرِب والشمْهَوِة واجِلَماِع 

َ
ْطَعِم وامل

َ
 « .أحَدُهم ليُـْعَطى قوَة مئِة َرُجٍل يف امل

 فإّن الذي أيكُل ويشرُب تكوُن له احلاجُة .: وقال: فقال له: اليهودي
حاجُة أحِدهم َعَرٌق يفْيُض ِمْن جلوِدِهم مثل » : )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال رسوُل هللِا : قال

 . ([915])«َضَمر رْيِح املسِك فإذا البطُن قد 
والتلذذ ، واحلديُث معهنم ومساُع غنائهن، والتمتع ابحلور العني يكوُن ابملالمسة

 والتمتع بشم رائحتهن الزكية .، ِبماَلن
وهـذا الزُم املالمسِة قال ، وما يصاحبها من مقدماٍت وضمٍّ وتقبيلٍ : فاملالمسة

ُشُغٍل َفاِكُهوَن *ُهْم َوَأْزَواُجُهْم يف ِظاَلٍل ِإنم َأْصَحاَب اجْلَنمِة اْليَـْوَم يف ﴿: تعاىل
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قال ابُن مسعود وابُن عباس وقتادُة ، [56ـ  55]يـس:  ﴾َعَلى اأَلرَاِئِك ُمتمِكُئوَن *
 . ([916])وجماهُد وغريهم: ُشْغُلهم افتضاُ  األبكارِ 

، ﴾يف ُشُغٍل َفاِكُهوَن *﴿أي مشغوٌل : احلديث معهن: ومن معاين قوله تعاىل
ومشغول هبا  ومذهول من طيب كالمها ،، وممازحتها، ومسامرهتا، وكالمها

الفاكهُة املزاُح : ﴾*َفاِكُهونَ ﴿: قوله: قال القرطيب، ([917])عن االلتفاِت لغريها
 . ([918])املتنعم: واملتفكه، والكالُم الطيب

 ﴾ُكْم حُتْرَبُوَن *اْدُخُلوا اجْلَنمَة أَنـُْتْم َوأَْزَواجُ ﴿مساع غنائهن: قال تعاىل: 
 . ([919])احلربة اللذة ومساع الغناء [70 ]الزخرف:

 ﴾َقاِصَراُت الطمْرِف ِعنٌي *﴿التلذذ ِبماَلن: إّن من صفاِت احلور العني أَّنّن 
ومن معانيه أَّنّن ُقِصَرْت أعنُي أزواجهنم عليهنم ِمْن شّدِة  [48]الصافات: 

قد شغفْتُه ، وال يبتغي سواها، ُت عنهاوال يلتف، فال يطمُع بغريِها، مجاَلن
فال ينظر ، واكتنَز وفاَ  حّت غمر جوارَحه، وامتأل قلبه من حبِّها، ُحّباً 

حّت العني َلا نصيٌب وافر ، والّلذة التامة، وهـذا من النعيم الكامل، لسواها
اٍف ُيطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصحَ ﴿: وهـذا مصداق قوله تعاىل، ([920])من النعيم واللذة

 َوأَنـُْتْم ِفيَها ِمْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه األَنـُْفُس َوتـََلذُّ اأَلْعنُيُ 
 . [71]الزخرف:  ﴾*َخاِلُدونَ 
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التمتع بشم رائحتهن الزكية: الشكم أنم الرائحَة الطيبَة يف املرأة يزيُدها حباً 
واحلوُر العنُي َلّن من ذلك ، واالستمتاع هبنّ ، وهو من كماِل اللّذة، لزوجها

، ([921])حيُث إنم عبَق ِطْيبها لو خرَج إىل األر  ملألها ِمْسكاً ، أوفُر نصيبٍ 
لروحٌة يف سبيِل هللِا أو غدوٌة خرٌي من الدنيا وما » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 

ولقاُب قوِس أحدِكم من اجلّنِة أو موضع قيد ـ يعين سوطه ـ خرٌي من ، فيها
ولو أنم امرأًة من أهِل اجلّنِة اطّلعْت إىل أهِل األرِ  ألضاءْت ، فيهاالدنيا وما 

ُفها على رأ، ما بينها وملألته رحياً   .([922]) «ِسَها خرٌي من الدُّنيا وما فيهاولَنِصيـْ
حيث ، وهـذا من أعظم النعيم، إذن يكوُن التمّتُع هبّن ابحلواّس اخلمس مجيعاً 

 . ([923])ويغمر كلم ذرٍّة يف جسمه، ِء جسِدهيفيُض التمّتع على مجيع أجزا
 

 الثاين عشر ـ أفضل ما يعطاه أهل اجلنة النظر إىل وجه هللا الكرمي:
من أشرِف  ةاآلخر إّن مسألة رؤيِة املؤمنني لرهّبم عز وجل ابألبصاِر يف الدار 

، وأعلى الكراماتِ ، والنهايُة العظمى، إذ هي الغايُة القصوى، املسائل وأجلِّها
واجتهَد ، وتنافَس فيها املتنافسون، وأفضُل األعطيات اليت مشّر إليها السابقون

وقد تضافرت النصوُص من الكتاب العزيز والسنة النبوية ، يف نيلها العابدون
كما يرون القمَر ،  على أّن املؤمنني يرون هللَا عزم وجلم أببصارِهم، الصحيحة
 . ([924])ليلَة البدرِ 
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 وهي أنواع منها:، تدلُّ على رؤية هللا تعاىل كثرية اليت اآلايتو 
 املزيد: آايتـ  1

ْسىَن َوزََِيَدٌة َواَل يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َواَل ِذلمٌة ﴿قال تعاىل:  لِلمِذيَن َأْحَسُنوا احلُْ
وقال رسول  [26]يونس:  ﴾أُولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنمِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *

تريدوَن : يقول هللا تبارك وتعاىل: إذا دخَل أهُل اجلّنِة اجلنة قال» : ()ملسو هيلع هللا ىلصهللا
؟ وتـُْنِجَنا ِمَن النارِ ، أمل تبيِّض وجوَهنا ؟ أمل ُتْدِخْلنا اجلنمةَ : فيقولون، شيئاً أزيدُُكم

م عّز ، فُيْكَشُف احلجابُ : قال فما أُعطوا شيئًا أحبم إليهم من النظِر إىل رهبِّ
 . [26]يونس:  ﴾للذين أحسنوا احلسىن وزَيدة ﴿ اآلية هـذه مث تال، «وجّل 

« النظُر إىل َوْجِه الرمحـن : والزَيدةُ ، اجلّنةُ : احلسىن» : )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا 
 . ([925])وهـذا احلديُث متواِتٌر يـُْقَطُع بصحته

ن عليِّ وأنس وع[ 35]ق:  ﴾ََلُْم َما َيَشاُؤوَن ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِيٌد *﴿وقال تعاىل: 
. قال ابُن   ([926])النظُر إىل وجه الرمحـن اآليةرضي هللا عنهما أنم تفسري هـذه 

لِّلمِذيَن ﴿ وجل: كقوله عز  ﴾ََلُْم َما َيَشاُؤوَن ِفيَها﴿وقوله تعاىل: كقوله : كثري
ْسىَن َوزََِيَدٌة َواَل يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َواَل ِذلمةٌ  أُْوَلِئَك َأْصَحاُب اجْلَنمِة  َأْحَسُنوْا احلُْ

 .[26يونس:] ﴾ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
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 الصرحية يف النظر إىل وجه هللا تعاىل: اآلايتـ  2
َا اَنِظَرٌة *﴿قال تعاىل:  [ 23ـ  22]القيامة:  ﴾َوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ اَنِضَرٌة *ِإىَل َرهبِّ

وحقم َلا أن تـَْنُضَر ، جلحّسنها هللا ابلنظر إىل رهّبا عز و ، الناضرة: احلسنة
ا جل جالله َا اَنِظَرٌة *﴿ ويف قوله:، ([927])وهي تنظر إىل رهبِّ هـذا   ﴾ِإىَل َرهبِّ

واملراُد به ما تواترت ، أي تنظُر إليه، من ؛ أي: إىل خالقها ومالك أمرها انظرة
ون به األحاديث الصحيحة من أنم العباَد ينظرن إىل رهّبم يوم القيامة كما ينظر 

 . ([928])إىل القمِر ليلَة البدرِ 
 
 حرمان الكفار من رؤيته سبحانه: آايتـ  3

أنّه حَيْرُِم الكفاَر من النظر إليه عقوبًة َلم على   اآلَيتبني سبحانه يف بعض 
إذ لو كان ، وهـذا يدلُّ ِبفهومه على أنم املؤمنني يرونه سبحانه، كفرهم

بل أصبَح ، خصيِص الكفار ابحلرمان فائدةً ملا كان لت، املؤمنون ال يرونه أيضاً 
 هـذا الكالُم من العبث الذي ينّزه عنه الشارع .

ِإنم المِذيَن َيْشرَتُوَن بـََعْهِد اَّللِم َوأمَْيَاَِّنِْم َْثَنًا َقِلياًل أُولَِئَك اَل َخاَلَق ﴿قال تعاىل: 
ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يـُزَكِّيِهْم َوََلُْم  َواَل ُيَكلُِّمُهُم اَّللمُ َواَل يـَْنظُرُ  ةاآلخر ََلُْم يف 

ُْم َعْن رمهبِِّْم يـَْوَمِئٍذ ﴿قال تعاىل:  [77: آل عمران] ﴾َعَذاٌب أَلِيٌم * َكالم ِإَّنم
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دليٌل على أنم هللا عز وجل يـَُرى  اآليةويف هـذه [ 15]املطففني:  ﴾َلَمْحُجوبُوَن *
وال َخّسْت منزلُة الكفار ، فائدةٌ  اآليةكان يف هـذه   ولوال ذلك ما، يف القيامة

ملّا حجَب أعداَءه فلم : اآليةوقال مالك بن أنس يف هـذه ، أبَّنم حيجبون
 ُتّلى ألوليائه حّت رأوه .، يروه

مث ، دّل على أّن قومًا يرونه ابلرضا، وقال الشافعي: ملّا حجب قومًا ابلسخط
بن إدريس أنّه يَرى ربمه يف املعاد ملا عبده يف أما وهللِا لو مل يوقن حممد : قال

 . ([929])الدنيا
م يوم القيامة ؟ : سأل رجٌل مالكاً : وعن أشهَب قال هل يرى املؤمنون رهبم

م يوَم القيامة مل يعرّي هللُا الكّفاَر ابحلجابِ : فقال مالك ، لو مل يَر املؤمنون رهبم
ُْم َعْن رمهبِِّ ﴿فقرأ: فقيل  َي أاب عبد هللا فإّن : ﴾ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن *َكالم ِإَّنم

 .([ 930])السيَف السيفَ : فقال مالك، قوماً يزعمون أّن هللا ال يُرى
 
 العندية: آايتـ  4

َواَل حَتَْسََبم المِذيَن قُِتُلوا يف ﴿: اآليةسألنا عبد هللا عن هـذه : عن مسروق قال
قال: أما إاّن  [169: آل عمران] ﴾ْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِِّْم يـُْرَزُقوَن *َسِبيِل اَّللِم أَْمَواً  بَ 

أرواُحهم يف جوِف » : ـ فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(قد سألناه عن ذلك . ـ يعين رسول هللا 
م اطالعًة فقال، طرٍي ُخْضٍر َلا قناديلُ  هل تشتهوَن شيئًا ؟ : فاطّلَع إليهم رهبُّ
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ففعل ذلك هبم ، من اجلّنِة حيث شئنا وحنُن نسرحُ ، أْي شيٍء نشتهي: قالوا
َي رّب نريُد أن تردم : فلّما رأوا أَّّنم لن ُيرتكوا ِمْن أْن َيْسألوا فقالوا، ثالث مرات

فلّما رأى أْن ليَس َلم ، أرواَحنا يف أجساِدان حّت نـُْقتَل يف سبيلَك مّرًة ُأخرى
 .([ 931])«حاجًة تُرُِكوا 

 
 املالقاة : آايتـ  5

ِر اْلُمْؤِمِننَي *﴿: قال تعاىل  [223]البقرة:  ﴾َواتـمُقوا اَّللمَ َواْعَلُموا أَنمُكْم ُماَلُقوُه َوَبشِّ
 ﴾حتَِيـمتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َساَلٌم َوَأَعدم ََلُْم َأْجًرا َكرميًا *﴿وقال تعاىل: 

ااًل ِإْن َأْجرَِي ِإالم َعَلى َوََي قَـْوِم ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه مَ ﴿وقال تعاىل:  [44 ]األحزاب:
َ أََراُكْم قَـْوًما َُتَْهُلونَ  ِْم َوَلِكينِّ

ُم مُّاَلُقو َرهبِّ  ﴾اَّللِّ َوَمآ َأانَْ ِبطَارِِد المِذيَن آَمُنوْا ِإَّنم
ُْم ُماَلُقو اَّللِم َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلةٍ ﴿وقال تعاىل:  [29]هود:   َقاَل المِذيَن َيظُنُّوَن َأَّنم

وقال تعاىل:  [249]البقرة:  ﴾َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِْذِن اَّللِم َواَّللمُ َمَع الصماِبرِيَن *
 ﴾*ْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًداَفَمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء َربِِّه فَـْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِ ﴿

 .[ 110]الكهف: 
، النظـَر إىل وجـِه هللِا خالقـِه فليعمْل عماًل صاحلاً  وقال ابن مسـعود: من أرادَ 

ُْم ِإلَْيِه ﴿ وقال تعاىل:([ 932])وال خيرب أحداً  ُم مُّاَلُقو َرهبِِّْم َوَأَّنم المِذيَن َيظُنُّوَن َأَّنم
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قال ابن القيم: وأمجَع أهُل اللساِن على أنم اللقاَء مّت  [46]البقرة:   ﴾رَاِجُعونَ 
 . ([933])حليِّ السليم من العمى واملانع اقتضى املعاينَة والرؤيةُنِسَب إىل ا

 
 ـ األحاديث النبوية يف الرؤية: 6

يف األحاديث الصحاح  ةاآلخر وقد ثبتت رؤيُة املؤمنني هلِل عّز وجّل يف الدار 
وذكر يف ، ([934])من طرق متواترٍة عند أئمة احلديث ال ميكُن دفُعها وال منُعها

أنم أحاديَث الرؤيِة وردْت مرفوعًة من « ثر من احلديث املتواتر نظم املتنا» 
 . ([935])مث سرَد أمساءهم، طريق ْثانيَة وعشرين صحابياً 

ومن ، وقد روى أحاديَث الرؤيِة حنو ثالثني صحابياً : وقال ابُن أيب العّز احلنفي
 :حاديثومن هـذه األ ،([936])قاَلا )ملسو هيلع هللا ىلص(أحاط هبا معرفًة يقطُع أبنم الرسول 

قالوا: َي  )ملسو هيلع هللا ىلص(ما رواه أبو سعيد رضي هللا عنه أنم أانسًا يف زمن النيبِّ  -
هل تضاّروَن ، نعم» : )ملسو هيلع هللا ىلص(هل نرى ربمنا يوَم القيامِة ؟ قال النيبُّ ، رسول هللا

» : قال، ال: قالوا، «ضوٌء ليس فيها سحاٌب ؟ ، يف رؤيِة الشمِس ابلظهريةِ 
، ال: قالوا، «ضوٌء ليس فيها سحاٌب؟ ، ليلَة البدرِ هل تضاّروَن يف رؤيِة القمِر 

ما تضارُّوَن من رؤيِة هللِا عزم وجلم يوَم القيامِة إالم كما » : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال النيب 
 . ([937])«تضارُّون يف رؤيِة أحِدمها 
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َي رسوَل هللِا هل نرى َربمنا : )ملسو هيلع هللا ىلص(عن أيب هريرة أّن انسًا قالوا لرسوِل هللِا  -
يف رؤيِة القمِر ليلَة  هل تضارُّونَ » : )ملسو هيلع هللا ىلص(ِة ؟ فقال رسوُل هللِا يوَم القيام

هل تضارُّوَن يف الشمِس ليس دوَّنا » : قال، ال َي رسول هللا: قالوا، «؟ الَبْدرِ 
 .([938]) «فإّنكم ترونه كذلك» : قال، ال َي رسول هللا: قالوا، «سحاٌب ؟ 

إنمكم سرتوَن ربمُكم » :)ملسو هيلع هللا ىلص(وعن جريِر بن عبد هللا قال: قال النيبُّ  -
 . ([939])«عياانً 
 ـ رضوان هللا أكرب : 7

َوَعَد اَّللمُ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنماٍت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلَّْنَاُر ﴿قال تعاىل: 
 َذِلَك ُهَو َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة يف َجنماِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اَّللِم َأْكرَبُ 

هللا عنهم وأكرب  ﴾َوِرْضَواٌن ِمَن اَّللِم َأْكرَبُ ﴿أي: [ 72]التوبة:  ﴾اْلَفْوُز اْلَعِظيُم *
 وأجّل وأعظُم مما هم فيه من النعيم .

إّن هللا عّز » : قال )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أنم رسوَل هللِا 
واخلرُي ، لبيَك ربمنا وسعَديكَ : فيقولون، ةِ َي أهَل اجلنّ : وجّل يقوُل ألهل اجلنمة

وقد ، وما لنا ال نرضى َي ربِّ : هل رضيُتم ؟ فيقولون: يف يديَك . فيقول
أالم أُعطيكم أفضَل ِمْن ذلك؟ : أعطيتنا ما مل تُعِط أحداً من َخْلِقك ؟ ! فيقول

، رضواينُأِحلُّ عليكم : وأيُّ شيٍء أفضُل من ذلك ؟ فيقول، َي ربِّ : فيقولون
 . ([940])«فال أسخُط عليكم بعَده أبداً 
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 الثالث عشر ـ اخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني:
ا: قال تعاىل:  َوتـََرى اْلَمالَِئَكَة َحآفِّنَي ﴿بعد انقضاء احلساب حتَمُد املالئكُة رهبم

نَـهُ  ْم اِبحلَْقِّ َوِقيَل احْلَْمُد َّللِِم َربِّ ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن حِبَْمِد َرهبِِّْم َوُقِضَي بـَيـْ
 . [75]الزمر:  ﴾اْلَعاَلِمنَي *

َوَقاُلوا احلَْْمُد َّللِِم المِذي أَْذَهَب َعنما ﴿وأما املؤمنون بعد دخوَلم اجلنة فيقولون: 
َفْضِلِه اَل مَيَسَُّنا ِفيَها  احْلََزَن ِإنم َربـمَنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر *المِذي َأَحلمَنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمنْ 

َوَقاُلوا احلَْْمُد ﴿وقال تعاىل: [ 35ـ  34]فاطر:  ﴾َنَصٌب َواَل مَيَسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب *
َّللِِم المِذي َصَدقَـَنا َوْعَدُه َوَأْوَرثـََنا اأَلْرَ  نـَتَـبَـومُأ ِمَن اجْلَنمِة َحْيُث َنَشاُء فَِنْعَم َأْجُر 

واخُر دعواهم يف جّناِت النعيم: احلمد هلل رب  [74]الزمر:  ﴾اْلَعاِمِلنَي *
َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللمُهمم َوحتَِيـمتُـُهْم ِفيَها َساَلٌم وآِخُر ﴿قال تعاىل: ، العاملني

 . [10]يونس:  ﴾َدْعَواُهْم َأِن احْلَْمُد َّللِِم َربِّ اْلَعاَلِمنَي *
 

* * * 
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 اخلامتة
 

مما تضّمنه هـذا ، اآلخرفهـذا ما يّسره هللا ِل ِمْن حديٍث عن اليوم  وبعُد:
فما كان فيه من صواٍب فهو « . اآلخراإلميان ابليوم »وقد مسيتُه ، الكتاب

فأستغفُر هللا ، وما كان فيه من خطأ، فله احلمد واملنمة، حمُض فضِل هللِا عليم 
وحسيب أيّنِ كنُت حريصًا أاّل أقَع ، هوهللُا ورسولُه بريئان من، تعاىل وأتوُب إليه

وعسى أاّل ُأْحَرَم من األجر . وأدعو هللا أن ينفَع هبـذا الكتاب بين ، يف اخلطأ
فإنم دعوة ، وأن يذكَرين َمْن يقرؤه من إخواين املسلمني يف دعائه، اإلنسان

َب وأختُم هـذا الكتا، األِخ ألخيه بظهِر الغيِب مستجابٌة إن شاء هللا تعاىل
َربـمَنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا المِذيَن َسبَـُقواَن اِبإِلميَاِن َواَل َُتَْعْل يف ﴿بقول هللا تعاىل: 

 . [10]احلشر:  ﴾قـُُلوبَِنا ِغالًّ لِلمِذيَن آَمُنوا َربـمَنا ِإنمَك َرُؤوٌف َرِحيٌم *
 : ([941])وبقول الشاعر
 والُفْرقـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  اآلَيتَي ُمْنـــــــــــــــــــــــــــــــــزَِل 

 
ـــــــــــــــك حرمـــــــــــــــُة ب  ـــــــــــــــين وبيَن  القـــــــــــــــرآني

ــــــــــه صــــــــــدراً ملعرفــــــــــِة اَلـُـــــــــَدى   اشــــــــــرْح ب
 

ـــــــــْيطانِ    واعصـــــــــْم بـــــــــه قلـــــــــيب مـــــــــن الشم
ـــــــــــِض مـــــــــــاِريب  ـــــــــــرِي واْق ـــــــــــه أْم ـــــــــــْر ب  َيسِّ

 
 وَأْجـــــــــِر بـــــــــه َجَســـــــــِدي ِمـــــــــَن النِّـــــــــرْيَانِ  

ـــــــــْص نِيمـــــــــيت  ـــــــــه ِوْزرِي وَأْخِل  واحطُـــــــــْط ب
  

 

 واشــــــــــُدْد بــــــــــه أْزرِي َوَأْصــــــــــِلح َشــــــــــاين 
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ـــــــه ُضـــــــرِّ  ـــــــْوَبيِت واكُشـــــــْف ب ـــــــْق تـَ  ي وَحقِّ
 

ــــــــــال ُخْســــــــــَرانِ   ــــــــــي ب ــــــــــه بـَْيِع ــــــــــْح ب  وأَْرِب
ــــــــــْر بــــــــــه قلــــــــــيب وَصــــــــــفِّ َســــــــــرِيـَْريت   طهِّ

 
ـــــــــْل بـــــــــه ذِْكـــــــــرِي وَأْعـــــــــِل َمَكـــــــــاين    َأمجِْ

 واْقطَــــــــْع بــــــــه َطَمعِــــــــي َوشــــــــّرْف مِهـمـــــــيت 
 

ــــــــــْر بــــــــــِه َوَرِعــــــــــي وأْحــــــــــِي َجَنــــــــــاين    َكثـّ
ـــــــــي َوَأْظـــــــــِم َجـــــــــَوارِِحي   َأْســـــــــِهْر بـــــــــه لَْيِل

 
ــــــــــاين َأْســــــــــ  ــــــــــا أْجَف  ِبْل بفــــــــــيِض ُدُمْوِعَه

ـــــــــي  ـــــــــَع َدِم ـــــــــي َم  أُمزْجـــــــــُه َي ربِّ بَِلْحِم
 

ــــــــَن األْضــــــــَغانِ   ــــــــيب ِم ــــــــه قَـْل  واْغِســــــــْل ب
ــــــــــــذي صــــــــــــومرتين وَخَلْقتَــــــــــــيِن   ــــــــــــَت ال  أن

 
َــــــــــــــــــــــانِ    وَهــــــــــــــــــــــَديـَْتيِن لشــــــــــــــــــــــرائِع اإِلمْي

 أنــــــــــــــَت الــــــــــــــذي علمْمَتــــــــــــــيِن وَرمِحَْتــــــــــــــيِن  
 

 القــــــــــرآنوَجَعْلــــــــــَت َصــــــــــْدرَِي َواِعــــــــــَي  
َتيِن أ  ـــــــــــيِن وَســـــــــــَقيـْ  نـــــــــــَت الـــــــــــذي َأْطَعْمَت

 
ـــــــــان   ِمـــــــــْن غـــــــــرِي َكْســـــــــب يـــــــــٍد وال دُكم

ــــــــــــــــــــيِن وَســــــــــــــــــــرَتَْتيِن وَنَصــــــــــــــــــــْرَتيِن    َوَجرَبَْت
 

 وَغَمـــــــــــــــْرَتيِن اِبلَفْضـــــــــــــــِل واإلْحَســـــــــــــــانِ  
ــــــــــــــْوَتيِن   ــــــــــــــيِن َوَحبَـ َت  أنــــــــــــــَت الــــــــــــــذي اَويـْ

 
 َوَهـــــــــــــَديـَْتيِن ِمـــــــــــــْن َحـــــــــــــرْيِة اخلُـــــــــــــْذاَلنِ  

ـــــــــــ  َـــــــــــنْيَ الُقل ـــــــــــَت ِل ب ـــــــــــَودمةً َوَزَرْع  وِب َم
 

 والعطــــــــــــف ِمْنــــــــــــَك برمحــــــــــــٍة وحنــــــــــــانِ  
 ونشــــــــــــــرَت ِل يف العــــــــــــــاملنَي حَمَاِســــــــــــــناً  

 
 َوَســـــــــرَتَْت عـــــــــن أبصـــــــــارِِهم ِعْصـــــــــَياين  

 َوَجَعْلـــــــــَت ذِْكـــــــــرِي يف الرّبيـــــــــِة َشـــــــــائِعاً  
 

َعهم إِخـــــــــــَواين   ـــــــــــيـْ  حـــــــــــّّت َجَعْلـــــــــــَت مجَِ
ـــــــــــــيَح َســـــــــــــرِيـَْريت   ـــــــــــــوا قب ـــــــــــــو َعِلُم  وهللِا ل

 
ـــــــــــالَم علـــــــــــيم    َمـــــــــــْن يـَْلَقـــــــــــاين  ألىب السم

 َوأَلْعَرُضــــــــــــْوا عــــــــــــينِّ َوَملُّــــــــــــوا ُصــــــــــــْحَبيِت  
 

ــــــــــــــــْؤُت بـَْعــــــــــــــــَد كَراَمــــــــــــــــٍة هَبَــــــــــــــــَوانِ    َولبُـ
ـــــــــــــاِليب  ـــــــــــــاييب َوَمث  لــــــــــــــكْن َســـــــــــــرَتَْت َمَع

 
 َوَحِلْمــــَت عــــن َســــَقِطي َوَعــــْن طُْغَيــــاين  
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ـــــــــــــُد واملـــــــــــــدائُح ُكلُّهـــــــــــــا َحاِم
َ
 فلـــــــــــــَك امل

 
 خِبَــــــــــــــــواِطرِي وَجــــــــــــــــَوارِِحي َوِلَســــــــــــــــاين  

 لقـــــــــــــد مننـــــــــــــَت علـــــــــــــيم ربِّ أِبَنـُْعـــــــــــــمٍ و  
 

 مــــــــــــــــاِل ِبُشــــــــــــــــْكِر أقلِّهــــــــــــــــنم يَــــــــــــــــَدانِ  
ــــــــــــــيِن   ــــــــــــــك الــــــــــــــيت اتيَت  فوحــــــــــــــِق ِحْكَمِت

 
 حــــــــــــّّت شــــــــــــددَت بِنُـْورِهــــــــــــا بـُْرَهــــــــــــاين  

 لــــــــئن اْجتَـبَـْتــــــــيِن ِمــــــــْن ِرَضــــــــاَك َمُعْونَـــــــــةٌ  
 

 حـــــــــــــــــّّت يقـــــــــــــــــّوي أيْـــــــــــــــــُدَها ِإمْيـــــــــــــــــاين  
ــــــــــــــــــــــبَِّحّنَك ُبْكــــــــــــــــــــــَرًة َوَعِشــــــــــــــــــــــّيةً    أُلَس

 
ـــــــــــــاين َولََتْخـــــــــــــدِ   ـــــــــــــدَُّجى أَرَْك  َمنمَك يف ال

 وألذُْكَرنمــــــــــــــــــــَك قاِئمــــــــــــــــــــاً أو قاِعــــــــــــــــــــداً  
 

 وأَلْشــــــــــــــــــُكَرّنَك ســــــــــــــــــائَِر األحيــــــــــــــــــانِ  
 َوأَلْكـــــــــــــــُتمنم عـــــــــــــــن الربيـمــــــــــــــِة َخلِـــــــــــــــيت 

 
ـــــــــــَد َزمـــــــــــاين   ـــــــــــَك َجْه  َوأَلْشـــــــــــُكَونم إلي

ـــــــــــــِع َحـــــــــــــَواِئِجي   وأَلْقِصـــــــــــــَدنمَك يف مجي
 

ــــــــــــٍة وفُــــــــــــالنِ   ــــــــــــْن ُدْوِن َقْصــــــــــــِد فالن  ِم
 ْحِســــــــــــَمنم عـــــــــــــن األانِم َمطَـــــــــــــاِمِعيَوألَ  

 
ـــــــــــــــــــاين    حِبَُســـــــــــــــــــاِم أيٍس مل َتُشـــــــــــــــــــْبُه بـََن

 وأَلْجَعَلــــــــــــــنم ِرَضــــــــــــــاَك أكــــــــــــــرَبَ مهمــــــــــــــيت 
 

 َوأَلْضـــــــــــرَِبنم ِمـــــــــــَن اَلَـــــــــــَوى َشـــــــــــْيطَاين  
ــــــــى   وألْكُســــــــَونم عيــــــــوَب نـَْفِســــــــي ابلتـَُّق

 
 َوأَلْقِبَضــــــــــــنم َعــــــــــــِن الُفُجــــــــــــْوِر ِعَنــــــــــــاين  

 َعــــــــــــْن َشــــــــــــَهواهِتَا َوأَلْمــــــــــــنَـَعنم الــــــــــــنـمْفسَ  
 

ـــــــــــــَواين   ـــــــــــــْن َأْع ـــــــــــــَد ِم ـــــــــــــنم الزُّْه  َوأَلْجَعَل
ـــــَك يف الـــــدَُّجى  ـــــَونم ُحـــــُرْوَف َوْحِي  َوألَتْـُل

 
 َوأَلْحــــــــــــــــــــــرَِقنم بِنُـــــــــــــــــــــــْورِِه َشــــــــــــــــــــــْيطَاين  

  
 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلـه إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

* * * 
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 ( . 398/  1جامع العلوم واحلكم )   [72ـ]
 ( . 4071صحيح اجلامع رقم )   [73ـ]
 ( . 61/  1سكب العربات )   [74ـ]
 ( حسن غريب . 3537الرتمذي رقم )   [75ـ]
 ( . 2759مسلم )   [76ـ]
 ( . 51ص )  ةاآلخر رحلة إىل الدار   [77ـ]
 نفاً .تقدم خترجيه ا  [78ـ]
 ( . 1042/  2الثبات على دين هللا )   [79ـ]
 ( . 3414( صحيح اجلامع رقم )  52ص )  ةاآلخر رحلة إىل الدار   [80ـ]
 ( . 52ص )  ةاآلخر رحلة إىل الدار   [81ـ]
 ( . 64/  1سكب العربات )   [82ـ]
 ( . 2461الرتمذي رقم )   [83ـ]
 ( . 2308الرتمذي رقم )   [84ـ]
 ( . 1029/  1بات على دين هللا ) الث  [85ـ]
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 ( . 36/  2مدارج السالكني )   [86ـ]
 ( . 1038/  1الثبات على دين هللا )   [87ـ]
 ( . 46ـ  45/  2مدارج السالكني )   [88ـ]
 ( . 1039/  1الثبات على دين هللا )   [89ـ]
 ( . 54ص )  ةاآلخر رحلة إىل الدار   [90ـ]
يدر ِبمعها ودراستها يف رسالته املتقّدمة لنيل رسالة الدكتوراة قام الدكتور حممد ح  [91ـ]

ِبامعة أم درمان املسماة ) أحاديث حياة الربزخ يف الكتب التسعة مجعًا وخترجيًا ودراسة ( . فمن أراد 
 التوسع فلريجع إليها .

 ( . 96ـ  79ص )  ةاآلخر رحلة إىل الدار   [92ـ]
 ( . 114/  1سكب العربات )   [93ـ]
 ( . 113حسن أيوب ص ) ، رحلة اخللود  [94ـ]
 ( . 1046/  1الثبات على دين هللا )   [95ـ]
 املصدر نفسه .  [96ـ]
 ( . 1046/  1املصدر نفسه )   [97ـ]
 الثبات على دين هللا .  [98ـ]
 ( . 4697م ) رق، البخاري  [99ـ]
 ( . 1054/  2الثبات على دين هللا )   [100ـ]
 ( . 6416رقم ) ، البخاري  [101ـ]
 املصدر نفسه .  [102ـ]
 ( صححه األلباين . 2333رقم ) ، الرتمذي  [103ـ]
 ( . 1055/  2الثبات على دين هللا ) ، ( 515/  6حتفة األحوذي )   [104ـ]
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، ي شروطه وموانعهو اآلخر الوعد ، ( 89ـ  88كتاب الروح البن القيم ص )   [105ـ]
 ( . 89عيسى السعدي ص ) 

 ( . 32أحاديث حياة الربزخ ص ) ، ( 150/  12تفسري القرطيب )   [106ـ]
 ( . 132روح ص ) ال  [107ـ]
 ( . 441/  14تفسري الطربي )   [108ـ]
 ( . 98العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [109ـ]
 ( . 311دراسات عقدية يف احلياة الربزخية للحازمي ص )   [110ـ]
 ( . 499/  11( تفسري الطربي )  312املصدر نفسه ص )   [111ـ]
 . ( 79أهوال القبور البن رجب ص )   [112ـ]
 ( . 201/  18تفسري القرطيب )   [113ـ]
 ( . 2871( ومسلم )  4699البخاري )   [114ـ]
 ( . 2870( ومسلم )  1374البخاري رقم )   [115ـ]
( صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة رقم  1071الرتمذي رقم )   [116ـ]
 (1391 . ) 
 ( إسناده صحيح . 18534أمحد رقم )   [117ـ]
 ( . 3221أبو داود )   [118ـ]
 ( . 249مسلم )   [119ـ]
 ( . 1004( ومسلم )  1388البخاري )   [120ـ]
 ( . 1147( ومسلم )  1952البخاري )   [121ـ]
 ( . 1852البخاري رقم )   [122ـ]
 ( إسناده حسن . 39/  3أورده اَليثمي يف اجملمع )   [123ـ]
 ( . 248اوية للغنيمي ص ) املنحة اإللـهية يف هتذيب الطح  [124ـ]
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 ( . 1631مسلم رقم )   [125ـ]
 ( ضعيف اإلسناد . 3255الرتمذي رقم )   [126ـ]
 ( . 6514البخاري رقم )   [127ـ]
 ( . 2461الرتمذي رقم )   [128ـ]
 ( . 5623( صحيح اجلامع الصغري رقم )  2308الرتمذي رقم )   [129ـ]
 ( . 348زخية ص ) دراسات عقدية يف احلياة الرب   [130ـ]
 ( . 359ـ  358دراسات عقدية يف احلياة الربزخية ص )   [131ـ]
 ( . 249املصدر نفسه ص )   [132ـ]
 ( . 3485البخاري رقم )   [133ـ]
 ( . 15834مسند أمحد رقم )   [134ـ]
 ( . 350دراسات عقدية يف احلياة الربزخية ص )   [135ـ]
 ( . 451ـ  450/  10تفسري الطربي )   [136ـ]
 ( . 490، 489/  6أضواء البيان )   [137ـ]
 ( . 2955مسلم رقم )   [138ـ]
 ( . 353دراسات عقدية ص )   [139ـ]
 ( . 2373( ومسلم )  3408البخاري )   [140ـ]
 ( . 354دراسات عقدية ص )   [141ـ]
 ( . 106ـ  103الروح البن القيم ص )   [142ـ]
 ( . 359/  3لنهاية ( ) الغرز: االدخال ) ا  [143ـ]
 ( . 1378البخاري رقم )   [144ـ]
 الغلول: اخليانة .  [145ـ]
 ( . 392/  6أمحد )   [146ـ]
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 جيلجل: احلركة مع الصوت .  [147ـ]
 ( . 3485البخاري رقم )   [148ـ]
 ( . 272/  10فتح الباري )   [149ـ]
 . ( إسناده صحيح 15أحكام اجلنائز لأللباين ص )   [150ـ]
 يثلغ رأسه: أي يشدخه ويشقه .  [151ـ]
 ( . 7047البخاري رقم )   [152ـ]
 ( . 137الكبائر والصغائر حامد حممد املصلح ص )   [153ـ]
 ( . 7047البخاري رقم )   [154ـ]
 ( . 137الكبائر والصغائر ص )   [155ـ]
 ( . 7047البخاري رقم )   [156ـ]
 ( . 465/  12فتح الباري )   [157ـ]
 فيفغر: أي يفتح .  [158ـ]
 ( . 7047البخاري رقم )   [159ـ]
 ( . 995ابن خرمية وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ص )   [160ـ]
 ( . 59( حياة القرب حسن زكرَي ص )  70ابن خرمية رقم )   [161ـ]
 خشاش األر : احلشرات واَلوام .  [162ـ]
 ( . 904رقم ) ، مسلم  [163ـ]
 ( . 291لسلة الصحيحة لأللباين رقم ) الس  [164ـ]
 ( . 161/  3البخاري )   [165ـ]
 ( . 294/  1صحيح سنن الرتمذي )   [166ـ]
 عصا معقوفة .: احملجن  [167ـ]
 ( . 904رقم ) ، مسلم  [168ـ]



439 
 

 ( . 55حسن زكرَي ص ) ص، حياة القرب عذاب أم نعيم  [169ـ]
 ( . 164، 163، 137الداء والدواء البن القيم ص )   [170ـ]
 ( . 196ص )  ةاآلخر الرحلة إىل الدار   [171ـ]
 ( . 199ص )  ةاآلخر الرحلة إىل الدار   [172ـ]
 ( . 1137/  2الثبات على الدين )   [173ـ]
 ( . 1139ـ  1138/  2املصدر نفسه )   [174ـ]
 ( . 201ص )  ةاآلخر الرحلة إىل الدار   [175ـ]
 لنفس والروح .نسمته: النسمة هي ا  [176ـ]
 أي أيكل .: يعلق  [177ـ]
 ( . 3113رقم ) ، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  [178ـ]
 ( . 1141/  2الثبات على دين هللا )   [179ـ]
 ( . 1887رقم ) ، مسلم  [180ـ]
 ( . 1143/  2الثبات على دين هللا )   [181ـ]
 ابرقة السيوف: أي ملعاَّنا .  [182ـ]
 ( صححه األلباين . 2053ئي رقم ) النسا  [183ـ]
 صحيح اإلسناد .، ( 130/  2احلاكم )   [184ـ]
 ( صحيح اإلسناد . 1663الرتمذي رقم )   [185ـ]
 ( صحيح اإلسناد . 2500أيب داود رقم )   [186ـ]
 ( . 4624اإلحسان رقم )   [187ـ]
 ( . 1913مسلم رقم )   [188ـ]
 ( . 1144 / 2الثبات على دين هللا )   [189ـ]
 ( . 6367البخاري رقم )   [190ـ]
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 ( . 832البخاري رقم )   [191ـ]
 ( . 588مسلم رقم )   [192ـ]
 ( أخرجه احلاكم وصححه . ووافقه الذهيب  205ص )  ةاآلخر رحلة إىل الدار   [193ـ]
 ( . 205املصدر نفسه ص )   [194ـ]
 صححه األلباين .، ( 3221أيب داود رقم )   [195ـ]
 ( . 303ص )  ةاآلخر رحلة إىل الدار   [196ـ]
 ( . 2444( ومسلم )  6348البخاري رقم )   [197ـ]
 ( . 1887مسلم رقم )   [198ـ]
 ( . 995سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين رقم )   [199ـ]
 ( . 103عمر األشقر ص ) ، القيامة الصغرى، اآلخراليوم   [200ـ]
 ( . 7047انظر البخاري رقم )   [201ـ]
 ( . 1378البخاري )   [202ـ]
 ( . 392/  6أمحد )   [203ـ]
 ( . 18534أمحد )   [204ـ]
 ( . 650/  1الشفا بتعريف أحوال املصطفى للقاضي عيا  )   [205ـ]
 ( . 6604البخاري رقم )   [206ـ]
 ( . 2894مسلم )    [207ـ]
 ( . 55أشراط الساعة يوسف الوابل ص )   [208ـ]
 ( . 58شراط الساعة للوابل ص ) أ  [209ـ]
 ( . 8مسلم )   [210ـ]
 ( . 58أشراط الساعة ص )   [211ـ]
 ( . 67املصدر نفسه ص )   [212ـ]
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 واتباع سنن األمم املاضية .   [213ـ]
 ( . 67أشراط الساعة ص )   [214ـ]
 ( . 2951( ومسلم )  3936البخاري )   [215ـ]
وكان هـذا الطاعون يف ، على ستة أميال من الرملةَعْمواس: بلدة يف فلسطني   [216ـ]

 عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه .
 ففيه تفصيل .، انظر: كتاب حقيقة اخلالف بني الصحابة للمؤلف  [217ـ]
 هـ . 63معركة بني أهل املدينة وجيش يزيد بن معاوية بن أيب سفيان عام   [218ـ]
بارًة عن كرب اَلالل حني طلوعه عّما هو معتاٌد تفسري انتفاخ األهلة أبن ذلك ع  [219ـ]

 فريى وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتني .، يف أول الشهر
وحينما تستوِل ، وكثرة القتال بني الناس، وقوع التناكر عند كثرة الفنت واحملن  [220ـ]

فيحدُث ، شهواتوتسيطر األهواء وال، تكثر األاننية، ويعمل كل منهم حلظوظ نفسه، املاّدُة على الناس
 التناكر بني الناس .

 ( . 235ـ  80أشراط الساعة يوسف الوابل ص )   [221ـ]
 ( . 342أشراط الساعة ص )   [222ـ]
 ( . 344أشراط الساعة ص )   [223ـ]
 ( . 155( ومسلم رقم )  2222البخاري رقم )   [224ـ]
 ( . 1237مسلم رقم )   [225ـ]
 تقدم انفاً .  [226ـ]
 ( . 8/  6تفسري الطربي )   [227ـ]
 ( . 155( ومسلم رقم )  2222البخاري رقم )   [228ـ]
 ( . 155( ومسلم رقم )  3449البخاري رقم )   [229ـ]
 ( . 156مسلم رقم )   [230ـ]
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 ( . 349أشراط الساعة ص )   [231ـ]
 ( . 371أشراط الساعة ص )   [232ـ]
 ( . 2880( ومسلم )  7059البخاري رقم )   [233ـ]
 ( . . 185أشراط الساعة الكربى ماجد البنكاين ص )   [234ـ]
 ( . 185( أشراط الساعة للبنكايت ص )  2901مسلم رقم )   [235ـ]
 ( . 391أشراط الساعة ص )   [236ـ]
 ( . 103/  8تفسري الطربي )   [237ـ]
 ( . 157ومسلم رقم )  ( 4635البخاري رقم )   [238ـ]
 ( . 404أشراط الساعة ص )   [239ـ]
 ( ط دار ابن كثري . 340/  3التذكرة )   [240ـ]
 ( . 2947مسلم رقم )   [241ـ]
 ( سند صحيح رجاله ثقات . 558ـ  557/  4احلاكم )   [242ـ]
 ( رجاله ثقات . 37/  3أمحد )   [243ـ]
 سناده صحيح .( إ 645( رقم )  58/  2أمحد )   [244ـ]
 ( . 2934مسلم رقم )   [245ـ]
 لسان العرب ) دجل ( .  [246ـ]
 املصدر نفسه .  [247ـ]
 انتئة: مأخوذة من النتوء وهو االرتفاع واالنتفاخ .  [248ـ]
 جحراء: ليست غائرة منحجرة يف نقرهتا .  [249ـ]
 . وقد َتتد إىل السواد فتخشاه، ظفرة: حلمة تنبت عند املاقي  [250ـ]
 ( حديث صحيح . 443/  11أبو داود مع عون املعبود )   [251ـ]
 ( . 2934مسلم رقم )   [252ـ]
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 ( . 2934( ومسلم رقم )  7131البخاري رقم )   [253ـ]
 ( . 311ـ  309أشراط الساعة ص )   [254ـ]
 ( . 313أشراط الساعة ص )   [255ـ]
 . ( 589( ومسلم رقم )  6368البخاري رقم )   [256ـ]
 ( . 588مسلم رقم )   [257ـ]
 ( . 65/  18مسلم مع شرح النووي )   [258ـ]
 ( . 809مسلم رقم )   [259ـ]
 ( . 328أشراط الساعة ص )   [260ـ]
 ( صحيح اإلسناد . 368/  2احلاكم )   [261ـ]
 ( . 6177صحيح اجلامع الصغري لأللباين رقم )   [262ـ]
 ( . 333أشراط الساعة ص )   [263ـ]
 ( . 93( وقد تقدم ص )  2901مسلم رقم )   [264ـ]
 ( . 84/  13فتح الباري البن حجر )   [265ـ]
 ( . 2901مسلم رقم )   [266ـ]
 املصدر نفسه .  [267ـ]
 ( . 419أشراط الساعة ص )   [268ـ]
 ( . 4742أبو داود رقم )   [269ـ]
 ( . 376/  11فتح الباري )   [270ـ]
 ( . 4742قم ) أبو داود ر   [271ـ]
( وهو حديث  325حديث الصور أخرجه البيهقي يف البعث والنشور ص )   [272ـ]

 ضعيف .
 ( . 374/  11فتح الباري ) ، ( 466/  4تفسري ابن كثري )   [273ـ]
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 ( . 2955( ومسلم رقم )  4536البخاري رقم )   [274ـ]
 ( . 39بشري عبد هللا ص ) ، رحلة قبل الرحيل  [275ـ]
 ( . 7307مسلم رقم )   [276ـ]
 ( . 39رحلة قبل الرحيل ص )   [277ـ]
 ( . 40رحلة قبل الرحيل ص )   [278ـ]
 ( . 1078السلسلة الصحيحة لأللباين رقم )   [279ـ]
 ( . 1079السلسلة الصحيحة رقم )   [280ـ]
 ( . 4000صحيح اجلامع رقم )   [281ـ]
 ( . 341ص )  ةاآلخر إىل الدار رحلة ، ( 261/  4جمموع الفتاوى )   [282ـ]
 ( . 218للمطريي ص )  اآلخراليوم ، ( 376/  11فتح الباري )   [283ـ]
 ( . 822/  5أضواء البيان )   [284ـ]
 ( . 76/  5فتح القدير للشوكاين )   [285ـ]
 ( . 85/  17للقرطيب )  القرآناجلامع ألحكام   [286ـ]
 ( . 220م والسنة املطهرة ص ) العظي القرآنيف  اآلخراليوم   [287ـ]
اللباب يف شرح العقيدة على ضوء السنة والكتاب د . حممد حممد الزبيدي ص   [288ـ]
 (216 . ) 
 ( . 302دراسات يف التفسري املوضوعي د . إبراهيم األملعي ص )   [289ـ]
 ( . 305دراسات يف التفسري املوضوعي ص )   [290ـ]
 ( . 436القيم ص )  أعالم املوقعني البن  [291ـ]
، ( ابختصاِر وتصرف 2411ـ  2409/  4لسيد قطب )  القرآنيف ظالل   [292ـ]

 ( . 437د . عبد الكرمي عبيدات ص )  القرآنالداللة العقلية يف 
 ( . 55/  21تفسري الطربي ) ، ( 222/  4تفسري ابن كثري )   [293ـ]
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 ( . 444الداللة العقلية ص ) ، ( 145ـ  144/  1أعالم املوقعني )   [294ـ]
 ( . 342/  5فتح القدير للشوكاين )   [295ـ]
 ( . 448ومكانتها يف تقرير مسائل العقيدة ص )  القرآنالداللة العقلية يف   [296ـ]
 ( . 348، 347، 346ص ) ، ةاآلخر رحلة إىل الدار   [297ـ]
 ( . 348نفسه ص ) املصدر   [298ـ]
 ( . 5955البخاري رقم )   [299ـ]
 ( . 1087السلسلة الصحيحة لأللباين رقم )   [300ـ]
 ( . 549مباحث العقيدة يف سورة الزمر انصر علي ص )   [301ـ]
 ( . 191ـ  185العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [302ـ]
 ( . 193ـ  192املصدر نفسه ص )   [303ـ]
 ( إسناده حسن . 620/  10مع الزوائد ) جم  [304ـ]
 ( . 2860مسلم رقم )   [305ـ]
 ( بسند صحيح . 2083النسائي رقم )   [306ـ]
 ( . 590للراغب ص )  القرآنمفردات ألفاظ   [307ـ]
 ( . 119املصدر نفسه ص )   [308ـ]
 ( . 446تفسري السعدي ص )   [309ـ]
 ( . 235)  العظيم ص القرآنيف  اآلخراليوم   [310ـ]
 ( . 235املصدر نفسه ص )   [311ـ]
 ( . 100القيامة الكربى عمر األشقر ص )  اآلخراليوم   [312ـ]
 ( . 103األشقر ص ) ، القيامة الكربى، اآلخراليوم   [313ـ]
 ( . 2787( مسلم رقم )  6947البخاري رقم )   [314ـ]
 ( . 242العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [315ـ]
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 ( . 199/  3تفسري ابن كثري )   [316]ـ
 ( . 212/  2معارج القبول )   [317ـ]
 ( . 212/  2املصدر نفسه )   [318ـ]
 ( . 240/  4تفسري ابن كثري )   [319ـ]
 ( . 213/  2معارج القبول )   [320ـ]
 ( . 282املفردات للراغب ص )   [321ـ]
 ( . 3028رقم ) ، البخاري  [322ـ]
 ( . 704فردات للراغب ص ) امل  [323ـ]
 ( . 243العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [324ـ]
 العفر: بيا  يضرب إىل احلمرة .  [325ـ]
 النقي: الدقيق النقي من القش والنخال .  [326ـ]
 ( . 6156البخاري رقم )   [327ـ]
 ( . 2791مسلم رقم )   [328ـ]
 ( . 315مسلم رقم )   [329ـ]
 ( . 245العظيم ص )  القرآنيف  اآلخرم اليو   [330ـ]
 ( . 245العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [331ـ]
 ( . 246املصدر نفسه ص )   [332ـ]
 ( . 251العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [333ـ]
 ( . 253املصدر نفسه ص )   [334ـ]
 ( . 258ـ  253العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [335ـ]
 ( . 22/  17تفسري القرطيب )   [336ـ]
 ( . 267العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [337ـ]
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 ( . 469) العظيم ص  القرآنيف  اآلخراليوم ، ( 91/  5تفسري القامسي )   [338ـ]
 ( . 88/  11تفسري القرطيب )   [339ـ]
 ( . 1338البخاري رقم )   [340ـ]
 ( . 987مسلم رقم )   [341ـ]
 ( وقال الرتمذي: حسن . 2649الرتمذي رقم )   [342ـ]
 ( . 275العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [343ـ]
 ( . 4277البخاري رقم )   [344ـ]
 ( . 276العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [345ـ]
 ( . 1831سلم ) ( م 3073البخاري رقم )   [346ـ]
 ( إسناده حسن . 635/  2مشكاة املصابيح )   [347ـ]
 ( . 144د . عمر األشقر ص ) ، القيامة الكربى اآلخراليوم   [348ـ]
 ( . 2143( مسلم رقم )  6206البخاري رقم )   [349ـ]
 ( . 589/  10فتح الباري )   [350ـ]
 ( . 149القيامة الكربى ص ) ، اآلخراليوم   [351ـ]
 ( . 1950صحيح اجلامع الصغري رقم )   [352ـ]
 ( . 1735مسلم رقم )   [353ـ]
 ( . 1738مسلم رقم )   [354ـ]
 ( . 151القيامة الكربى ص ) ، اآلخراليوم   [355ـ]
 ( . 151القيامة الكربى ص ) ، اآلخراليوم   [356ـ]
 ( . 3196البخاري رقم )   [357ـ]
 ( . 3/  5ري ) فتح الباري لصحيح البخا  [358ـ]
 ( . 2526( مسلم رقم )  3494و 3493البخاري رقم )   [359ـ]
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 ( . 1333( والرتمذي رقم )  2948أبو داود رقم )   [360ـ]
 ( . 6471صحيح اجلامع الصغري رقم )   [361ـ]
 الرصاص .: ( واالُنك 7042رواه البخاري رقم )   [362ـ]
 ( . 279)  العظيم ص القرآنيف  اآلخراليوم   [363ـ]
 ( . 6589البخاري رقم )   [364ـ]
 ( . 182/  3( معجم مقاييس اللغة )  369/  4لسان العرب ابن منظور )   [365ـ]
 ( . واللفظ له . 1031( مسلم رقم )  660البخاري رقم )   [366ـ]
 ( . 144/  2فتح الباري )   [367ـ]
 ( . 3006مسلم رقم )   [368ـ]
 ( . 1462رقم ) صحيح اجلامع   [369ـ]
 ( . 61القيامة الكربى ص )  اآلخراليوم   [370ـ]
 ( . 2699رواه مسلم رقم )   [371ـ]
 ( . 1562( مسلم رقم )  2078البخاري رقم )   [372ـ]
 ( . 1827مسلم )   [373ـ]
 ( . 2799( ابن ماجه )  1663الرتمذي )   [374ـ]
 ( . 3473صحيح اجلامع الصغري رقم احلديث )   [375ـ]
 ( . 4186( وابن ماجه )  2021( والرتمذي )  4777أبو داود )   [376ـ]
 ( . 166القيامة الكربى ص ) ، اآلخراليوم   [377ـ]
 ( . 387مسلم رقم )   [378ـ]
 ( . 169القيامة الكربى ص ) ، اآلخراليوم   [379ـ]
 ( بسناد صحيح . 27ـ  26/  6النسائي )   [380ـ]
 ( . 246( ومسلم )  136 البخاري )  [381ـ]
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 ( . 236/  1فتح الباري )   [382ـ]
 ( . 250مسلم )   [383ـ]
 ( . 172يوم القيامة ص ) ، اآلخراليوم   [384ـ]
الشفاعة عند املثبتني والنافني د . عفاف بنت محد عبد العزيز الونيس ص )   [385ـ]

354 . ) 
 الشافعة عند املثبتني والنافني .  [386ـ]
 ( . 255املصدر نفسه ص )   [387ـ]
 ( . 257املصدر نفسه ص )   [388ـ]
 ( . 200مسلم رقم )   [389ـ]
 ( . 521مسلم رقم )   [390ـ]
 ( . 2278مسلم )   [391ـ]
 ( . 597/  2قواعد التفسري خلالد السبت )   [392ـ]
 ( . 292العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [393ـ]
 ( . 193( ومسلم رقم )  6565البخاري رقم )   [394ـ]
 ( . 194( مسلم رقم )  4312البخاري )   [395ـ]
 ( . 299العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [396ـ]
 ( . 196مسلم رقم )   [397ـ]
 ( . 333مسلم رقم )   [398ـ]
 ( . 855مسلم رقم )   [399ـ]
 ( . 2498( مسلم )  4322البخاري )   [400ـ]
 ( . 920مسلم )   [401ـ]
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فاستعاره للنار ، ما يبلغ الكعبني، ضحضاح: ما رّق من املاء على وجه األر   [402ـ]
[404( ـ] 209( ومسلم )  6208البخاري رقم )   [403( . ـ] 75/  3. النهاية ) 

 ( . 362مسلم رقم )   
 ( . 292املنحة اإللـهية يف هتذيب الطحاوية للغنيمي ص )   [405ـ]
 ( حسن صحيح وغريب . 2435رقم ) الرتمذي   [406ـ]
 ( . 216مسلم رقم )   [407ـ]
 ( . 436/  11فتح الباري ) ، ( 189القيامة الكربى ص )  اآلخراليوم   [408ـ]
 ( . 412الشفاعة عند املثبتني والنافني ص )   [409ـ]
وله شواهد كثرية يف ) الصحيحني ( ، وسنده صحيح، ( 11488أمحد رقم )   [410ـ]
 ( . 129/  2صحيح سنن ابن ماجه )   [411ـ] .
 ( . 1381و 1248البخاري رقم )   [412ـ]
( حديث  593/  9جامع األصول البن األثري ) ، ( 235/  1املوطأ )   [413ـ]

 صحيح .
 الغياية: كلُّ شيء أظلم اإلنساَن فوَق رأِسِه .  [414ـ]
 ( . 804مسلم )   [415ـ]
 ( . 216 / 2صحيح ابن ماجه )   [416ـ]
 ( . 99البخاري رقم )   [417ـ]
 ( . 200مسلم رقم )   [418ـ]
 ( حديث صحيح . 544/  1( احلاكم )  174/  2املسند )   [419ـ]
 ( . 614البخاري )   [420ـ]
 ألوائها: أي الصرب على شدائدها وضيق العيش فيها .  [421ـ]
 ( . 477/  1374مسلم )   [422ـ]
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 ( . 6233أللباين رقم ) صحيح اجلامع ل  [423ـ]
 ( . 947مسلم )   [424ـ]
 ( . 948مسلم )   [425ـ]
 ( . 489مسلم )   [426ـ]
 ( . 599/  2أحزمي جزوِل ) ، الكرمي القرآناحلياة يف   [427ـ]
 ( . 307العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [428ـ]
(  201القيامة الكربى ص ) ، اآلخر( اليوم  95/  2تذكرة القرطيب )   [429ـ]

 لألشقر .
 ( . 95/  2التذكرة للقرطيب )   [430ـ]
 ( . 174/  2لوامع األنوار البهية )   [431ـ]
 ( . 202يوم القيامة ص )  اآلخر اليوم، ( 96/  2تذكرة القرطيب ص )   [432ـ]
 ( . 199القيامة ص )  اآلخراليوم ، ( 135/  2تذكرة القرطيب )   [433ـ]
 ( . 199القيامة ص )  اآلخراليوم   [434ـ]
( وابن ماجه  232/  1( والنسائي )  413( والرتمذي )  864أبو داود )   [435ـ]
 (1425 . ) 
 حديث غريب .: ( وقال 2416الرتمذي )   [436]ـ
 ( . 561/  1تفسري ابن كثري )   [437ـ]
 ( . 211يوم القيامة ص )  اآلخراليوم   [438ـ]
 ( . 128( ومسلم )  7501البخاري )   [439ـ]
 ( . 335العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [440ـ]
 ( . 337املصدر نفسه ص )   [441ـ]
 ( . 2969م رقم ) مسل  [442ـ]
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 ( . 3161البخاري رقم )   [443ـ]
 حسن صحيح غريب .، ( 3353الرتمذي رقم )   [444ـ]
 ( . 340العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [445ـ]
 ( . 343املصدر نفسه ص )   [446ـ]
 ( . 343العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [447ـ]
 ( . 2317البخاري رقم )   [448ـ]
 ( . 2317مسلم رقم )   [449]ـ
 ( . 344العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [450ـ]
 ( . 344املطريي ص )  اآلخراليوم ، احلاكم بسناد صحيح  [451ـ]
 ( . 240القيامة الكربى لألشقر ص )  اآلخراليوم   [452ـ]
 ( . 7885صحيح اجلامع الصغري رقم )   [453ـ]
 ( . 7887ري رقم ) صحيح اجلامع الصغ  [454ـ]
 ( . 1678( ومسلم )  6533البخاري )   [455ـ]
 أو نعس .، أغفى: أي انم نومة خفيفة  [456ـ]
 االختالج: احلركة واالضطراب .  [457ـ]
 ( . 400مسلم رقم )   [458ـ]
 ( . 360العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [459ـ]
نة والكتاب د . حممد الزبيدي ص ) اللباب يف شرح العقيدة على ضوء الس  [460ـ]

286 . ) 
وقيل هي اخُر ، أيلة: مدينة على حبر القلزم ) البحر األمحر ( مما يلي الشام  [461ـ]

 احلجاز وأوُل الشام وتسممى اليوم ) إيالت ( رّدها هللا إىل دَير املسلمني .
 عدن: مدينة ابليمن .  [462ـ]
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 ( . 248مسلم )   [463ـ]
 ( . 6587خاري ) الب  [464ـ]
 ( . 2290( مسلم )  6583البخاري )   [465ـ]
 ( . 2291( ومسلم )  6584البخاري )   [466ـ]
 ( . 137، 136/  3شرح صحيح مسلم )   [467ـ]
 ( . 385/  11فتح الباري ) ، ( 504/  1املفهم للقرطيب )   [468ـ]
 ( . 6576البخاري )   [469ـ]
 ( . 2304مسلم )   [470ـ]
 ( . 6583البخاري )   [471ـ]
 ( . 354االنتصار للصحب واالل للرحيلي ص )   [472ـ]
 ( . 137/  3شرح النووي على صحيح مسلم )   [473ـ]
( علي بن أيب طالب للمؤلف ص )  420/  2السنة لعبد هللا بن أمحد )   [474ـ]

684 . ) 
 ( . 2340( ومسلم )  6582البخاري رقم )   [475ـ]
 ( . 6587خاري ) الب  [476ـ]
 ( . 7/  1اإلصابة يف َتييز الصحابة )   [477ـ]
 ( . 134/  2ص )  ةاآلخر التذكرة يف أحوال املوتى وأمور   [478ـ]
الكرمي  القرآناحلياة يف ، ( 345الغيبيات يف ضوء السنة د . حممد مهام ص )   [479ـ]
 (2  /606 . ) 
 ( . 941سلسلة األحاديث الصحيحة رقم )   [480ـ]
 ( إسناده صحيح . 7066( رقم )  222ـ  221/  2مسند أمحد )   [481ـ]
 ( . 608/  2الكرمي )  القرآناحلياة يف   [482ـ]
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 ( . 482ص )  ةاآلخر رحلة إىل الدار   [483ـ]
 حديث حسن صحيح .: ( وقال 2002الرتمذي )   [484ـ]
 ( . 2694( ومسلم )  7563البخاري رقم )   [485ـ]
 ( . 223مسلم )   [486ـ]
 ( . 62ـ  61شرح األربعني حديثاً النووية البن دقيق العيد ص )   [487ـ]
 ( . 67/  6( فتح الباري )  2853البخاري رقم )   [488ـ]
 ( . 192/  2لوامع األنوار البهية للسفاريين )   [489ـ]
 ( . 58/  16شرح مسلم للنووي )   [490ـ]
 سند صحيح . ( 4281ابن ماجه رقم )   [491ـ]
 ( . 617/  1الكرمي )  القرآناحلياة يف   [492ـ]
 ( . 270/  4تفسري ابن كثري )   [493ـ]
 دحض: زلق .  [494ـ]
 ( . 183مسلم )   [495ـ]
 ( . 195مسلم رقم )   [496ـ]
 ( . 498ص )  ةاآلخر رحلة إىل الدار   [497ـ]
 ( . 2554( ومسلم )  4830البخاري رقم )   [498ـ]
 ( . 5705صحيح اجلامع لأللباين رقم )   [499ـ]
 ( . 6535البخاري رقم )   [500ـ]
 ( . 619/  2الكرمي )  القرآناحلياة يف   [501ـ]
 ( . 165/  2التذكرة للقرطيب ص )   [502ـ]
 ( . 165/  2( والتذكرة )  283؛ القيامة الكربى ص ) اآلخراليوم   [503ـ]
 وهي من أطيب الطيب .الغواِل مجع ) غالية (   [504ـ]
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 ( . 294عبد احملسن املطريي ص ) ، اآلخراليوم   [505ـ]
العظيم والسنة املطهرة ص )  القرآنيف  اآلخراليوم ، ( 2837مسلم رقم )   [506ـ]

394 . ) 
 ( . 2849( مسلم )  4453البخاري رقم )   [507ـ]
 ( . 109( مسلم رقم )  5445البخاري رقم )   [508ـ]
 ( . 1/  3لسان العرب )   [509ـ]
 ( . 1/  3املصدر نفسه )   [510ـ]
 ( . 400والسنة املطهرة ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [511ـ]
 ( . 402العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [512ـ]
 (. 2849(ومسلم )  4453البخاري رقم )   [513ـ]
 (. 97ـ  93دفع إيهام االضطراب عن اَيت الكتاب للشنقيطي ص )   [514ـ]
 (. 907( مسلم رقم )  4901البخاري رقم )   [515ـ]
 (. 426مسلم رقم )   [516ـ]
 (. 162مسلم رقم )   [517ـ]
 (. 410د . املطريي ص )  اآلخراليوم   [518ـ]
 (. 2637البخاري رقم )   [519ـ]
 (. 410د . املطريي ص )  اآلخراليوم   [520ـ]
لعبد الرمحـن بن أمحد البنا ، الفتح الرابين شرح مسند اإلمام أمحد الشيباين  [521ـ]

 (. 4/  4تفسري ابن كثري )   [522/ (. ـ] 7 ) الساعايت
 (. 2/  7حماسن التفسري للقامسي )   [523ـ]
 (. 412عبد احملسن املطريي ص ) ، اآلخراليوم   [524ـ]
 (. 2842مسلم رقم )   [525ـ]
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 (. 562ص ) مفردات الراغب   [526ـ]
 (. 87ـ  81البعث والنشور للبيهقي ص )   [527ـ]
 (. 418د . املطريي ص )  اآلخراليوم   [528ـ]
 (. 2/  1(، فتح القدير )  2/  2تفسري ابن كثري )   [529ـ]
 (. 2/  15لسان العرب )   [530]ـ
 (. 3/  4لسان العرب )   [531ـ]
 (. 425د . املطريي ص ) ، اآلخراليوم   [532ـ]
 (. 1/  12لسان العرب )   [533ـ]
 (. 426د . املطريي ص )  اآلخراليوم   [534ـ]
 (وأصله يف الصحيحني . 2104النسائي رقم )   [535ـ]
 تصرف وتقدمي وأتخري ./ (، ب 12لسان العرب )   [536ـ]
 (. 255البعث والنشور للبيهقي ص )   [537ـ]
 (. 429العظيم والسنة املطهرة ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [538ـ]
 (. 2842مسلم )   [539ـ]
 (. 4819البخاري )   [540ـ]
 (. 2797مسلم رقم )   [541ـ]
 (. 435 العظيم والسنة املطهرة ص ) القرآنيف  اآلخراليوم   [542ـ]
 (. 28عمر األشقر ص ) ، اجلنة والنار، اآلخراليوم   [543ـ]
 (. 28املصدر نفسه ص )   [544ـ]
 (. 438د . حمسن املطريي ص ) ، اآلخراليوم   [545ـ]
 (. 4/  10لسان العرب )   [546ـ]
 (. 311للراغب األصفهاين ص )  القرآنمفردات   [547ـ]
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 (. 442والسنة املطهرة ص ) ، العظيم القرآنيف  اآلخراليوم   [548ـ]
 (. 211مسلم رقم )   [549ـ]
 (. 33اجلنة والنار لألشقر ص ) ، اآلخراليوم   [550]ـ
 (. 2843( مسلم رقم )  3092البخاري رقم )   [551ـ]
 (. 43اجلنة والنار لألشقر ص )  اآلخراليوم   [552ـ]
 (. 446العظيم والسنة املطهرة ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [553ـ]
 ( . 3164الرتمذي )   [554ـ]
 ( . 41دنيا صفة النار ص) ابن أيب ال  [555ـ]
 ( . 460املصدر نفسه ص )   [556ـ]
 ( . 450العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [557ـ]
 ( . 261البيهقي يف البعث والنشور ص )   [558ـ]
 ( . 261املصدر السابق ص )   [559ـ]
 ( . 450العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [560ـ]
 ( . 451والسنة املطهرة ص )  القرآن يف، اآلخراليوم   [561ـ]
 ( . 268أخرجه البيهقي يف البعث والنشور ص )   [562ـ]
 ( . 359/  2النهاية يف غريب احلديث البن األثري )   [563ـ]
 ( . 2584الرتمذي رقم )   [564ـ]
 ( . 2844مسلم رقم )   [565ـ]
 ( . 2851مسلم رقم )   [566ـ]
 . ( 2842مسلم رقم )   [567ـ]
الكرمي أحزمي سامعون جزوِل  القرآناحلياة يف ، ( 59ديوان األعشى الكبري )   [568ـ]
 (1  /274 . ) 
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 ( . 112/  1تفسري ابن كثري )   [569ـ]
 ( . 281ـ  272/  1الكرمي )  القرآناحلياة يف   [570ـ]
 ( . 457العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [571ـ]
 ( . 286للبيهقي ص ) البعث والنشور   [572ـ]
 ( . 667لألصفهاين ص )  القرآنمفردات   [573ـ]
 ( . 457العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [574ـ]
 ( . 697/  1لسان العرب البن منظور )   [575ـ]
 ( . 458العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [576ـ]
 ( . 1905مسلم )   [577ـ]
 ( . 495العظيم ص )  رآنالقيف  اآلخراليوم   [578ـ]
 ( . 495العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [579ـ]
 ( . 78املفردات للراغب ص )   [580ـ]
 ( . 133/  7تفسري القرطيب )   [581ـ]
 ( . 496العظيم والسنة املطهرة ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [582ـ]
 ( بتصرف . 610املفردات للراغب ص )   [583ـ]
 ( . 497العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [584ـ]
 ( . 497املصدر نفسه ص )   [585ـ]
 ( . 499املصدر السابق )   [586ـ]
 ( . 3200البخاري )   [587ـ]
 ( . 77/  7الفتح الرابين )   [588ـ]
 ( . 2493جامع الرتمذي رقم )   [589ـ]
 ( . 5311البخاري رقم )   [590ـ]
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 ( . 447العظيم والسنة املطهرة ص )  القرآن يف اآلخراليوم   [591ـ]
 ( . 781للراغب األصفهاين ص )  القرآنمفردات   [592ـ]
 ( . 100/  16تفسري القرطيب )   [593ـ]
 ( . 447العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [594ـ]
 ( . 448املصدر نفسه ص )   [595ـ]
 ( . 502ص ) د . املطريي  اآلخراليوم   [596ـ]
 ( . 493البدور السافرة للسيوطي ص )   [597ـ]
 ( . 64صفة النار البن أيب الدنيا ص )   [598ـ]
 ( . 153/  12( لسان العرب )  254املفردات للراغب ص )   [599ـ]
 ( حسن صحيح غريب . 2582الرتمذي رقم )   [600ـ]
 ( . 504العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [601ـ]
 (  169/  2ين يف صحيح الرتمذي ) ( صححه األلبا 1862الرتمذي رقم )   [602ـ]
 ( . 166/  3لسان العرب )   [603ـ]
 ( . 41/  4تفسري ابن كثري )   [604ـ]
 ( . 441للسيوطي ص ) ، البدور السافرة  [605ـ]
 ( . 441املصدر نفسه ص )   [606ـ]
 ( . 97األشقر ص ) ، اآلخراليوم   [607ـ]
 ( . 335/  11لسان العرب )   [608]ـ
 ( . 284البعث والنشور للبيهقي ص )   [609ـ]
 ( . 934مسلم رقم )   [610ـ]
 ( . 97األشقر ص ) ، اآلخراليوم   [611ـ]
 ( حسن صحيح غريب . 2582الرتمذي رقم )   [612ـ]
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 ( . 151/  6تفسري أيب السعود )   [613ـ]
 ( . 407ص )  القرآنغريب  ،القطران: النحاس املذاب  [614ـ]
 ( . 2883/  5)  القرآنيف ظالل   [615ـ]
 ( . 286/  1الكرمي )  القرآناحلياة يف   [616ـ]
 .، ( 96/  4تفسري املراغي )   [617ـ]
 ( . 233/  7لسان العرب ) ، املضض: وجع املصيبة  [618ـ]
 التوجس: التسمع إىل الصوت اخلفي .  [619ـ]
 ر الشيء .القصم: كس  [620ـ]
 القفار: الظهر .  [621ـ]
 ( . 287/  1الكرمي )  القرآناحلياة يف   [622ـ]
 ( . 2989( ومسلم )  3267البخاري )   [623ـ]
 حسن صحيح .، ( 3012الرتمذي رقم )   [624ـ]
 الشجاع: احلية الذكر واألقرع الذي تقرّع رأسه .  [625ـ]
 ( .1338البخاري رقم )   [626ـ]
 ( وصححه .7417إلحسان رقم ) ا  [627ـ]
 ( .3170البخاري رقم )   [628ـ]
رجب حممود خبيت ص )  ةاآلخر أتّمل الفرق بني مطالب الظاملني يف الدنيا و   [629ـ]

 ( . 882/  2سيد قطب )  القرآن( يف ظالل  18
 ( . 280/  1تفسري ابن كثري )   [630ـ]
رجب خبيت ، ةاآلخر ني يف الدنيا و مطالب الظامل، (373/ 1) القرآنيف ظالل   [631ـ]

 (.20ص )
 ( . 3056/  5)  القرآنيف ظالل   [632ـ]
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 ( . 1068ـ  1067/  2املصدر نفسه )   [633ـ]
 ( . 35ص )  ةاآلخر أتمل الفرق بني مطالب الظاملني يف الدنيا و   [634ـ]
 ( . 2481ـ  2480/  4)  القرآن( يف ظالل  38مطالب الظاملني ص )   [635ـ]
 ( . 40مطالب الظاملني ص ) ، ( 103ـ  102/  6تفسري القرطيب )   [636ـ]
 ( . 2112/  4)  القرآنيف ظالل   [637ـ]
 ( . 46ـ  45مطالب الظاملني ص )   [638ـ]
 ( . 47املصدر نفسه ص )   [639ـ]
 ( . 3168/  5)  آنالقر يف ظالل   [640ـ]
 ( 65مطالب الظاملني ص )   [641ـ]
 ( . 70مطالب الظاملني ص )   [642ـ]
 ( . 3120/  5)  القرآنيف ظالل   [643ـ]
 ( . 154، 153 / 1)  القرآنيف ظالل   [644ـ]
 ( . 85مطالب الظاملني ص )   [645ـ]
 ( . 234، 233/  9تفسري القرطيب )   [646ـ]
 ( . 2706/  5)  القرآنيف ظالل   [647ـ]
 ( . 95ص )  ةاآلخر مطالب الظاملني يف الدنيا و   [648ـ]
 ( . 106مطالب الظاملني ص )   [649ـ]
 ( . 116مطالب الظاملني ص )   [650ـ]
 ( . 257/  3( تفسري ابن كثري )  116املصدر نفسه ص )   [651ـ]
 ( . 127) ( مطالب الظاملني ص  26/  4تفسري ابن كثري )   [652ـ]
 ( . 3072/  5)  القرآنيف ظالل   [653ـ]
 ( . 3486/  6)  القرآنيف ظالل   [654ـ]
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 ( . 159مطالب الظاملني ص )   [655ـ]
 ( . 58ـ  57اجلنة والنار لألشقر ص ) ، اآلخراليوم   [656ـ]
اجلنة والنار ، اآلخر( اليوم  269/  1احملزون ) ، الكرمي القرآناحلياة يف   [657ـ]

 ( . 466العظيم والسنة املطهرة ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [658. ـ] ( 55لألشقر ص ) 
 ( . 3335البخاري )   [659ـ]
 ( . 467العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [660ـ]
 ( . 472العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [661ـ]
 ( . 473املصدر نفسه ص )   [662ـ]
 ( . 293ري ص ) الرحيق املختوم للمباركفو   [663ـ]
 ( . 473اجلنة والنار ص ) ، اآلخراليوم   [664ـ]
 ( . 153مسلم رقم )   [665ـ]
( ومن أراد التوسع  198/  2( والبيهقي يف الدالئل )  506/  2احلاكم )   [666ـ]

ملعرفة األشخاص الذين أبعياَّنم يف النار فلريجع إىل كتاب ) أهل النار ( ليوسف احلاج أمحد ص ) 
 ( . 269ـ  145

 ( . 58/  4( تفسري ابن كثري )  17/  24تفسري الطربي )   [667ـ]
 ( . 2759مسلم )   [668ـ]
 ( . 4253( ابن ماجه )  3537الرتمذي )   [669ـ]
 ( . 41موانع إنفاذ الوعيد د . عيسى السعدي ص )   [670ـ]
 ( . 41املصدر نفسه ص )   [671ـ]
 ( . 180/  3منهاج السنة )   [672ـ]
 ( . 2758( ومسلم )  7507البخاري )   [673ـ]
 ( . 2749مسلم )   [674ـ]
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 ( . 56موانع إنفاد الوعيد ص )   [675ـ]
 حديث حسن صحيح .: ( وقال 1988الرتمذي )   [676ـ]
 ( . 28( ومسلم )  3435البخاري )   [677ـ]
 ( . 245مسلم )   [678ـ]
 .(  667( ومسلم )  528البخاري )   [679ـ]
 ( . 759( ومسلم )  1901البخاري )   [680ـ]
 ( . 1350( ومسلم )  1521البخاري )   [681ـ]
 ( . 100موانع إنفاذ الوعيد ص )   [682ـ]
 ( . 952( ومسلم )  1320البخاري )   [683ـ]
 ( . 948مسلم )   [684ـ]
 ( . 3199أبو داود )   [685ـ]
 ( . 963مسلم )   [686ـ]
 إسناده جيد .، ( . رواه البزار 10/  211ائد للهيثمي ) جممع الزو   [687ـ]
 ( . 2627( ومسلم )  1432البخاري )   [688ـ]
 ( . 2732مسلم )   [689ـ]
 ( . 565/  3تفسري ابن كثري )   [690ـ]
 ( . 1017مسلم )   [691ـ]
 ( . 2674مسلم )   [692ـ]
 ( . 1677( ومسلم )  3335البخاري )   [693ـ]
 ( . 1631لم ) مس  [694ـ]
 ( . 113موانع إنقاذ الوعيد ص )   [695ـ]
 ( . 499/  7جمموع الفتاوى البن تيمية )   [696ـ]
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 ( . 2762البخاري )   [697ـ]
 املخراف: املكان املثمر: واحلائط: البستان .  [698ـ]
 ( . 6/  92َّناية احملتاج للرملي )   [699ـ]
 ( . 1852البخاري )   [700ـ]
 ( . 4/  66تح الباري ) ف  [701ـ]
 ( . 1147( ومسلم )  1952البخاري )   [702ـ]
 ( . 1260مسلم )   [703ـ]
 ( . 1149مسلم )   [704ـ]
 ( . 2295البخاري )   [705ـ]
 . 165كتاب الروح البن القيم ص   [706ـ]
 . 117موانع إنفاذ الوعيد ص   [707ـ]
 . 129املصدر نفسه ص   [708ـ]
 ( . 3/  387دير للشوكاين ) فتح الق  [709ـ]
 ( . 406/  3املصدر نفسه )   [710ـ]
( وقد تقدم احلديث عنها املبحث الثالث )  5/  191تفسري السعدي )   [711ـ]

 ( . 143الشفاعة ( الفقرة ) رابعاً ( ص ) 
 ( . 160موانع إنفاذ الوعيد ص )   [712ـ]
 ( . 2572( ومسلم رقم )  5640البخاري رقم )   [713ـ]
 نصب: تعب .  [714ـ]
 وصب: هو املر  .  [715ـ]
 ( . 2573( ومسلم رقم )  5642، 5641البخاري رقم )   [716ـ]
 ( . 2571( ومسلم رقم )  5660البخاري رقم )   [717ـ]
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 ( . 2632( ومسلم رقم )  1251البخاري رقم )   [718ـ]
 ( . 157موانع إنفاذ الوعيد ص )   [719ـ]
 ( . 2572قم ) مسلم ر   [720ـ]
 ( . 375/  24جمموع الفتاوى )   [721ـ]
 ( . 1709( ومسلم )  4894البخاري )   [722ـ]
 ( . 161جامع العلوم واحلكم البن رجب ص )   [723ـ]
 ( . 175موانع إنفاذ الوعيد ص )   [724ـ]
 ( . 92( ومسلم )  1238البخاري رقم )   [725ـ]
 ( . 176( موانع إنفاذ الوعيد ص )  475/  1ير ) فتح القد  [726ـ]
 ( . 126/  5تفسري الطربي )   [727ـ]
 كنفه: سرته .  [728ـ]
 ( . 2768( ومسلم )  2441البخاري )   [729ـ]
 ( إسناد حسن . 3540جامع الرتمذي )   [730ـ]
 ( . 4107( ابن ماجه )  2468( الرتمذي )  358/  2أمحد )   [731ـ]
 ( . 494د . عبد احلميد هنداوي ص ) ، ةاآلخر موسوعة الدار   [732ـ]
 ( . 494املصدر السابق ص )   [733ـ]
 ( . 214مسلم رقم )   [734ـ]
 ( . 2808مسلم رقم )   [735ـ]
 ( . 537د . املطريي ص )  اآلخراليوم   [736ـ]
 ( . 450ـ  537املطريي ص ) ، اآلخراليوم   [737ـ]
 ( . 444حادي األرواح البن القيم ص )   [738ـ]
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وَتام املنة ببيان اخلصال ، ملعمر عبد الوهاب األصبهاين، موجبات اجلنة: انظر  [739ـ]
 لألدريسي .، املوجبة للجنة

 ( . 542العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [740ـ]
 ( . 5349البخاري رقم )   [741ـ]
 ( . 6467( و)  6464البخاري رقم )   [742ـ]
 ( . 2818( ومسلم )  2818 البخاري رقم )  [743ـ]
 ( . 2817مسلم رقم )   [744ـ]
 ( . 201نظم املتناثر من احلديث املتواتر للكتاين ص )   [745ـ]
 ( . 543العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [746ـ]
 ( . 627/  2الكرمي )  القرآناحلياة يف   [747ـ]
 ( . 627/  2املصدر نفسه )   [748ـ]
 ( . 331قم ) مسلم ر   [749ـ]
 ( . 333مسلم رقم )   [750ـ]
 ( . 555مسلم رقم )   [751ـ]
 ( . 6571البخاري رقم )   [752ـ]
 ( . 123اجلنة والنار لألشقر ص ) ، اآلخراليوم   [753ـ]
 ( . 3834( ومسلم )  3254البخاري )   [754ـ]
 ( . 1068صحيح اجلامع رقم )   [755ـ]
 ( . 6541البخاري )   [756ـ]
 ( . 526ـ  523العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [757]ـ
 ( . 253للكتاين ص ) ، نظم املتناثر من احلديث املتواتر  [758ـ]
 ( . 528العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [759ـ]
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 ( . 528املصدر نفسه ص )   [760ـ]
 ( . 3257البخاري )   [761ـ]
 ( . 46مسلم رقم )   [762ـ]
 زوجان: كل شيء قرن لصاحبه فهو زوجان .  [763ـ]
 ( . 1027مسلم )   [764ـ]
 ( . 46/  4تفسري ابن كثري )   [765ـ]
 ( . 129/  9تفسري املراغي )   [766ـ]
 ( . 118/  29التفسري الكبري )   [767ـ]
 املراد به لؤلؤة جموفة واسعة كالقصر املنيف .  [768ـ]
 برفع الصوت والنصب: التعب .الصخب: الصياح واملنازعة   [769ـ]
 ( . 2432( ومسلم )  3820البخاري رقم )   [770ـ]
 ( . 2394مسلم )   [771ـ]
 ( . 3243البخاري رقم )   [772ـ]
 ( . 253/  4تفسري ابن كثري )   [773ـ]
 الطلح: املوز: واحدهتا طلحة .  [774ـ]
 ( . 646/  2الكرمي )  القرآناحلياة يف   [775ـ]
 ( . 646/  2املصدر نفسه )   [776ـ]
 ( . 646/  2)  القرآناحلياة يف   [777ـ]
 ( . 3252البخاري رقم )   [778ـ]
 ( . 3827مسلم رقم )   [779ـ]
 ( . 163/  3لسان العرب )   [780ـ]
 ( . 172البعث والنشور للبيهقي ص )   [781ـ]
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 ( . 288/  4تفسري ابن كثري )   [782ـ]
سلسلة ، لكل شجرة مثمرة ِكمٌّ وهو برعومته، وهو القشر، األكمام: مجع الُكم  [783ـ]

 ( . 1985األحاديث الصحيحة لأللباين رقم ) 
 ( . 5028صحيح اجلامع الصغري رقم )   [784ـ]
 ( حديث حسن غريب . 2525الرتمذي )   [785ـ]
 ( . 648/  2)  القرآناحلياة يف   [786ـ]
 ( . 155اجلنة النار لألشقر ص ) ، اآلخرم اليو   [787ـ]
 ( . 159اجلنة والنار األشقر ص )  اآلخر( اليوم  440التذكرة للقرطيب ص )   [788ـ]
 ( . 3083البخاري رقم )   [789ـ]
 ( . 7423البخاري رقم )   [790ـ]
 ( . 553العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [791ـ]
 ( من كتاب البداية والنهاية . 31صفة اجلنة للحافظ ابن كثري ص )   [792ـ]
 ( . 384مسلم رقم )   [793ـ]
 ( . 218حادي األرواح إىل بالد األفراح البن القيم ص )   [794ـ]
 ( . 219املصدر نفسه ص )   [795ـ]
 رواه ابن أيب الدنيا موقوفاً .  [796ـ]
 ( . 4681البخاري رقم )   [797ـ]
 ( . 559الكرمي العظيم والسنة املطهرة ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [798ـ]
 ( . 454/  4تفسري ابن كثري )   [799ـ]
 تفسري ابن كثري .  [800ـ]
 ( . 315مسلم رقم )   [801ـ]
 ( . 544ص )  ةاآلخر رة إىل أحوال البدور الساف  [802ـ]
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 ( . 129/  3تفسري ابن كثري )   [803ـ]
 ( . 312/  4جمموع الفتاوى )   [804ـ]
 ( . 174اجلنة والنار لألشقر ص )   [805ـ]
 ( . 175اجلنة والنار لألشقر ص )  اآلخراليوم   [806ـ]
 ( . 6333صحيح اجلامع رقم )   [807ـ]
 ( . 2928مسلم رقم )   [808ـ]
 ( . 562العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [809ـ]
 ( . 2526( والرتمذي )  305ـ  304/  2أمحد )   [810ـ]
 ( . 459ـ  458/  1البخاري )   [811ـ]
 ( بتصرف . 137/  3تفسري ابن كثري )   [812ـ]
 قال احملقق: رجاله ثقات . 205صفة اجلنة البن كثري ص   [813ـ]
 ( . 1892قم ) مسلم ر   [814ـ]
 ( . 227/  2السلسلة الصحيحة لأللباين )   [815ـ]
 (  467/  10وط يف جامع األصول ) ( حّسنه األرانؤ  2542الرتمذي رقم )   [816ـ]
 ( . 3072البخاري رقم )   [817ـ]
 ( . 3078البخاري رقم )   [818ـ]
 ( . 2640البخاري رقم )   [819ـ]
 ( . 2807مسلم رقم )   [820ـ]
 . 188جلنة والنار لألشقر ص ا  [821ـ]
 ( . 2822( ومسلم )  6487البخاري )   [822ـ]
 ( . 165/  17شرح النووي على مسلم )   [823ـ]
 ( . 153/  16 ) تفسري القرطيب  [824ـ]
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 ( . 6535البخاري رقم )   [825ـ]
 ( . 2834مسلم رقم )   [826ـ]
 ( . 325/  6فتح الباري )   [827ـ]
 ( . 195اجلنة والنار لألشقر ص )   [828ـ]
 . 573للمطريي ص  اآلخر( اليوم  317/  2التذكرة للقرطيب )   [829ـ]
 . 127نظم املتواتر ص   [830ـ]
 أي صغار أهلها .، دعاميص: مجع دعموص  [831ـ]
 ( . 2635مسلم رقم )   [832ـ]
 ( . 1316البخاري رقم )   [833ـ]
 ( سنده حسن . 1604ابن ماجه رقم )   [834ـ]
 ( . 603لصحيحة رقم ) السلسلة ا  [835ـ]
 ( . 1467السلسلة الصحيحة رقم )   [836ـ]
 ( . 571العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [837ـ]
 ( . 572املصدر نفسه ص )   [838ـ]
 ( . 189مسلم رقم )   [839ـ]
 ( . 584العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [840ـ]
 .(  582املصدر نفسه ص )   [841ـ]
 ( . 590املصدر نفسه ص )   [842ـ]
 ( . 590املصدر نفسه ص )   [843ـ]
 ( . 582العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [844ـ]
 ( . 583املصدر نفسه ص )   [845ـ]
 ( . 585العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [846ـ]
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 ( . 824سلسلة األحاديث الصحيحة رقم )   [847ـ]
 ( . 797نفسه رقم ) املصدر   [848ـ]
 ( . 50صحيح اجلامع الصغري رقم )   [849ـ]
 ( . 3358صحيح اجلامع الصغري رقم )   [850ـ]
 ( . 3569صحيح اجلامع رقم )   [851ـ]
 ( . 3870املصدر نفسه رقم )   [852ـ]
 ( . 3362املصدر نفسه رقم )   [853ـ]
 ( . 3366صحيح اجلامع الصغري رقم )   [854ـ]
 ( . 3364( رقم )  3/  142املصدر نفسه )   [855ـ]
 ( . 1424( رقم )  3/  410سلسلة األحاديث الصحيحة )   [856ـ]
 ( . 211اجلنة والنار لألشقر ص )   [857ـ]
 ( . 3820البخاري )   [858ـ]
 ( . 212اجلنة والنار لألشقر ص )   [859ـ]
 ( . 4508البخاري رقم )   [860ـ]
 ( . 275/  3حة لأللباين ) السلسلة الصحي  [861ـ]
 ( . 202نظم املتناثر من احلديث املتواتر للكتايب ص )   [862ـ]
 ( . 203املصدر نفسه ص )   [863ـ]
 ( . 223اجلنة والنار لألشقر ص )   [864ـ]
 ( . 2858مسلم رقم )   [865ـ]
 ( . 3078البخاري رقم )   [866ـ]
 ( . 2640البخاري رقم )   [867ـ]
 ( . 2643البخاري رقم )   [868ـ]
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 ( . 593العظيم ص )  القرآنيف ، اآلخراليوم   [869ـ]
 ( . 227النار لألشقر ص ) ( اجلنة و  318/  6فتح الباري )   [870ـ]
 ( . 595العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [871ـ]
 املصدر نفسه .  [872ـ]
 ( . 2835مسلم رقم )   [873ـ]
 ( . 2542الرتمذي )   [874ـ]
 ( البن القيم . 224حادي األرواح ص )   [875ـ]
 . ةاآلخر البدور السافرة يف أحوال   [876ـ]
 ( . 603العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [877ـ]
 ( . 604املصدر نفسه ص )   [878ـ]
 ( . 604( املصدر نفسه ص )  235/  2التسهيل البن جزي )   [879ـ]
 ( . 604العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [880ـ]
 ( . 5575البخاري رقم )   [881ـ]
 ( سنده حسن . 1682أبو داود رقم )   [882ـ]
 : أي من ذهب .أكواب  [883ـ]
 ( . 729/  1لسان العرب )   [884ـ]
 ( . 3073البخاري رقم )   [885ـ]
 ( . 113صفة اجلنة البن كثري ص )   [886ـ]
 ( . 729للراغب األصفهاين ص )  القرآنمفردات   [887ـ]
 ( . 609العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [888ـ]
 بتصرف .(  103صفة اجلنة البن كثري ص )   [889ـ]
 ( . 2067( مسلم )  5110البخاري رقم )   [890ـ]
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 ( . 180( مسلم رقم )  4597البخاري رقم )   [891ـ]
 ( . 2836مسلم رقم )   [892ـ]
 ( . 237حادي األرواح ص )   [893ـ]
 ( . 238املصدر نفسه ص )   [894ـ]
 ( . 611العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [895ـ]
 ( . 447/  1العرب ) لسان   [896ـ]
 ( . 183البعث والنشور للبيهقي ص )   [897ـ]
 ( . 123صفة اجلنة البن كثري ص )   [898ـ]
 ( . 613العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [899ـ]
 ( . 614العظيم ص )  القرآنيف  اآلخر( اليوم  4/  361لسان )   [900ـ]
 ( . 614املصدر نفسه ص )   [901ـ]
 ( . 614املصدر نفسه ص )   [902ـ]
 ( . 182البعث والنشور للبيهقي ص )   [903ـ]
 ( . 182املصدر نفسه ص )   [904ـ]
 ( . 144/  11لسان العرب )   [905ـ]
 ( . 615العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [906ـ]
 ( . 456/  4تفسري ابن كثري )   [907ـ]
 ( . 2833مسلم رقم )   [908ـ]
 ( . 170/  17لنووي على مسلم ) ا  [909ـ]
 ( . 291( حادي األرواح ص )  211البعث والنشور للبيهقي ص )   [910ـ]
 ( . 575/  3تفسري ابن كري )   [911ـ]
 ( . 31/  15تفسري القرطيب )   [912ـ]
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 ( سنده صحيح بشواهد . 137صفة اجلنة البن كثري ص )   [913ـ]
 ( . 1557ح اجلامع الصغري لأللباين رقم ) صحي  [914ـ]
 ( . 211البعث والنشور للبيهقي ص )   [915ـ]
 ( . 626العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [916ـ]
 ( . 127صفة اجلنة البن كثري ص)   [917ـ]
 ( . 377/  2التسهيل البن جزي )   [918ـ]
 ( . 627طهرة ص ) العظيم والسنة امل القرآنيف  اآلخراليوم   [919ـ]
 ( . 2643البخاري رقم )   [920ـ]
 ( . 628العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [921ـ]
 ( . 4/  278تفسري ابن كثري )   [922ـ]
 ( . 261حادي األرواح البن القيم ص )   [923ـ]
 ( . 557للراغب ص ) ، القرآنمفردات   [924ـ]
 ( . 1/  591لسان العرب )   [925ـ]
 ( . 258حادي األرواح البن القيم ص )   [926ـ]
 ( . 258( حادي األرواح ص )  554البدور السافرة ص )   [927ـ]
 ( . 143انظر حتقيق صفة اجلنة ص ) ، ابن حبان وسنده حسن  [928ـ]
 ( . 258حادي األرواح ص )   [929ـ]
 ( . 4/  219لسان العرب )   [930ـ]
 ( . 203البعث والنشور ص )   [931ـ]
 ( . 13/  302لسان العرب )   [932ـ]
 ( . 259حادي األرواح ص )   [933ـ]
 ( . 261حادي األرواح البن القيم ص )   [934ـ]
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 ( . 143حتقيق صفة اجلنة البن كثري ص ) ، ابن حبان وسنده حسن  [935ـ]
 ( . 713( املفردات للراغب ص )  1/  719لسان العرب )   [936ـ]
 ( . 267رواح البن القيم ص ) حادي األ  [937ـ]
 ( . 632العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [938ـ]
 ( . 7069صحيح اجلامع الصغري رقم )   [939ـ]
 ( سنده صحيح . 19165أمحد رقم )   [940ـ]
 ( . 30/  15للقرطيب )  القرآناجلامع ألحكام   [941ـ]
 ( . 634املطريي ص )  اآلخراليوم   [942ـ]
 ( . 51/  31تفسري القرطيب )   [943ـ]
 ( . 211البعث والنشور للبيهقي ص )   [944ـ]
 ( . 636العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [945ـ]
 ( . 636املصدر نفسه ص )   [946ـ]
 ( . 2643البخاري رقم )   [947ـ]
 ( . 637العظيم ص )  القرآنيف  اآلخراليوم   [948ـ]
 ( . 3/  1066عبد العزيز عبد هللا ) ، أقوال التابعني  [949ـ]
 ( . 181مسلم رقم )   [950ـ]
 ( . 253نظم املتناثر من احلديث املتواتر للكتاين ص )   [951ـ]
 ( . 3/  519شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لأللكاين )   [952ـ]
 ( . 4/  228تفسري ابن كثري )   [953ـ]
 ( . 3/  1074التوحيد واإلميان )  أقوال التابعني يف مسائل  [954ـ]
(  6( . وسيأيت احلديث بلفظه يف الفقرة )  5/  336فتح القدير للشوكاين )   [955ـ]

 ( . 309التالية ص ) 
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 ( بتصرف . 19/  171تفسري القرطيب )   [956ـ]
 ( لأللكاين . 3/  518ح أصول اعتقاد أهل السنة ) شر   [957ـ]
 ( . 644العظيم ص )  القرآنيف  اآلخر( اليوم  1887مسلم رقم)   [958ـ]
 ( . 372حادي األرواح ص )   [959ـ]
 ( . 328حادي األرواح ص )   [960ـ]
 ( . 4/  450تفسري ابن كثري )   [961ـ]
 ( . 337الرواح ص ) حادي  250نظم املتناثر للكتاين ص   [962ـ]
 ( . 1/  217شرح الطحاوية )   [963ـ]
 . 4581البخاري رقم   [964ـ]
 ( . 182مسلم رقم ) ، ( 6573البخاري رقم )   [965ـ]
 ( . 6998البخاري رقم )   [966ـ]
 ( . 2829مسلم ) ، ( 6549البخاري رقم )   [967ـ]
 ( . 10ـ  9القحطاين يف نونيته )   [968ـ]

 


